
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lappeenrannan Vanhusneuvoston teettämä 

Kysely Internetin käytöstä ikääntyneille 

Yhteenvetoraportti 

N=243  

    Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 

 

Vastaajan perustiedot: Olen  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Mies 97 39,92%     
  

2. Nainen 146 60,08%     
  

  Yhteensä 243 100%       
 

 

Olen  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 63 - 74 -vuotias 187 76,95%     
  

2. 75 - 89 -vuotias 53 21,81%     
  

3. 90 -> - vuotias 3 1,23%     
  

  Yhteensä 243 100%       
 

 

Tarvitsetteko apua teknisten sähköisten laitteiden kanssa?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Kyllä 108 44,44%     
  

2. En 135 55,56%     
  

  Yhteensä 243 100%       
 

 

 

 

 



 

Mitä sähköisiä laitteita teillä on käytössänne?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Matkapuhelin eli kännykkä 240 99,17%     
  

2. Tietokone 219 90,50%     
  

3. Internet -yhteys 219 90,50%     
  

4. Sähköposti 213 88,02%     
  

5. Turvapuhelin 4 1,65%     
  

6. En osaa sanoa 1 0,41%     
  

7. Jokin muu, mikä? 37 15,29%     
  

 

 

Mitä seuraavista asioista olette tehneet tietokoneella?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Käyttänyt sähköpostia 218 95,61%     
  

2. 
Hakenut tietoa netistä  

ja tutustunut asioihin 
216 94,74%     

  

3. Hoitanut pankkiasioita netissä 211 92,54%     
  

4. Tehnyt ostoksia netissä 147 64,47%     
  

5. 
Varannut matkoja, hotelleja  

tai matkalippuja netissä 
137 60,09%     

  

6. Pelannut pelejä netissä 91 39,91%     
  

7. 
Kirjoittanut esimerkiksi kirjeitä 

tai muistelmia 
130 57,02%     

  

8. En osaa sanoa 5 2,19%     
  

9. Jotain muuta, mitä? 52 22,81%     
  

 

 

Miten toivoisitte saavanne tietoa eri palveluista?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Paperisena 100 41,67%     
  

2. Sähköpostilla 169 70,42%     
  

3. Internetin kautta 137 57,08%     
  

 

 

 



Mitä sähköisiä laitteita teillä on käytössänne? Jokin muu, mikä? 

Tv, Tv:stä musiikin kuuntelu putkivahvistimen ja kaiuttimien kautta, jolloin istut kuin 

konsertissa. Samoin tietysti levyjen kuuntelussa. 
tulostin, skanneri 
Tulostin, Langaton Yle Arena TV:ssä 

tietokoneita: pöytäkone, kannettava ja tabletti 
televisio, kahvinkeitin, radio 

Talon lämmityksen etähallinta, meri VHF 
Tablettitietokone lap-top -koneen lisäksi 
Tabletti-2kpl 

tabletti, internet-TV 
tabletti 7' 

Tabletti 
Tabletti 
Tabletti 

tabletti 
Tabletti 

Tabletti 
tabletti 

Tabletti 
Tabletti 
Tabletti 

tablet 
sähköinen kirjanlukulaite 

Sähköhella, -valot, jääkaappi, + muita keittiötarvikeita; silitysrauta, hiuskuivaaja... 
skanneriprintteri 
läppärin lisäksi tabletti 

Ipadi 
iPad tabletti 

Ipad 
IPad 
IPad 

iPad 
Hälytysjärjestelmä, valvontakamerajärjestelmä 

Elisa Viihde television katsomiseen 
Digi TV 
Bluetooth,  Blueray-soitin, navigatori, jne 

2xiPod, tulostin 
 

Mitä mieltä olette siitä, että palvelut ja uutiset keskittyvät nykyään 
enenevissä määrin Internettiin? Miten koette tämän nyky-yhteiskunnan 
kehityksen omalta kohdaltanne? 

 
 Aika nopeasti muutos on tapahtunut. Älypuhelimen ja tietokoneen (Mac/Apple) 

käyttökunnossapito on välillä 'jännittävää'-onnistuuko päivitykset yms. Mukana 
kulkeva paperiversio on edelleen tarpeellinen monesta asiasta. Se ei ole sähköstä, 
akun kestosta tms. riippuvainen! 

 
 Ainakin joiksikin vuosiksi syntyy uusi luokkayhteiskunta ja vanhusten 

uusavuttomuus digimaailmassa johtaa syrjäytymiseen (kokemuksellisesti). 
 

 Aivan liikaa. Ikääntyvällä väestöllä ei kaikilla ole mahdollisuutta, halua ja varaa 

hankkia tietokonejärjestelmiä.  Selvin kyllä kun on nämä laiteet. 
 

 Ajassa pitää olla mukana on oma mielipiteeni. Lisää neuvontapalveluja ja 
henkilökohtaista opetusta hitaasti ja siten, että iäkäs oivaltaa asioiden hoitamisen 

'yksinkertaisuudesta' !!! 



 Alamäkeen menee kovaa tahtia mutta internet on erittäin hyödyllinen, joka tuo 

tekemistä kun ei ole enään siinä kunnossa että urheilulla päivänsä täyttää. 
 

 Asia on ongelma, internet ja muu sähköinen tiedonvälitys kehittyy nopeasti. Me 

mummot ja ukot taas enimmäkseen taannutaan. Vaikka osaa maksaa laskunsa ja 
käyttää sähköpostia ja kännykkää, on hurjan paljon näitä uusia juttuja joita ei 

hallitse. 
 

 Asia sopii hyvin minulle, esim. kesäaikaan mökillä luen kaikki lehdet iPadilta, lotot 

ja pankkiasiat sekä nettiostokset sujuvat tietokoneella. 
 

 Edellyttää toimivat, uudet laitteet ja nopeat yhteydet, jotta yhteydet ja palvelut 
toimivat. Melko haavoittuvainen yhteiskunta täysin 'sähköisenä'! Itseäni 

vanhemmilla todellisia ongelmia pysyä kehityksessä mukana!  Päivittäin 
asioidessani runsaasti sähköisessä mediassa ja tehdessäni edelleen päivittäin 
työtäni sähköisesti, ei ole henkilökohtaista ongelmaa. 

 
 Ehkä liian paljon on keskitetty nykyisin Internettiin. Itse tällä hetkellä pärjään, 

mutta kun ikää tulee lisää ja asiat ehkä vaikeutuvat, voi tulla ongelmia. 
 

 Ehkä liikaa käytetään nettiä. Voisi myös edelleen toimittaa tiedon kirjallisesti. 

 
 ei aina hyvä 

 
 Ei ainakaan vielä haittaa, mutta tiedän, että jonain päivänä tulee vaikeuksia, jos 

elinpäiviä riittää. 

 
 Ei ehdi mukaan kehitykseen, tarvitaan jatkuvaa koulutusta 

 
 Ei hyvä. Liikaa pyydetään katsomaan netistä, eikä ne sitten aina toimikaan 

sujuvasti . Siis yhteydet. (esim . Eksoten ja kaupungin ) 

 
 Ei hyvä kaikkien kohdalla, sillä monella minua nuoremmalla ei ole tietokonetta 

käytössään. Vielä tällä hetkellä olen pysynyt mukana 'kärryillä' 
 

 Ei ihan kaikkea vielä nettiin, osaaminen rajallista. 

