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1 Johdanto 
 

Sosiaalityön pro gradu tutkielmassani tarkastelen 60─75-vuotiaiden kokemuksia 

sosiaalisesta mediasta ja internetistä. Tutkielmani kartoittaa millaisena sosiaali-

nen media näyttäytyy heidän elämässään. Teoreettisena lähtökohtana tutkimuk-

sessa on sosiaalisen pääoman käsite, erityisesti sosiaalisen verkoston ja osalli-

suuden näkökulmista. Haastattelen 60─75-vuotiaita, joilla on kotona tietokone ja 

internet-yhteys. Tutkimuksessa tarkastelen teoreettisesti myös ihmisen ikäänty-

miseen liittyviä asioita ja etenkin sosiaalista vanhenemista. 

Tutkielman tarkoituksena on saada tietoa yhteisöllisen median vaikutuksia kol-

masikäläisten sosiaaliseen pääomaan. Onko sillä ylipäätään mitään vaikutusta, ja 

jos on, niin millaisia. Tutkielmassa kartoitan miten ja kuinka paljon kolmasikä-

läiset käyttävät internetiä ja sosiaalista mediaa yhteydenpidon ja vuorovaikutuk-

sen välineenä, sekä näiden käytön merkityksistä. Olen kiinnostunut myös siitä, 

kuinka aktiivista tämän päivän eläkeläisten osallistuminen internetin ja sosiaali-

sen median eri foorumeihin on.  

Ikääntyvien määrä on jatkuvassa kasvussa ja vanhuuden käsitykset ovat muuttu-

neet paljon. Tämän päivän ikääntyneet ovat usein aktiivisia, virkeitä ja haluavat 

osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, sekä vaikuttaa ja osallistua yhteis-

kunnallisiin asioihin. Ikäihmiset nähdään nykyään enemmän yksilöinä, eikä ryh-

mänä kuten ennen. Kolmas ikä sijoittuu työstä poisjäännin ja varsinaisen van-

huuden väliin, eli noin 55─78 ikävuosien väliin. Käytän rinnakkain käsitteitä 

yhteisöllinen media ja sosiaalinen media luettavuuden vuoksi. Samoin käytän 

rinnakkain käsitteitä eläkeläinen, kolmasikäläinen ja ikääntyvä. 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten tai ryhmien välisiä sosiaalisia suh-

teita, eli sosiaalisia verkostoja ja niissä syntyvää luottamusta sekä vastavuoroi-

suutta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.) Osallisuuden käsitteeseen kuu-

luu yhteisöön osallistuminen ja siinä osallisena oleminen. Sosiaalinen osallisuus 

tuo ihmisille hyvinvointia sekä terveyttä, koska osallisuus luo mielekästä merki-

tystä elämään. (Em. 2015.) 
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Sosiaalisen pääomaan kuuluvat ihmisoikeudet, sallivuus, oikeudenmukaisuus 

sekä taloudellisen ja poliittisen osallistumisen takaava laaja-alainen yhteiskunnal-

linen ominaisuus. Laajasti ajateltuna sosiaalinen pääoma tarkoittaa yhteiskunnan 

sosiaalisiin rakenteisiin juurtuneita normeja ja sosiaalisia suhteita. Suppeampi 

määritelmä kuvaa sosiaalisen pääoman olevan kansalaisten keskinäistä luotta-

musta, normeja ja verkostoja, mitkä osaltaan parantavat yhteiskunnan toimintaa. 

Ihmisten keskinäinen luottamus on sosiaalisen pääoman käsitteen perustaa. Luot-

tamus voidaan ymmärtää käsitteeksi, jonka perusta on perinteisissä moraalisissa 

arvoissa, kuten reiluudessa ja sanansa pitämisessä. (Hyyppä 2002, 50, 148.)   

Sosiaalinen media on verkkoviestintäympäristö, jossa on mahdollisuus toimia 

viestijänä ja sisällön tuottajana. Niemelän (2006, 97, 160) tutkimuksen mukaan 

eläkeläisten internetiin asennoituminen on aiempaa myönteisempää. Kolmasikä-

läiset käyttävät internetiä vaihteleviin tarpeisiin, ja monien alojen tiedonhankin-

taan. Tutkimuksesta selviää, että vuorovaikutus osana mediankäyttöä ilmenee 

arkisina toimintoina. Se myös yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä yhteistoimintaan. 

Ikääntyvät voivat myös vaikuttaa parisuhdettaan ja perhepiiriään laajemmin toi-

siin ihmisiin esimerkiksi osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Tilastokeskuksen (2010) mukaan internetin eri yhteisöt ja palvelut eivät ole pel-

kästään sosiaalisen median foorumeja, vaan ne ovat myös eräänlaisia sosiaali-

suuden paikkoja, joissa on mahdollista luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja 

verkostoja. Vuonna 2010 johonkin yhteisöpalveluihin oli liittynyt 42 prosenttia 

16─74-vuotiaista suomalaisista. Internetiin kirjoittaa kaikkiaan neljä kymmenes-

tä suomalaisesta. Vanhimmissa ikäryhmissä kiinnostus yhteisöpalveluja kohtaan 

on aika vähäistä, mutta jopa 83 prosenttia 16─24 -vuotiaista ja 76 prosenttia 

25─34 -vuotiaista on liittynyt jonkin yhteisöpalvelun jäseneksi. 

Aihe on ajankohtainen, sillä nykypäivän kolmasikäläiset ovat aktiivisia osallistu-

jia, vaikuttajia ja suuri osa pitää yllä sosiaalisia suhteita monin eri tavoin. Tämän 

päivän yhteiskuntamme edellyttää tietotekniikan osaamista ja hallintaa. Tekniik-

ka ja sen eri sovellusten määrä kasvavat jatkuvasti. Väistämättä myös eläkeläiset 

kohtaavat tietoteknisen yhteiskunnan, vaikka eivät työelämässään olisi tietotek-

niikkaa tarvinneetkaan. Tietotekniikka voi auttaa ketä tahansa lisäämään viestin-
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täkeinoja, olemaan mukana ja osallistumaan vuorovaikutukseen ympäristön ja 

yhteiskunnan kanssa. Kolmasikäläisillä on kiinnostusta sekä halua olla mukana 

monenlaisissa toiminnoissa. Tietotekniikan ympärille onkin perustettu erilaisia 

ikääntyviä aktivoivia toimintamuotoja.  

Luvussa kaksi käyn läpi käsitteitä kolmasikäläisistä ja ikääntymisestä kuten se 

kirjallisuudessa on esitetty. Luvussa kolme tarkastelen sosiaalisen pääoman käsi-

tettä erityisesti sosiaalisen verkoston ja luottamuksen kautta. Lisäksi tavoittelen 

tietoa yhteisöllisen median osuutta sosiaalisessa pääomassa. Tutkimusasetelmaa 

ja aineistoa käsittelen luvussa neljä ja viidennessä luvussa esitän tutkimuksen 

tuloksia.  Tutkielma päättyy pohdintaan, missä käyn läpi ajatuksiani joita tut-

kielman kirjoittaminen on herättänyt. 
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2 Kolmasikäläiset 
 

2.1 Kolmannen iän määritelmä 
 

Ikä voidaan jakaa neljään osaan. Ensimmäinen ikä käsittää perinteisen lapsuuden 

ja nuoruuden. Toiseen ikään kuuluvat erilaiset sosiaaliset vastuut, kuten perheen 

perustaminen ja ansiotyö. Kolmas ikä alkaa useimmiten eläkkeelle jäännin myö-

tä. Kolmatta ikää kuvataan henkilökohtaisten aikaansaannosten täydellistymisenä 

ja silloin yksilö on vapaa toteuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Kolmas ikä 

liittyy enempi subjektiiviseen ikään, kuin kronologiseen, biologiseen tai sosiaali-

seen ikään. Kolmatta ikää kuvaa myös tietynlainen ajattomuus, sillä ei ole mää-

rättyä ajallista rakennetta. Kolmannen iän toteutumiselle on kuitenkin erilaisia 

edellytyksiä niin yhteiskunnan kuin yksilönkin taholta. Kolmas ikä on paljolti 

kehittyneiden yhteiskuntien kuin myös tietyn varakkuuden omaavien ihmisten 

etuoikeus. Neljäs ikä on sitten varsinaisen vanhuuden, perinteisen vanhuuden 

aikaa. (Jyrkämä 2001, 309.) 

Vanhuus käsitteenä on paljolti sidoksissa yksilön ikävuosiin. Usein vanhuuden 

katsotaan alkavan 65-vuotiaana. Todellisuudessa vanhuus ei ala yhdessä yössä 

vaan vanhuuden kokeminen on paljon monimuotoisempi ilmiö. Moni kokee 

eläkkeelle siirtymisen olevan uuden ja aktiivisen elämänvaiheen alku. Tätä aikaa 

kutsutaan usein kolmanneksi elämänvaiheeksi. (Pitkänen 1999,11.) Kolmannen 

iän käsitettä on tutkinut paljon englantilainen Peter Laslett. Suomalaisista tutki-

muksia ovat tehneet esimerkiksi Simo Koskinen, Antti Karisto, Marja Tikka ja 

Marja Vaarama. 

Peter Laslett on yksi kolmannen iän teorian ja käsitteiden kehittäjistä. Laslett 

(1996, 177) määrittää elämänkulun jakautuvan ensimmäiseen, toiseen, kolman-

teen ja neljänteen ikään. Ensimmäinen ikä kuvaa lapsuuden ja nuoruuden aikaa, 

toinen ikä aikuisuutta ja työikää, kolmas ikä työstä poisjäännin ja varsinaisen 

vanhuuden välistä aikaa, ja neljäs ikä varsinaisen vanhuuden aikaa. Väestöllinen, 

kulttuurillinen, taloudellinen ja väestöllinen muutos nopeutuu jatkuvasti. Lasletin 
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mukaan kolmas ikä onkin mahdollista vain kehittyneissä maissa, joissa ihmiset 

voivat saavuttaa korkean eliniän ja vaurauden tason. 

Kolmatta ikää ei voida kokonaan määritellä kalenterin eikä syntymäajan mukaan. 

Kolmas ikä alkaa suunnilleen 50─60 ikävuosien paikkeilla. Laslett korostaakin 

enemmän persoonallista ikää, ihmisen henkilökohtaista kokemista ja omaa valin-

taa, kuin kalenterivuosia. Kolmas ikä voi olla henkilökohtainen, yhdistävä tai 

yhteiskunnallinen asia ja se sisältää myös odotuksia yhteiskunnan tai muiden 

osalta ominaisuuksien tai tapojen toiminnan osalta. Ihmisen persoonallinen ikä 

on oma kokemus itsestään ja tekemisistään sekä niiden merkittävyydestä.  (Las-

lett 1996, 99.) Laslett (1989,152), ei siis määrittele kovin tarkasti kolmannen iän 

alkamisajankohtaa, mutta yhdistää sen alkamisen suunnilleen eläkkeelle jäännin 

aikaan. Kolmas ikä on enemmän oma henkilökohtainen valinta, jolloin sen voi 

tehdä melkein missä iässä tahansa. 

Laslett (1996, 34─35, 38) kuvaa ikääntymistä viiden ulottuvuuden kautta: krono-

logisen, biologisen, sosiaalisen, subjektiivisen ja persoonallisen iän kautta. Kro-

nologinen ikä tarkoittaa ihmisen ikävuosia syntymästä alkaen. Kalenterivuosista 

voidaan katsoa, milloin voi jäädä esimerkiksi eläkkeelle. Biologinen ikä kuvaa 

sitä, miltä ihminen näyttää ulospäin itsensä ja muiden ihmisten mielestä. Sosiaa-

liseen ikään kuuluu ikään sisältyviä velvollisuuksia, oikeuksia, normeja ja asen-

teita. Sosiaaliseen ikään liittyy myös kulttuurillisia ja aikakausiin liittyviä odo-

tuksia. Subjektiivisella iällä Laslett tarkoittaa iän iättömyyden kokemusta, sitä 

että ihminen on tietoinen omasta minuudestaan ohi sosiokulttuuristen näkemys-

ten. Persoonallinen ikäkäsite kuvaa ihmisen omia kokemuksia ja tulkintoja elä-

mästä. 

Pitkän iän saavuttaminen ja kolmannen iän mahdollistuminen ovat merkkejä ih-

misten hyvästä ravitsemuksesta, turvallisista työolosuhteista, asianmukaisesta 

hygieniasta, suhteellisen oikeudenmukaisesta resurssien jakamisesta väestön kes-

kuudessa sekä tehokkaista sosiaali- ja terveyspalveluista. (Laslett 1996, 104.) 

Tikan (1991,37─38) mukaan kolmannen iän myötä eri sosiaalisissa instituutiois-

sa tulee tapahtumaan muutoksia. Iäkkäiden palveluissa ja asumistavoissa tapah-

tuu muutoksia, samoin eläkejärjestelyt monimuotoistuvat ja monipuolistuvat. 
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Myös elämäntyylit, arvot ja ajattelutavat muuttuvat monimuotoistuvat aiempiin 

sukupolviin verrattuna. 

Kolmas ikä on ilmiönä suhteellisen uusi. Suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään 

se saanee lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä. Tästä seuraa muutok-

sia niin mediamaailmaan, yhdistystoimintaan kuin yhdyskuntaelämäänkin. Elä-

keläisten sosiaalinen ja fyysinen liikkuvuus on lisääntymässä, samoin terveyteen 

ja kunnonkohotukseen liittyvät tuotteet ja palvelut kiinnostavat kolmasikäläisiä. 

(Karisto 2004, 93.) Eliniän pidentyessä kolmas ikä liittyy kasvatuksen, oppimi-

sen ja vanhenemisen välisiin suhteisiin. Siinä on kyseessä ihmisen elämän jaon 

uudesta jaosta, työn ja vapaa-ajan uudesta suhteesta ja kulttuurisesta muutokses-

ta. (Koskinen 2007, 40.) 

Eläkeuudistukset ovat tuoneet lisää mahdollisuuksia valita eläkkeelle jäännin 

aika itselle sopivaksi. Suomessa eläkkeelle jäädään suunnilleen 60 ikävuoden 

paikkeilla. Eläkkeelle siirtymisen aikainen ajankohta, samoin kuin toisesta päästä 

eliniän pidentyminen pidentävät eläkkeellä olo aikaa. Kolmasikä voi olla työn ja 

eläkkeellä olon sekoitustakin. (Koskinen & Riihiaho 2007, 49─50.) Kolmasikä 

määrittyy työstä pois jäännin ja varsinaisen vanhuuden alkamisen väliin, eli noin 

60−80 ikävuosien paikkeille (Koskinen & Maranen & Piekkari 2007, 64). 

Koskisen (1998, 20) mukaan yhteiskunnan vanhuuskäsitykset ovat muuttuneet. 

Ikääntyneet on alettu nähdä voimavarana, aktiivisina yksilöinä joilla on ainutker-

tainen elämänvaihe meneillään. Ihmisten elinikä on noussut joten suuri osa yli 

65-vuotiaista on vielä hyväkuntoisia ja aktiivisia kansalaisia. Moni ei tunne itse-

ään vanhaksi vielä eläkkeelle jäätyään joten työstä poisjäänti ja vanhuus ovat eri 

asia.  

2.2 Ihmisen elämänkulku ja ikääntyminen 
 

Kalenteri-ikä ei entisvuosien mukaan määritä enää elämänkulkua. Samanikäiset 

voivat olla hyvin erilaisissa sosiaalisissa asemissa tai kokea itsensä eri-ikäisiksi. 

Yhä useimmiten ihmiset vanhetessaan kokevat olevansa vielä henkisesti nuoria, 

vaikka ruumiillisesti on alettu vanheta. Eläkeläisten tekeminen ja osallistuminen 

on kiinni terveydestä, mutta samalla ne tukevat terveyttä. Aktiivisella elämänta-
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valla sen hetkinen elämänlaatu paranee ja se myös edistää tulevaa terveyttä. (Ka-

risto 2004, 95, 98.)  

