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Tämä kandidaatintutkielma käsittelee ikäperusteista digitaalista kahtiajakoa 
vanhuksien osalta. Tutkielmassa käsitellään muun muassa mahdollisia haittoja, 
joita digitaalinen kahtiajako vanhimmille ikäluokille voi aiheuttaa jatkuvasti 
enenevissä määrin teknologistuvissa yhteiskunnissa tai niin kutsutuissa tieto-
yhteiskunnissa sekä vanhuksia koskevan ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon 
olemassaoloa, suuruutta ja syitä. Kahtiajaon syiden tutkimisessa käytetään 
apuna myös teknologian omaksumista selittäviä TAM- ja UTAUT-malleja. Tut-
kimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena teorialähtöisesti. Tutkielman aihepii-
ristä löytyy runsaasti aikaisempaa tutkimusta, mutta on huomionarvoista, että 
suuri osa lähdemateriaalista on melko vanhaa ja siksi sitä tulee tarkastella kriit-
tisesti informaatioteknologian ja sen käyttöönoton nopean muutoksen johdosta. 
Aihetta on tärkeää tutkia, koska informaatioteknologia on jatkuvasti kasvavissa 
määrin läsnä ihmisten arkipäiväisessä elämässä ja monet yhteiskunnan toimin-
noista siirtyvät kasvavissa määrin sähköisiksi eli esimerkiksi verkkovälitteisiksi 
palveluiksi. Samalla monista kasvotusten tapahtuvista palveluista, kuten esi-
merkiksi pankkikonttoreissa tapahtuvista pankkipalveluista, supistetaan ja nii-
den saatavuus heikkenee. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, mikäli yhteiskunnassa 
esiintyy digitaalista kahtiajakoa eri ikäryhmien välillä. Tällöin henkilöt, joilla ei 
ole helposti saatavilla pääsyä internetiin, osaamista tai motivaatiota siihen tai 
joiden fyysiset rajoitteet haittaavat informaatioteknologian käyttöä, voivat jou-
tua tilanteeseen, jossa heillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada samoja yh-
teiskunnan palveluja kuin muilla yhteiskunnan jäsenillä. Vaarana on, että tällai-
set henkilöt saattavat tippua lähes kokonaan tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. 
Tutkimuksen tuloksena havaittiin muun muassa, että ikäperusteinen digitaali-

nen kahtiajako on edelleen olemassa ja laajuudeltaan merkittävää, syyt vanhuk-
sien informaatioteknologian käyttämättömyyteen jakautuivat esimerkiksi asen-
teisiin, käyttötaitoihin, sosioekonomisiin ja fyysiseen kuntoon liittyviin syihin ja 
ikäperusteinen digitaalinen kahtiajako aiheuttaa merkittäviä ongelmia niin tie-
toyhteiskunnalle kuin vanhuksillekin. Lisäksi havaittiin, että vanhuksien tekno-
logian omaksumiseen vaikuttaa TAM-mallin avaintekijöistä eniten oletus help-
pokäyttöisyydestä sekä oletus hyödyllisyydestä ja UTAUT-mallin avaintekijöis-
tä oletus suorituskyvystä ja suotuisat olosuhteet. 
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ABSTRACT 

Ropponen, Johanna 
Older Adults in Age-Based Digital Divide 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2017, 31 p. 
Information system science, bachelor’s thesis 
Supervisor(s): Seppänen, Ville 

This bachelor’s thesis handles the subject of the elderly in age-based digital di-
vide. The thesis handles for instance possible disadvantages, that digital divide 
may cause for elderly in ever increasingly technological society or in so called 
information society. The existence, extent and causes of age-based digital divide 
are also covered. TAM- and UTAUT-models, which explains a matter of tech-
nology acceptance, are used in order to better understand age-based digital di-
vide. The thesis applies a theory-based literary review. A lot of source material 
exists about the topic of digital divide but it is noteworthy that a lot of research 
material is considerably old and that’s why it is important to study the material 
critically due to fast changes in information technology and its acceptance. In-
formation technology is present in people’s everyday life at ever increasing ex-
tent and many of the society’s services are turning to electronic services. At the 
same time many face-to-face services are cut back. This may cause problem for 
people who are IT-excluded in a society where digital divide exists. These peo-
ple may be almost completely excluded from information society. Thus the sub-
ject is important for research. As a result of this research it was discovered that 
age-based digital divide continues to be an issue, reasons for non-use of tech-
nology for older adults can be divided to those of attitudes, use-skills, sosioeco-
nomical reasons and physical state and age-based digital divide creates prob-
lems for both information society and older adults themselves. It was also dis-
covered that technology acceptance of older adults is most affected by per-
ceived ease of use and perceived usefulness in TAM-model and performance 
expectance and facilitating conditions in UTAUT-model. 
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1 JOHDANTO 

Digitaalista kuilua tai digitaalista kahtiajakoa on tutkittu viimeisten vuosi-
kymmenten aikana paljon. Tutkimusta on tehty niin eri valtioiden (esim. kehit-
tyneiden ja kehittyvien maiden välillä) kuin eri demografisten ryhmien (esim. 
iän, sukupuolen tai etnisen ryhmän perusteella) välillä. Viimeisten vuosikym-
menien aikana informaatioteknologia on arkipäiväistynyt ja myös internet on 
tullut laajemmin ihmisten saataville. On alettu puhua tietoyhteiskunnasta tai 
informaatioyhteiskunnasta, missä informaation rooli on kasvanut merkittävästi 
ja informaatio on laajasti ja helposti ihmisten ulottuvilla. Esimerkiksi Euroopan 
Unioni on linjannut digitaalistrategiassaan informaatioteknologian keskeiseen 
rooliin ihmisten sosiaalisen osallistuvuuden ja EU:n kilpailukyvyn osalta. Sa-
malla Euroopan Unioni pyrkii varmistamaan vuoteen 2020 mennessä että kaik-
kien EU-kansalaisten ulottuville olisi vähintään perusnopea laajakaistaliittymä. 
(Euroopan parlamentti, 2016). Nykyään digitaalinen kahtiajako ei enää määrity 
vain sen perusteella, kenellä on pääsy tarvittavan laitteiston ja internet-
yhteyden käyttöön, vaan myös monet muut seikat, kuten esimerkiksi fyysiset 
rajoitteet, motivaatio käyttöön, käyttöosaaminen jne., määritellään digitaalista 
kahtiajakoa muodostaviksi tekijöiksi. Siksi jotkut tutkijat ovatkin alkaneet pu-
humaan ennemminkin “digitaalisesta epätasa-arvosta” (digital inequality) 
(Freese, Rivas & Hargittai, 2006). Myös termejä, kuten “toisen asteen digitaali-
nen kahtiajako” (second-level digital divide) on käytetty kuvaamaan tätä (Har-
gittai, 2001). Vanhusten kohdalla saatetaan käyttää myös esimerkiksi termiä 
"harmaa digitaalinen kahtiajako" (grey digital divide) (Morris, 2007). Mikäli 
täysin kattava tietoyhteiskunta halutaan saavuttaa, olisi myös ne ryhmät saata-
va mukaan käyttämään informaatioteknologiaa ja internetiä, mitkä eivät vielä 
käytä sitä. Euroopan Unioni on arvioinut, että laajakaistayhteyksien saavutetta-
vuuden lisääminen 10%:lla kasvattaisi bruttokansantuotetta yhdestä puoleen-
toista prosenttia (Euroopan parlamentti, 2015). 

Digitaalisen kahtiajaon tutkiminen on tärkeää useistakin syistä. Muun 
muassa palvelujen sähköistyminen ja samanaikainen kasvokkain tapahtuvien 
palvelujen karsiminen voi aiheuttaa ongelmia informaatioteknologiaa käyttä-
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mättömille henkilöille. Digitaalinen kahtiajako siis vaikuttaa mahdollisesti suo-
raan muun muassa ihmisten yhdenvertaisuuteen. 

Monissa tutkimuksissa on todettu, että vanhukset käyttävät informaatio-
teknologiaa ja internetiä vähemmän kuin nuoremmat sukupolvet, vaikkakin 
vanhukset ovat samalla nopeimmin kasvava ryhmä informaatioteknologian ja 
internetin uusista omaksujista (Olphert & Damodaran, 2013; Selwyn, Gorard, 
Furlong & Madden, 2003; Loges & Jung, 2001). Eri tutkimukset käsittävät van-
huuden alkavan hiukan eri iästä. Yleensä tutkimuksissa vanhuksina pidetään 
yli 50- tai 60-vuotiaita henkilöitä. Monet tutkimukset myös tekevät eron vielä 
työelämässä olevien henkilöiden ja jo eläkkeellä olevien henkilöiden välillä. On 
myös huomioitava, että monissa tutkimuksissa tyystin erilaisista lähtökohdista 
tulevia ryhmiä aina heikkokuntoisista laitospotilaista vielä työelämässä oleviin 
ihmisiin niputetaan yhteen ryhmään vanhuksien digitaalista kahtiajakoa tutkit-
taessa (Dickinson & Gregor, 2006). Lisäksi lähteitä on useista eri maista ja jok-
seenkin erilaisistakin kulttuureista, joten on mahdollista, että jonkinlaisia kult-

tuurieroja voi olla eri kulttuurien välillä vanhusten informaatioteknologian 
omaksumisessa ja digitaalisessa kuilussa, mutta tätä näkökulmaa ei laajemmin 
oteta huomioon tässä tutkielmassa sen laajuudesta johtuen. Tässä tutkielmassa 
käytetään käsitettä ”vanhus” melko laveasti käsittäen kaikki yli 50-vuotiaat, 
vaikka termillä ”vanhus” yleensä tarkoitetaan jokseenkin vanhempia henkilöitä. 