 
 Ei kaikilla ole tietokonetta, eikä taitoja käyttää sitä. Eikä kaikki käy 

kirjastossakaan, etenkään täältä syrjäkyliltä. 
 

 Ei ole hyvä asia, en halua asioida koneen kanssa. Kansalaiset ovat eriarvoisessa 

asemassa tiedon saannin suhteen. 
 

 Ei omaa konetta, ei opetusta. 
 

 Ei omaa konetta. Ei opetusta. 

 
 Ei ongelmia, olen käyttänyt tietokoneita kymmeniä vuosia myös työssäni. Luen 

monet lehdetkin digitaalisena ja käytän internetiä, sähköpostia ja mm 
pankkiyhteyttä päivittäin 

 
 Eipä haittaa, mutta niitä haittaa, joilla ei mahdollisuutta tai kykyä hoitaa asioita 

netissä 

 
 elämme internet maailmassa. Myös rinnakkaistoiminnat tulisi säilyttää. 

 
 Emme ikääntymisen johdosta ole ollenkaan samanarvoisia ihmisiä...ikävää.miksi 

vain tietoyhteiskuntaa arvostetaan ja digitaalisen maailman arvoja..ei kaikilla ole 



tietokonetta eikä halua ja kiinnostustakaan siihen..ikäänkuin nykyinen yhteiskunta 

pakottaa meidät tähän..ei ole oikein että pankki verottaa monta euroa laskun 
maksamisesta pankissa jos ei pysty tai osaa tietokoneen kanssa asioida..tämäkin 
on eriarvoisuutta yhteiskunnassa..On kaikki nämä digitaalisen maailman opit 

melkeinpä käyty kantapään kautta...se on monen ikääntyneen mielipide..Emme 
siis todellakaan asu tasavertaisessa maailmassa. 

 
 En halua edes oppia - eikä tarvitse niitä 'rojuja' minulle tyrkyttää. 

 

 En koe tätä sähköisten palveluiden lisääntymistä kohdallani minkäänlaisena 
ongelmana. 

 
 En omista tietokonetta enkä älypuhelinta enkä aio koskaan hankkiakaan! Jos 

minunlaisille ei ole tilaa vuoden 2016 Suomessa, tiedän että Taivaassa en tarvi 
tietokonetta. 
 

 En pidä ollenkaan siitä,että palvelut keskittyvät pelkästään internettiin.Pitäisi olla 
toinenkin mahdollisuus.Sitäpaitsi kaikilla ei edes ole nettiä.Entä ne,kenellä ei ole 

ollut työelämässä tarvetta käyttää nettiä.Melko hankala on aloittaa netin käyttö 
ilman opastusta.  Omalla kohdallani pyrin pysymään ajan tasalla.En jää 
odottamaan ongelmia,vaan käytän nettiä päivittäin. 

 
 En pidä siitä, että palvelut keskittyvät ainoastaan nettiin. Tunnen paljon ihmisiä, 

jotka eivät käytä ollenkaan nettiä. Vanhemmat ihmiset kyllä tietävät missä oikeasti 
mennään. Pystyn kyllä seuraamaan tämän kaiken nyt käytössä olevan tekniikan, 
mutta eihän voi tietää mitä on tulossa, siis siksi myös 'paperipostin' pitää säilyä. 

 
 Entä sitten, jos käy niin huonosti , että muisti alkaa pätkimään 

 
 Erinomaista. Lpr:n sosiaalitoimen ja Kelan sähköiset asiointipalvelut ovat viime 

vuosituhannelta. Pankit ok, kaupoilla kehittämistarpeita. Haja-asutusalueiden 

yhteyksiä on parannettava. 
 

 Erittäin huono asia. Internetti on täysin turhat. 
 

 Erittäin hyvä kehitys. Yhteiskunta säästää. saan kaiken tiedon nopeasti. 

 
 Että palvelut ja uutiset keskittyvät nykyään enenevissä määrin internettiin, on 

mielestäni hyvä asia. Mutta miten se sieltä siirretään sitten vanhukselle joka ei 
osaa tietokonetta käyttää, se on varmaan pulmallisempaa.  Omalta kohdaltani 
nyky-yhteiskunnan kehitys on mielestäni hyvä ja pystyn seuraamaan tapahtumia 

tyydyttävästi. 
 

 Hallitsen laitteet ja ohjeet suomenkielellä, ohjelmien tekijät unohtavat kenelle 
tekevät. Ohjelmien ostajat käyttävät liikaa rahaa ns. uudistuksiin, joilla ei ole 
mitään parantavaa merkitystä käyttäjän kannalta. Lappeenrannan kaupungin sivut 

on hyvä esimerkki huonosta uudistuksesta. 
 

 Hankalaa henkilöille, jotka eivät käytä internettiä. Ei ongelmaa 
 

 Hankaloittaa asiointia ja tiedonsaantia ainakin omalta kohdaltani, sillä en osaa 
käyttää internettiä.  Ensin pitäisi opettaa ikääntyneet käyttämään internettiä ja 
sitten vasta siirtää palvelut ym. sinne.  Onko pienellä eläkkeellä olevalla edes 

varaa hankkia tietokonetta ja maksaa internettiä? Sitä voisi myös miettiä ! 
Tähänkin vastaamiseen pyysin sukulaistytön apua... 

 
 Hankaloittaa elämää. KELAlle ja pankissa asioidessa pitäisi olla pankkitunnukset, 

jotta voisi asioida. Liikuntavaikeuksien vuoksi en pääse pankkiin niitä 



allekirjoittamaan ja mitä minä niillä tekisinkään, kun ei ole nettiä ja en osaisi sitä 

käyttää. Pankkitunnukset ovat henkilökohtaiset, joten kukaan muu ei niitä saisi 
käyttää. Oravanpyörä on valmis. Tunnuksia ei voisi käyttää toinen puolestani.    
Vastauksen kirjoitti Äidin kanssa keskustelujen jälkeen poika. Mietteet ovat 

kuitenkin Äidin. 
 

 Hankin tietokoneen liian myöhään; jouduin ikäänkuin 'hyppäämään jo liikkuvaan 
junaan'. 
 

 Harmittaa niiden puolesta jotka eivät osaa tai edes halua opetella internetin 
käyttöä.     Toivon pystyväni myös jatkossa käyttämään nettiä ja sen palveluja. 

Lisää terveitä vuosia! 
 

 Helpommin löydettävissä ja käytettävissä. Helpottavana, ajansäästönä, ajantasalla 
olemisena 
 

 Helpottavalta 
 

 Helppo, koska omalta pöydältä saa tietoa palveluista, ei tarvitse aina lähteä 
ajamaan autolla parinkymmenen kilometrin päähän tietynlaisia palveluja 
hakemaan. 

 
 Hieman ärsyttävää, että kaikki pitäisi katsoa netistä, mutta toisaalta hyvä. 

