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Mikä ihmeen IkäihMe?

• Osa Opetus- ja Kulttuuriministeriön opettajankoulutuksen
kehittämisohjelmaa (2018–2020)

• Lapin ja Helsingin yliopistot, kirjastot, yhdistykset, 
kansalais- ja työväenopistot

• Tuotetaan ja pilotoidaan tutkimusperustaisesti ikäihmisten
mediakasvatuksen digitaalinen opintokokonaisuus.

• LY: erilliset opettajan pedagogiset opinnot

• HY: aikuisopetuksen aineenopettajien pedagogiset
opinnot

• Opintokokonaisuus kohdistuu ikäihmisten
mediakasvatukseen, digitaalisiin taitoihin, oppimiseen ja 
opetukseen.

• Opintokokonaisuus ja muut tukimateriaalit avoimesti
kaikkien käytettävissä hankkeen verkkosivuilla: 
https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/IkaihMe-hanke

https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/IkaihMe-hanke


DigComp

• Eurooppalainen digitaalisen
osaamisen viitekehys

• Tukee yksilöiden digitaalisen
osaamisen kehittämistä Euroopassa

• Tukee sidosryhmien toimintaa

• Tarkoitettu kaikille!

• 5 pääteemaa

• Päivitetään jatkuvasti vastaamaan
tämän päivän tarpeita

• EU:n DigComp -viitekehystä on 
hyödynnetty soveltaen hankkeessa

Digitaalisen osaamisen kehys (Kluzer & Pujol Priego 2018, 14)



Mediakasvatus

• Vakiintunut käyttöön 2000-luvulla

• Laaja ja moniulotteinen käsite, muuttaa muotoaan

• Kyse kasvatuksesta ja opista mediasta, joka kehittyy 
mediaa käyttämällä

• Tavoite: medialukutaidon kehittäminen

• Medialukutaito: kykyä lukea, ilmaista, tuottaa, hakea 
tietoa sekä kriittistä taitoa analysoida ja eritellä eri 
mediatekstejä

• Elämänmittainen prosessi

• Kansalaistaito

• Mediakasvatustarpeet ja mielenkiinnon 
kohteet muuttuvat ikääntyessä

Kupiainen & Sintonen 2009; Rasi 2019



• Kaikilla aikuisilla ja ikäihmisillä ei ole tarvittavia mediataitoja

• Tarpeita löytyy kaikilta osa-alueilta: käyttö, ymmärrys, tuottaminen ja viestintä

• Ikäluokkien heterogeenisuus otettava huomioon ohjauksessa ja opetuksessa

• Mediakasvatuksen tavoitteet tulisi lähteä osallistujan omista kiinnostuksen kohteista, 

tavoitteista, tarpeista ja osaamisesta

• Yksilöllisyys: osallistujan käsitykset, tunteet, osaaminen digitaalisesta mediasta otettava 

huomioon

• Toimintatavat: yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus, ongelmanratkaisu ja leikillisyys

• Sosiaaliset tukiverkostot tärkeitä mediataitojen oppimisessa arjessa

• Ohjauksen vieminen lähelle ikäihmisiä, jopa kotiin?

Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus

(Rasi, Vuojärvi, & Hyvönen, 2016; Rivinen, 2019)



• Käytännön työ ja tutkimus vähäisempää esim. lapsiin ja nuoriin verrattuna

• Tutkimuksia ja selvityksiä mediakäytöstä ja tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytöstä

• Palveluiden muuttuessa verkkoon ja yhteiskunnan digitalisoituessa, ikääntyvien ryhmä on 

syrjäytymisvaarassa

• Tutkimukset osoittavat, ettei osalta ikäihmisiä löydy tarvittavia medialukutaitoja

• Ikäihmisten valmiudet ja taidot eivät ole välttämättä ehtineet karttua koulun tai työelämän aikana

• Parempi terveyden lukutaito on yhteyksissä parempaan terveyteen

Ikäihmiset ja mediakasvatus

Mäensivu 2002; Hakkarainen, Hyvönen, Luksua & Leinonen 2009; Rasi emt., 2016; Eronen, Paakkari, Portegijs, Saajanaho & Rantanen 2019

Very difficult Very easyFairly difficult Fairly easy Missing



• Vuorovaikutus ja osallisuus

• Yhteydenpito läheisiin ja 
yhteiskuntaan

• Osallistuminen keskusteluihin 
(kommentointi, jakaminen..)

Millaisia ikäihmisten medialukutaitoja 
pitäisi vahvistaa:

(Rasi 2019)

• Kriittinen medialukutaito

• Terveystieto, valeuutiset yms.

• Mediatuottaminen

• Esim. videoiden tuottaminen

• Käyttö ja ymmärrys

• Laiteopastus, sähköinen asiointi yms. 
edelleen tarpeen

• Teknologiaan liittyvien käsitteiden 
ymmärtäminen

• Miten mukaan myös ne, jotka eivät halua 
tai käytä juurikaan mitään 
medioita/teknologioita?



