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1 JOHDANTO 

 

Hyvinvoinnin kohentumisen myötä ihmisen elinikä on pidentynyt. Vanhuuden elä-

mänvaihe on tullut mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle. Samanlaisen kehityksen 

jatkuessa tulevaisuudessa on yhä enemmän vanhoja ihmisiä ja myös yhä vanhempia 

ihmisiä. Ilmiö on globaalinen. Vanhusväestö lisääntyy niin määrällisesti kuin suh-

teessa nuorempiin ikäryhmiin kaikkialla maailmassa. Tilastokeskuksen ennusteen 

mukaan maassamme 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä nousee vuoteen 2020 

mennessä viidennekseen ja kehitys on nopeinta Euroopassa. (STM 1999; Heikkinen 

& Marin 2002, 6; Jyrkämä 2003b; YK:n ikäihmisten vuosi 1999 2003.) 

 

Vanhenemisessa on kysymys iän tuomista muutoksista, jotka kuuluvat väistämättö-

mästi elämänkulkuun. Eri aikoina ja eri kulttuureissa suhtautuminen vanhuuteen 

vaihtelee ja myös ratkaisut silloin, kun ihminen ei kykene enää huolehtimaan itses-

tään.(Jyrkilä 1960; YK:n ikäihmisten vuosi 1999 …2003.)YK:n ikäihmisten 1999 

teemavuonna Suomessa keskityttiin Vuosia Elämään teemaan ja tavoitteeseen edistää 

ikäihmisten arvostusta (YK:n ikäihmisten vuosi 1999 …2003.) Nykyisiin sosiaali- ja 

terveyspoliittisiin strategioihin kuuluu tukea ikääntyneiden selviytymistä mahdolli-

simman pitkään omassa kodissaan ja ikääntyneiden toimintakyvyn kohentaminen. 

(Sosiaali- ja terveydenhuollon… 2003; Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2006; Tie hy-

vään vanhuuteen 2007.) 

 

Itsenäisyys ja omassa kodissa asuminen kuuluvat iäkkäiden ihmisten arvostamiin 

asioihin silloinkin, kun ollaan eri palveluista riippuvaisia (Rissanen 1999; Helin 

2002; Kivilehto ym. 2005; Laurinkari ym. 2005). Käytännön vanhustyössä keskeistä 

on iäkkäiden ihmisten voimavarojen tukeminen, ehkäisevä työ ja kuntoutus sekä 

neuvonta. Itsenäistä elämää voidaan tukea ottamalla ikääntyminen huomioon enna-

koivasti niin vaikeiden elämäntilanteiden kohtaamisessa, palvelujen järjestämisessä 

ja kehittämisessä kuin elinympäristön, asuinalueiden (elinkaariasuminen) ja liiken-

teen suunnittelussa. Iäkkäiden ihmisten tarpeisiin vastaaminen edellyttää asiakasläh-

töisyyttä ja eri toimijoiden, asiantuntijoiden ja ammattiryhmien ja iäkkäiden ihmisten 

välistä yhteistoimintaa (Vaarama ym. 2001; Koskinen 2002a, b; Lukkaroinen 2002; 

Olsbo-Rusanen & Väänänen-Sainio 2003; YK:n ikäihmisten vuosi 1999 …2003; 

Ikääntyvän…2006; Kivelä 2006; Mokka & Neuvonen 2006; Välikangas 2006; Ikään-

tyvän oikeus saada…2007.) 

 

Eri hallintokunnilla ja toimijoilla on yhteinen vastuu siitä, että ne kaikessa toimin-

nassaan rakentavat osaltaan hyvän elämän edellytyksiä myös iäkkäille kuntalaisille. 

Uutta yhteisöllisyyttä tarvitaan. Sukupolvien rajat ylittävä toiminta on sinivihreän 



 5 

hallituksen johtoajatuksena. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa hallitus haluaa 

selkiyttää oman vastuun, yhteisen vastuun ja yhteiskunnan vastuun välistä suhdetta. 

(Valtioneuvosto 2007.) Sisäasiainministeriön työryhmän mukaan viranomaisyhteis-

työn joustavuuden lisääntymistä tarvitaan erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen 

turvaamiseksi syrjäisillä alueilla. Yhteistyön ja verkostoitumisen toteutuminen vaatii 

luovien ratkaisujen etsimistä ja käytännön sovellutuksia valtion, kuntien ja yrittäjien 

välillä. (Ikääntyvän…2006.) Hyvien käytäntöjen kehittäminen ikääntyneiden palve-

luiden turvaamiseksi syrjäseudulla käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

luinnovaatiohankkeen yhteydessä (Valtioneuvosto 2007). Uusilla teknologisilla rat-

kaisuilla odotetaan olevan apua niin palvelujen järjestämisessä ja ikääntyneiden toi-

mintakyvyn parantamisessa kuin kotona asumisen ja arkielämän sekä yhteiskunnalli-

sen osallistumisen sujumisen mahdollistamisessa (Kaakinen & Törmä 1999; STM 

1999; Koskinen 2002a, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2005; Helander 2006; 

Ikääntyvän…2006; Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2006; Verma ym. 2006; Kivisaari 

ym. 2007; Euroopan komissio 2007; Valtioneuvosto 2007.) 

 

Hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamien resurssien, toimintamahdollisuuksien ja vapa-

uksien rinnalle tarvitaan henkilökohtaista vastuuta. Vaurastuneessa ja sääntelystä 

vapautuneessa Suomessa kansalaiset saavat tehdä ja joutuvat tekemään entistä 

enemmän elämäänsä ja hyvinvointiinsa liittyviä päätöksiä. Riski- ja tietoyhteiskun-

naksikin kutsutun nyky-yhteiskunnan kehitys on muuttanut arkielämän selviämisessä 

tarvittavia tietoja ja taitoja niin nopeasti, etteivät kaikki ole ehtineet sopeutua erilaista 

osaamista vaativaan tilanteeseen. (Hämäläinen 2006.) Oppimisesta on tullut välttä-

mätön selviytymiskeino riippumatta yksilön iästä ja asemasta. Tietokone voi tarjota 

oppimisen väylän niille, joilla muut väylät ovat olleet puutteellisia (Aro & Olkinuora 

2006; Mäkinen ym. 2006.) Arkielämän hyvinvointia ja elämänhallintaa tukevan poli-

tiikan sisällön ja toimintamallien määrittäminen on keskeinen poliittinen ja moraali-

nen kysymys tulevina vuosina (Hämäläinen 2006). 

 

Tämä vanhusväestön itsenäistä selviytymistä koskeva selvitys kuuluu osana Saarijär-

ven kaupungin ja Jyväskylän yliopiston, Agora Centerin välisiin yhteistyösopimuk-

siin perustuviin esiselvityshankkeisiin Seniorit ja teknologia ja Turvaa ja virikettä. 

Raporttiin on koottu kirjallisuuteen perustuvaa tietoa siitä, miten itsenäinen selviy-

tyminen voi näyttäytyä vanhuudessa eri näkökulmista, kuten kotona asuminen, arvot 

ja etiikka, ihmisen ja yhteiskunnan välinen suhde, hyvä vanhuus, terveys ja toiminta-

kyky, psyykkinen toimintakyky ja ympäristö. Loppuun on ideoitu kehittämismahdol-

lisuuksia vastata vanhusväestön selviytymishaasteisiin. 
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2 VANHUSVÄESTÖN JA SELVIYTYMISEN MÄÄRITTELYÄ 

 

2.1 Tilastollisen vanhusväestön moninaisuus 

 

Tilastollisesti vanhusväestöön luettavat 65 vuotta täyttäneet määrittelevät itseään 

eläkeläisiksi, seniorikansalaisiksi, ikäihmisiksi, iäkkäiksi ihmisiksi tai ikääntyneiksi 

ihmisiksi. Vanhukseksi nimittämistä pidetään hyväksyttävänä vasta silloin, kun toi-

mintakyky on vanhenemisprosessin seurauksena olennaisesti heikentynyt. (Koskinen 

2006a.) Venyvyys ja suhteellisuus koskevat myös vanha-käsitteen yleisempää mää-

rittelyä. Vanhuuden virallisena alkamisajankohtana esimerkiksi suomalaisissa tilas-

toissa oleva 65 vuoden ikäpaalu on historiallisesti suhteellisesti tuore asia. Vielä 

1870 rajana käytettiin 70. ikävuotta. Kronologinen ikä toimi taustalla olevan kritee-

rin, työkyvyttömyyden enemmän tai vähemmän karkeana määrittelynä. (Jyrkämä 

2003b.) Vanhoista ihmisistä käytettyjä ilmaisuja ja nimikkeitä koskeva tutkimus 

osoitti, että lyhyen ajan kuluessa vanhoista ihmisistä käytetyt nimitykset ja mieliku-

vat ovat muuttuneet (Kaskiharju 2004). Nimikkeistö ei ole erityisen vakiintunut 

Unioni-Euroopassakaan (Helander 2006). 