Jokainen voi itse valita, mistä haluaa lisää tietoa.     Hyvänä, ainakin toistaiseksi, 
kun vielä ymmärtää näiden koneiden päälle. Ehkä aivotkin pysyvät paremmin 
toimintakykyisenä, kun joutuu vähän pinnistelemään, että miten se tuokin juttu 

pitäisi selvittää :) 
 

 Huolestuttaa jonkun verran. Minä selviän, mutta mieheni 73v ei ole perehtynyt 
yhtään. Kun minusta aika jättää, ja jos/kun hän jää yksin.... no onneksi meillä on 
liuta lapsia.! 

 
 Huolestuttavaa. 

 
 Huono homma. 

 

 huono juttu monista asioista ulkona kuin lumi-ukko 
 

 Huonona! Koen kaikenlaisen 'näpyttelyn' inhottavana. Siksi en lähettele 
tekstiviestejäkään. 
 

 Hyvin pettynyt! Olen vahvasti sitä mieltä, että kyseessä on tarkoituksellinen 
ikääntyvien ja asioista vähitellen syrjäytyvien unohtaminen. 

 hyvä asia. 
 

 Hyvä asia. Sieltä ne ovat helposti ja nopeasti saatavilla. 

 
 Hyvä että siirrytään nettiin, monet palveluohjelmat ovat vaan niin typerästi tehtyjä 

että niiden käyttö on monimutkaista. Paluupolut hyppäävät milloin minnekin jne.  
Palveluohjelmien tekoon ammattitaitoa ja riittävästi testausta pilottikäyttäjien 

kanssa että toimivat ennenkuin otetaan tuotantoon. Esimerkkinä kaupungin 
laituripaikkarekisteri/maksuohjelma, turhan hankala. 
 

 Hyvä ja helppo niille, jotka osaavat tietokonetta käyttää. MUTTA ei saa unohtaa 
niitä, joille tämä maailma ei ole tuttu tai joille tietokonemaailma on saavuttamaton 

syystä tai toisesta. 



 Hyvä juttu.  Sähköinen veroilmoitus on helpompi kuin paperinen. Selitykset 

mahtuvat paremmin 
 

 Hyvä kehitys. Säästöä syntyy. 

 
 Hyvänä asiana, ei vaikeuksia (ei ainakaan vielä ). Nettti on helpottanut 

pankkiasioiden hoitoa. 
 

 Hyvänä. 

 
 Ihan hyvä kunha löytäisi aina oikeat osoitteet. Olisi hyvä js vaikka kaupungin tai 

eksoten sivuilta löytyisi ositelistoja mistä tärkeimmät asiat löytyvät. Koetan pysyä 
ajantasalla ja opetella uusia asioita. 

 
 ihan käytännöllistä. 

 

 Ihan ok 
 

 Ihan ok. Tietoa saa helpommin ja nopeammin. Kätevää, kun esim. Kurssi-
ilmoittautumiset ym. voi hoitaa nopeasti netin kautta, ei tarvitse lähteä paikan 
päälle ja pahimmassa tapauksessa voi joutua jonottamaan pitkäänkin. 

 
 ihmisten kanssa yhteydenpito siirtynyt liikaa vain netti-/puhelinyhteydeksi. 

 
 Ikääntyvänä ei jaksa seurata konetta jatkuvasti ja usein ne ovat epäkuntoisia 

jolloin tiedon perilletulemiseen ei voi luottaa.  Totuushan kuitenkin on se että 

kaikki vanhat eivät opi eivätkä halua tähän rumbaan.  Esim. älypuhelin on 
mahdoton vanhan ihmisen käsissä, sormet ei toimi ei näe.  Kyllähän tämän 

konevouhotuksen sijaan rahat pitäisi ohjata vanhusten todelliseen hoitoon, 
tarvetta on paljon.  Jalat maassa kulkien, ei pilvilinnoja rakentaen eteenpäin. 
 

 Internet on hyvä asia, turhat paperit pois. Koen nykykehityksen positiivisena. 
 

 internet tulisi mielestäni olla lisäpalvelu ja tukea entisiä palveluja.  yhteiskunta on 
mennyt sensaatiolehtien tapaan katsomaan vain pintaa ja tätä päivää. 
 

 Internetin käytössä tarvitsemme välineitä. Ne maksavat. Toivon, ettemme täysin 
siirry koneitten käyttöön ja hallintaan. Kädentaidot ja oma ajattelu ovat tärkeitä. 

 
 Internetin käytöstä on paljon hyötyä ja helpottaa tiedon saamisessa.  

Tietotekniikan käyttöön liittyy joissakin asioissa ongelmia, mutta paljon on apua 

saatavissa jos lähtee apua hakemaan. 
 

 Internetin tieto ei ole läheskään kaikkien saatavilla. Ruudusta lukeminen pitkään 
raskasta ns. työlaseillakin. Oikean hakusanan keksiminen vaikeaa ja sivustot 
epäselviä, ettei haettavaa kohtaa tahdo löytää mm. Lappeenrannan kaupungin 

sivut. Kuvia vähemmäksi ja pienemmiksi, niin selaaminen helpottuu. Yritän pysyä 
kehityksessä mukana. 

 
 Itse kuulun sukupolveen, joka ehti käyttää n.30 vuotta tietokoneita työelämässä. 

Suurta huolta kannan vanhempien ikäpolvien palvelujen saannista, jos heillä ei ole 
tietokoneen käyttökokemusta, koska nykyään jotkut palvelut jäävät tavoittamatta 
ilman tietoyhteiskunnan perustaitoja. Tarpeellista olisikin järjestää riittävässä 

määrin ilmaista tai edullista koulutusta seniorikansalaisille tietokoneiden käytössä. 
Itse olen käyttänyt tablettia rinnakkaiskoneena kahden vuoden ajan, mutta menin 

tänä keväänä kansalaisopiston tabletti-kurssille oppiakseni tabletin käytön 
kokonaisvaltaisesti. 



 Itse pärjään tietokoneen kanssa, mutta ärsyynnyn silti, kun esim. 

uutislähetyksessä sanotaan useita kertoja: lisää asiasta nettisivuilla. Kehitystä ei 
kuitenkaan voi jarruttaa eikä paluuta menneeseen haikailla. Onhan internet 
valtavan hyödyllinen ja auttaa monessa asiassa. 

 
 Itselleni se ei ole ongelma mutta kyllä joskus ärsyttää kun sanotaan, että 

lisätietoja saa www-sivuilta.  Ne, joilla ei ole nettiä, jäävät paljosta paitsi nykyisin. 
 

 Jos tieto esim uudesta palvelusta on vain netissä, se voi jäädä huomaamatta. 

Pitäisi jotenkin saada aihe sitten vaikka median kautta. Tarkemmin voi sitten 
tutustua palveluntarjoajan sivuilla (eksote, kaupunki, poliisi, pelastuslaitos, 

energialaitos). 
 

 Jossain määrin vaikealta, koska en ole joka asiassa 'sinut' koneen kanssa. 
 

 Jotkut saatanan nörtit tekee niitä sähköisiä palveluita eivätkä ilmeisesti osaa 

ajatella että meille vanhemmille heille päivänselvät asiat voivat olla tuntemattomia 
tai muuten vaikeasti ymmärrettäviä.Esim.venepaikkojen sähköinen varaus ja 

maksaminen. 
 

 Kaikilla ei ole tietokonetta eikä taitoa käyttää sitä. Nyky-yhteiskunta ei ota 

huomioon kaikkia asukkaitaan eli menee liian nopeasti eteenpäin kehityksessä. 
Kiitos kyselystä. 