Tässä kandidaatintutkielmassa on käytetty digitaalisen kuilun tutkimisen 
osalta lähteitä alkaen 1990-luvun loppupuolelta aina aivan viime vuosina jul-
kaistuihin lähteisiin asti. Lähteiden ajallisuus on tärkeää, koska informaatiotek-
nologian käytössä tapahtuvat muutokset ovat nopeita. Lisäksi mukana on van-
hempia lähteitä selittämässä sellaisia tekijöitä, jotka eivät ole niin ajallisesti no-
peasti muuttuvia (esimerkiksi TAM-malli ja sen toiminta). Lähteet ovat melko 
poikkitieteellisiä, koska digitaalinen kahtiajako koskettaa monia eri tieteenaloja 
ja digitaalisen kahtiajaon tutkimus on ollut luonteeltaan hyvin poikkitieteellistä 
(Dickinson & Gregor, 2006). 

Lähdemateriaalia on etsitty käyttäen Google Scholar -hakukonetta. Ha-
kusanoina ovat toimineet muun muassa "digital divide", "digital inequality", 
"technology acceptance model" ja "UTAUT" eri yhdistelmillä sanojen "age 
group", "older adults", "elderly", "old people" ja "senior" kanssa. 

Tutkielmalla on kaksi tutkimuskysymystä. Tutkimuskysymykset ovat 
seuraavat: 

1. Onko vanhusten ja nuorempien ikäryhmien välillä digitaalista kah-
tiajakoa, kuinka laajaa se on ja mitkä tekijät ovat syynä siihen? 

2. Millaisia ongelmia ikäperusteinen digitaalinen kahtiajako aiheuttaa 
vanhuksille ja yhteiskunnalle? 

Tutkielma rakentuu tämän johdannon lisäksi kolmesta pääluvusta sekä 
yhteenvedosta. Luvussa 2 määritellään digitaalinen kahtiajako sekä TAM- ja 
UTAUT-mallit. Luvussa 3 käsitellään ikäperusteista digitaalista kahtiajakoa 
vanhuksien osalta. Luvussa 4 käsitellään ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon 
aiheuttamia ongelmia yhteiskunnalle ja vanhuksille. 
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2 DIGITAALISEN KAHTIAJAON SEKÄ TEKNOLO-
GIAN OMAKSUMISEN MALLIEN ESITTELYÄ 

Tässä luvussa käydään läpi yksityiskohtaisesti mitä digitaalinen kahtiajako tar-
koittaa. Lisäksi käydään läpi teknologian omaksumista ja siihen liittyviä malleja, 
joita myöhemmin tässä tutkielmassa käytetään ikäperusteisen digitaalisen kah-
tiajaon syiden selvittämiseen. 

2.1 Digitaalinen kahtiajako 

Digitaalisella kahtiajaolla yksinkertaisimmillaan tarkoitetaan kuilua niiden vä-
lillä, keillä on mahdollisuus päästä internetiin ja keillä sitä ei ole (Olphert & 
Damodaran, 2013). Olphertin & Damodaranin (2013) mukaan Norris (2001) on 
kuitenkin todennut, että digitaalinen kahtiajako ei tarkoita pelkästään yksinker-
taista kaksijakoa niihin, joilla on pääsy verkkoon ja joilla sitä ei ole, vaan digi-
taalinen kahtiajako on lähtöisin kolmesta pääasiallisesta epätasa-arvon lähteestä, 
mitä esiintyy niin valtioiden sisällä kuin valtioiden välilläkin. Olphertin & Da-
modaranin (2013) mukaan UK cabinet office (2004) on määritellyt nämä kolme 

epätasa-arvon lähdettä yhteydellisyydeksi, pystyvyydeksi ja tyytyväisyydeksi. 
Digitaalista kahtiajakoa voi olettaa siis olevan siellä, missä ihmisillä ei ole pää-
syä tarvittavaan teknologiaan, tarvittavaa osaamista ja taitoja eikä motivaatiota 
monipuoliseen toiminnallisuuksien tai sisällön hyödyntämiseen (Olphert & 
Damodaran, 2013). 

Näin ollen digitaalista kahtiajakoa ei ole mielekästä tarkastella vain henki-
löiden mahdollisuutena päästä internetiin, vaan myös monipuolisemmalle ja 
laajemmalle tarkastelulle on tarvetta. Olphertin & Damodaranin (2013) mukaan 
vanhat ihmiset ovat alttiita monille fyysisille rajoitteille, jotka voivat rajoittaa 
heidän mahdollisuuksiansa tietokoneen tai internetin käyttöön huolimatta siitä, 
että on kehitetty monenlaisia apuvälineitä, joilla voidaan helpottaa fyysisesti 
rajoittuneempien henkilöiden mahdollisuuksia käyttää tietokonetta ja internetiä. 
Tällaisia fyysisiä rajoitteita voivat olla esimerkiksi näköön liittyvät ongelmat, 
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motoriikkaan liittyvät ongelmat tai lihaksistoon ja luustoon liittyvät rappeumat 
(Olphert & Damodaran, 2013). Tässä tutkielmassa digitaalinen kahtiajako käsit-
tää siis niin henkilöiden mahdollisuuden tietokoneen ja internetin käyttöön, 
henkilöiden kyvykkyyden, osaamisen ja motivaation informaatioteknologian 
käyttöön kuin myös henkilöiden mahdolliset fyysiset rajoitteet liittyen infor-
maatioteknologian käyttöön. 

On esitetty myös kritiikkiä digitaalista kahtiajakoa kohtaan käsitteenä tut-
kittaessa vanhusten informaatioteknologian käyttöä. Muun muassa Selwyn 
(2004) tuo esille, että vanhukset ovat harvoin jaoteltavissa vain yksinkertaisesti 
informaatioteknologian käyttäjiin ja sitä käyttämättömiin henkilöihin, vaan in-
formaatioteknologian käyttö olisi monitasoista ja monet niistäkin, jotka jo käyt-
tävät informaatioteknologiaa, käyttävät sitä hyvin yksipuolisesti ja rajoitteelli-
sesti. 

2.2 Teknologian omaksuminen 

Teknologian omaksuminen on monivaiheinen prosessi, jossa henkilö eri syistä 
johtuen lopulta päätyy jonkin teknologian käyttäjäksi. Tässä on esitetty kaksi 
hyvin yleistä mallia teknologian omaksumiseen: TAM ja UTAUT. Molempia 
malleja on käytetty runsaasti ikäperusteista digitaalista kahtiajakoa tutkittaessa. 

2.2.1 TAM-malli 

TAM (technology acceptance model) on suosittu informaatioteknologian omak-
sumista selittävä malli, jonka kehitti Fred Davis vuonna 1986. TAM-malli poh-
jaa teorialtaan paljolti vieläkin varhaisempaan “theory of reasoned action” 
(TRA) -malliin, sillä erotuksella, että TAM-malli on kehitetty erityisesti infor-
maatioteknologian omaksumista kuvaamaan ja on siten vähemmän yleiskäyt-
töinen kuin TRA-malli. (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989).  

TAM-malli koostuu kuudesta eri osasta (KUVIO 1). Ensimmäisenä ovat 
ulkoiset muuttujat, joita voivat Davisin ym. (1989) mukaan olla esimerkiksi tar-
jottu tuki, käyttövalikot tai kosketusnäyttö. Varsinaiset kaksi mallin kannalta 
merkittävintä osaa ovat oletettu käytön helppous ja oletettu hyödyllisyys. Näil-
lä tarkoitetaan sitä, miten helpoksi käyttäjä olettaa kyseisen informaatiotekno-
logian käytön tai miten hyödylliseksi käyttäjä näkee kyseisen informaatiotekno-
logian itselleen. Nämä kaksi osaa myös määrittävät seuraavan osan eli asenteen 
käyttöön, joka puolestaan yhdessä oletetun hyödyllisyyden kanssa määrittelee 
käyttöaikomuksen. Käyttöaikomus voi puolestaan johtaa viimeiseen osaan eli 
varsinaiseen käyttöön. 
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KUVIO 1 TAM-malli (Davis ym., 1989) 

2.2.2 UTAUT-malli 

TAM-mallia huomattavasti pidemmälle kehitetty malli teknologian omaksu-
mista selittämään on UTAUT (unified theory of acceptance and use of techno-
logy). Venkatesh, Morris, Davis ja Davis (2003) kehittivät UTAUT-mallin kah-
deksan aikaisemman teknologian omaksumista selittävän mallin, joiden jouk-
koon lukeutuu myös TAM-malli, pohjalta ja havaitsivat että UTAUT-malli 
(KUVIO 2) kykenee selittämään teknologian omaksumista huomattavasti pa-
remmin kuin mikään muu kahdeksasta aiemmasta mallista. 

 

KUVIO 2 UTAUT-malli (Venkatesh ym., 2003) 

UTAUT-malli koostuu neljästä avaintekijästä, jotka vaikuttavat informaa-
tioteknologian käyttöaikomukseen tai suoraan käyttöön sekä lisäksi neljästä 
muuttujasta, jotka vaikuttavat avaintekijöiden ja käyttöaikomuksen tai käytön 
väliseen yhteyteen. Avaintekijöitä ovat oletus suorituskyvystä, oletus vaivan-
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näöstä, sosiaalinen vaikutus ja suotuisat olosuhteet. Näistä kaikki muut paitsi 
suotuisat olosuhteet vaikuttavat käyttöaikomukseen, kun taas suotuisat olosuh-
teet vaikuttavat suoraan käyttöön. Muuttujia ovat sukupuoli, ikä, kokemus ja 
käytön vapaaehtoisuus. Joissakin tutkimuksissa tosin muuttujia on saatettu li-
säillä vielä näidenkin lisäksi. 
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3 DIGITAALINEN KAHTIAJAKO VANHUKSIEN 
OSALTA 

Tässä luvussa käsitellään digitaalista kahtiajakoa vanhuksien osalta. Ensin kah-
tiajakoa käsitellään yleisemmällä tasolla ja sen jälkeen pyritään ymmärtämään 
kahtiajakoa hyödyntäen TAM- ja UTAUT-malleja. Samalla vastataan tutkiel-
man ensimmäiseen tutkimuskysymykseen sekä alaluvussa 3.1 että 3.2 eli ikäpe-
rusteisen digitaalisen kahtiajaon olemassaoloon, laajuuteen ja syihin. 