 

Eliniän pidentyessä vanhuus eli neljäs ikä alkaisi vasta 85. ikävuoden tienoilla. Puhu-

taan myös viidennestä iästä, jolla tarkoitetaan vaihetta, jolloin hoidon ja palvelujen 

tarve on suurimmillaan, elämän viimeisiä vuosia. Eläkkeelle siirtymisen jälkeistä 

aikaa kutsutaan kolmanneksi iäksi. Kolmasikäisenä (ikävuodet 60-80) ollaan par-

haimmillaan usean vuosikymmenen ajan itsenäisiä ja osallistutaan aktiivisina yhteis-

kunnan toimintoihin. Työvoiman ikääntymisen yhteydessä on alettu puhua ikäänty-

vistä (45+) ja ikääntyneistä (55+) työntekijöistä. (Koskinen 2006a.) Varttuneet työn-

tekijät ja veteraanit luetaan elämänaikaisten kokemustensa ansiosta iäkkäimpiin ih-

misiin. On rintamaveteraaneja ja sotaveteraaneja, veteraaniurheilijoita ja varttuneita 

tutkijoita sekä kunniatohtoreita. Savon Yrittäjillä on tapana valita senioriyrittäjä 

(Vuoden senioriyrittäjä palkittiin. 2007). 

 

Nykyisin koko ikääntymiskysymyksen taustalla vaikuttaa kolme seikkaa. Eläminen 

pitkän iän oloissa, vanhenemisen moninaisuus (diversiteetti) ja eri sukupolvien väli-

set suhteet. Elinajanodotteen kasvaessa ihmisen elämään tulee uusia vaiheita ja van-

heneminenkin voidaan nähdä monivaiheisena. (Jyrkämä 2003b; Koskinen 2006a.)  

 

Työikäisten ja iäkkäimmän vanhusväestön väliin jää suuri ja kasvava ”viipale” kol-

masikäisiä (Karisto 2004). Helanderin (2006) mukaan tämä seniorikansalaisiksi ni-

mittämänsä ryhmä on jäänyt monissa suhteissa yhteiskunnallisen huomion katvee-



 7 

seen. Viime vuosina on kuitenkin alettu kiinnittää huomiota ikäryhmän asemaan ja 

merkitykseen samalla kun ikäpolitiikkaa on alettu tarkastella entistä laajemmasta 

perspektiivistä. Karisto (2004) korostaa, että ikääntymispolitiikalle asettuva vähim-

mäisvaatimus on se, ettei lyödä kiilaa eri ikäryhmien välille. Poliittinen tavoite on 

hyvä yhteiskunta kaikenikäisille (Valtioneuvoston kanslia 2006). 

 

Kolmannen iän väestölliset kuoret ovat olemassa, mutta varsinaisen sisältönsä ilmiö 

saa uusista elämänkäytännöistä, kehkeytymässä olevasta kulttuurista ja mahdollisesti 

myös institutionaalisista muutoksista. On syntymässä uusi omaleimainen elämänvai-

he omine kulttuurisine muodostumiseen ja seurauksineen. Kolmannen iän synty an-

taa eläkeläisyydelle omaa sisältöä. Eläkkeellä olo ei määräydy enää yksin siitä, mistä 

siirrytään, vaan sille antaa sisältöä myös se, mihin siirrytään. Aikaisemmin koulun, 

työelämän ja eläkejärjestelmien tapaiset instituutiot kertoivat ihmisille, mitä eri iässä 

pitää tehdä tai saa tehdä. On tapahtumassa elämänkulun disinstitutionalisoitumista eli 

instituutioiden vaikutuksen vähenemässä. Esimerkiksi opiskelu ja oppiminen ovat 

muuttuneet elinikäiseksi, työssä ja eläkkeellä voidaan olla yhtä aikaa. Muutokset 

kuvaavat jälki- tai myöhäismodernille ajalle ominaista elämän väljyyttä. Modernille 

ajalle tyypillinen elämänkulun ennustettavuus on heikentynyt. (Karisto 2004; Rinne 

& Jauhiainen 2006.) Kasvava ikääntyvien kansalaisten joukko joutuu nyt ja tulevai-

suudessa vääjäämättä kohtaamaan tieto- ja oppimisyhteiskunnan haasteet. Eletään 

murrosaikaa, jossa historiallisesti ja kulttuurisesti lapsuuteen ja nuoruuteen rajattu 

koulutus ja oppiminen on määritelty uudelleen koskemaan kaikenikäisiä. Osa uudel-

leenmäärittelystä on retoriikkaa ja yhteiskunnan visiointia, osa meneillään olevaa 

ihmisten elämää ja siihen vaikuttavaa reaalista politiikkaa. Sosiaalinen muutos on 

myös muuttanut käsitystä siitä, mitä oppimisella ymmärretään ja vienyt oppimisen 

uudenlaisiin ympäristöihin ja verkostoihin sekä osaksi ihmisen elämänkaarta. Nyky-

ään yhä enemmän oppimista tapahtuu medioiden ja Internetin välityksellä. Kuitenkin 

oppimista on aina tapahtunut myös koulujen ja oppilaitosten ulkopuolella, kuten työ-

elämässä, kodeissa, harrastuksissa ja vertaisryhmissä. (Rinne & Jauhiainen 2006.) 

 

Nykykäsitysten mukaan vanhuuden kokeminen ei ole vakio. Sitä muovaa elämänhis-

torian lisäksi osaltaan ympärillä oleva ”sosiaalinen tila”. Sosiaalinen tila viittaa mo-

niin erilaisiin asioihin, esimerkiksi fyysiseen elinympäristöön, yhteiskunnalliseen 

eriarvoisuuteen, asenneilmaston mahdolliseen ikäsyrjintään, eläkejärjestelmään ja 

yhteiskuntapolitiikkaan. Ikääntyvät ihmiset voivat omalla toiminnallaankin vaikuttaa 

siihen, millainen sosiaalinen tila heitä ympäröi. Omalla merkityksenannollaan he 

voivat vallata itselleen uutta toimitilaa ja estää entisen kutistumisen. Esimerkiksi 

”tietoyhteiskunta” voidaan hahmottaa sosiaalisena tilana. Ryhtymällä tietokoneen 

käyttäjäksi iäkäs ihminen voi muuttaa vieraalta tuntuvan tietoyhteiskunnan itselleen 
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tutuksi ja merkitykselliseksi. Merkityksenanto määrittyy aina sosiaalisesti yhteiskun-

nassa vallitsevien merkitysten kautta. (Karisto 2004.) Oppiminen on muotoutunut 

tietoyhteiskunnan avainkäsitteeksi. Kyky motivoitua, oppia ja omaksua uutta, kun 

olosuhteet ja toimintaympäristöt muuttuvat, on alettu nähdä yksittäisten ihmisten, 

yritysten, alueiden sekä kansakuntien elinehtona ja menestystekijänä. (Rinne & Jau-

hiainen 2006.) 

 

Teknologia on teollistuneissa maissa nähty yhtenä keskeisimmistä keinoista vastata 

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. 

Euroopan teknologian arviointineuvoston (ETAN) mukaan yhtenä tärkeimmistä 

mahdollisuuksista on edistää vanhempien ihmisten osallistumista työelämään. Ste-

reotyyppisistä käsityksistä vanhempien työntekijöiden heikoista edellytyksistä oppia 

ja hallita uutta teknologiaa ja muusta vastaavasta työelämään liittyvästä ikäsyrjinnäs-

tä tulisi päästä eroon. Esimerkiksi teknologiaa ei pitäisi nähdä ongelmana työhön 

osallistumisessa. Työnteon mahdollistamiseksi tarvitaan koko elämänjatkuvaa oppi-

mista, kaikille soveltuvia ”ikäneutraaleja” tuotteita ja työn uusia organisointitapoja. 