 
 Kaikki eivät pysty käyttämään tietokonetta eri syistä; ei kokemusta, uuden 

opettelu vaikeaa, ei varaa ostaa uusia laitteita, 'ikänäkö', ikämuisti yms. Some, 

Skype, Bloggaus, Kyberturva, iPad, Roaming, Mobiili, megabitti, Striimata, 
Instagram, Trolli uutinen, Wiggle, Twerkata, Ein-Win, Tracker, Arroganssi, Tinder 

... Hohhoijaa! Ihmisillä pitää olla mahdollisuus tulla toimeen ilman nettiä! Myös 
minulla. Henkilökohtaisessa palvelussa tapaa samalla ihmisiäkin. Ja eihän sitä tiedä 
milloin netti 'räjähtää taivaan tuuliin'. Itse käytin työssäni tietokonetta, nyt 

järjestelmät ym. muuttuvat kamalaa vauhtia. 
 

 Kaikki toimii kohta vain netissä. Itse vielä pärjään, mutta esim äitini 96v. on aivan 
toisten armoilla. 
 

 Kannatan Internettiä ! 
 

 Kehityksen on mentävä eteenpäin.  Täytyy vain pysyä kaikin voimin menossa 
mukana. 
 

 kehitys ihan hyvä, mutta ikääntyvillä on vaikeuksia pysyä mukana kun kehitys on 
nopeaa. Jonkinlaista koulutusta olisi saatava ja mahdollisuus hoitaa asioita niillekin 

jotka eivät käytä internettiä. 
 

 Kehitys kehittyy - Internet helpottaa elämää myös arkisissa asioissa. Tiedonsaanti 

helppoa, asiointi helppoa, silloin kun toimii. 
 

 Kehitys kehittyy ja hyvä niin! 
 

 Kehitys menee eteenpäin. Mukana ollaan. 
 

 Kehitys on hyvää ja toimintatietoa on saatavilla tarpeeksi. 

 
 Kehitys on mennyt hyvään suuntaan. Palvelut netissä helposti ja nopeasti 

löydettävissä. 
 

 Kehitys on päin p.....ä. 



 Koen arkuutta toimittaa asioita internetissä, mutta ajan mukaan olisi     edettävä. 

Kiinnostusta on oppia sähköisesti asioita toimittamaan. 
 

 Koen erittäin hyväksi. Mutta pitää huomioida kaikki ihmiset ko asian suhteen. 

Kaikki eivät ikinä tule käyttämään sähköisiä palveluja ja heidän asiointinsa tulee 
voida hoitaa muuten! Esim jo nyt älypuhelimen käyttö on niin vaikeaa ettei sitä 

moni vanhus halua opetella  käyttämään ei edes ottaa käteensä koko puhelinta! 
 

 Koen sen hyvänä, sillä paperien järjestyksessä pitäminen ei ole vahvuuteni. Näin 

palvelujen tiedot ovat paremmin ajantasalla. 
 

 Kohdallani se ei ole ongelma. Päinvastoin. Se helpottaa ja rikastuttaa tavallista 
arkeani huomattavasti. Käytän Internettiä päivittäin, ehkä liikaakin, etsiäkseni 

minua kiinnostavaa tietoa.    Henkiköille, jotka vierastavat Internetin käyttöä, tai 
eivät edes omista tietokonetta, on palvelujen ja uutisten keskittyminen Internettiin 
todella iso ongelma ja murheen aihe. 

 
 koitan pysyä mukana, en vielä hallitse kuin pienen osan. 

 
 Kun ikää karttuu, niin vaikeuksia tietysti tulee.  Mukana on toistaiseksi pysytty, 

vaikka muutoksia tapahtuu paljon ja koko ajan 

 
 Kyllä ehdottomasti ikääntyvä henkilö tarvitsee lisäksi henkilökohtaista suullista, 

ymmärrettävää keskustelua tämän internetmaailman rinnalle.  Samoin erilaisia 
kanssakäymistapahtumia itselle sopivassa, toimintoja ylläpitävissä ryhmissä. 
Yksinäisyyttä on liian paljon. Jonkun pitäisi vetää mukaan asioihin? 

 
 Kyllähän moni on ikäänkuin motissa, kun ei hallitse netinkäyttöä.    Kehitys ei ole 

yksistään myönteistä, mutta pääosin kylläkin.  Pienituloisten eläkeläisten 'kusetus' 
surettaa!! 
 

 kätevää kun tietoa voi etsiä kotona.kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta 
käyttää sähköisiä palveluita joten kaikkea ei saa keskittää vain sähköiseen 

mediaan. 
 

 Kätevää. 

 
 Käytän paljon. Luen aamuisin Kymen sanomat, iltasanomat ja mahdollisesti muita 

lehtiä.  Päivisin tulee taloussanomien uutisviestit.  Käytän mieluummin sähköpostia 
kuin tekstiviestiä.  Jos tarvitsen tietoa haen sen koneelta. 
 

 Lainvastaista ikärasismia. Huonompaan suuntaan mennään koko ajan.Pojat ja 
tytöt ovat unohtaneet neljännen käskyn. 

 
 Laitteet uusiutuvat turhan usein. Tiedotus ja opastus puutteellista jopa olematonta. 

 

 Laitteiden kehityksessä mukanapysyminen on hyvin vaikeaa   jo taludellisestikin.  
Perusasiat ovat kuitenkin hallussa. 

 
 Laitteiden kehitystahti on turhan kiivas. Kännykkäpuhelimet näyttävät pakottavan 

ihmiset torjumaan joutilaisuuden ja sulkeutumaan omaan maail-maansa. 
 

 Liian moni jää ulkopuoliseksi tärkeistäkin asioista. 

 
 Liian stressaavaa yrittää selviytyä 'pakollisista' tietokonevaatimuksista (pankki) 

 
 'Lisätietoja www.sieltä ja täältä' suorastaan raivostuttaa. Ja miksikö, siksi, että 

keikki on kuitenkin monen 'mutkan' takana.   Liian kiireinen. Jokaisella niin kiire, 



ettei ehdi 'ryntäilleen sylkeä' saati pysähtyä jututtamaan ihmisiä. Tapasin kolme 

vuotta sitten torikahvilla yli 80 vuotiaan. Hän istui yksin ja kansa kulki ohi. Kysyin, 
että saanko istua samaan pöytään ja sain luvan. Ensimäinen lause, jonka hän 
sanoi oli että ompa mukava, kun tänään saa jutella jonkun ihmisen kanssa. Vetipä 

hiljaiseksi. 
 