Suomessa vanhuuden katsotaan alkavan 65 ikävuoden jälkeen. Tämä johtuu pää-

asiassa siitä, että eläkeraja sijoittuu tähän ikään, ja tämän jälkeen ihminen luoki-

tellaan vanhuspolitiikan kohteeksi.  Monissa ammateissa eläkeikä on alhaisempi, 

samoin ovat yleistyneet erilaiset varhais- ja työkyvyttömyyseläkkeet. Toiset taas, 

esimerkiksi yrittäjät haluavat jatkaa työelämässä tätä pidempään. Siksikin van-

huuden alkamisen on katsottu nykyään yhä enemmän alkavan kun toimintakyky 

alkaa heiketä, eli noin 75─80 ikävuosien aikaan. Käsite sosiaalisesti vanha, on 

vaikeasti määriteltävissä. Vanhuus ei kuitenkaan ole katoamassa, vaan vanhana 

oleminen ja vanhuuden luokittelukriteerit ovat liikkeessä ja muuttuvat. Ne ovat 

sidoksissa yhteiskuntaan ja muuttuvat kun yhteiskunta muuttuu, eikä niitä voida 

määritellä yksiselitteisenä sosiaalisena kategoriana. Itsensä vanhaksi kokemisen 

tunne on yhteydessä paitsi ikään, myös terveydentilaan. Jos terveys on hyvä, iä-

käskään ei välttämättä koe itseään vanhaksi. (Jyrkämä 2001, 281, 282─283.) 

Yksilön elimistön kunnon, toimintakyvyn ja ulkonäön perusteella määritellään ja 

arvioidaan biologista ikää. Vanheneminen koetaan ja tunnetaan ruumiissa ja 

ruumiin kautta. Biologinen ikä voi olla kuitenkin eri samanikäisillä yksilöillä ja 

vanhenemisen kokemukset ovat yksilöllisiä. Käsitykset ihmisen kehityksestä ja 

kehitysvaiheista kuitenkin vaihtelevat aikakausittain, kulttuureittain ja yhteiskun-

nittain. Erilaiset sosiaaliset käytännöt muokkaavat ikäkäsitettä ja käsityksiä jat-

kuvasti. (Rantamaa 2001, 55, 58.)   

Kronologista ikää pidetään yksilön taitojen ja kykyjen arvioinnin mittana. Ikä on 

osa yhteiskunnassa olevaa sosiaalista järjestystä ja sen perusteella määrittyy 

usein yksilön asema yhteiskunnan jäsenenä. Yksilöiden elämäntilanteet ja -

historiat vaihtelevat, ja näin iältään samanikäiset voivat olla hyvinkin erinäköisiä 

ja toimintakykyisiä. Kronologinen ikä on suhteellisen hallitseva, silloinkin kun 

ikää tarkastellaan biologisena, psyykkisenä tai sosiaalisena ikänä. ( Em. 2001, 

54−55.)  
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Vaaraman & Ollilan (2008, 130─131) mukaan kolmasikäläisten subjektiivinen 

hyvinvointi on hyvä ja useilla sen ulottuvuuksilla parempi kuin neljäsikäläisillä 

tai jopa nuoremmillakin. Suurin osa on myös tyytyväinen elämäänsä. Kolmasikä-

läiset auttavat paljon läheisiään, sukulaisiaan ja ystäviään, jotka ovat avun tar-

peessa. Kolmasikäläisistä vain harvat kokevat olevansa yksinäisiä. Heidän lä-

heisapuna antamansa voimavarat ovat inhimillisesti ja taloudellisesti merkittävät. 

Uudet vanhussukupolvet ovat entistä terveempiä, aktiivisempia ja myös vau-

raampia.      

Vanhuus ja ikääntyminen ovat murroksessa. Osa iäkkäistä on kovinkin hyvin-

voivia, terveyttä ja hyvinvointia vaalivia eläkeläisiä. Ikääntyneet ovat siis omi-

naisuuksiltaan ja elämäntilanteiltaan heterogeeninen ryhmä, joiden elämää ja 

olemista ei voida määritellä vain yhden ikääntymiskuvaston tai viitekehyksen 

mukaisesti. (Jyrkämä 2001, 268−269.) 

Ikäluokkajärjestelmät ja ikävaiheluokittelut vaihtelevat yhteisöittäin, niissä on 

kuitenkin yhtäläisyyksiä ja samoja muodollisia ikäluokituksia. Ikäluokitukset 

koskevat usein enemmän miehiä kuin naisia, ja ikäjärjestelmät myös liittyvät yh-

teisten asioiden hoitoon. Ikäluokkajärjestelmän yhteisenä piirteenä on myös, että 

ikäluokittelut ja ikävaiheille annetut merkitykset eivät määräydy pelkästään bio-

logisen kehitysvaiheen tai fysiologisten ominaisuuksien perusteella vaan yhteisön 

sosiaalisen organisoitumisen perusteella. Ikäluokat ja–kerrostumat voivat mää-

räytyä joko elinvaiheen tai yhteisölle tyypillisen sukupolviajattelun mukaan kro-

nologisen iän sijasta. (Rantamaa 2001, 73─74.) 

Yhteiskunnan nopea muuttuminen on aiheuttanut sen, että nuoret ja aikuiset ovat 

saaneet paremman sosiaalisen aseman. Nuoret hallitsevat vanhoja paremmin tek-

nologiaa, julkisuutta ja kodin ulkopuolista ympäristöä ja näin heillä on myös val-

taa määritellä tärkeitä sosiaalisia verkostoja. (Rantamaa 2001, 73─74.) Väestön 

kasvu ja vanheneminen, elinkeinorakenteen muutokset ja muuttoliike ovat olleet 

tärkeimpiä rakenteellisia kehityssuuntia suomalaisessa yhteiskunnassa. (Jyrkämä 

1995, 67.) 
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Väestö vanhenee nopeasti ja erityisen nopeasti kasvaa kaikista vanhin ikäluokka. 

Tähän on vaikuttanut moni seikka, yksi on eliniän piteneminen, mikä on seuraus-

ta paljolti terveydenhuollon paranemisesta sekä lapsikuolleisuuden vähenemises-

tä ja yleisestä elintason ja hyvinvoinnin kasvusta. Myös syntyvyyden aleneminen 

suurten ikäluokkien jälkeen on vaikuttanut ikääntyneiden suhteelliseen osuuteen. 

Nämä muutokset tuovat monenlaisia haasteita julkiselle vallalle ja sen instituuti-

oille samoin kun myös perheille, suvuille ja yksilöille itselleen. (Jyrkämä 2001, 

268.) 

Irtaantumisteoriassa ja fenomenologissuuntaisissa vanhenemistarkasteluissa tut-

kimus kohdistuu ihmiseen itseensä tai ryhmään. Samaan aikaan syntyneet ihmi-

set muodostavat samaan aikaan vanhenevan kohortin. Näin ajateltuna sosiaalinen 

vanheneminen on vanhenevan ihmisen siirtymistä syntymäkohorttinsa mukana 

ikäkerrostumasta toiseen. (Jyrkämä 1995, 26.) Yhteiskuntateorioista keskeisim-

piä ovat ikästratifikaatioteoria, sekä ikääntymisen poliittinen taloustiede ja ikään-

tymisen modernisaatioteoria. (Jyrkämä 2001, 301─302.) 

Sosiaaligerontologian teorioita ja lähestymistapoja on useita erilaisia, erilaisiin 

tavoitteisiin suuntautuvia selitysmalleja. Teoriat suuntautuvat yhteiskunnan mak-

rotasolle, rakenteisiin, yhteiskunnan osajärjestelmiin, instituutioihin tai yksilöihin 

ja vuorovaikutukseen sekä kokemukseen. Perinteisiä yksilöteorioita ovat irtaan-

tumis-, aktiivisuus- ja jatkuvuusteoriat. Kaikki tarkastelevat yksilön sopeutumista 

vanhenemiseen ja hyvää, onnistunutta vanhenemista tämän seurauksena. Teoriat 

eroavat siinä, mikä tavoiteltavaan lopputulokseen on johtamassa. (Jyrkämä 2001, 

290, 292.)  

Teorioita on kritisoitu esimerkiksi siitä, että ne eivät huomioi kohteinaan olevia 

ihmisiä aktiivisina ja tavoitteellisina toimijoina vaan huomio on pääasiassa ulkoi-

sessa käyttäytymisessä ja sen muutoksissa. Toimintaa sosiaalisena ilmiönä on 

tutkittu, mutta ei toiminnan ja toimivan ihmisen näkökulmasta. Toimiessaan ih-

misillä on yhteisiä tavoitteita ja päämääriä ja he ovat vuorovaikutuksessa keske-

nään. Toimintanäkökulmasta katsottuna on tärkeää nähdä ihmiset aktiivisina, 

tavoitteellisina toimijoina. (Jyrkämä 2001, 299, 301.) 
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2.3 Ikä ja sosiaalinen vanheneminen 
 

Sosiaalinen vanheneminen on yhteiskunnan, ympäristön, sosiaalisten ryhmien ja 

yksilön välistä vuorovaikutusta (Jyrkämä 2001,277).  Erilaiset ajallisesti ja pai-

kallisesti muuttuvat yhteiskunnalliset tekijät määrittävät, rakentavat ja merkityk-

sellistävät ikääntymisprosessia, ikääntyvien ihmisten elämänkulkua. Sosiaalinen 

vanheneminen tarkoittaa myös sitä miten yhteiskunnalliset tekijät muovaavat ja 

myös muokkautuvat osaksi ikääntyvien ihmisten elämistä, toimintaa ja koke-

musmaailmaa ja myös miten vanhenevat ihmiset omalta osaltaan muuttavat 

ikääntymiseensä vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä, eli ympäristöään ja yh-

teiskuntaa. (Jyrkämä 1995, 41.) 

Persoonallinen ikä on yksilön kokemuksellinen ikä, miten ihminen kokee eden-

neensä omassa elämänprojektissaan, tavoitteissaan ja niiden saavuttamisessa.  

Kronologinen ikä muodostaa perustan, minkä suhteen ihmisen kehityksen ja 

elämän eri vaiheita määritellään ja tarkastellaan. Siirtymät elämänvaiheista toi-

siin ovat viime aikoina muuttuneet liukuvimmiksi ja joustavimmiksi, kuin aikai-

semmin. Erilaisia elämänvaiheiden alku- ja loppumisvaiheita on aikaisempaa 

vaikeampaa määritellä kronologisen iän perusteella. Nykyään elämänvaiheet li-

mittyvät ja vaihtelevat eri tavoin elämänkulun aikana. Koulutusajat pitenevät, 

samoin opiskelu voi kuulua elämään koko elämänkulun ajan. Myös työuran lop-

pupäässä on mahdollisuus tehdä erilaisia valintoja, osaeläkejärjestelmät mahdol-

listavat elämänvaiheen, jossa yksilö voi olla samanaikaisesti työssä ja eläkkeellä. 

(Rantamaa 2001, 62, 65.) 

Perheellä on suuri merkitys ihmisen sosiaalisen elämän muokkaajana. Sosiaali-

nen toiminta perheessä sisältää taloudellista, kulttuurista ja psykologista toimin-

taa. Paljon riippuu siitä, missä ja miten perhe asuu ja miten perheessä suhtaudu-

taan yhteiskunnassa vallitseviin ajattelu- ja toimintamalleihin. Varallisuus tai 

asema taas voi vaikuttaa siihen, miten ympäristö ja yhteiskunta suhtautuvat per-

heeseen. (Marin 2008, 67.)  

Jyrkämän (2001, 276) mukaan sosiaalinen vanheneminen sisältää, että ihminen 

vanhenee aina jossain yhteiskunnassa, jäsenenä erilaisissa yhteisöissä ja ryhmis-
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sä. Vanhenemisen ja vanhana olemisen ympäristö ja puitteet eivät ole kaikille 

samanlaiset. Yhteiskuntaluokat ja alueet tuovat eroja vanhenemiseen, niin kuin 

myös eri yhteiskuntien väliset erot. Yhteiskunta siis vaikuttaa osaltaan siihen, 

millaiseksi vanhana oleminen ja vanheneminen muotoutuvat. Yhteiskunta jaksot-

taa ihmisen elämänkulkua ja luo sosiaalista järjestystä.  

Ikääntyneet eivät ole vain tahdottomia ja passiivisia yhteiskunnallisten tekijöiden 

kohteita, vaan myös oman olemisensa ja toimintansa subjekteja. Monet ikäänty-

neet toimivat nykyään aktiivisesti vastoin vanhuuteen liitettyjä käyttäytymisodo-

tuksia. Näin sosiaalinen vanheneminen tapahtuu yhteiskunnan ja yksilön, ympä-

ristön ja yksilön, yksilön ja hänen sosiaalisten ryhmiensä vuorovaikutuksena. 

Sosiaalinen vanheneminen on kokonaisuus, jota jatkuvasti tuotetaan, uudistetaan 

ja muutetaan. (Em. 2001, 277.) 

Yksi vanhuuspolitiikan tavoitteista on ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden ja 

autonomian kunnioittaminen. Näiden kannalta on tärkeää, että ihminen säilyttää 

sosiaalisen roolinsa. Tässä on vanhuuden yksi keskeinen paradoksi, sillä sosiaali-

sesti vanheneminen on juuri eri rooleista luopumista. (Sarola 1996, 59─60.)  

Rantamaan (2110, 58) mukaan sosiaalisen iän käsitettä voidaan tarkastella ikä-

roolien ja ikänormien näkökulmasta. Sosiaalisella iällä tarkoitetaan myös yksi-

löiden elämänvaihetta ja yksilön tai ryhmän sosiaalista asemaa yhteiskunnassa ja 

sen eri osa-alueilla. Elämänkulun aikana tulevien sosiaalisten roolien voidaan 

ajatella määräytyvän, jakautuvan ja kerrostuvan kronologisen iän ja ikävaiheiden 

mukaan.  

Sosiaalinen vanheneminen tarkoittaa myös sitä, että yhteiskunta ja yksilön sosi-

aalinen ympäristö eivät ole vain paikallisesti ja ajallisesti muuttuva ympäristö, 

vaan yhteiskunta myös vaikuttaa siihen, millaiseksi vanhana oleminen ja vanhe-

neminen muodostuvat. Sosiaaliseen vanhenemiseen liittyy aina murroskohtia, 

jolloin ihmisen asema ja tulkinnat siitä muuttuvat ja elämänkulun etenemisessä 

tapahtuu laadullinen muutos eteenpäin. Näin ollen yhteiskunta ikään kuin jaksot-

taa ja vaiheistaa ihmisen elämänkulkua. (Jyrkämä 2001, 276.) 
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Ikääntyneiden sosiaalista asemaa nyt ja tulevaisuudessa, voidaan tarkastella erit-

telemällä yhteiskunnallista asemaa, eli sen tilaa ja sijaintia suhteessa yhteiskun-

nan keskeisiin osa-alueisiin ja instituutioihin. Vanhusväestön, eli 65 vuotta täyt-

täneiden osuus tulee kasvamaan reilusti vuoteen 2030 mennessä, jolloin vanhin 

suurista ikäluokista ovat täyttämässä 85 vuotta. Nopeimmin kasvaa juuri van-

himpien ikäryhmien osuus. (Em. 2001, 292.) 

Rantamaan (2001, 60−61) mukaan sekä lait että ikänormit säätelevät siirtymiä 

rooleista toisiin ja myös toimimista eri ikärooleissa. Ikänormit kuuluvat kulttuu-

riseen merkitysmaailmaan, ja tähän sosiaalistutaan vähitellen aina lapsuudesta 

lähtien. Kuten ikäroolien, myös ikänormien olemassaolo tulee eniten näkyviin 

silloin, kun niistä poiketaan. Ikänormit määrittävät paljolti, mikä on minkäkin 

ikäiselle yksilölle sopivaa, esimerkiksi sopiva pukeutuminen ja muu ulkonäkö. 