ETANin korostama toinen mahdollisuus on ikääntyneiden aktiivisuuden, liikkuvuu-

den ja elämän laadun parantaminen. Ikääntyneillä ihmisillä on tärkeä sosiaalinen ja 

yhteiskunnallinen rooli myös työelämästä irtautumisen jälkeen. Esimerkiksi osallis-

tuminen vapaaehtoistoimintaan on merkittävää. Ikääntyneiden osallistuminen sosiaa-

liseen elämään, kulttuuritapahtumiin ja muihin kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin on 

nykyaikaisessa yhteiskunnassa vaikeaa. Esimerkiksi infrastruktuurille ja tuotesuun-

nittelulle on haasteita. Tarvitaan asuinrakentamiseen, liikkumiseen ja kotona selviy-

tymiseen liittyvää teknologiaa. ETANin mukaan kolmantena mahdollisuutena on 

kehittää ikääntyneille sosiaali- ja terveyspalveluja ja hoidon ja tuen muotoja. Toden-

näköisyys sairastua ja menettää toimintakykyä kasvaa iän myötä. On tarpeellista lisä-

tä ennalta ehkäisyä, luoda uusia kotihoidon ja terveydenhoidon muotoja sekä tarkoi-

tuksenmukaista ja sovellettua teknologiaa. (Kaakinen & Törmä 1999.) 

 

Euroopan väestön ikääntymisestä johtuvaan haasteeseen vastatakseen Euroopan ko-

missio on hyväksynyt eurooppalaisen toimintasuunnitelman ”Hyvä vanhuus tietoyh-

teiskunnassa”. Toimintaohjelmaan liittyy uusi Euroopan yhteinen tutkimusohjelma, 

jossa lisätään yli miljardiin euroon sellaisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimus-

määrärahoja, jolla pyritään parantamaan ikäihmisten elämää kotona, työpaikalla ja 

yhteiskunnassa. Näillä EU:n uusilla aloitteilla pyritään siihen, että ikääntyneet eu-

rooppalaiset pystyvät elämään kauemmin aktiivista ja itsenäistä elämää. Ei vain 

ikääntyvien ihmisten elämänlaadun ja yhteiskuntaan osallistumisen nähdä parantuvan 

Euroopassa, vaan eurooppalainen teollisuus saa näin uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia ja terveys- ja sosiaalipalveluista tulee tehokkaampia ja räätälöidympiä. Suu-
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rin osa ikäihmisistä ei vielä hyödynnä digiaikaa. Noin kymmenen prosenttia käyttää 

Internetiä. (Euroopan komissio 2007; European Commission 2007.) 

2.2 Selviytymisen monimerkityksisyys 

 

Selviytyminen, jopa hengissä pysyminen, on todellinen haaste niin yksilöille, ryhmil-

le, yhteisöille, yhteiskunnille kuin koko ihmiskunnalle. Ihminen on sidottu aikaan 

(menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus) ja paikkaan (ihmiset, luonto ja teknologia). 

Nämä ihminen joutuu ottamaan huomioon tyydyttääkseen perustarpeensa, kuten fy-

siologiset tarpeet (juoma, ruoka), turvallisuustarpeet (suoja, turva), yhteisyystarpeet 

(rakkaus, kuuluminen), arvostetuksi tulemisen tarve (huomio, hyväksyntä) ja itsensä 

toteuttamisen tarve (kasvu). Eri käsitteitä, kuten tarpeet ja halut, voimavarat, auto-

nomia, hyvinvointi, elintaso, elämänlaatu, elintapa, elämänhallinta, koherenssin tun-

ne, toimintakyky, sopeutuminen, valtaistuminen ja oppiminen on käytetty kuvaa-

maan yksilön selviytymistä koskevia valintoja. (Allardt 1976; Salasvuo 1981; Allardt 

1998; Kumpusalo 1991; Vertio 1992; Raitasalo 1996; Riihinen 1996; Simpura 1996; 

Jyrkämä 2003a; Jokinen & Luoma-Keturi 2006; Hämäläinen 2006.) 

 

Sekä teoreettisesti että tutkimuksellisesti on eri aikoina oltu kiinnostuneita ihmisten 

ja eri väestöryhmien keinoista ja kyvyistä sopeutua erilaisiin haittaaviin elämänmuu-

toksiin ja elinoloihin. Esimerkiksi suomalaiset poliitikot, suunnittelijat, tutkijat ja 

kansalaiset alkoivat viime vuosikymmenellä kiinnittää huomiota elämänhallintaan 

liittyviin asioihin, kun maassa tapahtui lyhyessä ajassa valtavia taloudellisia, sosio-

kulttuurisia, sosiaalisia ja arvoihin sekä normeihin liittyviä muutoksia. Siitä on tullut 

jälkiä yhteiskuntakoneistoon, liike-elämään ja kansalaisten hyvinvointiin. (Ahola & 

Ahlqvist 1996; Raitasalo 1996; Simpura 1996. ) 

 

Kysymyksiä esitettiin, miten kansalaiset sopeutuivat nopeaan yhteiskunnalliseen 

muutokseen? Elämän hallittavuus ja epärealistiseksi osoittautunut tulevaisuuden usko 

muuttui uhkaksi ja uhkakuviksi ja taloudelliseksi ahdingoksi ja kärsimykseksi. Ih-

misten sopeutumis- ja mukautumiskyky joutui entistä suurempien haasteiden eteen. 

Miten hallita omaa elämää suurten muutosten ja vaikeasti ennakoitavan muutoksen 

keskellä? Voiko yksilö ylipäätään vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa? 

(Raitasalo 1996.) 

 

Coping-käsite on liitetty sekä selviytymiseen että elämänhallintaan. Vertion (1992) 

mukaan selviytymisessä on kysymys tilanteen hallinnasta tavalla tai toisella. Elä-

mänhallinnan käsite on kuulunut suomalaiseen tieteeseen vasta 1980-luvulta alkaen. 

Sitä on käytetty sosiaali- ja käyttäytymistieteissä useassa eri merkityksessä. 
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Elämänhallinnan käsitteen monimerkityksisyyden takia siihen on liitetty sekä myön-

teisiä että kielteisiä näkökulmia. Elämänhallintaan on yhdistetty pyrkimys hallintaan 

(mastery) ja moderniteettiin liittyvää toivon, kunnianhimon ja luottamuksen yhdis-

telmää. Modernin ajan ihmisen hallintapyrkimykset sisältävät myös ajatuksen siitä, 

että sairauden ja kuoleman syitä, esimerkiksi tiettyjen sairauksien riskitekijöitä voi-

daan torjua ja sitä kautta siirtää kuolemaa. Hallinnan pyrkimyksen takia kuolema on 

hiipinyt olennaiseksi osaksi ihmisen jokapäiväistä elämää. (Järvikoski 1996.) 

 

Elämänhallinnan (coping) tulkinnan lähtöoletuksena on, että ihminen on tavoitteelli-

nen olento, joka toteuttaa elämäntehtäviään, henkilökohtaisia projektejaan ja pyrki-

myksiään elämänkulkunsa eri vaiheissa (Raitasalo 1996). Kuitenkin käsitys ihmisestä 

elämäänsä suunnittelevana ja tavoitteisiinsa pyrkivänä toimijana on modernin ajan 

ihminen. Modernin ajan ihminen pyrkii rakentamaan omaa identiteettiään koko elä-

mänsä ajan. Jälkimodernin ajan ihminen kulkee sitoutumatta ihmisiin, aikaan ja 

paikkaan suuntautuen nykyisyyteen enemmän kuin tulevaisuuteen tai menneisyyteen. 

Tällöin elämänhallinnassa korostuu enemmän sopeutuminen uusiin odottamatta vas-

taan tuleviin tilanteisiin. (Järvikoski 1996.) 