Euroopan Unioni on todennut, että EU-alueella digitaalinen kahtiajako 
koskettaa pääasiassa vanhuksia ja invalideja. Arvioidaan että jopa yli 69% EU-
kansalaisista, joilla ei ole perustavanlaatuisia digitaalisia taitoja, on iältään yli 
55-vuotitaita. (Euroopan parlamentti, 2015). Tältä pohjalta voidaan sanoa, että 
digitaalinen kahtiajako vanhusten ja nuorempien ikäluokkien välillä on yhä 
edelleen syvä. Tämä siitäkin huolimatta, että joidenkin tutkimusten mukaan yli 
75-vuotiaat ovat tällä hetkellä nopeimmin kasvava ryhmä informaatioteknolo-
gian käyttäjissä ja kaikkien yli 55-vuotiaiden internetin ja informaatioteknologi-
an omaksuminen on tasaisessa kasvussa (Olphert & Damodaran, 2013; Selwyn 
ym., 2003). Vanhukset siis omaksuvat informaatioteknologiaa käyttöönsä, mut-
ta digitaalinen kuilu on silti yhä olemassa vahvana. 

3.1 Ikäperusteinen digitaalinen kahtiajako yleisesti 

Tässä luvussa käydään läpi ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon olemassaoloa, 
laajuutta ja syitä yleisesti. Alaluvussa 3.2 vielä sovelletaan erikseen teknologian 
omaksumisen malleja tarkemman kuvan saamiseksi syistä. 

3.1.1 Ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon olemassaolo ja laajuus 

Digitaalisen kahtiajaon suuruudesta vanhuksien ja nuorempien ikäluokkien 
välillä on vaikea saada täysin tarkkaa kuvaa kolmesta eri syystä. Ensimmäiseksi 
asiaa käsittelevät tutkimukset yleensä keskittyvät vain johonkin yksittäiseen 
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valtioon tai alueeseen valtion sisällä. Toiseksi ilmiö on nopeassa muutoksessa 
vanhuksien omaksuessa nopealla tahdilla informaatioteknologiaa käyttöönsä, 
kuten jo aiemmin mainittu. Kolmanneksi tutkimukset eroavat jonkin verran 
siinä, mistä iästä alkaen vanhuksien informaatioteknologian käyttöä on tutkittu. 
Kuitenkin jotain yleisiä suuntaviivoja ja esimerkkejä voidaan osoittaa. Sen si-
jaan ikään perustuvan digitaalisen kahtiajaon olemassaolosta saa tutkimuskir-
jallisuuden perusteella hyvin selkeän kuvan ja tutkimuskirjallisuus on hyvin 
yhdenmukainen digitaalisen kahtiajaon olemassaolosta. 

Millward (2003) mainitsee että Yhdistyneiden Kuningaskuntien kansallis-
tilastojen mukaan Isossa-Britanniassa yli 55-vuotiaista vain 16.3% käyttää inter-
netiä, saman luvun ollessa koko väestössä 45%. Tämä tutkimus on kuitenkin jo 
suhteellisen vanha, joten luvut ovat todennäköisesti ajan saatossa muuttuneet 
roimasti. Kuitenkin tästä voidaan nähdä, että kahtiajako on ollut olemassa jo 
pidemmän aikaa. Olphertin ja Damodaranin (2013) mukaan Duttonin, Helspe-
rin ja Gerberin (2009) sekä Duttonin ja Blankin (2011) uudemmat tutkimukset 

Isosta-Britanniasta asettavat yli 50-vuotiaiden internetin käytön 40%:iin samalla 
sen ollessa koko väestössä noin 80%:n paikkeilla. Olphert ja Damodaran (2013) 
mainitsevat että Internet World Stats Usage and Population Statisticsin (2013) 
mukaan monissa muissa maissa vanhuksien internetin käyttö on vielä alhai-
sempaa sen ollessa Espanjassa 12% ja Kiinassa vain 4%, koko väestössä vastaa-
vien lukujen ollessa 67% ja 40%. Yhdysvalloissa yli 50-vuotiaista internetin 
käyttäjiä oli vuonna 2000 26,9% ja yli 65-vuotaista 9,3% samalla koko väestöstä 
netin käyttäjiä ollessa 44,4% (Opalinski, 2001). 

Tässä on esitetty vain tarkkoja lukuja internetin käytöstä, mutta on huo-
mattava, että digitaalinen kahtiajako ei ole välttämättä pelkistettävissä vain sii-
hen kuka käyttää internetiä tai muuta informaatioteknologiaa ja kuka taas ei. 
Digitaalinen kahtiajako voidaan käsittää myös laajemmin muun muassa eroina 
käyttötavoissa. Esimerkiksi Selwynin (2004) mukaan vanhusten informaatio-
teknologian käyttö on moniasteisempaa kuin vain "käyttäjät" ja "ei-käyttäjät". 
Xien, Watkinsin, Golbeckin ja Huangin (2012) mukaan Lenhart (2009) on to-
dennut, että yli 65-vuotiaista vanhuksista vain 7% omistaa profiilin sosiaalisen 
median palvelussa 18-24-vuotiaiden joukossa luvun ollessa 75%. Internetin ja 
muun informaatioteknologian käyttö on siis mahdollisesti vanhuksilla paljon 
yksipuolisempaa. 

Digitaalinen kahtiajako iän perusteella on siis selvästi olemassa ja suuruu-
deltaan edelleen merkittävä. Jotkin tutkijat ovat tuoneet esille, että digitaalinen 
kahtiajako saattaisi ajan mittaan kadota, kun informaatioteknologiaa monipuo-
lisesti käyttävät ihmiset korvaavat nykyiset vanhukset, joten ongelma olisi ajan 
kanssa itsestään korjautuva (Nägle & Schmidt, 2012). Vielä tästä ei ole kuiten-
kaan nähtävillä selviä merkkejä. Myöskään jotkut tutkijat, kuten Paul ja Steg-
bauer (2005), eivät usko tähän, vaan uskovat ikäperusteisen digitaalisen kah-
tiajaon säilyvän vahvana myös lähitulevaisuudessakin. 
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3.1.2 Ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon syyt 

Digitaalisen kahtiajaon syitä on kartoitettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa 
vuosien varrella. Eri tutkimuksissa eri syille on annettu tyystin toisenlainen 
painoarvo ja siksi mitään täysin yksiselitteistä syytä digitaaliselle kahtiajaolle ei 
ole johdettavissa tutkimuskirjallisuudesta. 

Yhdeksi syyksi digitaaliselle kahtiajaolle on esitetty vanhuksien asenteita 
informaatioteknologian käyttöä kohtaan. Millward (2003) esittää että monet 
vanhukset suhtautuvat informaatioteknologiaan jonakin sellaisena asiana, joka 
on tarkoitettu ensi sijaisesti nuorille ja että heillä ei olisi tarvetta eikä kiinnostus-
ta sille. Myös Selwyn (2004) huomasi vanhuksien asenteita tutkiessaan, että 
monet vanhukset eivät koe informaatioteknologiaa vanhuuteen kuuluvana 
asiana. Tähän saattaa olla hyviäkin perusteita, koska muun muassa Paul ja 
Stegbauer (2005) toteavat, että IT-sektori kohdentaa tuotteensa juurikin nuorille. 
Vanhukset eivät siis ole IT-alalla kaupallisessakaan mielessä kohderyhmää, mi-
kä ei todennäköisesti kannusta informaatioteknologian omaksumiseen. Kuiten-
kin Millward (2003) myös toteaa, että nämä asenteet saattavat oikeasti kummu-
ta siitä, että monella vanhuksella on puutteelliset informaatioteknologian käyt-
tötaidot ja tämä saattaisi saada aikaan torjuntareaktion informaatioteknologian 
käytössä. Näin ollen ajatus informaatioteknologian kohdentumisesta nuoria 
varten olisi vain tekosyy ja todellinen syy olisi puutteellisissa käyttötaidoissa 
(Milward, 2003). Tämä käy järkeen, koska Millward (2003) mainitsee myös, että 
yli 55-vuotiaiden suurin pelko hänen raportoimassaan tutkimuksessa oli se, että 
he “jäisivät kiinni” siitä, että eivät osaisi tehdä tietokoneella jotain sellaista, mitä 
tavallisen käyttäjän odotetaan osaavan. Hargittai (2001) taas toteaa, että van-
huksien käyttötaidot koskien tiedon hakemista netistä eivät olleet puutteelli-
semmat kuin nuoremmilla ikäryhmillä, mutta tiedon hakemiseen käytetty aika 
oli selvästi pidempi. 

Monen vanhuksen kohdalla syynä informaatioteknologian ja netin käyt-
tämättömyydelle voi olla myös puhtaasti kiinnostuksen puuttuminen kyseisiä 
teknologioita kohtaan. Mm. Selwyn (2004) tuo esille, että moni vanhus rinnas-
taa tietokoneen tarpeellisen arkielämän työkalun sijasta vain yhdeksi vapaa-
ajan aktiviteetiksi esim. vaikkapa puutarhanhoitoon rinnasteiseksi. Näglen ja 
Schmidtin (2012) mukaan taas vanhukset eivät välttämättä koe tietokoneiden 
käyttöä hyödylliseksi. 