Kronologisen iän mukaan arvioidaan yksilön elämää. Ikäroolien ja ikänormien 

mukaan eläminen edellyttää ikätietoisuutta, siten että tietää ja tiedostaa oman 

ikänsä, taitonsa ja kykynsä ja ikään liittyvät sosiaaliset odotukset.  
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3 Sosiaalinen pääoma 
 

3.1 Sosiaalisen pääoman määrittelyä 
 

Sosiaalinen pääoma on ollut viime aikoina kasvavan kiinnostuksen kohteena tut-

kijoiden joukossa.  Sosiaalisella pääomalla kuvataan sosiaalisen rakenteen yhtei-

söllisiä piirteitä, kuten sosiaalisia verkostoja, normeja ja luottamusta.  Suomessa 

sosiaalista pääomaa ovat tutkineet muun muassa Reino Hjerppe, Jouko Kajanoja, 

Petri Ruuskanen, Markku T. Hyyppä ja Esko Lehto. Ruuskasen (2001) mukaan 

sosiaalinen pääoma on käsitteenä monitahoinen. Määritelmään on eri näkökul-

mia, yhtä kaikkien hyväksymää määritelmää ei vielä ole. Nämä helpottavat ver-

koston jäsenten välistä vuorovaikutusta ja toimintojen koordinointia, sekä edistä-

vät ihmisten välistä kanssakäymistä. Sosiaalinen pääoma tehostaa ihmisten ta-

voitteiden toteutumista ja myös taloudellista toimintaa. 

Kansalaisten väliset jatkuvat sosiaaliset siteet ja jatkuva yhteistyö tekevät luotta-

muksen syntymisen yksilöiden välille mahdolliseksi. Luottamus on sosiaalisen 

pääoman selkäranka. Luottamus tekee toisen osapuolen toiminnan ennustettavak-

si, etteivät osapuolet toimisi petollisesti omaa etuaan tavoitellen. Toiminnan sosi-

aalinen ympäristö valvoo osapuolten toimintaa luomalla normeja ja toimintasään-

töjä. Ihmisten välille syntyy yhteinen identiteetti vuorovaikutuksen myötä, jolloin 

eduistakin tulee yhteisiä. Luottamuksen voidaan katsoa perustuvan myös vuoro-

vaikutuksen tuottamaan valistuneeseen rationaalisuuteen eli pitkän tähtäimen 

yhteistoiminnan edut menevät lyhyen tähtäimen oman edun tavoittelun ohi. 

(Ruuskanen 2001.) 

Ruuskanen (2001, 46, 50) jakaa sosiaalisen pääoman lähteiksi yksilön, yhteisön 

ja yhteiskunnan, mekanismeihin luottamuksen ihmisiin ja instituutioihin, kom-

munikaatioon ja tuotoksiin kulutushyödyt sekä pääomahyödyt. Sosiaalisen pää-

oman tarkastelutasoja ovat mikro-, meso-, makro- ja metataso. Mikrotasolla tar-

koitetaan yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden käytettävissä olevaa suhdever-

kostoa sekä sen rakennetta, kykyä luottaa, herättää luottamusta ja kykyä saavut-

taa hyötyä sosiaalisissa tilanteissa. Mesotaso tarkoittaa lähiyhteisöjä ja identiteet-
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tiryhmiä, verkostoja, vastavuoroisuuden normeja sekä paikallista luottamusta. 

Makrotasolla tarkoitetaan yhteiskuntaa, formaaleja sekä informaaleja instituutioi-

ta, yhteiskunnan segmentoitumista ja yleistynyttä luottamusta. Metataso tarkoit-

taa kulttuurista uppoutumista. 

Rissasen (1999) mukaan sosiaalisella ympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä ja sel-

laisia palveluja, jotka auttavat tukemaan osallistumista ja omien asioiden hoita-

mista.  Sosiaalinen ympäristö on myös mahdollisuuksia olla yhteydessä ja vuoro-

vaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja myös sukupolvien välistä yhteisölli-

syyttä yhteistoimintaa. Kun fyysinen ympäristö on sopiva, auttaa se sosiaalisen 

ympäristön toimivuutta. Yksilötasolla sillä tarkoitetaan, että ihminen tuntee omat 

mahdollisuutensa ja hahmottaa itsensä suhteessa ympäristöön. Yksilötasolla toi-

mii ihmisen sisäinen vuorovaikutusjärjestelmä. Ryhmätasolla yksilöiden välisillä 

tekijöillä tarkoitetaan ihmisten välisiä suhteita, perhettä, sukulaisia ja ystäviä. 

Yhteiskuntatasolla olevilla tekijöillä tarkoitetaan ihmistä sosiaalisissa organisaa-

tioissa.   

3.2 Sosiaalinen verkosto 
 

Ihmisen sosiaalinen verkosto vaikuttaa moniin terveyden osa-alueisiin. Sosiaali-

sen ympäristön vaikutukset välittyvät monia eri reittejä pitkin epäsuorasti ja suo-

rasti ne vaikuttavat fysiologisiin toimintoihin, suhtautumiseen, asenteeseen ja 

käyttäytymiseen. (Heikkinen 2008, 336.) Sosiaalista ympäristöä voidaan kuvata 

sosiaalisen pääoman käsitteellä. Sosiaalisella pääomalla kuvataan kansanryhmäl-

le tai väestölle ominaista yhteisöllisyyttä. Yhteisön keskinäinen luottamus auttaa 

toimimaan ja osallistumaan eri kansalaisverkostoissa. (Hyyppä, 2008, 531.) 

Sosiaalisten suhteiden rakennetta kuvaamaan käytetään sosiaalista verkostoa. 

Sosiaaliseen verkostoon kuuluvat samassa taloudessa asuvat ihmiset, muualla 

asuvat perheenjäsenet ja sukulaiset, harrastusten kautta tulevat ihmissuhteet, ys-

tävät, naapurit, entiset työtoverit, ammattiauttajat ja muut merkittävät ihmissuh-

teet huolimatta siitä, ovatko he vielä elossa. Sosiaalista verkostoa suppeampi on 

sosiaalinen tukiverkosto. Siinä voidaan tarkastella sosiaalisia vuorovaikutussuh-

teita niiden funktion näkökulmasta. Tukiverkko muodostuu niistä sosiaalisen 
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verkoston osista, jotka ovat käytettävissä silloin, kun ihminen tarvitsee apua. Sit-

ten puhutaan myös kotiverkostosta, millä tarkoitetaan virallisen ja epävirallisen 

tukiverkoston toimijoita, jotka ovat ikääntyville kotona asumisen kannalta tärkei-

tä ja hänelle itselleen merkityksellisiä. Suurella osalla suomalaisista ikääntyneistä 

on melko tiivis sosiaalinen verkosto. Verkostossa perheellä ja lapsilla on iso 

merkitys. (Koskinen 2004, 72─73.) 

Sosiaaliset verkostot voidaan jakaa informaaleihin ja formaaleihin verkkoihin. 

Informaalit verkot ovat vapaaehtoisesti valittuja, formaalit taas yhteiskunnallises-

ti muodostettuja. Formaalit verkot syntyvät usein virkamiehistä ja eri alojen asi-

antuntijoista toiminnan kohteen lisäksi. Verkostoihin voi kuulua hyvin monenlai-

sia elementtejä, eläimet tai jo poisnukkuneet voivat olla hyvinkin tärkeitä ele-

menttejä verkostossa. Verkosto on usein myös kuin toimijapotentiaali, eli sen ei 

tarvitse olla aktiivisessa käytössä, vaan se voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa. 

Verkkojen sosiaaliset suhteet edellyttävät osapuolten välistä luottamusta ja tasa-

puolisuutta. Ikääntyneen ihmisen verkko on usein helposti haavoittuva. Vanhuu-

den vaivojen lisääntyessä ystävyyssuhteet usein vähenevät ja tilalle tulee viran-

omaisverkosto.  (Marin 2008, 72−73, 74.)    

Sosiaalinen pääoma kasvaa sitä myöten, mitä enemmän ihmiset ottavat osaa epä-

virallisiin yhdistyksiin ja sosiaalisiin verkostoihin, kuten ottamalla osaa urheilu-

seuroihin, virkistysorganisaatioihin, naapuriryhmiin, uskonnollisiin ryhmiin, 

vanhemmuus-yhdistyksiin ja niin edelleen. Sillä ei ole niinkään merkitystä, mil-

laisiin yhteisöihin osallistuu, vaan sillä että ylipäätään osallistuu. (Compton ym. 

2005, 279.)  

Hyypän (2008, 533─534) mukaan sosiaalista pääomaa käytetään osana yhteis-

kuntapolitiikkaa ja sen avulla tuetaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion toimin-

taa. Sosiaalinen pääoma voidaan jakaa koettuun kognitiiviseen ja rakenteelliseen 

osaan. Jaettua kognitiivista osaa kuvataan ihmisten keskinäisen luottamuksen 

kokemuksilla. Rakenteellista osaa taas kuvastaa vuorovaikutus. Yhteisötasolla 

sosiaalista pääomaa kuvataan esimerkiksi naapurihengen, äänestysaktiivisuuden, 

rikollisuuden ja maahanmuuttajatiheyden likiarvoina. Nämä voidaan ymmärtää 

kuitenkin pikemmin sosiaalisen pääoman seurauksiksi, joten lopulta yhteisön 
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ominaisuuksien mittaaminen perustuu yksilötasolta saatuihin tietoihin. Yksilöta-

solla sosiaalista pääomaa voidaan tarkastella lähisuhteina, naapurisuhteina, kes-

kinäisenä luottamuksena ja vastavuoroisuutena, kansalaisjärjestöissä toimimisena 

paikkakuntauskollisuutena, yhdessä harrastamisena, kansalaisaktiivisuuden mää-

ränä ja laatuna, yhteisön koettuina ominaisuuksina sekä luottamuksena viran-

omaisiin.  

3.3 Luottamus sosiaalisen pääoman teoriassa 
 

Ruuskasen (2001,43−51) mukaan luottamuksen asemasta ja roolista sosiaalisen 

pääoman teorioissa voidaan painottaa seuraavia asioita: 

1. Yksilöiden väliset jatkuvat sosiaaliset suhteet tekevät luottamuksen synnyn ja 

yleistymisen yhteisöissä mahdolliseksi. 

2. Luottamus voi perustua siihen, että: 

-toiminnan sosiaalinen ympäristö luo normeja, sääntöjä ja kontrolloi 

sen osapuolten toimintaa 

-vuorovaikutus mahdollistaa yksilöiden välille yhteisen identiteetin, 

jonka vuoksi he kokevat etunsa yhteneväiseksi 

-jatkuva vuorovaikutus luo valistunutta rationaalisuutta, ja siten yk-

silöt asettavat pitkän tähtäyksen yhteiset edut oman edun tavoittelun 

edelle. 

3. Sosiaalisten siteiden varaan rakentuvan luottamuksen tehtäviä ovat: 

-helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä vähentämällä sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvää satunnaisuutta 

-valvonnan tarpeen, transaktiokustannusten ja vapaamatkustajaon-

gelmien vähentäminen 

-tulevaisuuden ennustettavuuden lisäämisen takia odotettavissa ole-

vien voittojen varaan           tehtävien hankintojen edistäminen  
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Islam & Merlo & Kawachi & Lindstöm & Gerdtham (2006, 5) jakavat sosiaali-

sen pääoman kognitiiviseen ja rakenteelliseen pääomaan. Kognitiivinen sosiaali-

nen pääoma sisältää normeja, asenteita, arvoja ja uskomuksia. Rakenteellinen 

sosiaalinen pääoma viittaa ulkoisesti nähtävissä olevaan sosiaaliseen organisaati-

oon, kuten sosiaalisten verkostojen tiheyteen tai kansalaisten sitoutumisella. Ra-

kenteellinen ja kognitiivinen sosiaalinen pääoma ovat toisiaan täydentäviä. Kog-

nitiivinen sosiaalinen pääoma arvioi ihmisten käsityksiä vuorovaikutuksesta, 

luottamuksesta, jakamisesta ja vastavuoroisuudesta. Rakenteellinen sosiaalinen 

pääoma tutkii ihmisten toimintaa ja innokkuutta järjestöaktiivisuuteen ja yhteis-

kunnan toimintaan. Kognitiivisen sosiaalisen pääoman uskotaan muokkaavan 

käyttäytymisen normeja, kontrolloivan riskikäyttäytymistä ja määrittävän keski-

näistä apua ja tukea. 

Makrotasolla rakenteellista sosiaalista pääomaa muovaavat instituutiot, politiikka 

ja kulttuuri. Sosiaalisesta pääomasta voidaan erottaa kaksi eri tyyppiä, horison-

taalinen tarkoittaa siteitä jotka ovat olemassa yhdenvertaisten tai lähes yhdenver-

taisten yksilöiden tai ryhmien välillä ja vertikaalinen mikä tulee hierarkkisista tai 

eriarvoisista suhteista resurssien perusteista ja asemasta johtuen. Yhdistävä sosi-

aalinen pääoma liittyy homogeenisten ryhmien suhteisiin. Nämä ovat siis vahvo-

ja siteitä, jotka yhdistävät perheen jäseniä, naapureita, läheisiä ystäviä ja kolle-

goita. Liittävä sosiaalinen pääoma on määritelty heterogeeniseksi. Yhdistävät 

suhteet toimivat ensisijaisesti keinona perheiden ja ystävien välisille käyttäyty-

missäännöille. Liittävä sosiaalinen pääoma auttaa valvomaan epänormaalia sosi-

aalista käyttäytymistä, lisää molemminpuolista apua ja suojelua. (Islam ym. 

2006, 6.)  

Sosiaalisen pääoman käsitettä käytetään fyysisen ja humaanin pääoman rinnalla. 

Fyysinen pääoma viittaa varallisuuteen, välineistöön ja infrastruktuuriin. Kun 

taas humaani pääoma jakautuu ihmisiin, heidän energiaansa, tietoon ja kokemuk-

seen. Fyysistä pääomaa kasvatetaan esimerkiksi uudenlaisilla välineistöllä ja tuo-

tantoa tehostamalla. Humaania pääomaa lisätään koulutuksella ja asenteisiin vai-

kuttamalla. Sosiaalinen pääoma syntyy ihmisten välisissä suhteissa. (Compton 
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ym. 2006, 278–279.) Sosiaalisen pääoman kasvu edellyttää sosiaalisten suhteiden 

muodostamista ja niiden ylläpitämistä.  

Coleman (1988) on tutkinut, että jos fyysinen pääoma on kokonaan välineellistä, 

näkyvää materiaa, on humaani pääoma vähemmän välineellistä. Se on taitoa ja 

tietoa, minkä yksilö on itselleen hankkinut. Sosiaalinen pääoma taas on vielä vä-

hemmän välineellistä ja se on olemassa ihmisten välisissä suhteissa. Siinä kuin 

fyysinen ja humaani pääoma pyrkii tuloksellisuuteen, myös sosiaalinen pääoma 

tekee näin. Esimerkiksi ryhmä jossa on vahva luottamus jäsenien keskuudessa, 

saa aikaan paljon enemmän kuin ryhmä, jossa on luottamuksen puutetta. Putnam 

(1988) ja kollegat ohjasivat opintoja useissa italian alueellisissa hallinnoissa 

1970-luvulla. Jotkut olivat valtavan menestyneitä, siinä kuin toiset epäonnistuivat 

surkeasti. Putnam erotti eri ominaisuuksia sosiaalisesta pääomasta menestyneissä 

yhteisöissä. Sosiaalinen pääoma muodostuu sosiaalisten suhteiden verkostoissa, 

mitä aikaisemmin kutsuttiin epävirallisen tuen systeemiksi. (Compton ym. 2005, 

279.) 