 

Järvikosken (1996) mukaan elämänhallinnan käsitteen tulisi jo kielellisen ilmaisun 

vuoksi olla laaja elämänkulkuun liittyvä kattokäsite, jotakin enemmän kuin psykolo-

giset hallintakonstruktiot. Elämänkulkua voidaan kuvata yksilön sisäisen kehityspro-

sessin ja ulkoisten olosuhteiden välisen vuorovaikutuksen pohjalta. Elämänkulkuun 

sisältyy sekä tasanne- että siirtymävaiheita. 

 

Valtaistumisen (empowerment) käsite sisältää joukon elämänhallintaa koskevia piir-

teitä. Näihin kuuluvat kontrolli omasta elämästä, luottamus omiin kykyihin toimia 

itselle tärkeissä asioissa, kyky tunnistaa tai kehittää toimintavoimaansa, tietoisuus ja 

mahdollisuus valintoihin sekä riippumattomuus muista ihmisistä päätöksenteossa ja 

toiminnassa. (Helander 2006.) 

 

Maslowin tarvehierarkiateoria on täsmentynyt uudesta näkökulmasta etsittäessä ym-

märrystä tarpeiden tyydytyksen problematiikkaan nyky-yhteiskunnassa. Maslowin 

tarvehierarkian käyttökelpoisuutta on kritisoitu muun muassa siksi, että se esittää 

tarpeiden (tai tarvehierarkian) toteutumisen ikään kuin universaalina ja kulttuurista 

riippumattomana mekanismina. On yleisesti tulkittu niin, että teorian mukaan korke-

ammat tarpeet ikään kuin ponnahtaisivat esiin automaattisesti alempien tarpeiden 

tyydytyttyä eikä niiden kulkuun voisi mitenkään vaikuttaa. Lisäksi on ihmetelty, että 

jos teoria on oikeassa, miksi hyvinvoivissa yhteiskunnissa, kuten Suomessa, jossa 

perustarpeet on hyvin turvattu, motivaatio itsensä toteuttamiseen tai vaikkapa oppi-
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misen tarve eivät olekaan aktualisoituneet kaikkien kohdalla ja erilaisia ”aktiivitoi-

menpiteitä” kansalaisten osallisuuden lisäämiseksi tunnutaan tarvittavan jatkuvasti. 

Teorian väärinymmärryksissä onkin ennen kaikkea kyse siitä, että Maslow ei tosiasi-

assa puhunut ulkoisten olosuhteiden väistämättä toteutuvasta sisäämme rakennetusta 

tarvejärjestelmästä, vaan siitä, että kehittyneempien tarpeiden aktualisoitumisen edel-

lytyksenä on, että niitä tuetaan, käytetään ja harjoitellaan kunkin kulttuurin yhteydes-

sä eli kuhunkin kulttuuriin ”soveliaalla” tavalla. Tarpeet ovat potentiaalisina olemas-

sa kaikkialla samanmuotoisena, mutta niiden toteutuminen ja sisältö vaihtelevat kult-

tuureittain. Meidän kulttuurissamme on omat vahvuutensa ja puutteensa tarpeiden 

aktualisoitumisen tukemisessa. Maslow ei myöskään ollut tarveteoriaa tehdessään 

behaviorismin kannattaja, vaikka hänet onkin luettu tuohon kategoriaan. Maslow’n 

näkemykseen tarpeiden aktualisoitumisesta ei liity juuri mitään ”automaattista”, 

”mekaanista” tai ”determinististä”. (Jokinen & Luoma-Keturi 2006.)  

 

Oppiminen eli kyky motivoitua, oppia ja omaksua uutta, kun olosuhteet ja toimin-

taympäristöt muuttuvat, on tietoyhteiskunnan, oppimisyhteiskunnan ja osaamisyh-

teiskunnan avainkäsitteitä. Se on alettu nähdä yksittäisten ihmisten, yritysten, aluei-

den sekä kansakuntien elinehtona ja menestystekijänä. (Rinne & Jauhiainen 2006.) 
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3 KOTONA ASUMISEN MAHDOLLISUUS 

 

3.1 Ikäihmisten asuminen omassa kodissa, omatoimisuus ja toimintakyvyn 

parantaminen sekä osallistuminen julkisissa tavoitteissa 

 

Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen tavoite 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2004-2007 mukaan 

ikäihmisten palvelujen kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa kotona 

asuminen mahdollisimman pitkään. Ehkäisevien toimenpiteiden avulla voidaan lai-

toshoitoon joutumista myöhentää. Esimerkiksi 75 ja 80 vuotta täyttäneiden kunnan 

asukkaiden ehkäisevien kotikäyntien tarvetta voidaan selvittää suunnitelmallisesti ja 

käynnistää palvelu osana sosiaalipalvelua. Sosiaalitoimen vastuualueeseen kuuluvan 

kotipalvelun ja terveydenhuollon kotisairaanhoidon koordinointia tulisi kehittää vah-

vistamalla sosiaalitoimen kotipalvelua täydennyskoulutuksella ja lähihoitajakoulu-

tuksen saaneilla työntekijöillä. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välille on etsittävä 

alueellisesti parhaat mahdolliset yhteistyökäytännöt ja organisoitumismallit. Demen-

tiaan sairastuneiden palvelujen järjestäminen nähdään kuuluvan seudulliseen yhteis-

työhön. Tarpeellisena pidetään myös dementian varhaista diagnosointia ja panosta-

mista omaishoitajien ja kotona asumisen tukemiseen. Ohjelmakauden aikana arvioi-

daan mallista saatavia kokemuksia. Uusia kokeiluja voidaan käynnistää. Toimeen-

pannakseen vanhustenhuollon valtakunnalliset laatusuositukset kunnat voivat osallis-

tua alueelliseen yhteistyöhön tai valmistella tarvittaessa oman alueellisen vanhusten-

huollon strategian ja kehittämisohjelman. Ikäihmisten palveluja kehitettäessä on otet-

tava huomioon yksilölliset palvelutarpeet. (Sosiaali- ja terveydenhuollon … 2003.) 

 

 

Kuntien eri hallintokuntien välisen yhteistyön tavoite 

 

Kuntien eri hallintokuntien väliseen toimintaan tulee kuulua edistää ikäihmisten 

omatoimisuutta ja toimintakykyä, jotta palvelujen ja laitoshoidon tarve vähenee. 

Ikäihmisten kotona asumista voidaan edistää esimerkiksi tukemalla osallistumista 

harrastustoimintaan, opastamalla toimintakykyä ylläpitävään säännölliseen liikun-

taan, huolehtimalla hyvästä ravitsemuksesta ja kehittämällä asuinympäristöä virik-

keitä antavaksi. Harrastustoiminta luo ja ylläpitää sosiaalisia verkostoja, jotka ovat 

psyykkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. (Sosiaali- ja terveydenhuollon … 2003.)  

Vuonna 2004 käynnistyi kansallinen liikuntaohjelma ikäihmisten liikunnan edistämi-
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seksi. Sen tavoitteena on tehostetun harjoittelun lisääminen kotona asuvien iäkkäiden 

ihmisten toimintakyvyn parantamiseksi (STM 2004.) 

 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisten linjausten tavoite 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö kiteyttää lähivuosikymmenien sosiaali- ja terveyspoli-

tiikan suunnan neljään strategiseen linjaukseen: 1. edistetään terveyttä ja toimintaky-

kyä, 2. lisätään työelämän vetovoimaa, 3. vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä ja 

4. varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva. Nämä tekijät 

vahvistavat yhteiskunnan kiinteyttä, ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia. ”Tavoit-

teena on, että Suomi vuonna 2015 on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, toimin-

noiltaan tehokas ja dynaaminen yhteiskunta. Sosiaaliturvan perustana on kattava yh-

teisvastuu. Suomi osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen sosiaalipolitiikan muotoi-

luun. Hyvinvoinnin perustana on työ- ja toimintakyvyn ylläpito, kohtuullinen toi-

meentuloturva ja omatoimisuus. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat parantuneet, 

väestön toimintakyky on parantunut ja vaativan hoidon tarve on myöhentynyt. Työs-

säoloaika on pidentynyt keskimäärin kolmella vuodella, köyhyys ja syrjäytyminen 

ovat vähentyneet ja sukupuolten tasa-arvo on vahvistunut. Ennaltaehkäisevä työ on 

vahvistunut yhteiskunnan eri toimissa ja palvelujärjestelmän osana. Palvelujen saata-

vuus, laatu ja vaikuttavuus ovat parantuneet, toimeentuloturva takaa kohtuullisen 

toimeentulon ja kannustaa työhön. Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja tasa-arvoasioiden 

sääntely on läpinäkyvää ja niistä on tarjolla mittavasti tietoa.” (Sosiaali- ja terveyspo-

litiikan…2006.) 