Olphert ja Damodaran (2013) arvioivat, että vanhuksilla on IT:n ja interne-
tin käytön aloitettuaankin suuri vaara lopettaa käyttö, joten ongelma ei ole vain 
saada vanhuksia aloittamaan käyttö vaan myös jatkamaan sitä aktiivisesti. Sa-
maan johtopäätökseen tulee Selwyn (2004). Olphertin ja Damodaranin (2013) 
mukaan digitaalista kahtiajakoa ilmenisi siellä, missä ihmisillä ei ole pääsyä 
vaadittuun laitteistoon, tarvittavia kykyjä ja taitoja sekä motivaatiota käyttöön. 
Kuitenkin esim. Millward (2003) ei havainnut raportoimassaan tutkimuksessa 
yhtään vanhusta, jolla ei olisi ollut pääsyä vaadittuun laitteistoon, joten tämä 
syy koskettanee ennemmin kehittyviä yhteiskuntia kuin vanhuksia kehittyneis-
sä yhteiskunnissa. Muutkin tutkijat ovat esittäneet vähän samankaltaisia syitä 
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kuin Olphert ja Damodaran (2013). Esimerkiksi Näglen ja Schmidtin (2012) mu-
kaan Van Dijk (2005) on esittänyt neljätasoisen mallin teknologian omaksumi-
sesta, missä ensimmäisenä tasona on motivaatio teknologian omaksumiseen, 
toisena on vaadittavan laitteiston hankinta, kolmantena on käyttötaitojen 
omaksuminen ja viimeiseksi neljäntenä ajan käyttö teknologian parissa sekä 
käyttämisen monipuolistuminen. Digitaalinen kuilu vanhusten osalta voi mah-
dollisesti johtua seikoista useammassakin eri tämän mallin tasoista. Esimerkiksi 
Olphert ja Damodaran (2013) tuovat esille teknologian käytöstä luopumisen, 
vaikka se olisi jo aiemmin aloitettu, joten tämä viittaa neljännen tason “epäon-
nistumiseen”. Toisaalta taas Millward (2003) totesi yhdeksi suurimmaksi syyksi 
vanhuksien haluttomuudelle käyttää teknologiaa juuri käyttötaitojen puuttumi-
sen, mikä on ristiriidassa tämän mallin järjestyksen kanssa, koska käyttötaitojen 
omaksuminen on vasta kolmas taso, mitä ennen tulisi käydä läpi ensimmäinen 
ja toinen, mitä Millwardin (2003) tutkimat vanhukset eivät olleet vielä käyneet 
läpi. Nägle ja Schmidt (2012) taas toteavat, että mitä ilmeisimmin kaikilla neljäs-

tä tasosta vanhukset suoriutuvat heikommin kuin väestö keskimäärin. 
Olphert ja Damodaran (2013) tuovat esille myös laajemmin syitä digitaali-

selle kahtiajaolle kuin teknologian käytöstä luopumisen. Olphertin ja Damoda-
ranin (2013) mukaan digitaaliseen kuiluun olisi syinä myös vähäinen varalli-
suus ja siten vaikeus hankkia vaadittuja laitteita ja palveluita, käyttötaitojen 
puuttuminen sekä motivaation ja mielenkiinnon puuttuminen uusien teknolo-
gioiden käytössä. Myös Freese ym. (2006) yhtyvät siihen, että sosioekonomisilla 
tekijöillä, kuten varallisuudella tai koulutuksella, on merkittävä vaikutus sen 
osalta omaksuuko henkilö internetiä käyttöönsä. Tämä onkin loogista, koska 
korkea ikä korreloi vahvasti alhaisen tulotason kanssa (Morris, 2007). 

Shapira, Barak ja Gal (2007) nostavat esille vanhimpien vanhusten kohdal-
la olevat fyysiset rajoitteet informaatioteknologian ja internetin käytössä. Muun 
muassa verkkosivujen käytettävyys, tietokoneiden suunnittelu tai verkkosivu-
jen epämielekäs sisältö ovat tekijöitä, jotka nousevat esille vanhimpien vanhus-
ten vaikeudessa käyttää informaatio- ja viestintäteknologiaa (Shapira ym., 2007). 
Gell, Rosenberg, Demiris, LaCroix ja Patel (2015) toteavatkin että vanhukset, 
joilla on merkittäviä fyysisiä rajoitteita, käyttävät huomattavasti harvemmin 
informaatioteknologiaa kuin vanhukset, joilla fyysisiä rajoitteita ei ole. Ero on 
melkoisen suuri Gellin ym. (2015) tekemässä tutkimuksessa, missä hyvän fyysi-
sen kunnon omaavista vanhuksista 63% oli käyttänyt sähköpostia tai lähettänyt 
tekstiviestejä viimeisen kuukauden aikana verrattuna vain 16% niistä, joiden 
fyysinen kunto oli hyvin heikko. Kuitenkaan kaikki fyysiset rajoitteet eivät ol-
leet yhteydessä alentuneeseen informaatioteknologian käyttöön, vaan jotkin, 
kuten kivut ja hengitysvaikeudet, jopa lisääntyneeseen käyttöön (Gell ym., 
2015). Myös kognitiolla on merkittävä rooli informaatioteknologian omaksumi-
sessa. Freesen ym. (2006) mukaan Freese ja Rivas (2005) havaitsivat että jo kou-
luaikoina lapsena tehdyt kognitiivista kyvykkyyttä mittaavat testit ennustavat 
hyvin vanhuksien internetin omaksumista. Freese ym. (2006) tuovat esille, että 
kognitioon liittyvillä tekijöillä on suuri vaikutus varsinkin siihen, kuinka paljon 
ja monipuolisesti vanhus käyttää nettiä, mutta kognitio ei ole internetin omak-
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sumisen kannalta yhtä tärkeää kuin esim. sosioekonomiset tekijät. Siitä huoli-
matta esim. Zajicek (2007) tuo esille, että kognitiolla on siten merkittävä vaiku-
tus internet-palveluiden omaksumisessa, että mikäli heikentyneen kognition 
omaava henkilö ei säännöllisesti käytä palvelua, niin hän saattaa unohtaa miten 
sitä käytetään. Kognition heikentyminen voi siis luoda haasteita ennestään op-
pia käyttämään internetiä ja muuta informaatioteknologiaa monille vanhuksille, 
joilla jo muutenkin on yleensä heikompi ymmärrys ja osaaminen uusista tekno-
logioista sekä vähäisempi mielenkiinto oppia uusia teknologioita. Ilmiselvää on 
siis myös, että esimerkiksi pahasti muistisairaille vanhuksille netin omaksumi-
nen voi jo itsessään olla täysin mahdotonta. 

Syyt ikäperusteiselle digitaaliselle kahtiajaolle vanhusten osalta ovat siis 
moninaiset. On vaikea erottaa yhtä syytä yli muiden. Onkin vaikea nähdä, että 
digitaalinen kahtiajako vanhusten osalta olisi menossa ainakaan lähitulevai-
suudessa mihinkään syiden ollessa näinkin moninaisia. 

3.2 Ikäperusteinen digitaalinen kahtiajako teknologian omak-
sumisen näkökulmasta 

Syitä ikäperusteiselle digitaaliselle kahtiajaolle voidaan ymmärtää myös sovel-

tamalla erilaisia tarkasti määriteltävissä olevia teknologian omaksumisen malle-
ja. Mahdollisesti tämä keino voi antaa objektiivisemman kuvan syistä, koska 
yksilöllisten tutkijoiden painotukset ja ennakko-oletukset eivät välttämättä ko-
rostu niin paljoa yhdenmukaisia mittareita käytettäessä. 

3.2.1 TAM-malli 

TAM-malli on kenties eniten käytetty tai ainakin yksi käytetyimmistä teknolo-
gian omaksumista kuvaavista malleista, joilla ikäperusteista digitaalista kah-
tiajakoa on koetettu ymmärtää paremmin. Tässä käydään lyhyesti läpi joitakin 
TAM-mallia hyväksikäyttävien tutkimuksien tuloksia ja koetetaan ymmärtää, 
mitkä TAM-mallin osatekijät vaikuttavat eniten vanhusten informaatioteknolo-
gian omaksumiseen. 

Porter ja Donthu (2006) tutkivat informaatioteknologian alhaisempaa 
omaksumista mm. ikääntyneiden osalta laajennettua TAM-mallia hyväksikäyt-
täen. Porter ja Donthu (2006) sekä Chen ja Chan (2011) toteavat että mitä hel-
pommaksi yksilö kokee internetin käytön, sitä suuremmaksi hän kokee myös 
internetistä saatavan hyödyn. Porterin ja Donthun (2006) mukaan vanhuksilla 
on vähän kokemusta internetin käytöstä ja siksi vanhukset saattavat myös ko-
kea internetin vähemmän hyödylliseksi kuin nuorempien ikäluokkien edustajat. 
Kuitenkaan Porter ja Donthu (2006) eivät löydä suorittamassaan tutkimuksessa 
alhaisempaa oletettua hyödyllisyyttä vanhuksien osalta. Porter ja Donthu (2006) 
kuitenkin löytävät tutkimuksissaan yhteyden korkean iän ja alhaisen internetin 
käyttöön asennoitumisen välillä. Koska oletus käytön helppoudesta vaikuttaa 
sekä oletukseen hyödyllisyydestä, että asennoitumiseen internetin käyttöön, 
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onkin ilmeisesti mahdollista että mikäli vanhukset kokevat käytön vaikeam-
maksi kuin nuoremmat ikäluokat, niin se voi mahdollisesti olla yksi tekijä ikä-
perusteisen digitaalisen kahtiajaon muodostumisessa. 