Sosiaalista tukea voidaan ammentaa sekä virallisista että epävirallisista lähteistä. 

Virallista tukea saadaan organisaatioista ja virastoista. Virallisissa organisaatiois-

sa palveluntuottajien työntekijöille maksetaan tästä. Epävirallinen tuki taas koos-

tuu yksilöistä, kuten perheenjäsenistä, ystävistä, naapureista, työkavereista, yh-

teisön jäsenistä - kaikista heistä, joiden kanssa ihmiset ovat päivittäisessä vuoro-

vaikutuksessa. Epävirallinen tuki sisältää molemminpuolista tuen vaihtoa.  

(Compton ym. 2005, 259.) 

Epävirallinen sosiaalinen tuki on maksutonta hoivaa ja tukea ihmisille heidän 

perheiltään, ystäviltään, sukulaisiltaan sekä naapureiltaan. Nämä ovat tärkeitä 

voimavaroja. Sosiaalinen tuki auttaa vastoinkäymisten ja stressaavan elämän 

kohdatessa. Sosiaalinen tuki on vastavuoroista. Monet haluavat myös auttaa itse 

tai tukea muita. (Compton ym. 2006, 276, 278.) Vuorovaikutus ja sosiaaliset suh-

teet edellyttävät mahdollisuuksia näiden ylläpitoon, jotta kanssakäyminen on 

mahdollista. Liikkuminen ja yhteydenpito luovat mahdollisuudet sosiaalisille 

suhteille ja vuorovaikutukselle.  (Jyrkämä 1995, 123─124.) 
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3.4 Yhteisöllinen media sosiaalisen pääoman tuottajana 
 

Yhteisöllisellä medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjä 

tai käyttäjäryhmä voi olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja. Uudet yhteisö-

palvelut tarjoavat sosiaalisen viitekehyksen ja sosiaalisen ympäristön ihmisineen. 

Yhteisöpalvelut tarjoavat käyttäjää kiinnostavia ihmisiä ja sisältöjä esimerkiksi 

harrastusten, mediakulutuksen ja informaatiolähteiden suhteen. Sosiaalisiksi ver-

kostopalveluiksi (social networking) kutsutaan esimerkiksi MySpacen kaltaisia 

palveluita. Niissä on saatavilla kehittyneet työkalut oman itsensä profilointiin ja 

esilletuomiseen. Samantapaisia palveluita ovat esimerkiksi Facebook ja IRC-

Galleria tai YouTube. Näissä yhteisöllisyys syntyy sivutuotteena. (Hintikka 

2007, 29)  

Sosiaalinen media on internetissä ja tietoverkoissa yhteisöllisesti tuotettua tai 

jaettua sisältöä. Edellä mainittujen lisäksi myös blogit ovat osa sosiaalista medi-

aa. Blogeilla tarkoitetaan verkkosivua tai -sivustoa, jossa kirjoittaja julkaisee 

säännöllisesti erilaista materiaalia, kuten tekstiä, kuvia, videoita, ja linkkejä. Blo-

geille on ominaista vuorovaikutus ja tyypillistä niille on myös se, että kirjoitukset 

ovat esillä aikajärjestyksessä. Blogeiksi voidaan kutsua kaikki sellaisia sivustoja, 

jossa henkilö tai ryhmä julkaisee sisältöä, mitä sen lukijat voivat kommentoida. 

(Manifesto 2009, 3.) 

Sanastokeskuksen (2010, 13─14) mukaan sosiaalinen media on tietoverkkoja ja 

tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto. Siinä käsitellään käyttäjälähtöisesti 

ja vuorovaikutteisesti tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään käyttäjien 

välisiä suhteita. Tavallisimpia verkkopalveluita ovat sisällönjakopalvelut, verk-

koyhteisöpalvelut ja keskustelupalstat. Sosiaalisen median piiriin katsotaan kuu-

luvaksi myös avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittäminen ja kuluttajien 

välinen sähköinen kaupankäynti, kuten huutokauppapalvelut Huuto.net. Tähän 

liittyy tietoverkossa tuotteiden ja hintojen arviointi ja vertailu, sekä erilaisten 

verkkopelien pelaaminen muiden verkossa olevien kanssa. Sosiaalista mediaa 

voidaan kutsua myös vuorovaikutteisuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen perustuviksi 

viestintävälineiksi, viestintäkanavaksi tai -ympäristöksi. Joskus termiä käytetään 
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monikossa, sosiaaliset mediat. Tällöin sillä viitataan vuorovaikutteisiin verkko-

palveluihin ja verkkosivuihin, joiden kautta ja avulla viestintä tapahtuu. 

Tietoyhteiskunnan keskiöön ajatellaan usein nuori, kouluttautunut ja kyvykäs 

mieshenkilö. Useimmat tietotekniikan kehittäjät ovat hänen kaltaisia, mutta suu-

rin osa tietotekniikan käyttäjistä ei ole. Ikääntyneiden marginaalisuus tulee esille 

varsinkin tietotekniikan markkinoinnin ja heidän huomioonottamisen tietoteknii-

kan käyttäjinä on kohdentunut. Ikääntynyttä tietokoneen käyttäjää arvostetaan, 

hänen katsotaan olevan aktiivinen ja osaava, vaikka hän on ikääntynyt. (Sankari 

2004, 107.)  

Ranskan Toulousen yliopistosta vuonna 1973 perustetun kolmannen iän yliopis-

ton idea on ylettänyt Suomeen asti. Suomessa toimintaa oli vuosituhannen alussa 

yhdeksässä iäkkäiden yliopistossa noin neljälläkymmenellä paikkakunnalla. 

Ikääntyvien yliopiston tärkeimpänä tavoitteena on elinikäisen oppimisen mahdol-

listaminen koko elämän ajalle. Kolmannen iän yliopistojen lisäksi ikäihmiset 

voivat opiskella esimerkiksi tietokoneen käyttöä monenlaisissa aikuisoppilaitok-

sissa, kuten kansalais- tai työväenopistoissa. Tulevaisuudessa uusien, aiempaa 

koulutetumpien sukupolvien eläköityessä yhä useampi käyttää aikaansa uusien 

asioiden opiskeluun. (Ruoppila 2002, 126.) 

Ikäihmisten sosiaalisen median käytöstä on aloitettu viime aikoina useita tutki-

muksia. Miina Sillanpään säätiö on kumppani Social Media for All Elderly Peop-

le (SoMedAll) EU-konsortiohankkeessa. Hanke pyrkii antamaan kotona asuville 

ikääntyville laadukkaan elämän kehittämällä välineitä ikääntyvien sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, osallistumiseen ja pysymään yhteiskunnan toiminnoissa mu-

kana. Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten oma tekeminen ja tuottaminen, joita 

voi jakaa muiden kanssa. Hankkeessa kehitetään erilaisia muistia ja hyvinvointia 

lisääviä ja ylläpitäviä aktiviteetteja. Tarkoituksena on kehittää teknologiaa 

ikäihmisille sopivaksi helpoksi käyttää kotona. (Nordlund, 2010−2012.) 

SoMedAll -hanke tutkii, miten sosiaalisen median avulla voidaan parantaa 

ikäihmisten elämänlaatua. Vaikka suurin osa sosiaalisen median käyttäjistä on 

nuoria ja nuoria aikuisia, on vanhempien ikäihmisten sosiaalisen median käyttö 
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lisääntynyt nopeasti. Vanhemmissa ikäryhmissä internetin käyttö kaikkiaan li-

sääntyy nopeasti. Vuonna 2010 internetin käyttäjiä oli 65–74-vuotiaista suoma-

laisista 43 prosenttia, ja määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes kymmenen 

prosenttiyksikköä. Sosiaalinen media voi helpottaa yksinäisyyden tunnetta ja li-

sätä elämänlaatua. VTT:n koordinoima kansainvälinen SoMedAll -hanke tutkii, 

minkälaiset sosiaalisen median palvelut kiinnostavat kotona asuvia ikäihmisiä ja 

ovat myös hyödyllisiä. Hanke kehittää prototyyppi ikääntyville suunnatusta sosi-

aalisen median palvelusta ja palvelualustasta. Sosiaalinen media voi auttaa koto-

na asuvaa ikäihmistä pitämään yhteyttä ystäviin, tuttaviin ja perheeseen. Sen 

avulla voi saada vertaistukea sekä yhteisöllisyyden tunnetta ja se voi lisätä ja aut-

taa ylläpitämään kontakteja ulkomaailmaan. (VTT Teknologiasta liiketoimintaa 

2011.) 

Geroteknologialla tarkoitetaan ikääntymisen teknologiaa. Väestön ikääntyessä 

Geroteknologia on ollut viime aikoina vilkkaan tutkimuksen ja tuotekehittelyn 

kohteena. Geroteknologian tutkimuksen tavoitteena on parantaa ja kehittää ikään-

tyvien elinympäristöjä tuoden samalla hoitoa ja hoivaa. (Leikas 2008, 39.) Sosi-

aaliset suhteet ovat tärkeässä roolissa osana hyvinvointiamme, ja sitä lisäävät 

perinteisten perhesuhteiden väheneminen ja yksinelävien ihmisten määrän lisään-

tyminen. Parhaimmillaan teknologia voi parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja 

auttaa luomaan mahdollisuuksia itsenäisempään ja terveempään elämään (Mt. 

2008, 23, 52). 

Ikääntyvien kuten muidenkin ympäristö teknistyy ja monimutkaistuu kiihtyvällä 

vauhdilla. Useimmat ratkaisut on lisäksi usein tehty nuorten ja terveiden ihmisten 

ehdoilla, jotka ovat myös kasvaneet tekniikan parissa. Esimerkiksi kaikenlaisten 

palvelujen ja julkisten tilojen kasvava automaatio vaikeuttaa ikääntyneiden osal-

listumista sosiaaliseen elämään ja asioimista kodin ulkopuolella.  Nykyään suuri 

osa julkisten ja yksityisten palvelujen asiointia tapahtuvat tietotekniikan avulla. 

Samoin kuin pankki-, tapahtuma terveys- ja neuvontapalvelut hoituvat tietotek-

niikan avulla. Ikäihmiselle esimerkiksi erilaisten tuotteiden etujen ja haittojen 

hahmottaminen on usein vaikeaa tai mahdotonta vähäisten teknisten tietojen ja 

taitojen vuoksi. Sen vuoksi ikääntynyt on usein myyjien, palveluntuottajien tai 
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asentajien armoilla. Useilla iäkkäillä ihmisillä lastenlapset ovat apuna. Teknisten 

välineiden asiantuntemattomaan käyttöön saattaa liittyä jopa suoranaisia vaarati-

lanteita. (Leikas 2008, 57─58.) 

Vuonna 2011 viimeisen kolmen kuukauden aikana internetiä oli käyttänyt 79 

prosenttia 16─74 -vuotiaista. Verkkolehtiä tai uutispalveluja oli katsonut kolme 

neljästä. Internetiä käytetään paljon myös erilaisten asioiden hoitoon, kuten verk-

kopankin käyttöön. Internetiä käytetään myös usein tiedonhakuun ja viestintään. 

(Suomen virallinen tilasto (SVT), 2011.) Suomalaisten internetin käyttö lisääntyy 

jatkuvasti. Yhä useampi käyttää nettiä ja vuonna 2011 jopa 89 prosenttia 16–74 -

vuotiaista suomalaisista oli käyttänyt nettiä viimeisten kolmen kuukauden aikana. 

Osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä aikaisemmasta vuodesta. Sukupuolten 

välillä ei netin käytössä ole juuri eroa. (Suomen virallinen tilasto (SVT), 2011.) 

Sosiaalisessa mediassa verkkoviestintään osallistujat voivat tuottaa sisältöjä ja 

kommunikoida keskenään. Tätä nopeasti kasvavaa verkkoilmiötä voi lähestyä 

kahdelta suunnalta, yhtäältä mediasta ja toisaalta sosiaalisesta maailmasta käsin. 

Internetin käytön yleisyys on huomattavan ikäsidonnaista, mikä näkyy nuorten 

suurena osuutena internetin aktiivista toimijoista. Kun taas katsotaan 16–74 -

vuotiaasta väestöstä vain niitä, jotka ovat käyttäneet internetiä viimeisen 3 kuu-

kauden aikana, jakaantuu median seuraaminen internetissä ja omakohtainen osal-

listuminen kirjoittamalla tai tiedostoja lataaminen tasaisemmin iän mukaan. 

(Suomen virallinen tilasto (SVT), 2010.) 

Internetin yhteisöpalvelut ja verkkoyhteisöt eivät ole vain sosiaalisen median 

foorumeja, vaan ne ovat myös sosiaalisuuden foorumeja, joissa luodaan ja yllä-

pidetään sosiaalisia suhteita ja verkostoja. Vuonna 2010 johonkin yhteisöpalve-

luun oli liittynyt 42 prosenttia 16─74-vuotiaista suomalaisista. Yhteisöpalveluista 

on eniten kiinnostunut nuori tai nuori aikuinen. Jopa 83 prosenttia 16─24 -

vuotiaista ja 76 prosenttia 25─34 -vuotiaista oli rekisteröitynyt jäseneksi, mutta 

35─44 -vuotiaista heitä oli vain 44 prosenttia. Vanhimmissa ikäryhmissä kiinnos-

tus on vähäisempää. Kaikissa ikäryhmissä naiset ovat hieman enemmän yhteisö-

palvelujen jäseniä kuin miehet. (Suomen virallinen tilasto (SVT), 2010.) 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 
 

4.1 Tutkimusasetelma ja aineisto 
 

Pro gradu–tutkielma on laadullinen ja aineiston analysoinnin tein aineistolähtöi-

sellä sisällönanalyysillä.  Haastattelut ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 

Kysymykset tein lukemalla tutkielmani teoria-osuutta, jonka jälkeen nostin sieltä 

keskeiset asiat joihin liittyen tein kysymyksiä. Graduseminaareissa sain apua ky-

symysten muotoilussa ja uusia vinkkejä. Teoreettisena osuutena tutkielmassa on 

sosiaalisen pääoman käsite. Haastattelut olen tehnyt haastateltavien kotona tai 

puhelimitse.  Haastateltavat ovat iältään 65−71 −vuotiaita, joista kaksi on naista 

ja kaksi miestä. Haastateltavat asuvat eri puolilla Suomea ja ovat työskennelleet 

hyvin erityyppisissä työpaikoissa. Haastattelemani kaksi naista ja kaksi miestä 

ovat vain pieni otos tämän päivän kolmasikäläisistä, mutta katson että nämä 

haastattelut kuvaavat hyvin tämän päivän kolmasikäläisten internetin käyttöä. 

Tämä tutkimus tarkastelee teorian lisäksi näiden neljän kolmasikäläisen näke-

myksiä ja kokemuksia internetistä sekä sosiaalisesta mediasta. 

Tutkimustehtäväni on tutkia millaista sosiaalista pääomaa yhteisöllinen media 

tuottaa kolmasikäläisille.  

Tutkimuskysymykset: 

Mihin tarkoituksiin ja milloin kolmasikäläiset käyttävät internettiä?  

Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä kolmasikäläisillä on sosiaalisesta mediasta?  

Tarkoituksenani on saada tietoa miten ja minkä verran kolmasikäläiset käyttävät 

internetiä sekä sosiaalista media yhteydenpitoon ja vuorovaikutuksen välineenä, 

sekä käytön merkityksiä yksilön sosiaaliseen pääomaan.  Tutkin kolmasikäläisten 

omia kokemuksia sosiaalisen median merkityksistä.  
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4.2 Sisällönanalyysi ja aineiston käsittely 
 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laa-

dullisen tutkimuksen perinteissä. Voidaan myös sanoa, että useimmat eri nimillä 

kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa 

tavalla tai toisella sisällönanalyysiin, jos sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoitet-

tujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä väljänä teoreettisena kehyksenä. 