 Maaseutukylän asukkaana tiedän, että meidän kylillä on paljon ihmisiä, joiden 
tiedonlähteet ovat lehti ja tv/radio, kirje ja puhelin. Kännykän näppäimet tuottavat 
ongelmia ja eivät osaa myöskään lukea tekstiviestejä.Ikäihmiset joutuvat 

häpeämään tai ainakin nolostumaan ja selittelemään kun eivät osaa näitä uusia 
vermeitä. Itseänikin ärsyttää, kun uutisissa neuvotaan katsomaan nettisivuilta 

jostain asiasta lisää tietoa.   Koen epävarmuutta joka kerran kun asioin 
nettipankissa laskuja maksamassa. Tarkistan useita kertoja että menikö kaikki 

oikein. En pysty luottamaan että tietoni eivät joudu vääriin käsiin. Syynä pidän, 
etten ole osannut hakea tietoa , että ymmärtäisin miten tuo sähköinen 
järjestelmähirviö toimii. Koin tämän jo työssäni, jossa salassapitovelvollisuuden 

piirissä olevia lomakkeita jouduin täyttämään ja olinko varmasti täpännyt jotain 
ruutua ettei lomake karkaa väärälle taholle. Liian nopeasti on meidän kansalaiset 

pantu näin vaikea asian kanssa elämään. Tiedetään että ihmiset oppivat 
yksilöllisesti asioita ja lankapuhelimesta nettiin siirtyminen vaatii paljon opettelua. 
Kieleen on tullut tolkuton määrä uusia sanoja tai vanhoille uusia merkityksiä esim. 

tili-sanalle. Netin OHJE-ruudusta en oikein ymmärrä mitään juuri terminologian 
vuoksi. - Rinnakkainen 'paperijärjestelmä' voisi toimia kaikessa informaatiossa. 

Itsellenikin tulee aika etten kykene käyttämään tietokonetta.Kuinka sitten asiat 
hoituu, kun ei ole perheenjäseniä ja lähiomaisia, jotka auttavat? 
 

 Menee aivan älyttömyyksiin.    Minulle mielekkyys elämästä loppui silloin, kun 
heinäseipäät hävisivät pelloilta- 

 
 Mielenkiintoista 

 

 Mielestäni ikäihmiset pitäisi huomioida paremmin. Esim. uutisissa viitataan liian 
usein että lue lisää netistä. Myös palvelujen osalta kaikki on mennyt liikaa 

Internettiin.  Omalta kohdalta olen ehkä jotenkuten vielä pysynyt ns 'kärryillä' 
mutta on tavallaan pelko että kuinka kauan se onnistuu näillä taidoilla. 
 

 Mielestäni palvelut ja uutiset keskittyvät liiaksi Internettiin.  Kehityksen myötä me 
vanhempi ikäpolvi jäämme paljon jälkeen. 

 
 Mikäli laitteet toimii, asia ok.     Toistaiseksi ainakin kaikki perusasiat sujuvat. 

Tietokoneen päivitys- tai muissa ongelmissa omat taidot eivät riitä. 

 
 minkäs tälle mahtaa,vauhti on kova ja monet sovellukset melko sekavia ja 

sottaisia. 
 

 Minua pelottaa, en uskalla ottaa verkkopankkitunnuksia käyttöön, en tosiaankaan 

halua, että kaiken 'avun' saa vain internetin kautta! 
 

 Minua se ei suuremmin haittaa mutta on paljon ikäisiäni, joille internetin käytön 
lisääntyminen on ongelma. 

 
 Minulla ei ole varaa hankkia tietokonetta, eikä maksaa nettiliittymää. Näin ollen 

tunnen jääväni kaikesta syrjään. 

 
 Minulla on afasia, en pysty puhumaan, enkä pysty käyttämään tietokonetta 

kunnolla, kun toinen puoleni on heikompi. Avustajani hoitaa laskujen maksut ym. 
tietokoneella. Paperisena on mielestäni helpompi hoitaa asioita, kuin internetissä. 



 Minulle palveluiden keskittminen nettiin on hyvä asia toisin on esim. vaimoni 

kohdalla joka ei osaa käyttää tietokonetta 
 

 minulle sopii mainiosti , koska hoidan nytkin lähes kaikki netissä 

 
 Minulle sopii oikein hyvin. Käytän internetin mahdollisuuksia päivittäin. Siinä 

suhteessa ei ongelmia. 
 

 Minusta ei ole oikein eikä kohtuulista, että kaikilta vaadittaisiin KALLIITA tietokone- 

ja nettiyhteyksiä. 
 

 Minusta hyvä asia luonnon kannalta, jos paperin määrä vähentyy. Palveluiden 
kohdentaminen lienee myös kätevää juuri niitä tarvitseville. Tiedon hakeminen 

netistä on myös mielestäni helppoa ja edullista.     Koneet ja käyttöjärjestelmät 
pitäisi entistä paremmin kehitellä ikäihmisille - suurempia nappuloita ja ikoneita, 
helppokäyttö-ohjelmia jne. Koulutusta telkkariin! 

 
 Minä pärjään kyllä sähköisillä välineillä, mutta osa ihmisistä tarvitsee myös 

perinteisiä palveluita. 
 

 Mobiiliin en aio siirtyä.  Kiinteä verkko ja antiikkinen matkapuhelin saavat riittää. 

 
 Monesti se helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitoa. Uutiset luen kuitenkin mieluusti 

lehdistä. 
 

 Monet asiat helpompi hoitaa netissä, esim. pankkiasiat ja erilaiset liput, matkat 

jne.  Kirjat ja lehdet kuitenkin mukavampi lukea perinteisesti. 
 

 Mukava päästä lukemaan uutisointia myös ns. vaihtoehtomedioista. 
 

 Muuten hyvä, mutta kansalaisen portaali, josta pääsee kaikkiin palveluihin, olisi 

saatava. 
 

 Myönteiseltä 
 

 Netti ja palvelut netissä eivät ole ongelma.  Kehitys voi olla ongelmallista mutta ei 

interneti kohdalta.  Nykyinen kehitys ei ainakaan toistaiseksi ole vaikuttanut 
elämääni hankaloittavasti. 

 
 Niin kauan kun yhteydet toimivat,asia on kannaltani sopiva. 

 

 Niitä on helppo lukea ja löytää vaatii vaan koneen ääressä olemista liikaa 
 

 Näin voi jatkua. 
 

 Oikein hyvä asia, kun vain saisi apua jostakin(edullista), jos kone jostain syystä ei 

toimi! 
 

 Oikein hyvänä. 
 

 OK 
 

 Ok 

 
 Ok 

 
 Ok 



 Olellisen löytäminen nettisivuilta on joskus haastavaa. Hyvä esimerkki on Yle joka 

kertoo usein että lisätietoa internetistä, mutta se mainostettu asia on kyllä 
melkoinen geokätkö siellä Ylen sivuilla 
 

 Olen huolissani ikäihmisten syrjäytymisestä, läheskään kaikilla ei ole 
mahdollisuutta netin käyttöön ja yhä enenevässä määrässa yhteiskunta siirtää 

palveluja nettiin. 
 

 Olen hyvin pärjännyt kun olen työssäni joutunut käyttämään kaikenlaisia 

nettipalveluja. 
 

 Olen koko ikäni ollut innostunut uusista 'leluista', joten sopii minulle. Olen myös 
vielä niin tolkuissani, että hallitsen tekemiseni enkä sorru esim. vilppiyrityksiin. En 

myöskään usko kaikkea, mitä kirjoitetaan. Internetistä on suunnattomasti hyötyä, 
kun sitä osaa käyttää kriittisesti. 
 

 Olen ollut internetin kanssa tekemisissä jo työaikana, ei ole uutta.Mutta toivoisin 
sellaisille apua joille tämä uutta ja mitä vielä tulee.Kyllä kertaus on hyvä meillekin 

jotka olemme jo tähän tottuneet. 
 