Porter ja Donthu (2006) ovat myös lisänneet perinteiseen TAM-malliin yh-
den uuden rinnakkaisen tekijän käytön oletetun helppouden ja oletetun hyödyl-
lisyyden rinnalle. Tämä kolmas tekijä on “perceived access barriers” eli henki-
lön oletus esteistä käytölle (Porter & Donthu, 2006). Porter ja Donthu (2006) to-
teavat että varsinkin vanhuksilla on monia ikääntymisen aikaansaamia toimin-
nallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka oletetaan yleisesti esteiksi käytölle. Kuiten-
kin Porter ja Donthu (2006) toteavat myös, että oletus käytön esteistä ei vaikuta 
yhtä voimakkaasti asenteisiin internetin käytölle kuin oletus helppoudesta tai 
hyödyllisyydestä. Joka tapauksessa yleisesti ottaen voi sanoa, että oletus käytön 
esteistä on olennainen näkökulma tutkittaessa teknologian omaksumista van-
huksien osalta. 

Chen ja Chan (2011) tutkivat kirjallisuuskatsauksen keinoin vanhusten 

teknologian omaksumista TAM-mallin näkökulmasta. Chenin ja Chanin (2011) 
mukaan vanhuksille oletettu käytön helppous oli tärkeämpää kuin nuoremmil-
le sukupolville. Lisäksi Chen ja Chan (2011) mainitsevat että vaikka vanhukset 
yleisesti suhtautuvat positiivisesti uusiin teknologioihin, he eivät koe niitä 
omassa elämässään tarpeelliseksi ja eivät mahdollisesti siksi ota niitä käyttöön. 
Vanhuksille onkin ominaista huonompi pystyvyyden tunne sekä korkeampi 
ahdistuneisuus liittyen teknologian käyttöön ja he omaksuvatkin siksi hel-
pommin teknologioita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja käyttörajapinnoiltaan yk-
sinkertaisia (Chen & Chan, 2011). Näin ollen informaatioteknologian helppo-
käyttöisyys ja keinojen löytäminen esimerkiksi vanhuksien opettamiseen in-
formaatioteknologian ja internetin käytössä on olennainen tekijä haluttaessa 
purkaa digitaalista kuilua. Chenin ja Chanin (2011) mukaan useat vanhusten 
teknologian omaksumista käsittelevät tutkimukset eivät ota huomioon teknolo-
gian hintaa, jota Chen ja Chan (2011) pitävät tärkeimpänä tekijänä teknologian 
omaksumisessa. Lisäksi teknologian omaksumiseen vaikuttaa voimakkaasti 
henkilön fyysinen vointi ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Tällaisia omi-
naisuuksia ovat muun muassa liikkuvuus (mobility), kognitio (cognition), psy-
kososiaaliset ominaisuudet (psychosocial characteristics) ja sosiaaliset suhteet 
(social relationships). (Chen & Chan, 2011.) 

Chen ja Chan (2011) myös mainitsevat joitain ongelmia liittyen tutkimuk-
siin, joissa vanhusten teknologioiden omaksumista on tutkittu TAM-mallilla. 
Tällaisia ongelmia ovat muun muassa se, että ikää käsiteltiin puhtaasti kronolo-
gisen iän mukaisesti ja näin monia ikääntymiseen liittyviä fyysisiä tekijöitä ei 
otettu tutkimuksissa riittävissä määrin huomioon, ja se, että monissa tutkimuk-
sissa oli käytetty materiaalina kyselylomakkeita, joissa kausaliteettia tulosten 
takana ei oltu riittävästi selvitetty eikä todellista käyttöä voitu mitenkään objek-
tiivisesti mitata, vaan oltiin vain vastaajien oman raportoinnin varassa (Chen ja 
Chan, 2011). 

Phang, Li, Sutanto ja Kankanhalli (2005) tutkivat kyselytutkimuksella 
vanhuksien asenteita julkisten sähköisten palveluiden omaksumiseen kartoit-
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tamalla erääseen tiettyyn julkiseen sähköiseen palveluun liittyviä asenteita sin-
gaporelaisten yli 50-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa TAM-mallia hieman 
sovellettuna hyväksikäyttäen. Phang ym. (2005) havaitsivat tutkimuksessaan 
merkittävimmäksi selittäväksi tekijäksi teknologian omaksumisessa oletetun 
hyödyllisyyden. Korkeaa oletettua hyödyllisyyttä ennustivat merkittävästi ole-
tus käytön helppoudesta sekä tutkijoiden TAM-malliin laajentama oletus käy-
tön turvallisuudesta. Merkittävää on myös se, että tutkijat havaitsivat joitakin 
kulttuurisia tekijöitä palvelun käyttäjään liittyvän julkisuuskuvan sekä sovel-
luksen sopivuuden käyttäjän aiempiin toimintatapoihin osalta. (Phang ym., 
2005). Tämä voi viitata siihen, että vanhuksien informaatioteknologian ja inter-
netin omaksumiseen vaikuttavat myös jotkin kulttuuriset tekijät ja näin digitaa-
lisen kuilun takana olevat tekijät voisivat olla osin myös kulttuurikohtaisia. 
Phang ym. (2005) havaitsivat myös tutkimuksessaan, että vastoin joitakin aikai-
sempia vanhuksien informaatioteknologian omaksumista käsitteleviä tutki-
muksia, heidän tutkimuksessaan oletettu käytön helppous ei ollut merkittävin 

tekijä käyttöaikomuksen takana vanhuksilla, vaan sen sijaan palvelun oletettu 
hyödyllisyys. Samaan johtopäätökseen päätyivät myös Chung, Park, Wang, 
Fulk ja McLaughlin (2010) sekä Pan ja Jordan-Marsh (2010), jotka kuitenkin to-
tesivat, että vaikka oletus käytön helppoudesta ei vaikuttanut käyttöaikomuk-
seen, vaikutti se kuitenkin todellisuudessa internetin käytön omaksumiseen. 
Tässä oli kuitenkin kyse vain korrelaatiosta koetun käytön helppouden kanssa, 
joten ei voida sanoa onko kokemus käytön helppoudesta seuraus vai syy in-
formaatioteknologian käytölle. Phangin ym. (2005) tutkimuksessa taas on kui-
tenkin huomioitava, että tutkimuksen otannasta suurin osa vastaajista kuului 
alle 65-vuotiaiden joukkoon ja näin tutkimus ei välttämättä edusta kaikkein 
vanhimpia ikäryhmiä. 

Chung ym. (2010) tutkivat eri ikäisten ihmisten käsityksiä verkkoyhtei-
söistä TAM-mallia hyväksikäyttäen ja yrittivät löytää mahdollisia eroja nuo-
rempien ja vanhempien ihmisten välillä näissä käsityksissä sekä siten mahdolli-
sesti ennustaa erityisesti vanhuksien mahdollista verkkoyhteisöjen omaksumis-
ta omaan käyttöönsä. Chung ym. (2010) havaitsivat tutkimuksessaan, että van-
huksilla on nuorempia ikäluokkia alhaisempi luottamus osaamiseensa verkossa 
sekä sen, että vanhukset keskimäärin arvioivat verkkoyhteisöjen laadun keski-
määrin huonommaksi kuin nuoremmat ikäluokat. Sen sijaan yllätyksellisesti 
tutkijat eivät havainneet, että iällä olisi ollut vaikutusta tutkittaessa verkkoyh-
teisöjen koetun turvallisuuden vaikutusta käyttöaikomukseen (Chung ym., 
2010). Chung ym. (2010) ehdottavat tutkimuksessaan, että digitaalisen kuilun 
purkamiseksi vanhuksien ja nuorempien ikäluokkien välillä olisi luotava pa-
remmin vanhuksien tarpeita vastaavia palveluita ja ominaisuuksia palveluihin. 
Lisäksi Chung ym. (2010) huomauttavat että eri ikäryhmillä on mahdollisesti 
poikkeava sosiaalinen paine verkkoyhteisöihin liittymisessä, mikä voi olla mer-
kittävä näkökulma digitaalisen kuilun muodostumisessa. Kuitenkin muun mu-
assa Selwyn (2004) toteaa että monien vanhusten läheiset ovat aktiivisesti yrit-
täneet saada vanhusta aloittamaan tietokoneen ja internetin käytön, joten on 
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myös olemassa viitteitä siihen, että ainakin jonkinlaista sosiaalista painetta tek-
nologian omaksumiseen olisi vanhustenkin kohdalla. 

3.2.2 UTAUT-malli 

TAM-mallin lisäksi vanhuksien informaatioteknologian omaksumista voidaan 
tutkia esim. UTAUT-mallilla. UTAUT-malli on hiukan TAM-mallia pidemmälle 
kehitetty malli. Näglen ja Schmidtin (2012) mukaan Venkatesh, Morris, Davis ja 
Davis (2003) ovat esittäneet, että UTAUT-mallin on havaittu selittävän jopa 70% 
kaikesta käyttämisaikomuksen vaihtelusta. 

Nägle ja Schmidt (2012) tutkivat vanhuksien (tässä yli 50-vuotiaat) tieto-
koneiden omaksumista. Nägle ja Schmidt (2012) havaitsivat, että UTAUT-
mallin neljästä avainkäsitteestä tietokoneiden omaksumista selittivät parhaiten 
suotuisat olosuhteet (facilitating conditions) ja odotetut käytön hyödyt (expec-
ted performance gains), mistä suotuisat olosuhteet olivat tärkeämpiä. Nägle ja 
Schmidt (2012) havaitsivat myös yhteyden sosiaalisen vaikutuksen (social in-
fluence) ja käyttöaikomuksen (behavioral intention) välillä naisilla. Sen sijaan 
oletus vaivannäöstä (expected effort) ei vaikuttanut mitenkään vanhuksien ai-
komukseen käyttää tietokonetta. Nägle ja Schmidt (2012) huomauttavat lisäksi, 
että on mahdollista, että vanhukset eivät vain koe tietokoneiden käyttöä hyö-
dylliseksi. Mielestäni tämä on mahdollisesti hyvin oleellinen seikka digitaalisen 
kahtiajaon muodostumisessa. 