Tämän vuoksi sisällönanalyysiä ei voi pitää ainoastaan laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmänä, vaan se sopii näin ollen myös määrällisen tutkimuksen 

analysointiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93.) 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen 

kokonaisuus. Aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla 

mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska ana-

lyysin oletetaan olevan aineistolähtöistä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94, 97.) Laa-

dullinen tutkimus on aina prosessi, jossa näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutki-

jan tietoisuudessa vähitellen kun tutkimusprosessi etenee. Tutkimuksen edetessä 

eri ratkaisut voivat muodostua vähitellen sitä mukaa kun tutkimus etenee. (Kivi-

niemi 2010, 70.) 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 9−10) mukaan laadulliselle tutkimukselle on useita 

eri tunnusmerkkejä.  Näistä yleisempiä aineistonkeruumenetelmiä ovat osallistu-

va havainnointi, syvähaastattelu ja kirjallisen aineiston analyysi. Laadulliselle 

tutkimukselle on samanmerkityksellisiä nimityksiä, kuten naturalistinen tutki-

mus, vaihtoehtoinen paradigma tai kenttätutkimus. Laajemmassa merkityksessä 

laadullinen tutkimus muodostuu esimerkiksi marxilaisuudesta, positivismista, 

feminismistä tai kulttuuritutkimuksesta. Kaikki nämä ovat saaneet alkunsa joko 

laadullisen tutkimuksen historiasta taikka siihen liittyvästä filosofiasta.  

Havaintojen teoriapitoisuus laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa sitä, minkälai-

nen yksilön käsitys ilmiöstä on ja minkälaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle 

annetaan ja millaisia välineitä käytetään, jotka vaikuttavat tutkimukseen. Sekä 
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teoreettinen että empiirinen tutkimustyyppi voivat tutkia samaa ilmiötä. Empiiri-

sessä analyysissä näyttäytyy aineiston analyysi- ja keräämismetodit. Teoreetti-

sessa analyysissä taas ei ole varsinaista metodia. Laadullisen tutkimuksen syno-

nyymeinä on käytetty esimerkiksi sanoja kvalitatiivinen, laadullinen, pehmeä tai 

ymmärtävä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 20−21, 23.) 

Yleisemmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa analyysissä ovat kysely, 

haastattelu, havainnointi sekä dokumentteihin perustuva tieto. Näitä voidaan 

käyttää rinnakkain tai eri tavoin yhdistellen.  Kyselyä tai haastattelua käytetään 

silloin, kun halutaan tietää, mitä ihminen ajattelee tai miksi toimii niin kuin toi-

mii. Haastattelussa haastattelija esittää kysymyksiä ja merkitsee haastateltavan 

vastaukset muistiin. Haastattelu on joustava, siinä haastattelijalla on mahdolli-

suus toistaa kysymys, selventää asiaa ja keskustella haastateltavan kanssa. haas-

tattelijan on myös helppo toimia havainnoitsijana, eli merkitystä voi olla myös 

sillä miten asia sanotaan. Haastatteluun pystytään myös valikoimaan henkilöt, 

joilla on kokemusta tai tietoa tutkittavasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

72−73, 74.) Haastattelu on perusmenetelmä, joka käy monenlaiseen tilanteeseen. 

Jos vain se on mielekäs tapa, sitä kannattaa käyttää tiedon hankkimisessa. (Met-

sämuuronen 2006, 113.) 

Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa edetään valittujen 

teemojen mukaan ja lisänä käytetään niihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. 

Teemahaastattelussa korostuu haastateltavien tulkinnat asioista, merkityksistä ja 

siitä kuinka merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelussa yrite-

tään löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongel-

manasettelun tai tutkimustehtävän mukaan. Teemahaastattelun teemat perustuvat 

tutkimuksen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Haastattelulla saa-

daan empiiristä tietoa sosiaalisesta elämästä kysymällä ihmisiltä heidän elämäs-

tään. Näin ajateltuna haastattelut ovat ikään kuin keskustelun muotteja. (Gubrium 

& Holstein 2003, 67−68.) 

Haastattelut kirjoitetaan puhtaaksi eli litteroidaan. Analyysistä riippuu, millä ta-

voin aineiston litteroi. Aineistoa voi lukea niin useasti että siitä osaa kirjoittaa, tai 

sen voi koodata eri merkein tai värein joita voi käyttää hyödyksi jatkossa.  
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Useimmiten teemahaastatteluaineistoa analysoidaan teemoittelemalla ja tyypitte-

lemällä. Teemoittelussa aineisto jäsennetään teemojen mukaan ja pelkistetään, 

tyypittely on taas erilaisten tyyppikuvausten konstruointia aineistosta. Teema-

haastattelun voi järjestää litteroinnin jälkeen teemoittain. Näin aineistoa on help-

po analysoida teema kerrallaan.  (Eskola & Vastamäki 2007, 42.)  

Tämän tutkielman haastattelut litteroin, jonka jälkeen luin aineiston monta kertaa 

läpi. Käytin erilaisia värejä etsiessäni yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia haastatte-

luista. Keskustelu ei aina edennyt järjestyksessä laatimieni kysymysten mukaan 

mikä teki kirjoittamisen haastavaksi. Keskustelu eteni välillä muihin aiheisiin ja 

välillä palattiin aikaisempiin aiheisiin takaisin. Haastatteluja oli kuitenkin mie-

lenkiintoinen lukea. Joka kerta tuntui että haastatteluista nousi uusia asioita ja 

lisää tietoa, vaikka luulin jo kaiken saaneeni ylös.  

4.3 Eettiset periaatteet 
 

Tutkielmani aihe ei mielestäni ole kovin arkaluontoinen, mutta koen että eetti-

syys otettava aina huomioon aiheesta riippumatta. Haastateltaville olen kertonut 

etukäteen aiheesta ja asioista minkälaisia kysymyksiä tulen kysymään. Ennen 

haastattelua olen vielä keskustelunomaisesti kertonut aiheesta ja kysymyksistä. 

Haastateltavista tietoon tulevat vain ikä ja sukupuoli. Litteroinnin jälkeen olen 

poistanut haastattelut nauhalta. 

Vaikka tutkimuksen aihe ei olisikaan arkaluontoinen, tulee mielestäni haastatel-

taville tulla turvallinen tunne siitä, että heidän kertomuksiaan ei käytetä väärin ja 

että mitään yllätyksiä ei jälkikäteen tule. Ettei haastateltavalle tule tunnetta että 

hänen kertomaansa tai vastauksiansa on käytetty eri tavoin tai eri tarkoituksiin 

kuin mitä on alun peri sovittu. Haastattelutilanne jännittää jonkin verran ainakin 

useimmiten sekä haastateltavaa että haastattelijaa, joten asioita voi mennä vahin-

gossa ohi tai jäädä sanomatta ilman että näin olisi ollut tarkoitus. Ajattelen, että 

haastattelijan on hyvä jättää yhteystietonsa haastateltavalle, että hän voi halutes-

saan ottaa myöhemmin yhteyttä jos jokin asia jäi mietityttämään. 
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Eettisyys vaikuttaa tutkijan tekemiin ratkaisuihin, samoin kun tutkimuksen tulok-

set vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin. Etiikan ja tutkimuksen yhteyttä sanotaan 

tieteen etiikaksi. Merton on vuonna 1957 määritellyt tieteen eetoksen neljä pe-

rusnormia, jotka laadullinen tutkimus täyttää. Laadullisen tutkimuksen on joskus 

vaikea täyttää vaadittuja raportointikäytäntöjä ja näin hyvän tutkimuksen lähtö-

kohtia. Mertonin neljä perusnormia on: 1) universalismi eli tietoväitteiden perus-

teleminen epäpersoonallisin kriteerein, 2) kommunismi, eli tieteellisen tiedon 

julkisuus ja yhteisomistus tiedeyhteisössä, 3) puolueettomuus eli tiede kutsumuk-

sena ilman henkilökohtaisen voiton intressiä. ja 4) organisoitu skepsis eli järjes-

telmällinen kritiikki. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125−126.) 

Ihmistieteiden eettiset periaatteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen: 1) tutkittavan 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2) vahingoittamisen välttäminen ja 3) 

yksityisyys ja tietosuoja. Osallistumisen tutkimukseen täytyy olla vapaaehtoista. 

Jos tutkitaan erilaisia rekisteri- tai asiakirjoja ilman tutkittavien suostumusta, sitä 

ohjaa erillinen lainsäädäntö. Suostumus tutkittavalta voidaan pyytää suullisesti 

tai kirjallisesti. Suostumukseksi voidaan hyväksyä myös jos tutkittava muutoin 

ilmaisee suostumuksensa.  (Tutkimus-eettinen neuvottelukunta 2009, 4.) 

Niemelän (2011, 15) mukaan etiikka viittaa inhimilliseen toimintaan, hyvään ja 

pahaan sekä oikeaan ja väärään. Etiikka tarkoittaa myös paljon samaa kuin mo-

raali. Arvot ovat välttämättömiä sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti ajateltuna. 

Arvot liittyvät ihmisenä ja yhteisönä olemiseen hyvän elämän toteuttamiseksi ja 

yhteisön säilymiseksi. Arvojen kautta voidaan jäsentää etiikan peruskysymystä, 

ihmisen hyvinvointia ja hyvää elämää. Normeilla tarkoitetaan toiminnan sääntö-

jä, pakkoja, velvollisuuksia ja välttämättömyyksiä. Ne viittaavat päämääriin ja 

periaatteisiin kun taas normeilla kuvataan keinoja ja menettelytapoja.  

Eettisesti kestävän sosiaalityön tutkimuksen tulee olla hyödyllistä ja rakentavaa 

tutkittaville ihmisille. Sille täytyy löytyä myös oppihistorialliset juuret. Sosiaali-

työn tutkimuksen tietoarvo ja tutkimuseettisyys ovat tieto-opillisia sekä periaat-

teellisia suhteessa toisiinsa.  Sosiaalityön tutkimuksen tulee jollain tavalla aina 

selittää tietoarvon ja tutkimuseettisyyden suhdetta. Sosiaalityössä ammatillisena 
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ja tieteellisenä perustana oleva ihmisoikeudellisuus sisältää kysymyksen tietoar-

vosta. (Rauhala & Virokangas 2011, 246−247.) 
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5 Internetin käyttö ja palvelut kolmasikäläisillä 
 

Haastateltavista kolme oli saanut ensikosketukset tietokoneeseen töissä ja yksi 

kotona. Työpaikalla tietokoneen käyttö oli aluksi vähäistä kaikilla ohjelmien 

puutteen vuoksi, mutta vähitellen tietokoneen käyttö lisääntyi ja kaikki olivat 

saaneet myös kurssitusta ja opetusta koneen käyttöön työn puolesta. Internet tuli 

tietokoneisiin vasta vuosia myöhemmin. Muita kursseja omalla ajalla oli käynyt 

kaksi haastateltavista, kaksi oli opetellut kotona itsekseen. Yksi oli käynyt valo-

kuvaamiseen liittyvän kurssin, toinen taas useita kursseja, kuten tietokoneen kä-

sittelyyn liittyviä kursseja. Hän oli hyödyntänyt myös kaupungin eläkeläisille 

myöntämän sadan euron avustuksen tietokonekurssiin. Kaksi oli sitä mieltä, että 

ovat pärjänneet ilman kursseja.  Kaikki haastateltavat käyttävät internetiä useita 

kertoja päivässä.  

 M1: Päivittäin, joo monta kertaa päivässä. 

 M2: Kyllä joo joka päivä. Kun se on tuo tietokone aina tuos auki 

 niin siihen on niin helppo istahtaa sitte. 

 N3: Käyn aamulla heti kun suurin piirtein herään 

Internetin palveluja käytetään monipuolisesti. Pankkipalveluja käyttävät kaikki ja 

sähköposti mainitaan useaan otteeseen erittäin tärkeänä tiedonvälityksen apuna. 

Sähköpostitse lähetetään esimerkiksi asiakirjoja, esityksiä, pöytäkirjoja sekä eri-

laisia esityslistoja. Sähköpostin välityksellä näistä voidaan tehdä esityksiä, ottaa 

kantaa ja suunnitella. Viestintä on käyttäjillä tiivistä ja tiedon siirto sekä vaihta-

minen ovat nopeutuneet aikaisempaan verrattuna. Sähköpostin kautta viestintä 

usein liittyy osalla haastateltavien yhdistystoimintaan ja luottamustehtäviin.  

M1: Näihin luottamustoimiin liittyy sitte että kaupungin nettisivuja 

 selaan kyllä kaks kolme kertaa viikossa ja mullahan on kaupungin 

 sähköpostiosoitekkin. Kyllä tämä kone niin helpottaa paljon mo-

 nen asian hoitamista että voi hoitaa täältä kotoa. Sieltä löytyy 

 valmiita asiakirjamalleja ja se niinku jouduttaa ja sitä voi käyttää 

 niin että kopioida edellistä ja muuttaa tietyt asiat vaan. Minun luot-
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 tamustehtävien hoitamisessa internet on aivan välttämätön, se ta-

 pahtuu nykyään sen internetin ja sähköisen viestinnän avulla. Enää 

 ei paperikutsuja lähetetä. 

N4: Sähköposti on tärkee. Sähköpostia vaihdetaan ja pöytäkirjat tu-

 lee heti ja esityslistat nopeesti ja niihin voi vastata ja suunnitella 

 mitä siellä tehdään. 

Ikääntyneet ovat perinteisesti olleet aktiivisia äänestäjiä ja myös vaaleissa näky-

västi esillä. Väestörakenteen jatkuvasti vanhetessa vanhempien ikäryhmien vai-

kutusvalta ja asema yhteiskunnan valtajärjestelmässä saattaa vain kasvaa. (Jyr-

kämä 2001, 306─307.)  Haastateltavia henkilöitä politiikka, sekä yhteiskunnalli-

set asiat kiinnostavat paljon. Politikkaa joko seurataan aktiivisesti tai siinä ollaan 

myös itse mukana. Politiikka, Venäjän asiat, sosiaaliset asiat kuten sote-uudistus, 

kuntien pakkoliitokset ja kunnallis- sekä valtakunnan politiikka mainitaan kiin-

nostuksen kohteiksi.  Poliittisten asioiden kehitystä ja suuntia seurataan tarkoin. 

 M1: No lähinnä justiin kun tällä hetkellä tehdään tätä sote-uudis

 tusta, kuntien pakkoliitoksia niin tällaista kunnallispolitiikkaa  ja 

 valtakunnan politiikkaa tulee seurattua. Että mihinkä päin se  menee 

 ja sitä kehitetään. 

 M2: Sitte on määrätyjä palstoja missä mä luen päivän politiikan. 

 N3: Mä oon kiinnostunu politiikasta sitä mä seuraan hyvin aktiivi-

 sesti, katon siis uutiset ja televisiosta ohjelmat ja netistä luen kans 

 N4: Mä olen paljon kaikissa yhteiskunnallisissa asioissa mukana. 

 M1: Politiikka ja tuo Venäjä ja sosiaaliset asiat mitkä mua kiinnos-

 taa ja sosiaaliset asiat 

Yhteiskunnallisia asioita seurataan aktiivisesti. Myös yhdistystoiminta ja kunnal-

lispolitiikka ovat tuttuja osalle. Työstä pois jäänti ei merkitse muista asioista pois 

jääntiä. Sen sijaan muille asioille on enemmän aikaa eläkkeellä, ja tämä voi olla 

ympäristölle ja yhteiskunnalle merkittävä panos. Kolmasikäläisillä on paljon an-
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nettavaa, koska heillä on tietoa, taitoa, osaamista sekä halua osallistua ja vaikut-

taa.  

Rantamaan (2001, 73−74) mukaan iällä on iso merkitys yhteisön sosiaalisen ra-

kenteen ja ihmisten elämänkulun organisoitumisessa. Ikäluokalla tarkoitetaan 

määriteltyä samanikäisten ryhmää, kuten jonkin tärkeän tapahtuman aikana syn-

tyneet. Ikävaiheella tarkoitetaan taas kuin askelmaa ikävaihejatkumolla, niin kuin 

nuoret miehet tai nuoret naiset. Ikäluokat siirtyvät ikävaiheesta toiseen yhteisön 

tavan mukaisesti, ja yksilön oikeudet ja velvollisuudet muuttuvat samalla.  