 Olen pudonnut 'kärryiltä'. 

 
 Olen tottunut tietokoneen ja internetin käyttöön, käyttänyt niitä jo 20 vuotta. 

 
 Omaa etuaan ajavat poliitikot ovat jo pudottaneet maaseudun vanhukset 

yhteiskunnan ulkopuolelle.  Kun internetti poikkeusoloissa (luonnonilmiöt, 

konfliktit, yms.) kaatuu - mahdollisesti jopa pysyvästi - kaikki toiminnot 
pysähtyvät. Varajärjestelmät (lankapuhelimet, paperinen viestintä) on pidettävä 

toimintakykyisenä. Toki asiointi netissä (mm. pankkiasiat) säästää aikaa ja 
matkakuluja huja-haja-alueilla. Tosiasiasiassa vanhuusväestön opastamiseen ja 
ohjaukseen puutteenperillä herättiin liian myöhään. Ja kuinka monella vanhuksella 

on varaa tietokoneeseen ja nettiyhteyteen kansaneläkkeellä...?? 
 

 Omalta kohdaltani ei haittaa tämä Internet suuntaus.  Olen 80 v mummo, joka on 
aina ollut 'kiinnostunut koneista'.  Ymmärän erittäin hyvin henkilöitä, joille 'koneet 
on kauhistus'.  Tietoja pitää saada myös paperisena koska kaikilla ei ole 

mahdollisuutta hankkia tietokoneita. 
 

 Omalta kohdaltani koen tässä vaiheessa internetin olevan erittäin helppo ja 
käyttökelpoinen tapa saada uutisia ja palveluja. Kuitenkin pohdin sitä, että miten 
ikääntyminen sen tuomat muutokset tulevat vaikuttamaan taitooni sähköisten 

palvelujen käyttöön.  Palvelujen kehittämisessä tulisi vakavasti kiinnittää huomiota 
siihen, että ikääntyvässä väestössä vielä suurelle ryhmälle tietokoneen käyttö on 

vierasta tai ainakin hyvin rajallista. 
 

 Omalta kohdaltani nykytilassa ihan hyvä suunta.  Ymmärrän kuitenkin asian toisen 

puolen kun kyseessä on 1) motoristesti sairas 2) vielä tiedostamaton muistisairas 
3) heikot internet yhteydet ja ei apuja 4 ) heikko näkö 5) vuodepotilas 6) asuu 

aika ajoin esim. lasten luona 7) vähävarainen eli ei ole varaa jatkuviin 
laiteuusintoihin 8) vailla opastusta 9) ei vielä edunvalvojaa 10) kotiapu vain 

lyhytaikaista eikä luota tai onko syytäkään luottaa. 
 

 Omalta kohdaltani se sopii mainiosti, kun pidän samalla arkistoa asioistani ja esim 

yhdistysten aineistoista. On hyvä, että kaikki posti kulkee sähköisenä. Lehdet ja 
kirjat kuitenkin haluan lukea paperilta.    Ymmärrän että monet ikäluokkani ihmiset 

(70v) eivät osaa tai halua käyttää internettiä ja sähköpostia. Vaarana on ihmisten 
eriarvoistuminen, ellei esim virkapostia saa enää paperisena. 
 



 Omalta osaltani toimii hyvin, en tulisi toimeen ilman nettiä. 

 
 Omasta mielestäni hyvä, mutta on liian paljon ihmisiä, joilla ei ole konetta eivätkä 

osaa käyttää niitä. Siksi ihan vanhat käytännöt pitää olla myös saatavilla.  Lisäksi 

monet sivut kun uudistuvat, niin niistä tulee entistä epäselvempiä ja asioitten 
etsiminen vaikeutuu. Tämä on tapahtunut esim. Lappeenrannan omilla sivuilla. 

Lisäksi kirjaston ja hyviksen sivut ei aina toimi. 
 

 On nopeampaa, selkeää, luotettavaa ja tieto menee kaikille  samanaikaisesti. On 

tulostettavissa ja arkistoitavissa.    Kehityksellä oikea suunta. Jo alakoululaiset 
käyttävät tietsikkaa ja  kännykkää. 

 
 On paljon henkilöitä, joilla ei ole mahdollisuutta etsiä tietoa netistä, joten 

palveluista ja uutisista olisi hyvä saada tietoa muillakin tavoin.   Itse haen tietoja 
netistä, joskus tiedon löytäminen on monen mutkan takana.   Ymmärrän myös 
niitä, jotka pelkäävät käyttää nettiä. 

 
 Onhan se tietenkin nopea tapa viestittää erilaisia asioita, mutta yli kuusikymppiset 

eivät vielä omista tietokoneita eivätkä älypuhelimia eivätkä välttämättä koe niitä 
omakseen.  Kehityksen suuntaa ei vain voi takaisin kääntää ja on pyrittävä 
pysymään kehityksessä mukana.    Omalta kohdaltani voin sanoa, että olen 

sähköisen tiedonvälityksen suhteen jokseenkin ajan tasalla. Jos kehitys jatkaa 
kulkuaan yhtä nopeasti, alkaa opiskeluvaihe  tuntua aika todennäköiseltä 

 
 Opetteluahan tämä on, mutta ihan ok. 

 

 Opin vähän kerrallaan, mutta osaamiseni on vielä alkeissa. Pitäisi jaksaa keskittyä 
tietokoneen käyttämiseen enemmän. Sairaudenhoito vie paljon aikaa, jota voisi 

käyttää tietokoneen opetteluun. Minulla on aika hyvät 'opettajat', joilta kysyn 
neuvoa.  Tämän suuntaiset muutokset tulevat minulle liian äkkiä, en meinaa 
kestää tekniikan perässä. 

 
 Osin hyvä asia, mutta tärkeät asiat tulisi tiedottaa monella eri versiolla.  Netistä ei 

osaa automaattisesti hakea, mitä on meneillä, jos ei jostain saa vinkkiä hakea 
asiaa netistä.    Omalta kohdalta ok, mutta silti netti ei ole suinkaan vielä se väline, 
josta hakisin, että onko jotain erityistä huomioitavaa meneillään 

 
 Osittain hyvä, mutta entä kun muisti alkaa reistailla, hoksottimet hidastua? Nyt jo 

niin paljon asioita vain 'netissä'. Entä he joilla ei ole tietokonetta - taloudellisen, 
tiedollisen, taidon puute 
 

 Osittain vaikeaksi, koska sivut eivät ole tarpeeksi yksinkertaisia. 
 

 Pahoitan mieleni.    Hiton huonona. Luukusta tai sähköpostiin tuleva informaatio 
saavuttaa tarvitsijan helposti. Netistä tieto vaatii aktiivista hakua, joka taas vaatii 
useita klikkauksia sivulta toiselle ja turhan sanahelinän lukua.    Olipa taas 

nollatutkimus? 
 

 Palveluja pitäisi olla vaihtoehtoisesti joko netistä tai kirjeitse. 
 

 Palvelujen siirtyminen internettiin ei aiheuta ongelmia ja harmaita hiuksia. 
 

 Palvelut internettiin OK!    Omalta kohdaltani OK! 