Gell ym. (2015) taas tuovat esille, että niillä vanhuksilla, joilla on vakavia 
fyysisiä rajoitteita, UTAUT-mallin avaintekijöistä oletus vaivannäöstä olisi var-
sin merkittävä ennustaja käyttöaikomuksen osalta. Näin siis myös vaivannä-
köoletus voi näytellä jotain roolia ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon muo-
dostumisessa. 

Niehaves ja Plattfaut (2014) sen sijaan havaitsivat korkean yhteyden suori-
tuskykyoletuksen ja käyttöaikomuksen välillä tutkittaessa internetin omaksu-
mista, mutta eivät niin voimakasta yhteyttä muiden avaintekijöiden ja käyttöai-
komuksen välillä. UTAUT-mallin muuttujista ikä toimi vanhusten (tässä tutki-
muksessa yli 65-vuotiaat) joukossakin selittävänä tekijänä, niin että vanhemmat 
vanhukset omaksuvat internetin käyttöönsä heikommin kuin nuoremmat van-
hukset sekä niin, että vanhempien vanhusten kohdalla suorituskykyoletuksen 
ja käyttöaikomuksen välinen yhteys oli selvempi kuin nuorempien vanhusten 
(Niehaves & Plattfaut, 2014). 

Magsamen-Conrad, Upadhyaya, Joa ja Dowd (2015) tutkivat ikäeroja 
UTAUT-mallin eri avaintekijöiden välillä koskien tablettitietokoneiden omak-
sumista. He havaitsivat, että nuorempiin ikäluokkiin verrattuna, vanhuksilla 
oletus vaivannäöstä ja suotuisat olosuhteet poikkesivat jokseenkin nuoremmis-
ta sukupolvista. Myös suorituskykyoletuksen osalta havaittiin jotain eroa kaik-
kein nuorimpien ja vanhimpien ikäluokkien osalta. (Magsamen-Conrad ym., 
2015). Mikäli siis kaikkein eniten käyttöaikomukseen vaikuttavat Niehavesin ja 
Plattfautin (2014) ja Näglen ja Schmidtin (2012) mukaan suorituskykyoletus ja 
Näglen ja Schmidtin (2012) mukaan suoraan varsinaiseen käyttöön myös suo-
tuisat olosuhteet, voi päätellä ikään perustuvan digitaalisen kahtiajaon muodos-
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tumisessa keskeisenä ongelmana olevan UTAUT-mallissa juuri nuoremmista 
ikäluokista poikkeavat erot suotuisissa olosuhteissa ja kaikkein vanhimpien 
vanhusten osalta myös ero suorituskykyoletuksessa. 

UTAUT-mallin osalta vaikuttaisi siis siltä, että merkittävin avaintekijä 
vanhuksien informaatioteknologian omaksumisen osalta olisi oletus suoritus-
kyvystä. Tämä käy järkeen, sillä myös TAM-mallin yhteydessä havaittiin, että 
oletus hyödyllisyydestä vaikuttaisi voimakkaimmin selittävän vanhusten in-
formaatioteknologian omaksumista ja oletusta suorituskyvystä voinee pitää 
lähes samankaltaisena tekijänä kuin TAM-mallin oletusta hyödyllisyydestä. Sen 
sijaan oletus vaivannäöstä ei vaikuttaisi olevan kovin merkittävässä asemassa, 
fyysisesti rajoittuneita vanhuksia lukuun ottamatta, mikä ei kuitenkaan sovi 
yhteen TAM-mallin yhteydessä tehtyjen havaintojen helppokäyttöisyysoletuk-
sesta osalta. Sosiaalisella vaikutuksella vaikuttaisi myös olevan loppujen lopuk-
si vähän tekemistä teknologian omaksumisen kanssa, vaikka jotain pieniä viit-
teitä senkin vaikutuksesta on tehty. Sen sijaan suotuisat olosuhteet vaikuttavat 

mahdollisesti paljonkin informaatioteknologian omaksumiseen. Näin ollen voi-
kin tehdä johtopäätöksen, että mahdollisesti informaatioteknologiaa käyttämät-
tömät vanhukset eivät olettaisi informaatioteknologiasta olevan juuri hyötyä 
omassa elämässään tai että olosuhteet eivät muuten ole suotuisia informaatio-
teknologian omaksumiselle (esim. ei helppoa mahdollisuutta käyttää tietoko-
netta ja internet-yhteyttä jne.). 



21 
 

 

4 IKÄPERUSTEISEN DIGITAALISEN KAHTIAJAON 
AIHEUTTAMAT ONGELMAT 

Ikäperusteinen digitaalinen kahtiajako on ensisijaisesti ongelmallista informaa-
tioteknologiaa käyttämättömille vanhuksille mutta myös yhteiskunnallinen nä-
kökulma on tärkeä ja nähdäkseni paljossa tutkimuskirjallisuudessa näkökul-
mana sivuroolissa tai täysin unohdettu. Tässä käydään lyhyesti läpi ongelmia 
tietoyhteiskunnan ja vanhuksien osalta sekä samalla vastataan tutkielman toi-
seen tutkimuskysymykseen. 

4.1 Ongelmat tietoyhteiskunnalle 

Vanhukset muodostavat koko ajan suhteellisesti kasvavan osuuden väestöstä 
niin EU-maissa kuin maailmassa yleisesti (Niehaves & Plattfaut, 2014; Olphert 
& Damodaran, 2013). Niehavesin ja Plattfautin (2014) mukaan suurin osa maa-
ilman suhteellisesti vanhimmista yhteiskunnista eli yhteiskunnista, missä van-
hukset muodostavat prosentuaalisesti suurimman osuuden väestöstä verrattu-
na maailman muihin maihin, sijaitsevat EU-alueella. Mikäli merkittävä osa 

vanhuksista ei käytä informaatioteknologiaa ja samalla vanhukset muodostavat 
merkittävän osan väestöstä, voi päätellä, että tietoyhteiskunta ei saavuta kaik-
kia ihmisiä ja osa ihmisistä jää tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Näin ei välttä-
mättä siis saada luotua kaikki ihmiset kattavaa tietoyhteiskuntaa. 

Millward (2003) mainitsee tutkimuksessaan, että EU pyrkii lisäämään IT:n 
ja internetin käyttöä luodakseen toimivamman tietoyhteiskunnan, joka voisi 
kilpailla Yhdysvaltojen kanssa ja lisäksi kannustaakseen ihmisiä oma-
aloitteellisuuteen tiedon hankinnassa erityisesti terveystietoa koskien, jolloin 
terveydenhoitokustannuksissa voitaisiin säästää merkittävästi. Tämä on näh-
däkseni hyvin oleellinen haitta ikään liittyvässä digitaalisessa kahtiajaossa. 
Vanhukset saattavat siis hakeutua lääkärin vastaanotolle, vaikka sama tieto olisi 
ollut saatavilla internetistäkin. Tämä voi tarpeettomasti nostaa terveydenhoi-
dollisia kustannuksia, jotka saattavat jo muutenkin nousta väestön ikääntyessä. 
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Myös yksittäisillä mailla on ja on ollut strategioita ja projekteja, millä vanhuksia 
yritetään saada informaatioteknologian käyttäjiksi (Jæger, 2004). Jæger (2004) 
mainitsee että avoin ja läpinäkyvä tietoyhteiskunta on demokratiaa lisäävä asia. 
Digitaalinen kahtiajako voi siis olla haitallinen ongelma jopa demokraattisen 
yhdenvertaisuuden kannalta tietoyhteiskunnissa. 

4.2 Ongelmat vanhuksille 

Informaatioteknologian käyttämättömyys voi luoda vanhuksille ongelmia yh-
teiskunnissa, joissa valtaosa väestöstä käyttää informaatioteknologiaa jokapäi-
väisessä elämässään. Esimerkiksi Selwyn (2004) toteaa että informaatioteknolo-
gia on muuttamassa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita aina kansalaisaktiivisuu-
desta sekä työnteosta vapaa-ajanviettoon ja informaatioteknologian käytöstä on 

tullut väistämättömyys elämälle nk. "informaatioajalla". Myös Jæger (2004) yh-
tyy näkemykseen ja toteaa että informaatioteknologiaa käyttämättömät van-
hukset saattavat jäädä kokonaan tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Monet tutkijat 
puhuvat myös informaatiokahtiajaosta tai tietokuilusta yms., jolla viitataan sii-
hen, että digitaalisen kahtiajaon heikommalla puolella olevat henkilöt jäävät 
paitsi paljosta informaatiosta maailmassa, missä informaatiosta on tullut kaik-
kein tärkein resurssi (Paul & Stegbauer, 2005). Tässä yhteydessä tällaisia henki-
löitä siis ovat informaatioteknologiaa käyttämättömät vanhukset. 