 

 

Terveyttä ja toimintakykyä edistävän strategian tavoite 

 

Terveyttä ja toimintakykyä edistävän strategian tavoitteena on saada koko yhteiskun-

tapolitiikka tukemaan terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvoinnin perusta luodaan ihmis-

ten omissa lähiyhteisöissä. Sosiaalista hyvinvointia ja tasa-arvoa pidetään tavoitteina 

kaikkien sektoreiden toiminnassa. Näin sosiaalisen eheyden vahvistumisella luodaan 

pohjaa myös yksilön terveydelle. Terveellisen elinympäristön merkitys korostuu. 

Terveys on valintoja ohjaava periaate yhteiskuntapolitiikan eri tasoilla: kansainväli-

sessä yhteistyössä, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Päätöksenteossa arvioi-

daan ennakolta vaikutuksia ihmisten terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin samoin 

arvioidaan päätösten sukupuolivaikutukset. Ihmisten omatoimisuutta terveytensä ja 

hyvinvointinsa ylläpitäjinä ja edistäjinä tuetaan huolehtimalla, että ympäristö ja olo-

suhteet edistävät terveellisiä valintoja. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2006.) 
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Työikäistä väestöä koskeva päätavoite 

 

Työikäisen väestöä koskeva päätavoite on työ- ja toimintakyvyn ylläpito, jotta työ-

elämässä voidaan jatkaa 2-3 vuotta kauemmin. Vanhempia työikäisiä ikäryhmiä tue-

taan sovittamaan yhteen työelämän vaatimukset työntekijöiden fyysisen ja psyykki-

sen toimintakyvyn kanssa. Tavoitteena on myös miesten tapaturmaisen ja väkivaltai-

sen kuolleisuuden alentaminen EU-maiden keskitasoa paremmaksi. Fyysisen, psyyk-

kisen ja ammatillisen kuntoutuksen lisäksi painotetaan varhaista sosiaalista kuntou-

tusta. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2006.) 

 

 

Uudet toimintamallit tavoite 

 

Strategiaan kuuluu luoda uusia toimintamalleja vanhusten toimintakyvyn parantami-

seen. Ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn parantamiseksi lisätään riittävän var-

haista ja monipuolista ehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa. Lisätään omaehtoista 

liikuntaa, liikuntapainotteista kuntoutusta ja terveellisen ravitsemuksen opetusta ja 

vahvistetaan sosiaalisia verkostoja. Toimintaa tarjotaan ikääntyneiden omassa koti- 

ja lähiympäristössä. Ikääntyneitä motivoidaan ja tuetaan ottamaan vastuuta oman 

terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisestä. Tavoitteena on ikääntyneiden ihmisten 

toimintakyvyn kohentaminen. Kodin ja lähiympäristön esteettömyys, toimivuus ja 

turvallisuus tukevat ikääntyneiden omatoimisuutta toimintakyvyn heikentyessä. (So-

siaali- ja terveyspolitiikan…2006.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on taata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspal-

velut kaikille suomalaisille. Tavoite saavutetaan, kun kuntarakennetta ja rahoituspoh-

jaa vahvistetaan, kuntien yhteistyötä tiivistetään ja palveluverkon kattavuus varmiste-

taan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohta sosiaali- ja terveydenhuollossa 

on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteistyön ja väestöpohjan vahvista-

minen palvelujen järjestämisessä. Vaikka rakenteita muutetaan ja palvelujen järjes-

tämispohjaa laajennetaan, ei palvelujen tuottamista ole tarkoitus keskittää, vaan lähi-

palvelut turvataan jatkossakin. (STM 2006a.) 

 

 

Kuntien ja kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden yhteistyön tavoite 

 

Kuntia kannustetaan lisäämään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja 

käyttämään hyväksi niiden osaamista, kun kunnat vahvistavat ja vakiinnuttavat eh-

käisevää toimintaa, kuntoutusta ja kansalaistoimintaa. Hyväkuntoisten eläkeläisten 
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voimavaroja hyödynnetään aktiivisesti yhteiskuntaelämän eri alueilla vapaaehtoisuu-

den pohjalta. Huomiota kiinnitetään erikseen eri sukupuolten toimintakyvyn eroihin. 

(Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2006.) 

 

 

Uuden teknologian mahdollisuuksien ja esteettömien asumisratkaisujen tavoite 

 

Vanhusten toimintakykyä ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan edistetään. Uuden 

teknologian mahdollisuudet ikääntyneiden toimintakyvyn parantamisessa ja itsenäi-

sessä selviytymisessä käytetään hyväksi. Esteettömiä ja turvallisia ratkaisuja toteute-

taan vanhojen ihmisten asunnoissa. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2006.) 

 

Apuvälineet ja uusi teknologia helpottavat vanhojen ihmisten itsenäistä asumista ja 

kuntoutumista sekä tukevat hoitotyötä. Avainasioita ovat teknologian käyttäjäystä-

vällisyyden parantaminen ja kohtuullinen hinta. Teknologia ei kuitenkaan koskaan 

kokonaan korvaa ihmisen apua. (STM 1999; STM 2005a.) 

 

 

Palvelujen saatavuus ja laatu tavoitteena 

 

Vanhuspalvelujen saatavuutta ja laatua parannetaan lisäämällä palveluihin käytettä-

viä voimavaroja vanhusten määrän kasvaessa. Painopiste on kotona ja lähiympäris-

tössä annettavissa palveluissa. Hoito- ja kuntoutuspalvelujen on oltava riittäviä, oi-

kea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia. Laadukkaat palvelut mahdollistavat dementiaa 

sairastavien vanhojen ihmisten elämisen omassa kodissaan. Koti- ja hoivapalvelujen 

järjestämiseen ja rahoitukseen kehitetään vaihtoehtoja. (Sosiaali- ja terveyspolitii-

kan…2006.) Esimerkiksi palveluseteliä käytetään (STM 2005b). Kehitetään toimin-

takykymittareiden käyttöä apuvälineenä vanhusten palvelutarpeen arvioinnissa ja 

palvelutarjonnan suunnittelussa ja palvelujen laadun seurannassa. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden, jonka osana vanhusten 

kotipalvelujen tarjontaa lisätään. Tuetaan vanhusten selviytymistä mahdollisimman 

pitkään omassa kodissaan ja joustavaa siirtymistä intensiivisempien palveluiden pii-

riin. Vahvistetaan henkilöstön geriatrista osaamista. (Sosiaali- ja terveyspolitii-

kan…2006.) 

 

Sinivihreän hallituksen tavoitteissa on turvata vanhusväestön oikeus hyvään hoitoon, 

uudistaa vanhustenhuollon palveluja kotihoidon vahvistamisella ja erityisesti sitä 

tukevia palveluja kehittämällä. Vanhustenhuollossa ja vanhusten palveluiden kehit-

tämisessä keskeistä on ikääntyneiden toimintakyvyn, omatoimisuuden ja itsenäisen 
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suoriutumisen vahvistaminen sekä kuntouttavan työotteen vahvistaminen. Vanhusten 

palvelutarpeen arvioinnin ikärajaa alennetaan ja arvioinnin menettelytapoja kehite-

tään yhtenäisen käytännön varmistamiseksi koko maassa. (Valtioneuvosto 2007.) 

Palvelutarpeen arvioinnin hyviä käytänteitä pyritään kehittämään (STM 2006b,c,d; 

Suomen kunnat 2007.) 

 

 

Vanhuspolitiikan yleinen tavoite 

 

Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää, että ajatus sisältyy yhteiskuntapolitiikan 

perusratkaisuihin. Erityisesti tämä koskee toimintakyvyn edistämistä ja elinympäris-

tön muokkaamista kaikenikäisille sopivaksi. (Tie hyvään vanhuuteen 2007.) 