 
 Palvelut ovat siirtyneet nettiin mielestäni liiankin nopeasti eikä vastaavasti ole 

tarpeeksi tukipalveluita netin eri käyttötapojen ja - valmiuksien saamiseen. Edes 
TV:n pääuutislähetystä iltaisin ei viitsisi katsoa, koska liki jokaisen uutisen jälkeen 
on maininta 'lisätietoja verkko-sivuiltamme' Olen ollut vuoden eläkkeellä, joten 



totuttelen vasta elämää 'ikäihmisenä'. Samalla kuitenkin olen huolissani 

kehityksestä yleisellä tasolla. 
 

 Paperisia tiedotteita tarvitaan edelleen. Niitä ei pidä lopettaa. 

 
 Pelottavalta ja turvattomalta. 

 
 Periaatteessa hyvä,  mutta koska ihmisiä ei voi eikä pidä pakottaa nettiin, ei 

siitäänestä voi tulla vielä aikoihin ainoaa tiedotusvälineitä. 

 
 Periaatteessa on hyvä, että palvelut ja uutiset ovat netissä, mutta ne eivät saisi 

olla pelkästään siellä.  Iän, vamman tai sairauden takia saattaa olla vaikea käyttää 
tietokonetta tai kännykkää ja lisäksi maaseudulla on monin paikoin todella huonot 

internet-yhteydet.    Itse asioin mieluiten netissä ja olen tarpeellisessa määrin 
pysynyt muutosten keskellä mukana, mutta voi tulla aika jolloin putoan 'kärryiltä'. 
 

 Periaatteessa on hyvä, mutta monet hakemukset ovat ja ilmoitukset kuten 
kaupungin ja monet muutkin internet sivustot ovat usein liian vaikeita löytää oikea 

sivu mistä tietoa saa. 
 

 Periaatteessa palvelujen käyttö internetin kautta on ihan ok. Tieto on kuitenkin 

hajallaan ja usein hankala löytää. Myös jotkut asiointi-ohjelmat toimivat 
epävarmasti. Viimeisin tällainen kokemus on busseissa käytettävän Walttikortin 

kohdalta. 
 

 Pidän pää-asiassa hyvänä 

 
 Pitää kouluttaa itseään, jotta pysyy kehityksessä mukana. Lisäksi pyytää tarv 

nuorisolta apua. 
 

 Positiivisena asiana. 

 
 Pystyn melko hyvin käyttämään sähköisiä palveluja toistaiseksi. Epäröin netin 

kautta ostamista, turvallisuus? Entä kun vielä vanhenen, mahdolliset 
näköongelmat, käsien vapina yms., miten netin käyttö silloin onnistuu. Toive:   
mahdollisimman suuri helppokäyttöisyys. 

 
 Pärjään kohtuullisesti. 

 
 Se ei todellakaan tunnu mukavalta, vaikka itse olen 60-luvun lopulla suorittanut 

yliopistollisen arvosanan silloisessa tietojenkäsittelyopissa. 

 
 Se kuuluu tähän aikaan ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Netistä voi hakea 

tietoa monenlaisista asioista, tehdä ostoksia niin kotimaisista kuin myös 
ulkomaisista verkkokaupoista.     Tässä kehityksessä on vain oltava mukana, 
muuten jää paljosta paitsi. 

 
 Se on aika tylsää suorastaan. Ihan hirvittää, kun ikä karttuu ja hoksottimet ja 

muisti huononevat, miten pärjään jatkossa kaikkien toimintojen kanssa. Ohjelmat 
kun vielä muuttuvat aika ajoin, niin uusien oppiminen on ongelmallista. Esim. niin 

sanotut älypuhelimet hirvittävät jo nyt. Sellaisenko joudun hankkimaan 
seuraavaksi, kun vanha puhelimeni ei enää toimi? Kaikkien uusien laitteiden 
käyttöönotto on aina vain työläämpää ja suorastaan tuskallista. 

 
 Se on joidenkin kohdalla erittäin huono juttu. 

 
 Se on kyllä huolestuttavaa ikääntyneitä kohtaan!    Kaiken kaikkiaan kehitys on 

edennyt hurjaa vauhtia, on vaan tehtävä valinnat! 



 Se on niin väärin, kyllä puhelin riittää yhteyden pitoon. Paikka missä voi hoitaa 

nämä sähköiset toiminnot, mihin voi mennä ja apua saa? 
 

 Se on tätä päivää ja ok.  Olen mielestäni pysynyt kohtalaisesti kehityksen mukana. 

 
 Selvää kehitystä, helpottaa asiontia, ja kanssakäymistä ihmisten kanssa. Tiedon 

saanti on helpottunut merkittävästi 
 

 Siinä on paljon hyvää ja helpottaa monia asiointeja kotonta käsin . Mutta myöskin 

monia 'hankaluuksia' pitkiä odotusaikoja  esim. sh`lle  / lääkäriä tarvittavissa 
asioissa jolloin puhelimella soittaessa tulee  pakkokuunnella karmeaa musiikkia ja 

samaa toistoa  henkilön puhuessa nauhoiteselostetta pitiäkin aikoja ( ei mitään 
muutaman minuutin odotuksella ).Ja minne hävisi terveyskeskuksen vastaajan  

ilmoitus soittaa asiakkaalle  jos vaihtoehtoisesti sen itse halusi ??? 
 

 Sopii minulle 

 
 Sopii minulle kun olen työelämässä tähän jo vuosikausia sitten oppinut ja opin 

saanut.  Monelle jopa 50 vuotiaalle ja sitä vanhemmalle tämä kaiken palvelun 
siirtyminen nettiin on melkoinen uhka saada asioitaan hoidetuksi. Ensin pitää oppia 
käyttämään sähköisiä palveluita, on ostettava laitteet ja yhteydet, tietoturva ja 

oppia myös ylläpitämään niitä. Monille saattaa näiden hankinta ja ylläpito olla 
rahallisesti mahdotonta. On myös kiinnitettävä huomiota siihen, että tämä kehitys 

ei erakoiduta ihmisiä, kun ei tarvi lähteä mihinkään. Toisaalta taas jos koneita ei 
pysty hankkimaan, niin missä on ne lähipalvelut missä koneita olisi käytössä ja 
kuka avustaa niiden käytössä.  Kun jokainen meistä vanhenee ja sen myötä voi 

myös hävitä kaikki ennen osattu ja opittu unholaan monien vanhuuden mukanaan 
tuomien vaivojen takia, niin kuka silloin huolehtii asioiden hoidosta netissä, sillä 

kaikilla ei ole sukulaisia tai lapsia samalla paikkakunnalla. 
 

 Sopii minulle oikein hyvin. Toivottavasti julkiset palvelut vain kehittyisivät 

nykyajan vaatimusten tasolle. Esimerkkinä pahasti keskeneräisistä palveluista voisi 
mainita esim. Kanta.fi ja hyvin toimivista verohallinnon vero.fi. 

 
 Sopii minulle. 

 

 Suunnattomasti ärsyttää esim. uutiset, joissa hieman kerrotaan asiasta ja 
'tarkemmat tiedot löytyvät nettisivuiltamme'.  Kuka jaksaa raahautua koneen 

ääreen lukemaan jatkoa!    Monet palvelut olisivat varmaan helposti saatavissa 
netistä, mutta sen verran olen epävarma osaamisen suhteen, että käyttämättä 
jäävät. 

