
Ikäihmiset netin käyttäjinä
Netikäs-projektin kyselyn tuloksia, maaliskuu 2018



Miten selvitimme?

• Eläkeliiton Netikäs-projekti toteutti sähköisen kyselyn ikäihmisten netin 
käytöstä helmi-maaliskuussa 2018. Linkki webropol-kyselyyn jaettiin  
Eläkeliiton yhdistystiedotteen ja sosiaalisen median kautta. 

• Kyselyyn vastasi 227 henkilöä, joista naisia 163 ja miehiä 63. Vastaajat 
olivat iältään 54 – 83 vuotiaita, suurin vastaajaryhmä olivat 66 – 70 
vuotiaat (42 %). 

• Vastaajiksi valikoitui nettiä paljon käyttäviä (99 % käytti päivittäin tai 
useita kertoja viikossa) ja nettiin positiivisesti suhtautuvia (96 % 
vastaajista) henkilöitä.



Vastaajien ikä

8%

31%

42%

16%

2%

76 v tai vanhempia

71-75 v

66-70 v

61-65 v

60 v tai nuorempia



Lainaus alkuun

85%:lle

netin käyttö tuottaa 
hyvää mieltä 

“
”Sitten tulee se tunne kun oppii jotakin, niin ei riitä, 

mitenkäs se ja se asia toimii. Ja sitten se 
onnistumisen riemu!!!”

Nainen 70 v

"Valtavasti elämää rikastuttavia kokemuksia, 

musiikkia, kuvia, videoita, ohjeita arkipäivän 

tilanteisiin esim. Youtubessa." Nainen 70 v



Lainaus alkuun

89%
kokee että netti on 
helpottanut elämää“

”Elämä helpottuu, maailma tulee lähelle ja samalla 
oma näkemys karttuu." Nainen 72 v

”Moneen asiaan voi tutustua kotona, ei tarvitse 

juosta kaupasta kauppaa, ei jonotella virastoissa.” 

Nainen 74 v



Lainaus alkuun

83%
kokee omaavansa 

riittävän hyvät 
nettitaidot omassa 

arjessa pärjäämiseen

“

”Olen käyttänyt internetiä koko sen olemassa olon 
ajan.”

Nainen 64 v

”Osaan käyttää ohjelmia. Asennukset tai muuten 
koneen säädöt ei ole oikein minun alaa.”

Nainen 68 v



Lainaus alkuun

79%
kokee että 

yhteiskunnassa EI
pärjää hyvin ilman 

nettiä

“
”Tuntuu etten enää tulisi toimeen ilman nettiä.”

Nainen 72 v



Netti kuuluu nyky-yhteiskunnassa lähes ihmisoikeuksiin

”Kaikki uudistuu nykyään niin nopeasti joten on aika urakka pysyä kehityksen mukana. 
Opin kyllä vielä uusia asioita ja pystyn hyvin hoitamaan asiani netin kautta. Tulevaisuus 
kuitenkin huolettaa jos en jonain päivänä jaksa muistaa salasanoja ja muutenkin 
’hidastun’. 

Osaisin ehkä nostaa rahaa pankin tiskiltä ja maksaa ruokani kaupassa selvällä rahalla, 
mutta tuntuu että itsemääräämisoikeus viedään. […] Jokainen varmasti haluaa 
määrätä omasta elämästään loppuun saakka. Kaiken tehostamisen keskellä ihminen 
kyllä unohtuu.” 

-- Mies 71v



Lainaus alkuun

90%
etsii tietoa mieluiten 

netistä

“
”Miten tulisikaan toimeen ilman sitä nykyisin? 

Päivittäin tulee asioita, joita pitää selvittää netistä. 
Tänäänkin on koko päivä mennyt hakiessani Lapin-

matkaa varten tietoa. Katson sen työkalukseni.”
Nainen 74 v



Lainaus alkuun

75%
hoitaa asioinnin 
mieluiten netin 

välityksellä

“

”Hoidan asiat mieluiten netin kautta. 
Postilaatikkoon tulee vain mainoksia.”

Nainen 68 v

”Parasta on että saa räplätä istualtaan käsin. Ei 
tarvitse jonotella joka paikkaan.”

Mies 77 v



Lainaus alkuun

66%
löytää netistä 

elämyksiä



Lainaus alkuun

61%
ottaa mielellään 
käyttöön uusia 
nettipalveluita

“
”Olen todella kiinnostunut käyttämään nettiä ja 

oppimaan uutta.”
Nainen 71 v



Lainaus alkuun

24%
kokee että netin 

käyttöön liittyy liikaa 
haittoja ja vaaroja

“
”Erilaiset huijausyritykset, joihin hyväuskoisuuttaan 

saattaa joutua uhriksi.” 
Nainen 73 v 

”Riski joutua ’ryöstetyksi’, monilla eri tavoin.” 
Nainen 65 v



Lainaus alkuun

68%:lla

on joku, jolta saa apua 
ja tukea nettiin 

liittyvissä asioissa 