 

Vanhuspolitiikan yleisenä tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia, mahdolli-

simman itsenäistä selviytymistä ja hyvää hoitoa. Tasa-arvoisuus, itsemääräämisoike-

us, taloudellinen riippumattomuus ja turvallisuus ovat keskeisiä arvoja. Myös sosiaa-

linen integraatio on tärkeä suomalaisen vanhuspolitiikan periaate. (STM 1999.) 

 

Keskeinen haaste vanhuspolitiikalle on modernin ja aktiivisen vanhuskäsityksen to-

teuttaminen. Siinä keskitytään voimavaroihin sairauksien, toimintarajoitteiden ja 

menetysten korostamisen sijaan. Tällainen vanhuskäsitys perustuu yksilöllisyyteen ja 

arvostaa iäkkään ihmisen omatoimisuutta, elämänkokemusta ja omia näkemyksiä. 

(STM 1999.) 

 

Suomalainen vanhuspolitiikka on ollut pitkälti valtion ja kuntien politiikkaa. Se on 

painottunut sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Yhä enemmän korostetaan kuitenkin 

myös järjestöjen ja muun yksityisen sektorin merkitystä vanhuspolitiikassa sekä 

muun yhteiskuntapolitiikan vastuuta. (STM 1999.) 

 

3.2 Toimintakyvyn käsite ja mittari sekä vaatimukset palvelutarpeen arvioin-

nissa  

 

Toimintakyky käsitteenä ja toimintakyvyn määrittely 

 

Tutkiessaan toimintakykymittareiden käyttöä ikääntyneiden palvelutarpeen arvioin-

nissa Voutilainen ja Vaarama (2005) toteavat, ettei toistaiseksi ole yleisesti hyväksyt-

tyä yhtenäistä toimintakyvyn käsitettä. Toimintakyvyn käsite voidaan määritellä eri 

tavoin. Laajasti määriteltynä toimintakyky on ihmisen selviytymistä jokapäiväisen 
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elämän moninaisista vaatimuksista. Se liittyy myös ihmisen hyvinvointiin ja voidaan 

määrittää joko voimavaralähtöisesti jäljellä olevan toimintakyvyn tasona tai todettui-

na toiminnan vajeina. Ihmisen oma identiteetti ja kulttuuri, jossa hän elää, muodosta-

vat kontekstin, jossa ihminen arvioi omaa toimintaansa suhteessa omaan aikaisem-

paan toimintaansa ja/tai ikätovereihinsa. 

 

 

Toimintakyvyn osa-alueet 

 

Toimintakyky voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: fyysiseen, kognitiiviseen (älylli-

seen), psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, mutta niiden lisäksi viidenneksi 

toimintakykyä määrittäväksi tekijäksi voidaan lukea ympäristö. Fyysinen toiminta-

kyky määritellään ihmisen kykynä suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista, kuten 

syömisestä, juomisesta, nukkumisesta, pukeutumisesta, peseytymisestä, wc-

käynneistä ja liikkumisesta (ADL) sekä asioiden hoitamisesta, kuten kotiaskareista ja 

asioinnista kodin ulkopuolella (IADL). Fyysisen toimintakyvyn käsitteeseen kuulu-

vat myös terveydentila ja erilaisten toiminnan vajavuuksien esiintyminen. Kognitii-

vinen (älyllinen) toimintakyky käsittää muistin, oppimisen, tiedon käsittelyn, toimin-

nan ohjauksen ja kielellisen toiminnan. Psyykkisen toimintakyvyn hallinta käsite 

liittyy ihmisen elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. 

Siihen kuuluvat itsearvostus, mieliala, omat voimavarat ja erilaisista haasteista sel-

viäminen. Sosiaalinen toimintakyky käsittää kyvyn toimia ja olla sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa toisten kanssa. Siihen kuuluvat esimerkiksi suhteet omaisiin ja ystä-

viin, sosiaalisten suhteiden sujuvuus ja osallistuminen, mutta myös vastuu läheisistä 

ja elämän mielekkyys. (Voutilainen & Vaarama 2005, 7-10.) 

 

 

WHO:n kehittämä toimintakyvyn luokitus 

 

Ympäristö on toimintakykyä määrittävänä tekijänä WHO:n kehittämässä ICF (Inter-

national Classification of Functioning, Disability and Health) -luokituksessa, jossa on 

kaksi (osat 1-2) kahteen osaan (a-d) jakautuvaa osaa. Osaan 1 sisältyvät toimintaky-

ky ja toimintarajoitteet ja siihen kuuluvat a) ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin ra-

kenteet ja b) suoritukset ja osallistuminen. Osaan 2 sisältyvät kontekstuaaliset tekijät 

ja siihen kuuluvat c) ympäristötekijät ja d) yksilötekijät. Ruumiin/kehon toiminnoilla 

tarkoitetaan elinjärjestelmien fysiologisia ja psykologisia toimintoja ja rakenteilla 

tarkoitetaan eri elimiä ja raajoja ja vajavuuksilla toimintojen ja rakenteiden ongelmia, 

jotka voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. Suorituksilla tarkoitetaan tehtäviä tai toimia, 

joita ihminen toteuttaa ja osallistumisella osallisuutta elämän eri tilanteisiin. Kon-
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tekstuaaliset tekijät käsittävät ihmisen elämän ja elämisen tietyn taustan. Siihen luet-

tavat ympäristötekijät tarkoittavat fyysistä, sosiaalista ja asenneympäristöä, jossa 

ihmiset elävät ja asuvat. Nämä saattavat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti ihmi-

sen suoriutumiseen yhteiskunnan jäsenenä, ihmisen kykyyn toimia ja ihmisen kehon 

toimintoihin tai rakenteeseen. Yksilötekijät muodostavat ihmisen elämän ja elämisen 

taustan, kuten sukupuoli, rotu, ikä, yleiskunto, elämäntavat, tottumukset ja elämänta-

pahtumat. ICF-luokitus antaa tietoa toimintakyvyn laajan kokonaisuuden hahmotta-

miseksi. (Voutilainen ja Vaarama 2005, 7-10.) 

 

 

Toimintakykymittareille asetettavat vaatimukset 

 

Jokaisen käytössä olevan toimintakykymittarin tulisi olla teoreettisesti perusteltu, 

käytössä olevat voimavarat huomioon ottaen käyttökelpoinen, luotettava ja pätevä, 

jotta toimintakyvyn edistämiseksi suunnattu hoito ja palvelut voidaan kohdentaa oi-

kein ja saavuttaa optimaalisia tuloksia. Viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana mitta-

reita on kehitetty hyvin suuri määrä. Jokainen mittari on aikanaan laadittu johonkin 

tiettyyn tarkoitukseen, jonka selvittäminen edellyttää paneutumista mittarin kehitte-

lyprosessiin ja siitä kirjoitettuihin julkaisuihin. Monilla mittareilla ei ole virallisia 

suomenkielisiä lyhenteitä tai nimiä, vaan niistä käytetään englanninkielisistä nimistä 

johdettuja, osin vakiintuneita lyhenteitä. (Voutilainen & Vaarama 2005, 7-10.) 

 

 

Tuloksia toimintakykymittarien käytöstä palvelujen saannin arvioinnissa  

 

Voutilainen ja Vaarama (2005) toteavat, ettei Suomessa ole vielä yleisessä käytössä 

sellaista yhtenäistä toimintakykymittaria tai mittaripatteristoa, jonka avulla ikäihmis-

ten toimintakyky voitaisiin arvioida riittävän laajasti palvelujen saantia koskevia pää-

töksiä tehtäessä. Manner-Suomen kunnista ikääntyneiden palveluista vastaavilta 

henkilöiltä kerätty aineisto osoitti, että päätökset kunnissa perustuivat toimintakyvyn 

arviointiin vain osittain. Vajaa viidennes käytti vähintään kahta mittaria ikääntynei-

den fyysisen toimintakyvyn arviointiin. Kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnissa 

käytettiin useampia mittareita kuin muita toimintakyvyn osa-alueita arvioitaessa. 

Fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakyvyn mittaamiseen verrattuna psyykkisen ja 

sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen oli hyvin vähäistä ja ympäristötekijöiden, 

kuten asuin- ja lähiympäristön esteettömyyden arviointi oli erittäin vähäistä. (Vouti-

lainen & Vaarama 2005, 7-10.) 