• Syy kokeilla laitetta, sovellusta yms. ja tuntea saavansa tukea siihen

• Yksilölliset tarpeet, kiinnostus, tavat, tavoitteet, tieto- ja taitotasot

• Sovellusten, laitteiden yms. liittyminen jokapäiväiseen elämään lisää motivaatiota

• Perhe, vertaiset, muut asiantuntijat tai ikäihmisten kanssa toimivat tahot

• Vertaisoppiminen tehokasta molemmille osapuolille

• Kirjastojen aktiivinen rooli digitaalisten taitojen kehittämisessä

• Ympäristö: rento, tuttu ja turvallinen

• Yksilö että pienryhmäopastusta

• Vuorovaikutteinen, face-to-face

• Positiivinen ilmapiiri: virheiden tekeminen, rauhallinen eteneminen, toistot

• Opettajien kärsivällisyys, ystävällisyys ja kannustus

• Muistiinpanojen tekeminen, kotitehtävät

Tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä ikäihmisten 
digiopetuksen periaatteista

(Castilla, Botella, Miralles, Breton-Lopez, Dragomir-Davis, Zaragoza, & Garcia-Palacios, 2018;

Chiu, Hu, Lin, Chang, Chang, & Lai, 2016; Kim & Merriam, 2010; Rivinen, 2019; Xie & Bugg, 2009)



1) Järjestetään ikäihmisten oppimistilanne mielenkiintoisten aiheiden ympärille.

2) Kannustetaan yksilölliseen osallistumiseen ja tuetaan yhteisöllistä oppimisympäristöä.

3) Tuetaan sosiaalista vuorovaikutusta ja verkostoitumista.

4) Helpotetaan tiloja tutkia ja reflektoida tunteita ja stereotypioita ikäihmisten tieto- ja 

viestintätekniikan (TVT) oppimisesta ja käyttämisestä.

5) Tarjotaan jatkuvaa tukitoimia.

6) Tarjotaan resursseja tukemaan kognitiivisia taitoja.

7) Kehitetään laajaa näkökulmaa TVT:sta sekä sovitetaan niitä henkilökohtaisiin kiinnostuksen 

kohteisiin ja tarpeisiin.

8) Tarjotaan turvallinen oppimisympäristö, missä osallistujan kokemuksia ja tietoja kunnioitetaan.

Ikäihmisten tvt:n käytön opetuksen 
järjestämisen periaatteita:

(Castro Rojas 2018)



(Rasi, Vuojärvi, & Rivinen, 2019)

Kirjallisuus-
katsaus:

ikäihmisten 
mediakasvatus



Kirjallisuuskatsaus: ikäihmisten mediakasvatus

• Tieteellisiä artikkeleita ikäihmisten mediakasvatuksen koulutuskokeiluista (v. 2005-2019)

• Puute medialukutaitoon liittyvistä koulutuskokeiluista

• Suurin osa artikkeleista keskittyi laitteiden, teknologioiden ja median käyttöön

• Ymmärtämiseen ja tuottamiseen liittyviä tutkimuksia vähemmän

• Vertaisoppiminen ja sukupolvien välinen oppiminen korostuivat

• Kritiikkiä sukupolvien väliseen opetukseen = opastus omista lähtökohdista

• Koulutuksissa keskeisinä tekijöinä nähtiin:

tarvelähtöisyys, ikäihmisten digitaalisten medioiden käyttöön liittyvä 

minäpystyvyyden tukeminen ja sosiaalisen tuen saatavuus 

oppimisprosessin aikana.



• Formaali ja perinteinen opetus:

• Kurssitoteutuksia, instituutiot, luokkahuonetilannetta muistuttava
• Suora opetus: vuorovaikutteista, face-to-face tai verkon välityksellä
• Opetus jonkun suunnittelemaa, jossain määrin toiveita huomioon ottavaa
• Yksin tai pienryhmissä yhden tai useamman ohjaajan kanssa
• Yhteisöllinen oppiminen, vertaisoppiminen
• Tarvelähtöisyys, paperiset ohjeet, kotitehtävät, vähän kerralla ja ajan kanssa

• Yksilö- ja oppijakeskeinen opetus:

• Kiinteitä tai pistäytymiskursseja, työpajat (eri sukupolvet mukana!)
• Useimmiten yksilöopetusta/-tuutorointia
• Tarvelähtöisyys, omat oppimistavoitteet, kokemukset, kyvyt, luonteenpiirteet, tavat, omat laitteet
• Sukupolvienvälinen, vertaisoppiminen
• Yksinäisyyden ehkäisy, vuorovaikutus, tuki, ymmärrys, solidaarisuus sukupolvien välillä

Pedagogiset lähestymistavat 1/2:



• Luova pedagogiikka:

• Artikkeleissa ei paljon viittauksia

• Osallisia luovaa prosessia, tavoitteena luova tuotos

• Esim. Oman elämänhistorian ilmaiseminen, 
elämäntarinat

• Voimaannuttava ja aktiivinen osallistuminen ja 
tuottaminen

• Sulautuva ja verkko-opetus:

• Osittain tai kokonaan verkossa

• Sisältää jonkin verkkotehtävän
(ei vain webinaarin katsomista)

• Tavoitteena mm. Internet ja tietokonetaidot, 
hakukoneiden käyttö ja ymmärrys, nettisivujen
luominen, verkkohoitojärjestelmän käyttö

Pedagogiset lähestymistavat 2/2:



Keskeisimmät johtopäätökset:

• Lisää tutkimus- ja kehittämistyötä
vertaisoppimisesta ja sukupolvien välisestä
oppimisesta

• Ikäihmisten koulutusta medialukutaidon
kehittämiseksi tulisi lisätä ja kehittää
(sisällöllisesti ja pedagogisesti)

• Koulutuksen tulisi vastata paremmin ikäihmisten
omia tarpeita, etenkin mediasisältöjen
tuottamisen, ymmärtämisen ja arvioinnin osalta.

• Koulutusten tulisi tukea ikäihmisiä heidän
moninaisissa rooleissaan: kansalaisina, 
opiskelijoina, kuluttajina, johtajina, hoivaajina, 
asiantuntijoina, työntekijöinä, puolisoina, 
vanhempina, eläkeläisinä ja isovanhempina.
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