Millward (2003) arvioi että vanhukset voisivat hyötyä informaatioteknolo-
giasta ja internetistä etenkin siten, että he voisivat pitää yhteyttä läheisiinsä, 
jotka eivät asu lähellä. Lisäksi Millward (2003) toteaa myös, että mahdollisesti 
IT:n ja internetin käyttö voisi toimia henkisenä stimulaationa, millä on mahdol-
lisesti fyysistä ja henkistä hyvinvointia parantava vaikutus. Yhteyden pitoon 
voisi hyvin soveltua perinteisen sähköpostin lisäksi myös esimerkiksi sosiaali-
nen media, joka voisi laajemminkin mahdollistaa sosiaalisen elämän ylläpitämi-
sen vanhuksena, varsinkin jos kotoa poistuminen on vaikeaa fyysisten rajoittei-
den johdosta. Kuitenkin Xie ym. (2012) mainitsevat että harva vanhus käyttää 
sosiaalista mediaa ja monella vanhuksella on negatiivinen mielikuva sosiaali-
sesta mediasta. Näin monelta internetiä käyttämättömältä vanhukselta jää tämä 
mahdollisuus käyttämättä. 

Dickinsonin ja Gregorin (2006) mukaan monet digitaalista kahtiajakoa kä-
sittelevät tutkimukset näkevät informaatioteknologian hyötyinä vanhuksille 
parantuneet kommunikointi-, tiedonsaanti- ja viihdemahdollisuudet sekä mah-
dollisuudet saada palveluja lähtemättä kotoa. Olphert ja Damodaran (2013) ar-
vioivat että informaatioteknologialla on potentiaalinen mahdollisuus auttaa 
vanhuksia pysymään itsenäisinä, säilyttämään arvokkuudentuntonsa kunnon 
tai terveyden rapautuessa, säilyttämään sosiaaliset verkkonsa ja luomaan uusia 
mahdollisuuksia parantaa heidän elämänlaatuansa. Fokkema ja Knipscheer 
(2007) havaitsivat että internet tuo itsevarmuutta sitä käyttäville vanhuksille. 
Myös Shapira ym. (2007) yhtyvät edellä kuvattuihin hyötyihin ja mainitsevat 

lisäksi poliittisen aktivismin, mitä netissä voi harjoittaa, yhdeksi omanarvon-
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tuntoa vanhuksille tuovaksi ominaisuudeksi sekä verkko-ostoksien tekemisen, 
pankkipalvelut, pelaamisen, hyväntekeväisyyden ja opiskelun palveluiksi, jois-
ta on erityisen paljon hyötyä liikuntarajoitteisille vanhuksille. Myös Fokkema ja 
Knipscheer (2007) tuovat esille informaatioteknologian ja erityisesti internetin 
selvän vaikutuksen yksinäisyyden tunteen vähenemisessä vanhuksilla. Tämä 
käy järkeen, koska internet tarjoaa huomattavasti keinoja yhteydenpitoon sekä 
verkostoitumiseen. Näkisinkin että esimerkiksi internetin yhteisöpalveluista 
voisi olla vanhuksille huomattavaa hyötyä yksinäisyyden tunteen torjunnassa. 
Näin siis informaatioteknologiaa käyttämättömillä vanhuksilla voi olla suu-
rempi riski yksinäisyyden tunteeseen kuin informaatioteknologiaa käyttävillä 
vanhuksilla. Informaatioteknologian mahdollisesti tarjoamat hyödyt vanhuksil-
le ovat lisääntyneiden virikkeiden ja aktiivisuuden muodossa melko selvät. 
Moni vanhus, jolta puuttuu tarvittava laitteisto, internet-yhteys tai tarvittavat 
fyysiset tai henkiset vaatimukset käyttää laitteistoja saattavat siis jäädä paitsi 
näistä hyödyistä. 

Monissa maissa informaatioteknologia ja internet on mahdollistamassa 
monien yhteiskunnallisten palvelujen muuttamisen verkkovälitteiseksi perin-
teisemmän kasvokkain tapahtuvan asioinnin sijasta. Olphertin ja Damodaranin 
(2013) mukaan UK Cabinet Office (2012) mainitsee, että esimerkiksi Isossa-
Britanniassa tavoitteena on muuttaa monet yhteiskunnan palvelut ensisijaisesti 
verkkovälitteisiksi. Suomessa taas vuonna 2018 kaikki kansalaiset velvoitetaan 
avaamaan eräänlainen sähköinen asiointitili viranomaisviestintää varten (Poh-
janpalo, 2016). Yhdysvalloissa taas arvioidaan, että terveydenhuollon verkkovä-
litteiset asiakasportaalit tulevat yleistymään, samalla kun muita tapoja tervey-
denhuollon asiointiin mahdollisesti kavennetaan (Sarkar, Karter, Liu, Adler, 
Nguyen, López & Schillinger, 2011). Tällaiset muutokset voivat luonnollisesti 
johtaa siihen, että internetiä käyttämättömät henkilöt saavat mahdollisesti hei-
kompaa palvelua tai palveluja hitaammin, mikäli palvelujen muuttuessa verk-
kovälitteiseksi ihmisten oletetaan ensisijaisesti käyttävän näitä verkkovälitteisiä 
palveluja samalla kasvokkain tapahtuvia palveluja mahdollisesti heikennettäes-
sä ja esimerkiksi palvelupisteitä supistettaessa. 

On kuitenkin myös esitetty kriittisiä tuloksia informaatioteknologian hyö-
dyistä vanhuksille ja esitetty etteivät hyödyt välttämättä olisikaan merkittäviä. 
Dickinson ja Gregor (2006) esittävät että monet informaatioteknologian hyötyjä 
vanhuksille tutkivat tutkimukset itse asiassa raportoivat monia tutkimusjaksol-
la vanhuksilla havaittuja hyötyjä, kuten esimerkiksi parantunutta henkistä hy-
vinvointia, virheellisesti informaatioteknologian hyödyiksi, vaikka itse tutki-
musjakson lisääntynyt sosiaalinen kanssakäyminen ja muut virikkeet saattavat 
olla todellinen tekijä havaittujen hyötyjen takana. Myös mahdollinen kausali-
teetin väärintulkitseminen tutkimuksissa sekä tulosten perusteeton yleistämi-
nen olivat vanhusten digitaalisen kahtiajaon tutkimuksissa melko yleisiä 
(Dickinson & Gregor, 2006). Lisäksi Dickinson ja Gregor (2006) havaitsivat että 
monet alkuperäisiä tutkimuksia todisteena informaatioteknologian hyödyistä 
käyttävät tutkimukset raportoivat alkuperäisten tutkimusten tuloksia virheelli-
sesti, mahdollisesti johtuen eri tieteenalojen erilaisista konventioista tutkimus-
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ten tekoon ja tästä kummunneista väärinymmärryksistä. On siis huomioitava, 
että vanhuksien saaminen informaatioteknologian pariin ei tulisi välttämättä 
olla itseisarvoista, vaan informaatioteknologian tulisikin palvella vanhuksia. 
Tämän seikan nostavat esille myös Paul ja Stegbauer (2005). Toisaalta herää 
myös kysymys, että ovatko useimmat vanhukset tietoisia mahdollisista hyö-
dyistä, mitä informaatioteknologia voi tarjota, kuten helpottuneesta asioinnista 
erilaisten yhteiskunnan palvelujen osalta. Dickinsonin ja Gregorin (2006) tutki-
mus käsitteli vain virheellistä tulkintaa vanhusten henkisen hyvinvoinnin li-
sääntymisestä, eikä siten ottanut huomioon muita informaatioteknologian 
mahdollisesti mukanaan tuomia hyötyjä vanhuksille. Lisäksi esimerkiksi Shapi-
ran ym. (2007) tekemässä tutkimuksessa sekä tutkimusryhmän että kontrolli-
ryhmän jäsenet osallistuivat tutkimuksen ajan erilaisiin sosiaalisen kanssakäy-
misen muotoihin samoissa määrin ja siitä huolimatta informaatioteknologian ja 
netin käytön huomattiin parantavan huomattavasti henkistä hyvinvointia. 
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5 YHTEENVETO 

Tämä kandidaatintutkielma on tuonut esille joitakin ikäperusteiseen digitaali-
seen kahtiajakoon liittyviä asioita erityisesti vanhusten näkökulmasta katsottu-
na. Aihe on laaja ja parhaimmillaankin tässä on onnistuttu esittämään vain 
kaikkein tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita. Kokonaan toinen kysymys mihin 
tässä kandidaatintutkielmassa ei juurikaan keskitytty on se, miten ikäperusteis-
ta digitaalista kahtiajakoa saataisiin purettua ja miten vanhukset saataisiin pa-
remmin otettua mukaan aktiiviseksi osaksi modernia tietoyhteiskuntaa. Tässä 
tutkielmassa käytettiin apuvälineinä TAM-mallia ja UTAUT-mallia, jotka ovat 
suosittuja informaatioteknologian omaksumista selittäviä malleja ja pyrittiin 
näin ymmärtämään paremmin, mistä syistä johtuen muita ikäryhmiä suurempi 
osuus vanhuksista jää informaatioteknologian käyttäjien ulkopuolelle. 

Joitakin yleisiä suuntaviivoja onnistuttiin vetämään ikäperusteisen digi-
taalisen kahtiajaon olemassaolosta ja sen laajuudesta. Huomattiin että ikäperus-
teinen digitaalinen kahtiajako on edelleen ongelma, joka koskettaa kehittyneitä 
tietoyhteiskuntiakin. Merkittävä osa vanhuksista ei yhä vieläkään ole omaksu-
nut informaatioteknologiaa ja internetiä osaksi jokapäiväistä elämäänsä, vaikka 
muut monet muut aiemmin tietoyhteiskunnassa ulkopuolisiksi jääneet ryhmät 
ovatkin nopeasti omaksuneet informaatioteknologiaa ja internetiä käyttöönsä. 
Kuitenkin hyvänä puolena voitaneen mainita, että vanhusten informaatiotekno-
logian omaksumisen tahti on kiihtynyt ja tänä päivänä erityisesti vanhimmat 
vanhukset ovatkin yksi nopeimmin informaatioteknologiaa käyttöönsä omak-
suvia ryhmiä. 