 



 19 

Toimintakykyä koskevaa tietoa voidaan hyödyntää joko etsittäessä riskiryhmiä, jol-

loin ehkäisevät interventiot voidaan suunnata tehokkaasti, eri sairauksien hoidon ja 

kuntoutuksen suunnittelun, seurannan ja tuloksellisuuden arvioinnin tueksi tai päätet-

täessä palveluista ja etuuksista. Voutilaisen ja Vaaraman (2005) tekemästä selvityk-

sestä ilmeni, että kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa sekä. yhdistetyssä kotihoidon 

palveluissa avohoidossa palvelutarpeen arviointiin pääsy näytti toimivan nopeimmin, 

vanhainkotien lyhytaikaishoidon ja terveyskeskuksen vuodenosastohoidon kohdalla 

keskinkertaisesti ja muiden palveluiden osalta hitaimmin. 

 

 

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi kuntien velvollisuus  

 

Ikäihmisillä avun tarvitsijana ja hakijana on omat erityispiirteensä (Kivelä 2006). 

Helmikuusta 2006 alkaen sosiaalihuoltolain muuttamisen myötä kunnilla on velvolli-

suus arvioida ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarve määräajassa. Kiireellisissä tilan-

teissa avun tarve tulisi arvioida viipymättä ja ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan 

tulisi järjestää palvelutarpeen arviointi 80 vuotta täyttäneille henkilöille ja kansanelä-

kelain mukaista erityishoitotukea saaville viimeistään seitsemäntenä päivänä yhtey-

denotosta. (STM 2006b.) Sinivihreän hallitusohjelman mukaan vanhusten palvelu-

tarpeen arvioinnin ikärajaa alennetaan ja arvioinnin menettelytapoja yhtenäisen käy-

tännön varmistamiseksi koko maassa kehitetään (Valtioneuvosto 2007). 

 

 

Palvelutarpeen arvioinnin onnistumisen vaatimuksia 

 

Voutilaisen ja Vaaraman (2005, 32–33) mukaan 80 vuoden ikä palvelutarpeen arvi-

oinnin pääsyn kriteerinä tuntuu liian korkealta, sillä jo 75 vuotta täyttäneistä 25–30 

prosenttia tarvitsee päivittäin apua. Ikäraja 80 vuotta linjaa kotiin annettavan avun 

kaikista iäkkäämmille, monisairaille, runsaasti apua tarvitseville henkilöille ja vasta 

varsin myöhäisessä vaiheessa. Riskinä voi olla, että menetetään varhaisen puuttumi-

sen etu mahdollisuudesta hidastaa ikääntyneiden toimintakyvyn heikkenemistä ja 

estää pysyvien toimintavajeiden syntymistä. Tämä ei ole linjassa sen tavoitteen kans-

sa, että ikääntyneitä aidosti tuettaisiin mahdollisimman pitkään asumaan kotona ja 

ehkäistäisiin toimintakyvyn vajeiden kehittymistä aktiivisesti. Palvelutarpeen arvi-

oinnin ajankohdasta päättävällä henkilöllä tulisi vankan ammattitaidon ohella olla 

herkkyyttä havaita apua tarvitsevan ihmisen yksilöllinen tilanne. Myös Kivelä (2006) 

kiinnitti huomiota selvityksessään iäkkäiden ihmisten hoidon saannin viivästymisris-

kiin. Jotkut tutkijat ovat esittäneet kriittisiä kannanottoja vanhusten kotona asumises-

ta (Kauppila 2006; Tuominen 2006). Julkisissa keskusteluissa on tullut esiin myös 
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omaisten huoli huonokuntoisten vanhustensa selviytymisestä kotona. Erityisesti koti-

hoidon vahvistaminen ja sitä tukevien palvelujen kehittäminen kuuluu sinivihreän 

hallitusohjelman tavoitteisiin (Valtioneuvosto 2007). 

 

Voutilaisen ja Vaaraman (2005) selvitys liittyi Sosiaalialan kehittämishankkeen Oi-

keus palvelun tarpeen arviointiin –osahankkeeseen ja tulosten perusteella esitetyt 

päätelmät olivat: 

 

1. Kattavan toimintakyvyn arvioinnin tulisi olla kiinteä osa iäkkäiden ihmisten 

voimavarojen ja palvelutarpeen arviointia ja palvelujen saannin tulisi aina pe-

rustua siihen. 

2. Nykyinen toimintakyvyn arviointi on varsin kapea-alaista ja epäyhtenäistä. 

Toimintakyvyn mittaamista tulisi monipuolistaa niin, että siinä otetaan huo-

mioon ikääntyneen toimintakyvyn eri ulottuvuudet. Fyysisen ja kognitiivisen 

ulottuvuuden lisäksi tulisi arvioida psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 

sekä asunnon ja lähiympäristön esteettömyyttä. Ikääntyneen avun tarve arjen 

toiminnoissa tulisi arvioida yhtälailla kuin avuntarve päivittäisissä henkilö-

kohtaisissa toimissa. Toimintakyvyn arviointi tulisi tehdä gerontologisen hoi-

to- ja sosiaalityön, geriatrian ja tarvittaessa myös psykogerontologian amma-

tillisten sekä asiakkaan ja hänen läheistensä yhteistyönä. 

3. Toimintakyvyn arvioinnissa käytettävien välineiden valinnan tulisi perustua 

riittävään näyttöön välineiden tieteellisestä validiteetista ja reliabiliteetista se-

kä käytettävyydestä (käytön helppous, käyttöön kuluva aika). 

4. Työntekijät tulisi kouluttaa mittareiden käyttöön asianmukaisesti. 

5. Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja palvelujen myöntämisen yhdenmu-

kaisuuden takaamiseksi tulisi toimintakyvyn arvioinnille osana palvelutar-

peen arviointia laatia kirjalliset ohjeet tai suositukset. 

6. Ikääntyneiden toimintakyvyn arviointiin soveltuvien mittareiden arviointia ja 

kehittämistä tulisi suunnata tutkimus- ja kehittämistyön avulla. (Voutilainen 

& Vaarama 2005, 32-34.) 

 

3.3 Sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen 

 

Kun sosiaalista toimintakykyä on pyritty mittaamaan ADL-mittareilla (activity daily 

life), mitattavana ovat arkielämään liittyvät toimet sitä kautta, miten tutkittavat ar-

vioivat niistä selviytyvänsä. Tällöin mittaustapa kohdistuu toimintakykyyn ikään 

kuin ihmisen ominaisuutena. Samalla sivuutetaan helposti kysymys, miten ja missä, 

millaisissa tilanteissa ja millaisessa ympäristössä toimintakyky on käytössä. Vaihto-
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ehto ADL-mittaukselle saattaa olla erottaa potentiaalinen eli mahdollinen toiminta-

kyky ja aktuaalinen eli käytössä oleva toimintakyky. Olennaista ei enää olekaan ky-

symys yleisestä ja abstraktista toimintakyvystä, vaan esimerkiksi toimintakyvystä 

laitoksissa, toimintakyvystä palvelutaloissa tai jopa palvelutalossa siinä määrin kuin 

se muodostaa fyysisenä, sosiaalisena ja paikalliskulttuurisena tilana omalaatuisensa 

toiminnan ja toimintakyvyn areenan. (Jyrkämä 2003a.) 

 

Ei ole selkeitä vastauksia, miten toimintakykyä pitäisi tutkia ja millaisia mittareita 

pitäisi käyttää käytössä olevan aktuaalisen toimintakyvyn tai ”laitostoimintakyvyn” 

tutkimiseen. Kuitenkin toimintakäytäntöjä voisi tutkia. Toimintakäytäntöjä voi ylei-

sesti kuvata sijainniltaan, siis ajallisesti ja paikallisesti määrittyneiksi toiminnoiksi, 

joita muokkaavat ja säätelevät niihin liittyvät säännöt ja resurssit. Käytännöt ilmene-

vät useinkin rutiineina ja prosesseina, joita monesti pidetään itsestäänselvyyksinä ja 

joilla on niin aiottuja kuin tahattomiakin seurauksia. Toimintakäytännöissä on toimi-

joita, jotka soveltavat sääntöjä (normit, tavat), käyttävät hallitsemiaan resursseja (tie-

to, taito, valta), tarkkailevat ja reflektoivat toimintaa ja sen luonnetta. Toimintanäkö-

kulma painottaa toiminnan ohella sen tilanteellista ja muuta kontekstia. Toiminta 

tapahtuu aina sosiaalisessa toimintatilassa. (Jyrkämä 2003a.) 