Tässä kohtaa pysähdyin miettimään ikäluokan merkitystä kiinnostuksen kohteis-

sa. Kolmasikäläisten vanhemmat ovat eläneet sotien aikana, joten pohdin liittyy-

kö aktiivinen kotimaan ja ulkomaiden, etenkin Venäjän tilanteiden ja politiikan 

seuraaminen tähän ikään. Kolmasikäläisten lapsuudessa sota on ollut vahvasti 

läsnä. Sotien vaikutukset ovat vaikuttaneet vielä pitkään tämänkin jälkeen niin 

puheissa kuin arjessa. Onko lapsena jo totuttu puhumaan ja seuraamaan politiik-

kaa kodista saadun mallin mukaisesti ja onko politiikan aktiivinen seuraaminen 

kolmasikäläisten ikäluokalle yleistä?  

Arki on täynnä monenlaista ohjelmaa. Tietoa etsitään, käytetään hyödyksi ja 

myös jaetaan.  Eläkkeellä ollessa on enemmän aikaa hakea tietoa ja perehtyä 

omiin mielenkiinnon kohteisiin, kuin työelämän aikana. Myös Helinin (2008, 

422−423) mukaan kolmasikäläiset elävät aktiivista elämää. Eläkeaika antaa mah-

dollisuuden jatkaa aiempaa elämäntyyliä, mutta myös aloittaa uusia harrastuksia 

joihin ei ole työelämän aikana ole ollut mahdollisuuksia. 

M1: Kun mä olin työelämässä niin silloin ei niin paljoa mutta nyt 

 eläkkeellä on aikaa ja uteliaisuus on lisääntyny. Mitä enemmän saa 

 tietoa sitä enemmän haluaa selvittää vielä jotaki asiaa ja niitä pe-

 rusteita. Kyllä se ainaki minun mielestä on lisänny tällasta aktii-

 visuutta. Omaksi huviksi ja omat kiinnostuksen kohteet, on helppo 

 saada tietoa. 

Islam ym. (2006,6) kuvaa yhdistävän sosiaalinen pääoman olevan tärkeää kansa-

laisyhteiskunnan toiminnalle ja sen on myös huomattu olevan tärkeä muiden 
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etuuksien lähde yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille. Se tarjoaa yhteisön jäse-

nille mahdollisuuksia osallistua heterogeenisiin ryhmiin joissa on ihmisiä eri so-

siaaliluokista ja edesauttaa vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin.  

Näkisin samoin, että sosiaalinen media helpottaa erilaisia ihmisiä eri taustoista 

riippumatta osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin oman mielenkiinnon mukaan. 

Se helpottaa asioiden seuraamista ja antaa osallisuuden tunteen, vaikka osallis-

tuminen olisi enemmän sivusta seuraamista. Kaikki eivät halua tai voi olla itse 

sisällöntuottajia mutta kaikki voivat niin halutessaan osallistua mukana olollaan 

lukijan roolissa. Sosiaalinen media antaa kaikille mahdollisuuden kuulua, osallis-

tua, seurata tai tuottaa itse sisältöä jaettavaksi. 

Kolmasikäläiset ovat ajan hermolla, koskee se sitten yhteiskunnallisia asioita tai 

omia harrastuksia.  Eroja on osallistuuko seuraamalla vai olemalla itse mukana 

toiminnassa, joka tapauksessa osallistuminen on aktiivista. Seuraajatkin ottavat 

kantaa jos asia on itselle tarpeeksi tärkeä. Jyrkämä (1995, 25−26) kirjoittaa yksi-

löiden sosiaalisesta maailmasta. Se on ihmiselle asioissa mukana pysymistä, ta-

pahtumia, kehityskulkuja, osallistumista ja seurantaa. Sosiaalinen maailma on 

näiden merkityksellistämistä ja tulkitsemista jonkun tietyn sosiaalisen maailman 

näkökulmasta. Sosiaalinen vanheneminen voi merkitä eräässä sosiaalisessa maa-

ilmassa mukana olemisen uudelleenorganisointia.   

M1: Kyllä se on niinku parantunu (osallisuus), oon paljo selvittäny 

 sieltä netin kautta näitä yhteiskunnallisia asioita ja se on lisänny 

 uteliaisuutta. Kyllä se ainaki minun mielestä on lisänny tällasta ak-

 tiivisuutta. 

 N3: Hyvänä puolena jos ajatteleepi ko tulee ikkää lissää eikä jak-

 sa enää kulkia eikä laahustaa tuolla kylillä, niin sitte voi tietokoneen 

 kautta lukia ja ottaa osaa jos haluaa. 

 N4: No ikäihmisille jos mä aattelen omasta näkökulmasta, niin en 

 näe mikä täs ois huonoa. Kun aattelee että yksinäisillekki ihmisille 

 tämmöset on hyvät. ( Internet ja sosiaalinen media) Yhteiskunnalli-
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 sista asioista tulee se tieto aikasemmin niin ne on semmosia mun 

 mielestä hyviä asioita. 

Verkkolehtiä luetaan säännöllisesti, yleensä päivittäin. Näistä paikallislehdet, 

Helsingin Sanomat ja iltapäivälehdet olivat yleisimmin luetut.  Myös ”höpö”-

lehdet mainitaan.  Internetistä luetaan paljon uutisia. Yksi mainitsi, että illalla 

kun lukee paikallislehden uutiset netistä, niin saa tiedon aiemmin kuin jos odot-

taa aamun lehteä. Nettilehtien kommentointeja luetaan, mutta aktiivisesti niihin 

ei itse kommentoida. Oman kommentoinnin ei nähdä vievän asiaa eteenpäin, 

koska osa osallistujista ei ole oikeasti asialla vaan häiriköimässä.  Kolme sanoo 

itse kommentoivansa silloin tällöin, jos aihe tai asia on itselle tärkeä. Yksi lukee 

kommentteja, mutta ei ole itse koskaan kirjoittanut kommenttia. 

 M1: Helsingin sanomiin mulla on se verkkolehtilukuoikeus ja sielä 

 sitte seuraan tiettyjä aiheita. Kun sinne voi taltioida jos on kiinnos-

 tunu niin se tulee sinne muistiin. 

 N4: Vielä illalla mulla nousi niin tukka pystyyn siitä että mun piti 

 sille pistää viestiä, että pistin kyllä kovan sähköpostin ja  

 pistin perusteluja. Just sanoin että ei mulla ois tullu soitettua eikä 

 kirjotettua. 

 M1: Oon muutaman kerran pannu netin kautta kommenttia Lapin 

 kansan yleisönpalstalle. 

Kaikki hoitavat pankkiasiat netin kautta, seuraavat ajankohtaisia asioita sekä et-

sivät tietoa itseä kiinnostavista asioista sekä harrastuksiin liittyvistä aiheista. Iso-

ja esteitä tai vaikeuksia kukaan ei ollut kohdannut tietokoneen käytössä. Jos jo-

tain ei ole osattu, niin se on opeteltu. Koskinen (1998,20) kirjoittaa, että usein 

ajatellaan että ikääntynyt ihminen ei opi uusia asioita kuten nuorempana. Mutta 

ikääntynyt ihminen oppii, vain erilailla kuin nuorempana.  

Tietoturva-asiat mietityttävät joskus, mutta turvaohjelmiin luotetaan ja internetis-

sä käytetään omaa harkintaa.  Enemmän mietityttävät salasanat, koska kaikkia ei 
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muisteta ulkoa jolloin ne täytyy kirjoittaa ylös. Tällöin joku ulkopuolinen saattaa 

päästä niihin käsiksi.  

M2: Että miettii salasanoja ja vanhemmuuttaan niitä unohtelee. 

 N4: No tietoturva-asiat, mutta niihinki mä luotan että kaikki on kun

 nossa…mutta meikäläisellä ei nyt semmosta että mistä joku hyötys. 

 M1: Huonoja puolia voi tulla että siellä joutuu huijatuksi tai sitä 

 käytetään väärin, sitä haetaan jotain pommin valmisteluohjeita siel

 tä ja muuta. Tärkeetä että yhteydet on hyvät ja sitten että ne on suo-

 jatut. 

Yksilölliset elämänkulut muotoutuvat aina suhteessa toisten merkittävien elä-

mänkulkuihin. Elämänkulut kietoutuvat toisiinsa perheen ja työelämän kanssa, 

jolloin ihmisen siirtyminen ikärooleista toisiin vaikuttaa myös muiden ikäroolei-

hin. Eniten yksilön elämässä tapahtuvat roolimuutokset vaikuttavat toisten elä-

mään silloin, kun puhutaan sosiaalisten odotusten eli sosiaalisten ikäodotusten 

vastaisista muutoksista.  Ikäkerrostumamallin mukaan yksilön elämänkulku on 

etenemistä iän mukaan määräytyneistä ja kerrostuneista rooleista ja roolikombi-

naatioista, toisiin. Yhteiskunta vaikuttaa elämänkulkuun, mutta myös yksilö vai-

kuttaa yhteiskunnan rakenteisiin. Yhteiskunnallinen muutos sekä yhteiskunnan 

rakenteet vaikuttavat elämänkulun vaiheisiin, vanhenemisprosessiin ja yksilön 

elämään. Lisäksi yksilöllinen vanheneminen vaikuttaa yhteiskuntaan ja jättää 

seuraaville uudenlaiset ikäkerrostumat ja -roolit kohdattavaksi ja muutettavaksi. 

(Rantamaa 2001, 83.) 

Sosiaalisessa mediassa kommentoidaan asioita ja ilmiöitä, mutta harvoin jaetaan 

omia henkilökohtaisia asioita. Mietinkin, onko tällä yhteys kolmasikäläisten ikä-

luokkaan. Tuttavien ja sukulaisten kirjoitusten lukeminen kuitenkin tuo tunteen 

lähenemisestä, vaikka varsinaista vuoropuhelua ei käytäisikään. Muiden kirjoi-

tukset koetaan joskus liiankin avoimina, mutta ne nähdään kuitenkin hyvässä 

valossa ja sellaisina, että kirjoittaja on ne tarkoittanutkin muiden luettavaksi ja 

kommentoitavaksi. Pelkästään seuraaminen voi tuoda yhteenkuuluvuuden ja 
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osallistumisen tunnetta. Johonkin ryhmään kuuluminen, liittyy se sitten harras-

tukseen tai muuhun, voi siis antaa tunteen osallisuudesta.  

13−29- vuotiaista 80 % tuottaa päivityksiä ja kommentteja sosiaaliseen mediaan, 

(Weissenfelt & Huovinen 2013) kun taas 55−75-vuotiaiden oma kommentointi, 

kirjoittaminen ja kuvien tai materiaalin lataaminen verrattuna nuorempiin on vä-

häistä, vaikkakin lisääntynyt. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 mennessä heistä sosi-

aaliseen mediaan kirjoittaneiden osuus on kaksinkertaistunut ja kuvien tai muun 

materiaalin ladanneiden osuus nelinkertaistunut. (Suomen virallinen tilasto 

(SVT) 2014.) 

Kolmasikäläiset tänä päivänä ovat usein isovanhempia, isotätejä ja–setiä. Lap-

senlapset näkevät iso-vanhempien ja muiden käyttävän tietokonetta ja yhteyttä 

heihin voi pitää myös sosiaalisen median kautta. Ikärooli kolmasikäläisillä on 

erilainen tältä osin kuin ennen. Omassa lapsuudessani ei ollut vielä internetiä, 

joten yhteyttä isovanhempiin, täteihin ja setiin pidettiin pääasiassa puhelimitse ja 

vierailemalla. Yhteyden pitäminen sosiaalisen median kautta on luonnollista ja 

helppoa. 

N3: Paljo siskojen lapsia,(Facebookissa) ne ko on kaikki siellä niin 

 mä pysyn ajan tasalla niitten elämässä. Ja niitten kanssa vaihetaan 

 mielipiteitä siellä ja kirjotetaan siellä ja keskustellaan joskus. Ja 

 viestejä lähetetään sen kautta. 

Kolmasikäläisten harrastukset liittyvät esimerkiksi moottoripyöriin, autoihin, 

rakentamiseen, käsitöihin, matkustamiseen ja historiaan, ja näistä haetaan tietoa 

myös internetin kautta. Tietoa etsitään usein myös keskustelupalstojen avulla. 

Keskustelupalstoilla jaetaan itse neuvoja ja kysytään mielipiteitä harrastuksiin 

liittyen. Usein keskustelupalstoilta löytyy linkkejä joiden kautta pääsee etsimään 

lisää asiasta.  Palstoille jaetaan omaa tietoa ja laitetaan myös itse linkkejä uusiin 

tietolähteisiin tai aiheeseen liittyviin keskustelupalstoihin. Myös blogeja luetaan.  

Yksi haastateltavista kertookin, että on helppoa vain surffailla eteenpäin ja eteen-

päin kun jotain tietoa etsii.  
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M1: Jos on mielenkiintoa niin voi niin paljon tietoa hakea kuin halu

 aa se on aivan valtava määrä mitä on siellä googlessa. Valtava tie

 tomäärä siellä on saavutettavissa tietokoneen avulla. Omaksi  huvik-

 si ja omat kiinnostuksen kohteet, on helppoa saada tietoa omis ta 

 kiinnostuksen kohteista. 

 M2: No tää laajentuminen, että tää reviiri on vähä laajentunu. Kyllä 

 mä oon ollu kova juttelemaan mutta nythän tää käsittää koko  Suo

 mea koko keskusteluhomma eri palstoilla. Sitte näillä palstoilla 

 on paljo kyselijöitä jotka kyselee justiin näitä teknisiä tietoja niin 

 totta kai sitte kommentoidaan. Mutta on sitte määrättyjä palstoja 

 missä mä luen päivän politiikan niin siellä lopussa on aina nämä 

 kommentoijat, mutta mä en oo kyllä kommentoinu ku muutaman 

 kerran. 

Kolmasikäläiset ovat tietoisia palveluista ja siitä miten ne ovat tarvittaessa saata-

vissa. Terveyteen liittyvissä asioissa he ovat tietoisia riskitekijöistä ja ottavat as-

karruttavista asioista selvää. Myös Vaarama & Luoma & Ylönen (2006, 

126─127) mukaan ikääntyneet ihmiset viettävät nykyään terveellistä elämää. He 

harrastavat ja osallistuvat yhteiskunnalliseen toimintaan. Vain harvalla on teke-

misen puutetta, ikääntyneet auttavat läheisiään ja kokevat psyykkisen vointinsa 

hyväksi. Kuitenkin riskitekijöitä ikääntyneiden hyvinvoinnille ja elämänlaadulle 

tuovat korkea ikä, pienet tulot, huono toimintakyky, naissukupuoli ja puutteet 

asuinympäristössä ja lähipalveluissa.  

M2: Nykyään kun pitää välttää kaikkia lääkkeitä ja mä luen ne kaik-

 ki jutut sieltä (internetistä) ja mikä liittyy niihin lääkkeisiin ja käyttä-

 jiin että min kälaisia tuntemuksia ja niinku tällasia asioita. 

 N4: Joo ja ne reseptit katon netistä. 

 N3: Laboratorioon oon aina tilannu netin kautta ajan ja en ossaa 

 muuten enää mennäkään jos en varaa aikaa ja silleen.  
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Sosiaalinen vanheneminen voidaan nähdä käsitteellisenä viitekehyksenä, miten 

eri ajallisesti ja paikallisesti muuttuvat yhteiskunnalliset tekijät muovaavat ja 

muokkautuvat osaksi vanhenevien yksilöiden toimintaa, kokemusmaailmaa ja 

elämistä. Myös vanhenevat ihmiset itse muuttavat omaan ikääntymiseensä vai-

kuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä, eli ympäristöään ja yhteiskuntaa. (Jyrkämä 

2001, 279, Jyrkämä 1995, 41.)  