Myös ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon taustalla olevia syitä yritettiin 
selvittää. Huomattiin että yhtenä merkittävän syynä ovat vanhuksien informaa-
tioteknologiaa kohtaan kokemat asenteet ja näkemykset. Monet vanhuksista 
kokevat, että informaatioteknologia ei välttämättä ole heitä varten, vaan pi-
kemminkin nuoremmille ihmisille suunnattua. Samoin huomattiin, että moni 
vanhus vain yksinkertaisesti ei koe informaatioteknologiaa mielenkiintoiseksi 
tai houkuttelevaksi asiaksi. Jotkin tutkijat, esim. Selwyn (2004), ovatkin ehdot-
taneet, että tästä syystä vanhukset pitäisi ottaa laajemmin mukaan suunnittele-

maan informaatioteknologiaa, että siitä saataisiin enemmän heille sopivaa ja 
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miellyttävää käyttää ja näin ikäperusteinen digitaalinen kahtiajako saattaisi ka-
ventua. 

Kuitenkin ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon taustalla huomattiin ole-
van suurempiakin ongelmia kuin vain asenteisiin ja näkemyksiin perustuvia 
ongelmia. Taustalla vaikuttaa myös sosioekonomiset syyt, kuten informaatio-
teknologian kallis hinta. Tämä käy luonnollisesti järkeen, mikäli huomioidaan 
että monet vanhukset eivät ole enää mukana työelämässä ja siksi myös tulotaso 
voi olla matalampi kuin työllisillä. Samoin havaittiin, että työelämä ei enää sa-
malla tavalla asettaa vaatimusta osata käyttää internetiä tai informaatioteknolo-
giaa laajemmin. Samoin havaittiin fyysiseen kuntoon liittyvillä syillä, kuten 
kognition heikkenemisellä tai esim. näön ja kuulon heikkenemisellä, olevan 
oma osansa ikäperusteisen digitaalisen kahtiajaon synnyssä. 

Kuitenkin ehkä yli kaikkien muiden syiden nousee nimenomaan käyttö-
taitojen puute ja toisaalta siitä nouseva häpeän tunne. Ei haluta käyttää infor-
maatioteknologiaa ja internettiä, koska ei osata ja toisaalta ei myöskään haluta 

näyttää muille omaa osaamattomuutta asian suhteen. UTAUT-mallin käsittelyn 
yhteydessä ei kuitenkaan havaittu, että oletus vaivannäöstä olisi erityisen suuri 
ongelma käyttöaikomuksen kannalta. Toisaalta TAM-mallin käsittelyn yhtey-
dessä saatiin viitteitä, että oletuksella käytön helppoudesta olisi myös merkitys-
tä. Toisaalta, kuten jotkut tutkijat, esimerkiksi Millward (2003), ovat havainneet, 
merkittävä osa vanhuksista saattaa osaamattomuuden tai vaikeakäyttöisyyden 
sijasta ilmoittaa syyksi informaatioteknologian käyttämättömyydelle ko. teknii-
koiden hyödyttömyyden omassa elämässään. Näin tuleekin suhtautua hieman 
kriittisesti tuloksiin, että oletus käytön helppoudesta tai vaivannäöstä ei vaikut-
taisi merkittävästi käyttöaikomukseen. 

TAM- ja UTAUT-mallien perusteella käyttöaikomukseen näyttäisivät vai-
kuttavan eniten oletus hyödyllisyydestä ja oletus helppokäyttöisyydestä TAM-
mallissa ja oletus suorituskyvystä UTAUT-mallissa. Myös muun muassa suo-
tuisilla olosuhteilla havaittiin UTAUT-mallissa olevan vaikutusta varsinaiseen 
käyttöön. Tämän kun yhdistää siihen, että monet vanhukset eivät koe informaa-
tioteknologialla ja netillä olevan juuri hyötyä omassa elämässään voi vetää joh-
topäätöksen, että tämä hyödyttömyys-näkökulma voisi olla yksi keskeisimpiä 
syitä ikäperusteiselle digitaaliselle kahtiajaolle. Mielenkiintoista on myös, että 
TAM-mallia ja UTAUT-mallia käyttäneet tutkimukset erosivat TAM-mallin ole-
tuksen helppokäyttöisyydestä ja UTAUT-mallin oletuksen vaivannäöstä osalta. 
Jo siksi tulee suhtautua ehkä hieman varauksella helppokäyttöisyys-
/vaivannäkö-oletuksen merkitykseen vanhuksien informaatioteknologian 
omaksumisessa. 

Ikäperusteisen kahtiajaon huomattiin lisäksi aiheuttavan erilaisia ongel-
mia niin tietoyhteiskunnalle kuin vanhuksille. Tietoyhteiskuntaan liittyvät on-
gelmat digitaalisessa kahtiajaossa liittyivät ensisijaisesti kattavan tietoyhteis-
kunnan luomiseen ja siihen että osa vanhuksista jäisi tietoyhteiskunnan ulko-
puolelle, lisääntyneisiin terveydenhoitokustannuksiin johtuen turhanpäiväisistä 
lääkärikäynneistä sekä demokraattisen osallistumisen mahdollisuuksien heik-
kenemiseen informaatioteknologiaa ja nettiä käyttämättömien vanhusten osalta. 
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Vanhuksille aiheutuvat ongelmat taasen ovat vieläkin laajempia. Informaatio-
teknologiaa käyttämättömät vanhukset voivat jäädä paitsi sellaisista hyödyistä, 
joita informaatioteknologian käyttö mahdollisesti saa aikaan. Tällaisia hyötyjä 
ovat monet henkiseen hyvinvointiin liittyvät seikat, kuten esimerkiksi mielialan 
koheneminen, pystyvyyden tunteen paraneminen ja arvokkuuden tunteen säi-
lyttäminen heikkenevän kunnon edessä. Myös monet aktiviteetit, kuten esimer-
kiksi opiskelu, tiedonsaanti, kansalaisaktivismi, vapaa-ajan viihde ja niin edel-
leen, ovat asioita, mistä informaatioteknologiaa käyttämättömät vanhukset jää-
vät mahdollisesti paitsi. Samoin informaatioteknologiaa käyttämättömillä van-
huksilla voi tulevaisuudessa olla yhä vaikeampaa saada monia palveluja, jotka 
kiihtyvällä tahdilla siirtyvät verkkovälitteisiksi. Kuitenkin informaatioteknolo-
gian hyötyjen ylikorostamisesta vanhuksien osalta on myös varoitettu ja vält-
tämättä henkinen hyvinvointi ei lisäänny niin paljon kuin monet asiaa käsitte-
levät tutkimukset antavat aihetta olettaa. 

Toisaalta herää myös kysymys onko vanhuksien informaatioteknologian 

käyttö itseisarvoisen tärkeää, kuten sitä monissa tutkimuksissa tunnutaan pitä-
vän. Monia hyötyjä vanhuksille on mahdollisesti liioiteltu ja toisaalta esimer-
kiksi haittoja, kuten mahdollista teknostressiä, ei paljoakaan tutkittu. 

Nykypäivänä myös mahdollisuudet internetin ja muun informaatiotekno-
logian käyttöön ovat kasvaneet huomattavasti. Esimerkiksi internetiin pääsee 
nykyään laajasti jo älypuhelimella eikä verkon käyttö enää välttämättä edes 
vaadi pääsyä tietokoneelle kuten aiemmin. Tämän voisi nähdä myös johtavan 
alentuneeseen kynnykseen netin käytölle. Toisaalta taas internetin ja muun in-
formaatioteknologian merkitys kasvaa jatkuvasti huimaa vauhtia ja esimerkiksi 
esineiden internetin leviäminen voi olla yksi lisäaihe digitaalisen kahtiajaon 
tutkimukselle. Joka tapauksessa digitaalisen kahtiajaon tutkiminen on tulevai-
suudessakin säännöllisesti tärkeää, johtuen nopeista muutoksista aihepiiriin ja 
informaatioteknologian kehittymiseen liittyen. 

Tässä kandidaatintutkielmassa ei erityisemmin keskitytty tarkastelemaan 
erilaisia sosiodemografisia ryhmiä vanhusväestön sisällä johtuen aiheen liian 
suuresta laajuudesta. Tällaisia ryhmiä voisivat olla esimerkiksi eri sukupuolet, 
tuloryhmät, koulutustaustat, siviilisääty ja niin edelleen. Myöskään keinoja di-
gitaalisen kahtiajaon purkamiseksi ei tutkittu, johtuen niin ikään liian suuresta 
laajuudesta. 

Käytetyn lähdemateriaalin osalta on huomioitava, että lähteet ovat pääasi-
allisesti kehittyneistä länsimaista ja kuva ikäperusteisesta digitaalisesta kah-
tiajaosta saattaa olla hyvin erilainen kehittyvissä maissa tai maissa, jotka mer-
kittävästi muuten poikkeavat kulttuurillisesti länsimaista. Lähdemateriaalista 
osa on myös suhteellisen vanhaa, joten jotkin yksityiskohdat ovat ajan kuluessa 
saattaneet jonkin verran muuttua, mutta kokonaiskuva ikäperusteisesta digitaa-
lisesta kahtiajaosta on edelleen sama. Lähdemateriaalista tulee huomioida myös 
se, että suurimmassa osassa lähteistä vanhukset on käsitetty melko laveasti al-
kaen aina niinkin alhaisesta iästä kuin 50 ikävuotta. Siksi tulokset saattaisivat 
ainakin joiltain osin olla erilaisia, mikäli tutkittaisiin vain vanhimpia vanhuksia, 
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esimerkiksi alkaen vaikka 65- tai 70-vuotiaista tai kronologisen iän sijasta tutkit-
taessa esimerkiksi vain eläkkeellä jo olevia vanhuksia. 
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