 
 Suuresti helpottaa asioiden hoitoa. 

 
 Syrjäytymisvaara on melkoinen, koska vähän kaikista asioista kerrotaan, että 

lisätietoja netissä tai katso netistä tai tilaa netistä tai ilmoittaudu netissä. Netti ei 

ole hallinnassa eikä rohkeus riitä 'seikkailuihin'. 
 

 Sähköinen maailma sopii minulle erinomaisesti. Saas sitten nähdä, jos muisti ei 
enää pelaakaan. 

 
 Tekee elämän hankalammaksi - paljon hyötyäkin on. 

 

 Tiedon  ja  Palvelujen  löytyminen  internetin kautta  on  hyvä    Omalta kohdaltani  
asiat  hoituvat  ilman ongelmia   Aika  monelle  tuottaa  vaikeuksia  sähköinen 

tiedonvälitys 
 



 Tiedonsaanti pitää turvata kaikille tasapuolisesti. Internetissä tiedottaminen jättää 

suuren osan ihmisistä ulkopuolisiksi. Tämän kyselyn titeutus ei ole tasapuolinen. 
Ne ihmiset, joilla ei ole nettiä, eivät pysty asianmukaisesti vastaamaan. 
Kysymyslomakkeen saaminen on tehty niin hankalaksi. 

 
 Tiukkaa tekee pysyä mukana. Esim. kun Kela tai Eksote tms. päivittää sivustojaan, 

voisi pitää kurssia tai muuten on epäselvää, kuten työelämässä aikoinaan. Huom. 
hoidamme myös vanhempien asioita. 
 

 Toimiva! 
 

 Toisaalta hyvä asia, kätevä tapa saada ja etsiä tietoa, pitää yhteyttä sukulaisiin ja 
tuttuihin, kirjoitella omia 'muistelmia' --- niin kauan kun henkinen kunto sallii.  

Toisaalta luo eriarvoisuutta palvelujen suhteen, kun kaikilla ei nettiä ole.   Voi-voi, 
mihin ollaankaan menossa tässä nyky-yhteiskunnassa... Mahdollisuus tasa-
arvoiseen vanhainhoitoon, arvokkaaseen ikääntymiseen, hyvään kuolemaan on jo 

aikaa sitten hyvästelty. Ei ihme ensinkään, että yksinäisten, epätoivoisten 
vanhusten itsemurhat nykykorkeissa lukemissa. 

 
 Toisaalta on hyvä asia mutta siihen liittyy myös riskejä.Nykyinen suuntaus on 

eriarvoisuuden kasvattaminen joka sortaa jo osuutensa yhteiskunnan 

rakentamisessa tehneitä elikkä ikäihmisiä 
 

 Toistaiseksi onnistuu hyvin ja koen sen käteväksi 
 

 Toivoisin että sanomalehti pysyisi myös mukana uutisoinnissa 

 
 Toivon informaatiota radiosta. Työssä ollessani käytin tietokonetta. Mutta nyt 

minulla ei ole tietokonetta kotona tai muuallakaan käytettävissäni. On hankalaa, 
käyn kirjastossa tietokoneella, mutta koneen pitäisi olla lähempänä kotoa, 
yleisessä käytössä esim. maksua vastaan. Oma kone pitää hankkia. 

 
 Tuottaa jossain määrin ongelmia. Haluaisin edelleen tietoa myös paperilla. 

 
 Tykkään lukea sanomalehdestä päivittäiset uutiset yms. mutta samalla katson 

valtakunnallisia lehtiä netistä. En haluaisi, että tiedot ovat pelkästään internetin 

varassa, koska en ainakaan nykyisin käy päivittäin katsomassa  esim. kaupungin 
sivuilla mitä infoa siellä on. 

 
 Tähän sitä on sopeuduttava ja olla muutoksille avoin ,se auttaa 

 

 Tällainen kehitys on valitettavaa. Kaikilla ei ole nettiä, eivätkä kaikki osaa sitä 
käyttää. 

 
 Tämä on tätä päivää. Perusasiat osaan tyydyttävästi mutta kiinnostusta riittäisi ja 

uutta haluaisin oppia jos olisi mahdollisuus opiskella. 

 
 Tässä kunnossa kun nyt olen käyvät nettipalvelutkin, mutta jos oma- tai puolison 

kunto huononee, niin se vie aikaa ja ajatuksia, jolloin varmasti putoaa kärryiltä.  
Muutokset ovat jatkuvia ja hyvin nopeita. Kyllä  ajan tasalla pysyminen vaatii 

tarkkaa seurantaa. 
 

 Valitettavaa. Uutisissakin kehotetaan jatkuvasti menemään nettiin tarkemman 

tiedon saamiseksi. On ollut pakko opetella. Isot halit haluaisin antaa 
kansalaisopiston Petri Kokolle, joka on aivan ihanteellinen opettaja seniori-ikäisille. 

 
 Vanhat on unohdettu - miksi? Kyllä juopot ja narkkarit on etusijalla, etenkin 

narkkarit ne pääsee joka päivä 24 t palvelukseen myös juhlapyhinä. 



 Vanhukset kokevat turvattomuutta. 

 
 Vielä pelittää minulla mutta yleisesti ajatellen suuntaus on huono, ei kaikilla ole 

laitteita ja osaamista. 

 
 Vielä pystyn itse asioimaan internetissä ja toivottavasti pitkään,  koska tuntuu että 

yhä enenemässä määrin kaikki tieto hankitaan netin kautta.Jatkuvasti tulee 
kuitenkin uutta opittavaa eikä jaksa kiinnostua uudesta kunhan pysyisi jotenkin 
ajan hermolla.Onneksi nuoriso on tietoinen muutoksista ja sieltä saa apua 

tarvittaessa. 
 

 Välillä ärsyttää kun täydentäviä uutisia pitäisi katsoa netistä.Itse olen opetellut 
netin käyttöä ja pankki-asiat hoitelen ,se onkin tärkein mihin nettiä käytän. 

 
 Väärin niitä kohtaan, joilla ei ole tietokonetta ja nettiyhteyttä eikä ehkä kykyä 

käyttää tietokonetta. Ja saattavat myös olla liikuntarajoitteisia, jolloin kirjaston 

yleisöpääte EI OLE VAIHTOEHTO!!!    Omalla kohdalla ei ongelmaa niin kauan kuin 
varat riittävät tietokoneeseen (uusimiseen) ja nettiyhteyteen. Nykymenolla eläke 

on aika hupeneva 'luonnonvara'. 
 

 Yhteiskunnasta tulee liikaa nettiin turvautuva, joka luo epävarmuutta asioiden 

hoitoon. 
 

 Yhteiskunta kehittyy. Palvelut ja kaikki toiminnot nopeutuvat ja niitä on helppo 
käyttää.     Olen mielestäni omalta osaltani pystynyt elämään nyky-yhteskunnan 
kehityksen mukana. 

 
 Yritettävä pysyä kehityksessä mukana, vaikka ei se aina ole helppoa ! 

 
 Ärsyttävää.  Tietoa paljon, ko.tiedon löytäminen hidasta.    Uutta tekniikkaa tulee 

liian nopeasti, mutta mukana on yritettävä pysyä, vaikka sitten hitaammin.  

Syrjäytymisen riski kasvaa. 