 V3: Käyn aamulla suurin piirtein ku herrään niin käyn kattomassa 

 lehen ja tuommosta. Ja Facebookissa. Ja sitte jos haluan jotain tie

 toa niin googletan sieltä.  

 V2: Just jos oon hankkimassa jotain, sieltä mä kaivan mistä mä saan 

 halvimmalla. Ja kaikkia noita keskustelupalstoja, niinku jos oon jo

 tain konetta hankkimassa niin siellä voidaan neuvotella onko niiden 

 käyttäjien mielestä hyvä kone vai minkälaanen on. Niin siellä on 

 sitte linkit valmiina joku pannu ja ittekki paan aina linkkejä jos mä 

 löydän jonku hyvän asian. Niis pitää harjootella lukemaan että kuka 

 siellä nyt yhtään totta puhuu. 

Internet on muuttanut suuresti tavan hakea ja tuottaa tietoa, kommunikoida, ostaa 

tai myydä. Luottamuksen tunteen syntymiseen vaikuttavat jokaisen oma ihmiskä-

sitys ja maailmankuva. toiset ovat varovaisia, toiset taas luottavaisempia. Interne-

tissä ja sosiaalisessa mediassa liikutaan varsin sujuvasti, ja osaamista tämän päi-

vän kolmasikäläisiltä löytyy. Suhtautuminen vaikuttaa olevan varovaisen luotta-

vaista. Sosiaalinen media nähdään osaksi tätä aikaa ja siihen osallistuminen on 

luontevaa. Sopiva varovaisuus edesauttaa luottamuksen syntymisessä. Sosiaali-

sessa mediassa ei nähdä suuria uhkia, kun itse harkitsee mille sivustoille menee 

ja mitä julkaisee tai kommentoi. Asioista voidaan keskustella kiivaastikin mutta 

ei henkilökohtaisista asioista. 

Luottamus tarkoittaa varmuutta siitä, että toinen osapuoli ei tuota pettymystä. 

Luottamus tarkoitta myös, että epäluuloinen ei joudu pettymään, tällöin luotta-

mus on sidottu odotuksiin. Luottamus on sosiaalista pääomaa, ja se syntyy vuo-

rovaikutuksessa sosiaalisissa verkostoissa. Yksilön luotettavuus koostuu aktiivi-
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suudesta, hyväntahtoisuudesta, kyvykkyydestä, maineesta ja sosiaalisuudesta.  

Luottamusta voidaan tutkia ja mitata yhteisöjen, henkilöiden tai organisaatioiden 

ominaisuuksina. (Aalto & Uusisaari 2009, 119.) 
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6 Sosiaalisen median merkityksiä kolmasikäläisten elämässä 

 
Kaikki haastateltavista ovat liittyneet Facebookiin, jossa seurataan eniten suku-

laisia ja tuttavia.  Kukaan ei ole itse kovin aktiivinen kirjoittaja, mutta muiden 

päivityksiä luetaan. Yksi haastateltavista mainitseekin, että käy Facebookissa 

vähän kurkkimassa päivittäin, mutta itse harvoin kommentoi mitään. 

M1: Facebookissa oon ja en kirjoittele sinne aktiivisesti mutta lues-

 kelen sanotaanko kerran viikossa. Siel on sitte noita syntymäpäi-

 väonnitteluja helppo lähettää kun se muistuttaa. 

 N3: Pääasiassa luen, hyvin harvoin kommentoin mittään siis todella 

 harvoin joo. 

 N4: No Facebook kyllä mutta mä oon tosi laiska. Mutta mä olen siel-

 lä semmosessa ryhmässä oikeestaan sukulaisryhmässä ja välillä kat-

 on sitä mutta en oo sen kirjottaja sinne.  

Sosiaalinen media käsitteenä ei ole selvä. Se on jotain, mistä puhutaan uutisissa 

ja muualla mediassa paljon, mutta kunnolla sitä ei osata määritellä. Sosiaalinen 

media käsitetään lähinnä Facebookiksi. Sosiaalinen media ei ole niin tärkeä kuin 

internet, mutta sitä käytetään kuitenkin paljon. Sosiaalista mediaa on internetin 

sisällä lähes joka paikassa, mutta sitä ei mielletä sosiaaliseksi mediaksi, vaan 

enemmän keskustelupalstoiksi tai muiksi sivustoiksi. Kommenttien lukemista tai 

oma kommentointia ei mielletä selvästi sosiaaliseksi mediaksi vaan kommenttien 

lukemiseksi tai niihin vastaamiseksi.  

Joukkoviestimet antavat mahdollisuuden keskustella niissä julkaistuista uutisista, 

jolloin medioiden yleisö tuottaa osan niiden sisällöstä. 45 prosenttia 16−74-

vuotiaista oli vuonna 2010 lukenut uutisista käytävää keskustelua viimeisen kol-

men kuukauden aikana. (Tilastokeskus 2010.) 

Yksi haastateltavista osallistuu keskusteluihin melko aktiivisesti keskustelupals-

toilla, jotka liittyvät harrastuksiin. Muuten kommentointi on kaikilla hyvin vä-

häistä tai sitä ei ole ollenkaan. Lukijan rooli on yleisin, vaikka sosiaalisen median 
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seuraaminen on aktiivista.  Haastateltavat kokevat, että internetin kautta on saa-

tavissa valtava tietomäärä, niin paljon kuin vain tietoa eri asioista haluaa hakea. 

Tietokoneen kuvataan olevan muun muassa kätevä sekä aivan loistava peli. In-

ternetistä etsitään tietoa lääkkeistä sekä niiden haittavaikutuksista. Internetin 

kautta on helppo saada tietoa omista kiinnostuksen kohteista niin paljon kuin ha-

luaa etsiä. Kukaan ei pelaa nettipelejä.  Yksi pelaa pasianssia ja mainitsee, että 

sen avulla saa ajatukset irti muista asioista hetkeksi.  

Matkustelu, harrastukset ja yhteinen vietetty aika sukulaisten ja ystävien kanssa 

ovat tärkeä osuus arkea.  Internet mahdollistaa harrastuksiin ja muihin hankintoi-

hin tai matkusteluun liittyvien asioiden hintojen ja laadun vertailun. Esimerkiksi 

matkojen varaus ja vertailu sujuvat netin kautta. Internetin keskustelupalstat sekä 

muut nettisivustot löytyvät helposti joista löytyy tietoa. Harrastuksiin ja matkus-

teluun on mahdollisuus ja aikaa eläkkeellä. He osaavat myös vertailla ja hakea 

tietoa eri vaihtoehdoista. Myös Vaaraman & Ollilan (2008, 130─131) mukaan 

kolmasikäläisten subjektiivinen hyvinvointi on hyvä. Heillä on varaa kattaa me-

nonsa ja myös kuluttaa. Tämä tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia heille 

suunnattujen palvelumarkkinoiden kasvulle.  

Sosiaalinen media on lisännyt yhteydenpitoa ja myös tehnyt sen helpommaksi. 

Yhteydenpito on sosiaalisen median ansiosta tiheämpää ja saa kenet vain hel-

pommin lähestyttäväksi, kuin soittamalla ja kysymällä mitä kuuluu.  Esimerkiksi 

Facebookin koetaan tuovan ihmisiä lähemmäksi. 

Sosiaalisen median kautta haastateltavat pitivät mukavana asiana sitä, että kau-

kaisempienkin sukulaisten kanssa tulee tutummaksi. Varsinkin sellaisten suku-

laisten, joiden kanssa ei muuten tule soiteltua tai nähtyä usein.  Sisarusten lapsien 

ja lapsenlapsien elämää on mukava seurata Facebookin kautta. Yksi haastatel-

luista kertoo olevansa paljon enemmän ajan hermolla kun voi Facebookin väli-

tyksellä seurata sukulaisten elämää.  

M2: Ei oikeestaan mitään sillälailla mullistavaa kun että vähä 

 entistä enemmän on kiinnostuneempi että mitähänne facebookki ka-

 verit mahtaa kirjoottaa siellä. Että kun aiemmin sellasta mahdolli-
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 suutta ei ollu niin osannu olla kiinnostunukkaan. Mä oon itte kyllä 

 huono, aika vähä kirjottelen. En oo vielä siihen valaistunu.  

 M2: Facebookki tuo lähemmäs niitä ihmisiä ja tietää niiden elä-

 mästä jotain mitä ei tienny aiemmin ollenkaan. 

 M1: Vois sanoa että se on lisänny koska se helpottaa yhteydenottoa. 

Tutkimusten mukaan sosiaalisen median käyttö edistää hyvinvointia ja lisää 

mahdollisuuksia osallisuuteen. Ideana on, että aktiivisina vuosina aloitettuja har-

rastuksia voi jatkaa, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt. Itseä kiinnostavista 

asioista voi oppia uutta sekä jakaa kokemuksiaan ja tietojaan, kuten matkustami-

sesta, ruuanlaitosta tai metsästyksestä. (Nordlund, 2010−2012) 

M2: Kyllä mä oon liityny erilaisiin foorumeihin ja klubeihin jotka 

 minun harrastuksiin liittyy 

 N4: Käyn kyllä toisten blogeja katsomassa ja mutta itellä ei oo. Täs-

 sä muutama viikko sitte sanoin kyllä pitäisköhän perustaa semmonen 

 käsityöblogi mutta se oli enemmän vitsi. Joo käsityöt pitää kattoa 

 sieltä ja sitte jos mä matkustan niin haen liput sieltä, junaliput ja 

 lentoliput. 

Keskusteluiden sosiaalisessa mediassa mainitaan olevan vähän samankaltaisia 

kuin huoltoasemalla kahvilla istuessa rupattelun. Kirjoitustyylit ja se miten kukin 

kommentoi vaikuttavat siihen, mitä ihmisistä oppii tuntemaan. Kovin henkilö-

kohtaisia asioita ei sosiaalisessa mediassa jaeta. Sen nähdään olevan enemmän 

nuorempien tapa. Toisaalta omista tekemisistä ja kuulumisista olisi halua julkais-

ta enemmän, mutta jonkinlainen varovaisuus rajoittaa sitä. Vaikka muiden kuu-

lumisia on mukava lukea, omista ei juuri kirjoiteta.  

N3: No katoko ne on hirveen aktiivisia välillä olleet siellä. Laittavat 

 kuvia ja lörpöttävät. Vaikka mä en niitä kommentoiskaan niin kui-

 tenkin tiiän missä mennään suurin piirtein.   

 M2: Justiin näitä eri klubia ja foorumia niin kyllä sieltäki tulee sem-

 mosia hengenheimolaisia.  
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 M2: Mutta kyllä seillä pitää olla varovaanen että mitä sinne panee. 

 Ei siellä aivan sisintä ittiään kannata sinne panna. Oon mä vähä 

 sinne pannu mutta vois panna vieläenemmänki vaikka enmä tiedä 

 onko niistä kukaan yhtään kiinnostunu. Mutta sehän on sitä rupat-

 telua. 

Tuttavat ja ystävät joiden kanssa ollaan oltu kasvokkain tekemisissä ennenkin, 

niin ollaan myös nykyään, eikä vain tietokoneen välityksellä. Whats appia käyte-

tään tuttavien kanssa sen nopeuden vuoksi. Sosiaalinen media on enemmän yh-

teydenpitokeino kaukaisempiin tuttaviin ja sukulaisiin. Sosiaalisten suhteiden 

määrä on lisääntynyt yhteydenpidon helppouden vuoksi. Sen hyöty verkostoitu-

misessa tunnistetaan, mutta jokaisen omasta luonteesta riippuu, käytetäänkö sitä 

hyödyksi tai millaiseksi se muodostuu. 

M1: Varmaan sitä vois paljo enempiki käyttää ja hyödykseen. Ja täl-

 lanen verkostoituminenki. 

 N3: No jos ajattelee niin ehkä se yhteydenottomäärä on muuttunu, 

 että sitä on enemmän.  

Sosiaalinen pääoma voidaan jakaa neljään alueeseen. Sosiaaliset verkostot ovat 

sosiaalisen pääoman yksi ulottuvuus. Toinen alue on luottamus ihmisiin sosiaali-

sen tuen lähteinä ja kanssatoimijoina ja myös luottavaisuus asuinkunnan kykyyn 

tuottaa ja tehdä mahdolliseksi tarpeelliset palvelut. Kolmas alue on sosiaalinen 

vaihto ja vastavuoroisuus. Neljäs alue kuvaa vielä osallistumista harrastustoimin-

taan ja kunnallispolitiikkaan. Luottamus ja vastavuoroisuus sekä niihin liittyvät 

normatiiviset säännöt ovat sosiaalisen pääoman sisällöllinen ulottuvuus. (Ovaska 

2003, 17.) 

Tulevaisuuden vaarana nähdään tietoturvariskit ja huijatuksi tuleminen. Sosiaali-

nen media nähdään hyvänä asiana yksinäisille ja iäkkäille jotka eivät terveys- tai 

muista syistä ole muin keinoin paljoa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Haas-

tateltavien kokemukset sosiaalisesta mediasta ovat ”aivan hyvät”. Ilmankin pärjä-

tään mutta se on mukava lisä kaiken muun lisäksi. N4: No siinä ja siinä pärjäis 
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ilmanki, kyllä se on vähän semmonen lisä. Yksi haastatelluista näkee huonona 

puolena sen, että jotkut ovat jääneet nettikoukkuun ja istuvat koneella koko ajan.   

Internetin koetaan olevan kätevä ja loistava väline tiedonhakuun ja se myös hel-

pottaa asioiden hoitoa. Internet on tiedonhakuun käytettävä väline ja sosiaalinen 

media taas enemmän yhteydenpidon väline. Tiedonhakuun liittyy kuitenkin pal-

jon vuorovaikutusta. Esimerkkinä keskustelupalstat jotka mahdollistavat keskus-

telun ja vuorovaikutuksen muiden kanssa. M2: Sanotaan että Suomi24 oli en-

simmäisiä semmosia mutta sielläki on niin värikästä porukkaa, että niis pitää 

harjotella lukemaan kuka siellä nyt yhtään totta puhuu. 

Internetistä ja sosiaalisesta mediasta ei haluta olla riippuvaisia eikä tulla nähdyksi 

muiden taholta riippuvaisina. Jonkunlaista huolta koettiin, etteivät vain vähän 

internetiä käyttävät tuttavat näe aktiivisempaa käyttäjää nettiriippuvaisena. N3: 

Jos mä aikasemmin sanoin että oon nettiriippuvainen niin se oli vitsi sillä en mä 

usko että kukaan oo, jos ei siellä pelaa eikä tämmösiä. Internet on oiva apuväline 

tiedon haussa ja yhteydenpidossa, mutta elämän sisältö ja tärkeimmät asiat löyty-

vät muutenkin. Vaikka sosiaalista mediaa ei pidetä kovin tärkeänä, on sen käyttö 

kuitenkin aktiivista ja sen tuomat asiat koetaan positiivisina ja mielenkiintoisina.  

Sankarin (2007, 105) tutkimuksessa ikääntyneet tietokoneen käyttäjät kuvaavat 

tietokonetta käteväksi välineeksi, jota ilman tulisi toimeenkin. Tietokoneen avul-

la he voivat toteuttaa itselle ominaisia asioita, kuten harrastaa tai ylläpitää sosiaa-

lisia suhteita. Tietokoneen käytön opettelu ja sen käytön osaaminen tuovat tärke-

än tunteen siitä, että pysyy ajassa mukana eikä syrjäydy kulttuurisesti. Johonkin 

kuulumisen tunne on tärkeämpi kuin tiedon tai taidon konkreettinen saavuttami-

nen. Tietotekniikka on enenevissä määrin eräänlainen nykyisyyden symboli, sen 

tuntemus ja hallinta aikaansaavat tunteen mukana olemisesta. Iso osa ikäänty-

neistä haluaa olla osallisia siinä missä puhutaan, sekä integroituneita tiettyyn yh-

teisyyteen. 

