
Tieto- ja viestintäteknologi-
an kehittyessä yhä kiihtyvällä 
vauhdilla tulee yksilöiden kyetä 
vastaamaan tarvittaviin käyt-
tövaatimuksiin. Vaatimukset 
koskevat kaikkia, jotka haluavat 
pysyä mukana kehityksessä. 
Seniorit ovat ikäryhmä, joka 
helpoiten jää tieto- ja viestin-
täteknologian kehityksessä 
muista ryhmistä jälkeen,johon 

Seniorit teknologian Seniorit teknologian 
pyörteissäpyörteissä

voi olla syynä esimerkiksi työ-
elämästä poisjääminen.
     Vuonna 2006 Agora Center 
Service Science Laboratory 
ja Game Lab käynnistivät 
yhteistyössä viisivuotisen 
projektin Seniorit ja teknologia.  
Projektin lähtökohtana oli ke-
hittää teknologiaan perustuvia 
ratkaisuja, joilla tuetaan seni-
oriväestön itsenäistä elämää ja 
tarjotaan mahdollisuuksia aktii-
viseen ja virikkeelliseen arkeen.  
Suuressa roolissa projektissa 
ovat yhteistyökumppanit, joita 
ovat esimerkiksi ikääntyvien 
yliopisto, erilaiset eläkeliitot 
sekä 4H-järjestö. Projektista 
saatuja tuloksia tullaan hyödyn-
tämään senioreiden arkielämää 
helpottavien laitteiden ja ohjel-
mien kehittämiseen.
    Seniorit ja teknologia 
- projektin sekä haastateltujen 
senioreiden mukaan tieto- ja 
viestintäteknologisista laitteista 
tutuimpia senioreille ovat mat-

kapuhelin ja tietokone. Sekä 
tottakai nykyisin television 
katseluun vaadittava digiboksi. 
Matkapuhelinta seniorit käyt-
tävät lähinnä yhteydenpitoon. 
Uusimpien matkapuhelin-
mallien erikoisominaisuuksia, 
kuten bluetooth tai gprs, 
seniorit eivät välttämättä koe 
tarpeellisiksi. Tietokoneiden 
käytön pääasiallisia tarkoituksia 
senioreilla ovat sähköpostin 
tarjoamat viestintämahdollisuu-
det sekä nettilehtien lukeminen. 
Internetin tarjoamat virikemah-
dollisuudet, kuten esimerkiksi 
erilaiset kilpailut, mahdollisuus 
nähdä suosikkisarjan väliin 
jäänyt jakso jälkikäteen tai 
vaikkapa matkojen suunnittelu, 
ovat myös varsin suosittuja. 
Senioreille tärkeimpiä innoit-
tajia tieto- ja viestintätekno-
logisia laitteita kohtaan ovat 
heidän omat harrastuksensa. 
Esimerkiksi valokuvaus, joka 
motivoi perehtymään kameran, 
tietokoneen sekä tarvittavien 
ohjelmien käyttöön.
     Senioreille on tarjolla 
lukuisia erilaisia perehdyttä-
miskursseja, joita Jyväskylän 
seudulla tarjoaa esimerkiksi 
Työväenopisto. Kurssitarjonta 

on erittäin kattava. Tarjolla on 
tieto- ja viestintäteknologiaan 
perehdyttäviä kursseja sekä 
esimerkiksi kursseja, joilla 
keskitytään johonkin tiettyyn 
ohjelmaan. Kurssien päämää-
ränä on helpottaa senioreiden 
tavallisimpia tieto- ja viestintä-
teknologiaan liittyviä ongelmia, 
kuten oleellisen ja luotettavan 
tiedon löytäminen internetis-
tä. Lisäksi käsiteltäviä aiheita 
ovat lähes kaikille ongelmia 
tuottavat sähköpostin liitteiden 
lähettäminen ja vastaanottami-
nen sekä pakattujen tiedostojen 
hallinta. Laajasta valikoimasta 
seniorit voivat valita omia 
mielenkiintojaan ja tarpeitaan 
vastaavat kurssit.
     Seniorit ja teknologia 
–projektin päämäärät vastaavat 
senioreiden käytännön tarpeita 
sekä toiveita varsin hyvin. 
Seniorit haluavat pysyä mukana 
kehityksessä, vaikka eivät 
koekkaan tarpeellisiksi kaikkia 
viimeisimpiä innovatiivisia 
tieto- ja viestintäteknologian 
laitteita ja palveluita. Senioreille 
tärkeintä on kyetä hyödyntä-
mään tieto- ja viestintätekno-
logiaa siinä määrin, kuin itse 
kokevat tarpeelliseksi. Parhaim-
mat tulokset saadaan aikaiseksi 
eri osapuolten välisellä kom-
munikaatiolla ja yhteistyöllä, 
jolloin tuote- ja palvelukehityk-
sessä saadut tulokset vastaavat 
parhaiten senioreiden todellisia 
tarpeita.

Projektista saatuja Projektista saatuja 
tuloksia tullaan hyö-tuloksia tullaan hyö-
dyntämään seniorei-dyntämään seniorei-
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pottavien laitteiden pottavien laitteiden 
ja ohjelmien ja ohjelmien 
kehittämisessä.kehittämisessä.
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