Mietin haastatteluja litteroidessani usein sitä, että miten he jotka eivät internetiä 

tai sosiaalista mediaa käytä, kokevat aktiiviset käyttäjät. Osalla se lienee tietoi-

nen valinta, mutta entäpä he, jotka jostain esteestä johtuen käytä internetiä. Ko-



44 
 

kevatko he, että eivät istu nykyajan osaavaan kolmasikäläisen muottiin? Vaikka 

ikääntyminen on kovin monimuotoistunut viime vuosina, tuottaa mainonta ja 

media mielestäni jatkuvasti kuvaa aktiivisesta ikääntyvästä joka osaa, pystyy ja 

tuottaa sekä osallistuu monin eri tavoin ympäröivään yhteisön ja yhteiskuntaan. 

Näiden seikkojen vuoksi näen erittäin tarpeelliseksi kuntien ja muiden paikallis-

ten eri toimivien tahojen turvaavan mahdollisuuksia kaikille ikääntyville opetella 

internetin käyttö niin halutessaan. Nämä mahdollisuudet voivat olla matalan 

kynnyksen internetin opettelupaikkoja, kotiin tuotettavia palveluja tai kaikkea 

niiden väliltä, mitkä vain alueellisesti nähdään tarpeelliseksi. 
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7 Pohdinta 
 

Ikääntymisen kuva on muuttunut, monimuotoistunut ja saanut uusia sävyjä. Ai-

kaisemmin eläkkeelle jäänti tarkoitti hyvin usein vanhuuden, sekä erilaisten sii-

hen liittyvien vaivojen ja kolotusten alkamista. Nykyään kolmasikäläiset ovat 

suhteellisen terveitä, mikä mahdollistaa aktiivisen osallistumisen elämän eri 

aloille. Moni eläkeläinen onkin kiireinen harrastusten ja osallistumisen vuoksi. 

Ihmisen elämänkulkuun on eliniän pitenemisen myötä tullut uudenlainen välitila, 

kolmas ikä.  

Tulevaisuudessa kolmasikäläisiä on yhä enemmän. Aktiiviset, hyväkuntoiset elä-

keläiset tulevat varmasti osallistumaan yhä enenevissä määrin yhteiskunnan ja 

ympäristön asioihin ja toimintaan monin eri tavoin. Jyrkämän (2001, 306─307) 

mukaan ikääntyminen näyttäytyy uutena aktiivisen elämän kautena, toisaalta uh-

kakuvina dementiasta ja muista vaivoista. Iäkkäiden subjektiivisuus kokemuksel-

linen asema määrittyy paljolti sillä, miten ikääntyneet kokevat itseään arvostetta-

van.  

Tämän tutkielman haastatteluissa yllätyin kovasti kolmasikäläisten aktiivisuudes-

ta. Kaikilla oli useita menoja ja tapaamisia viikossa. Ne liittyivät luottamus- ja 

yhdistystehtäviin, harrastuksiin, sukulaisiin ja tuttaviin. Tämä selvisi jo haastatte-

luaikaa varatessa ja vahvistui itse haastatteluissa. Olin saanut kirjallisuuden poh-

jalta tämän käsityksen, mutta ymmärsin sen kunnolla vasta itse haastatteluissa.  

Kaikki haastateltavat osallistuivat haastatteluun mielellään. Osaa mietitytti aluksi 

osaavatko he vastata koska eivät osaa internetin termistöä.  

Ikääntyvä ihminen on jäsen eri yhteisöissä sekä ryhmissä. Sosiaalinen vanhene-

minen tarkoittaa, että yhteiskunta ja yksilön sosiaalinen ympäristö eivät ole vain 

paikallisesti ja ajallisesti muuttuva ympäristö, vaan yhteiskunta myös vaikuttaa 

siihen, millaiseksi vanhana oleminen ja ikääntyminen muodostuvat. Sosiaaliseen 

vanhenemiseen liittyy aina murroskohtia, jolloin ihmisen asema ja tulkinnat siitä 

muuttuvat ja elämänkulun etenemisessä tapahtuu laadullinen muutos eteenpäin. 

Näin ollen yhteiskunta ikään kuin jaksottaa ja vaiheistaa ihmisen elämänkulkua. 

(Jyrkämä 2001, 276.) 
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Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sosiaaliseen vanhenemiseen. Teknologia 

muuttuu, kehittyy ja on osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Kansalaiset vauvasta 

vaariin, myös kolmasikäläiset, ovat jollain tavalla osallisena siinä, tahtovat tai 

eivät. Yhteiskunnan toimintaan osallistuminen ei ole enää pian helppoa tai mah-

dollistakaan ilman jonkinlaista tekniikan tuntemusta. Sosiaali-, terveys- ja pank-

kipalvelujen hoitaminen ilman internetiä vaikeutuu lisääntyvässä määrin. Ja juuri 

ikääntyvät ovat heitä, joiden tulisi saada palvelua sujuvasti ja nopeasti. Kiihtyvä 

teknologia on onneksi herännyt huomioimaan myös sellaisen ikääntyvän, jolle 

teknologia ei ole tuttua esimerkiksi aikaisemman työn puolesta. Yksi haastatelta-

vista mainitsi, että oli onni että työelämässä tarvitsi tietokonetta, koska nyt sen 

opettelu voisi olla vaikeampaa kuin nuorempana. 

Sosiaalisen vanhenemisen myötä ihmisen asema yhteiskunnassa muuttuu. Vii-

meistään eläkeiässä vetäydytään työelämästä. Se voi merkitä myös uutta mahdol-

lisuutta, koska iän mukana elämänkokemus ja tieto kasautuvat. (Koskinen 1998, 

118.) Eläkkeellä ollessa haastateltavat kokivat, että heillä on nyt aikaa enemmän 

ja sen myötä uteliaisuus sekä kiinnostus eri asioihin ovat lisääntyneet. Mitä 

enemmän tietoa saadaan, sitä enemmän halutaan selvittää vielä lisää itseä kiin-

nostavista asioista ja niiden perusteista. Näin haastateltavat kokevat, että heidän 

oma aktiivisuutensa on lisääntynyt. 

Pro gradu–tutkielmani haastattelujen perusteella kolmasikäläisten sosiaalisten 

suhteiden määrä on lisääntynyt internetin ja sosiaalisen median myötä, mutta nii-

den laatu ei ole muuttunut juurikaan entiseen aikaan verrattuna. Sosiaaliset suh-

teet lisäävät sosiaalisia verkostoja ja vaikuttavat näin sosiaalisen pääoman kas-

vuun. Kaikki haastateltavat ovat aktiivisia monessa asiassa, koskee se sitten yh-

teiskunnallisiin asioihin osallistumista, harrastuksia, asioiden selvittämistä tai 

sosiaalisia suhteita. Kukaan ei ole riippuvainen internetistä vaan asiat hoituvat 

muutenkin, mutta internetin käyttö nähdään hyödylliseksi ja nopeaksi. Kol-

masikäläiset myös osaavat hyödyntää internetiä ja sen sovelluksia tarpeidensa 

mukaan. 

Sosiaalinen pääoma vahvistuu internetin ja sosiaalisen median avulla. Nämä 

mahdollistavat osallistumisen melkein mihin vain asiaan, johon omaa mielenkiin-
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toa riittää. Osallisuuden tunne on saavutettavissa monin eri tavoin. Osallistumi-

nen ei tarkoita vain paikanpäällä tapahtuvaa toimintaa, vaan se voi olla myös ak-

tiivista asioiden seuraamista. Luottamus lisääntyy osallistumisen myötä vähitel-

len ja tuo tunteen osana olemisesta. Kolmasikäläiset eivät suin päin mene mu-

kaan tai ota kantaa, vaan osallistuvat harkinnan ja pohdinnan jälkeen itselle sopi-

van kanavan kautta. Varovainen luottamus sekä maalaisjärjen käyttö lisäävät 

luottamuksen syntyä vähitellen. Kolmasikäläisten kokemukset sosiaalisesta me-

diasta on hyvät ja he käyttävät internetin eri palveluja varsin laajasti. 

Joitakin vuosia sitten kun sain idean työhöni, en löytänyt kovinkaan paljoa tietoa 

ikääntyvien sosiaalisen median käytöstä. Nyt pelkästään googlettamalla löytyy 

paljon kirjoituksia ja meneillään olevia hankkeita ja tutkimuksia aiheesta, minkä 

näen olevan hyvä ja tarpeellinen asia. Jatkuvasti myös käynnistyy uusia tutki-

muksia ja projekteja, mitkä suunnittelevat ja toteuttavat teknologiapalveluita 

ikääntyville. Erilaisia kursseja ja oppaita on jo saatavilla, mutta ongelmaksi näen 

sen osan ikääntyvistä, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä lähteä osallistumaan 

ja oppimaan uutta teknologiaa. Yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten asioiden 

seuraaminen ja niihin osallistuminen, esimerkiksi erilaisten galluppien ja kyse-

lyiden kautta, on paremmin mahdollista internetin avulla, kuin ilman sitä. 

Aktiivisen ja osallistuvan eläkeläis-keskustelun lomassa ei tulisi unohtaa niitä, 

jotka eivät jostain syystä pysty säilyttämään elinvoimaisuuttaan samoin kuin jot-

kut toiset saman ikäiset. Koskinen (2007, 44) muistuttaa, etteivät kaikki nuo-

remmatkaan ikääntyneet ole rohkeasti vanhenevia, aktiivisia tai tuottavia kansa-

laisia. Siksi onkin tärkeää voida taata heille täysi ihmisarvo ilman syyllistämistä 

siitä, että heidän voimavaransa ovat vähentyneet enemmän kuin muiden. 

Sille osalle ikääntyviä, joita uhkaa syrjäytyminen tietoyhteiskunnasta, on uhkana 

myös sosiaalisen pääoman väheneminen. Sosiaalinen media auttaa yhteydenpi-

dossa ja osallistumisessa niin sukulaisiin kuin laajemmin yhteiskunnalliseen toi-

mintaan. Näkisin, että varsinkin niille ikääntyville, joiden liikkuminen ulkomaa-

ilmassa on terveydellisistä tai muista syistä vähentynyt tai rajoittunut, antaa sosi-

aalinen media keinon yhteydenpitoon ja osallistumiseen puhelimen ja lähiympä-
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ristön suhteiden lisäksi. Haasteena näenkin, miten ikääntyville suunnitellut hank-

keet ja projektit löytävät juuri nämä syrjäytymisvaarassa olevat. 

Monet ikääntyvistä hakeutuvat itse oppimaan uutta tai hakemaan tietoa. Taas ne, 

joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tekniikasta, jäävät entistä enemmän syrjään 

tietoyhteiskunnasta. Sosiaalinen media auttaa ylläpitämään ja laajentamaan sosi-

aalista verkostoa ja näin myös kasvattamaan sosiaalista pääomaa.  Koskisen 

(2007, 33−34) mukaan vanhemmista kansalaisista melko harvat ovat käyttäneet 

tietokonetta työelämässä ollessaan. Sen vuoksi monet eivät hanki tietokonetaitoja 

eläkkeellä ollessaankaan. Osan ikääntyneistä syrjäytyminen tietoyhteiskunnasta 

on iso ongelma, mihin täytyy kiinnittää huomiota. Koko ajan enemmän ja enem-

män tiedoista ja asioinnista siirtyy sähköiseen muotoon. Tästä johtuen teknologi-

an käytön vaikeudet voivat aiheuttaa ikääntyneille jopa isojakin taloudellisia me-

netyksiä.  

Haastatteluissa itselleni tuli uutena asiana se, että sosiaalisen median ja internetin 

raja ei ole enää selvä. Tai ehkä sitä ei vain ole tullut huomioineeksi. Vaikka sosi-

aalinen media mielletään pääasiassa Facebookiksi, näyttäytyy se jatkuvasti ”in-

ternetin sisällä”, ainakin tässä tutkielmassa. Mitä tahansa internetistä etsii, törmää 

samalla sosiaaliseen mediaan. Vaikka lukisi vain verkkolehteä, näkee lukijoiden 

kommentteja ja pystyy itse kommentoimaan. Tämän vuoksi näen, että myös 

haastatteluissa käsitteet internet ja sosiaalinen media välillä sekoittuivat. Sain sen 

käsityksen, että sosiaaliseksi mediaksi nähtiin Facebook, ja muu miellettiin pää-

asiassa internetiksi. Internetiä tarvitaan lähes välttämättömästi sekä tiedonhankin-

taan, että tiedonvälitykseen liittyvissä asioissa. Sosiaalinen media taas on mukava 

lisä, jossa kaikki ovat mukana säännöllisesti, vaikkakin lähinnä seuraajan roolis-

sa. 

Vaikka tässä tutkielmassa en käsittele tulevaisuuden näkymiä, tulivat ne mieleeni 

useasti. Pohdin, millainen on tulevaisuuden ikääntyneen elämä teknologian osal-

ta. Onko palveluasumiseen siirtyessä yhtenä kriteerinä kenties nopea nettiyhteys? 

Ja mitä kaikkea muuta tulevaisuuden ikääntyneet toivovat? Oma isoäitini asuu 

palvelutalossa, jossa toimintaa järjestetään retkien, voimistelun ja laulun mer-

keissä. Siellä asukkaat ovat vanhempaa ikäluokkaa, joille tietokoneen käyttö ei 
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ole tullut tutuksi. Mutta kun tämän päivän kolmasikäläiset siirtyvät palvelu-

asumiseen, jos sellaista silloin on, niin onko toiminta ja ajanvietto palvelutaloissa 

tai kotona kuinka paljon erilaista, teknologian osalta kuin tänä päivänä? Ehkä 

myöhemmin saan näihin pohdintoihin vastauksen. 
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Liite 1 
 

-ikä, mies/nainen 

-milloin olet käyttänyt tietokonetta ensimmäisen kerran? 

-kauanko olet käyttänyt internetiä? 

-kuuluiko työhösi tietokoneen käyttö vai oletko opetellut sen käyttöä muualla? 

jos, niin missä ja opettelitko itse vai jonkun opettamana? 

-kuinka usein käytät internetiä, esimerkiksi päivittäin, viikoittain ja kuinka kauan 

kerrallaan? 

-onko jokin asia, mikä estää käyttämästä internetiä? (esimerkiksi tietoturva, käy-

tön vaikeus tms.) 

-millaisia palveluita olet internetin avulla käyttänyt? (esimerkiksi pankki- tai ter-

veys-palvelut, sosiaalisen median palvelut, nettipelit, muut palvelut) 

-kerro, millaisia kokemuksia sinulla on sosiaalisesta mediasta? 

-kerro, onko sosiaalinen media muuttanut yhteydenpitoasi, jos niin miten? 

-millä eri tavoin pidät yhteyttä läheisiin tai tuttaviin ja mikä on yleisin tapa? 

-koetko saaneesi hyötyä sosiaalisen median käytöstä? jos, niin millaista? 

-kerro ajatuksiasi yhteisöllisyydestä, onko sosiaalinen media jollain tavoin muut-

tanut omaa yhteisöllisyyttäsi tai osallisuuttasi lähipiiriin tai yhteiskuntaan? 

-oletko huomannut muutoksia omassa suhtautumisessasi tai asenteissasi tänä päi-

vänä verrattuna aikaan jolloin et käyttänyt internetiä? 

- kerro, onko sosiaalinen media muuttanut jollain tavoin sosiaalisten suhteidesi 

määrää, laatua tai sisältöä? 

-osallistutko sosiaalisessa mediassa aktiivisesti vai oletko joillain sivustoilla vain 

lukijan roolissa? 
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-näetkö tulevaisuudessa hyviä tai huonoja asioita mitä sosiaalinen media voi tuo-

da tullessaan? 
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