 

Vanhuspalvelujen toimintakäytäntöjen tutkimisen tavoitteena voisi olla vanhusten-

huollon toimintakäytäntöjen näkyväksi saattamisen, rakenteiden ja tarkoitettujen ja 

tarkoittamattomien seurausten analysointi. Tutkimuksen tavoitteiksi sopivat myös 

saada toimijoiden tulkintanäkökulmat esiin, vahvistaa toimijoiden kompetenssia, 

etsiä muutosmahdollisuuksia, tavoitella toimijoiden valtaistumista ja saada haluttuja 

muutoksia toimintakäytänteissä. (Jyrkämä 2003a.) 

 

Toimintakäytäntöjen näkökulmasta on mahdollista tarkastella myös toimintakykyä 

jossain määrin uudella tavalla. Resurssien ja toiminnan erottaminen vie siihen, että 

on tärkeä erottaa toisaalta toimintakyky potentiaalisena, mahdollisena, resurssien 

muodossa olevana toimintakykynä ja toisaalta toimintakyky aktuaalisena (performa-

tiivisena), käytössä olevana toimintakykynä. Kun toimintakyky nähdään performans-

sina, toimintana, tapahtumisena, konkreettisissa toimintatilanteissa, sille olennaisia 

ovat myös ympäristölliset, niin fyysiset kuin sosiaaliset puitteet. (Jyrkämä 2003a.) 

 

Toimintaan ja toimintakykyyn liittyvät osaamisen (taidot, tiedot), kykenemisen (fyy-

sinen, psyykkinen ja ”ruumiillinen” toimintakyky), haluamisen (motivaatio, tavoit-

teellisuus) ja täytymisen (tilanteen, kontekstin tuottamat pakot) ulottuvuudet. Iän 

karttuminen tuottaa erilaista osaamista, mutta se voi tuoda myös tilanteita, joissa ei 

enää kyetäkään, ainakaan niin hyvin kuin aiemmin. Eri-ikäisinä saatetaan haluta eri-
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laisia asioita. Kuuluminen tiettyyn ikäryhmään saattaa vaikuttaa siihen, mitä halutaan 

tai ei haluta; kiintoisia saattavat olla esimerkiksi tietyn ikäryhmän muista poikkeavat 

yhteiset osaamiset tai haluamiset. Ajankohta tai ajankohdan vaihtuminen voivat tuo-

da tullessaan asioita, joita ei enää osata tai kyetä tekemään, mutta joita ei mahdolli-

sesti enää halutakaan. (Jyrkämä 2003a.) 

 

Ihminen törmää jatkuvasti omassa elämässään osaamisen, kykenemisen ja täytymi-

sen vuorovaikutukselliseen dynamiikkaan. Hyvä esimerkki ikääntyneitä ihmisiä aja-

tellessa on pankkiautomaatti, joka on ajankohdan tuoma uusi asia ja joka edellyttää 

tiettyä osaamista ja myös kykenemistä. Tilanteeseen voi yhdistyä erilaista haluamis-

ta: yksi haluaa opetella, toinen ei, kolmas pyytää osaavan ja kykenevän lapsenlapsen-

sa mukaan tai antaa pankkikorttinsa avustajalleen. Kiinnostus kohdistuu erilaisiin 

tilanteisiin ja erilaisiin toimintavaihtoehtoihin. Kyse on ilmeikkäällä tavalla osaami-

sen, kykenemisen, haluamisen ja täytymisen yhteenkietoutuvasta dynamiikasta. Per-

formatiivisen toimintakyvyn tutkimiseen sopii havaintotutkimus, mutta on tarpeen 

myös saada selontekoja siitä, miten ihmiset ymmärtävät, selittävät, antavat merkityk-

siä erilaisille ilmiöille ja asioille konkreettisissa toimintatilanteissa. (Jyrkämä 

2003a.). 

 

Jyrkämä (2003) esittää tilanteiden, ilmiöiden ja ihmisten hahmottamista ideaalityyp-

peihin rakentamalla kolmen muuttujan kuvion, jossa osaaminen, kykeneminen ja 

haluaminen on esitetty kaksiluokkaisina muuttujina (osaa, ei osaa; kykenee, ei kyke-

ne, haluaa, ei halua). Kuviolle on mahdollista löytää käyttöä paikallisen toimintakult-

tuurin analysoimiselle, esimerkiksi mitä henkilökunta odottaa asukkaiden osaavan, 

kykenevän tai haluavan ja millaista osaamista, kykenemistä ja haluamista laitoksen 

tilat näyttäisivät edellyttävän samoin arjen toiminnat. Kuviota voisi käyttää myös 

yksilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman teon yhteydessä ihmisen tullessa lai-

tokseen: mitä laitoksen arjen asioista tulija osaa, kykenee ja haluaa; mitä laitos ei 

pysty tarjoamaan tai laitoksen ei ole tapana tarjota. Kuvio voisi toimia viitekehykse-

nä asukkaan seurannassa. 

 

Empowerment-käsite on tuonut eri alojen työskentelyyn pyrkimyksen asiakkaiden 

valtaistumiseen tai voimaantumiseen. Tällöin ongelmien sijasta korostuvat mahdolli-

suudet (Helin 2002; Empowerment 2007). 
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4 VANHENEVA IHMINEN YHTEISKUNNASSA ERI NÄKÖKULMISTA 

 

4.1 Etiikka ja elämän arvot 

 

Arvot sisäisen prosessin tulos ja ulkopuolisen arvomaailman heijastuma 

 

Tarkastellessaan vanhenemista etiikan ja elämän arvojen näkökulmasta Lindqvist 

(2002) lähtee siitä, että vanheneminen on prosessi, joka monella tavalla vaikuttaa 

ihmisen käsityksiin elämästä ja omasta itsestään sekä ihmisen rooleihin ja arvoihin. 

Iän lisääntymisen myötä ihmisen tapa katsoa itseään ja antaa asioille merkityksiä 

muuttuu. Näin ollen ikääntyminen on olennaisesti myös arvoja koskeva sisäinen ta-

pahtumasarja, jolla on suuri merkitys yksilön kannalta. Samalla myös yhteiskunnalli-

nen tapahtumien virta ja siinä ilmenevät arvostukset, oletukset ja rakenteet vaikutta-

vat ikääntyneiden ihmisten käsityksiin heidän arvoistaan, paikastaan ja arvostaan 

yhteiskunnassa. Jokainen vanhenee yksilöllisesti, vaikka vanhenemiseen kuuluu yh-

teisiä ja yleisiä piirteitä. Vanhuuteen liittyviä mielikuvia ja arvoja on pohdittava mo-

lemmilta puolilta, koska tietyssä tilanteessa on vaikea päätellä suoraan, mikä vanho-

jen ihmisten omista arvostuksista on muodostunut ensisijaisesti sisäisen prosessin 

tuloksena, mikä taas ulkopuolisen arvomaailman ja sosiaalisten rakenteiden heijas-

tuksena. 

 

 

Aikaa omalle tarinalle ja elämän pohtimiselle 

 

Kun vanhalla ihmisellä on suorittavia rooleja vähemmän kuin aikaisemmin elämässä, 

hänellä on aikaa enemmän oman tarinan sisäiseen hahmottamiseen ja siihen liittyvien 

merkitysten pohtimiseen. Tilanne luo mahdollisuuden kulttuurisen, henkisen ja hen-

gellisen elämän voimistumiselle. Ihminen on fyysinen, sosiaalinen ja henkinen olen-

to. Ihmisen henkisyyteen kuuluvat hänen sisäiset kokemuksensa, arvonsa ja va-

kaumuksensa. Persoonana oleminen perustuu ihmisen henkiseen ulottuvuuteen. Ih-

minen kokee eheytensä ja koskemattomuutensa henkisiksi realiteeteiksi. Hengelli-

syydellä tarkoitetaan ihmisenä olemisen aluetta, jolla ihminen kokee olevansa teke-

misessä itseään suuremman voiman ja tarkoituksen kanssa. Yleensä pyhyydestä pu-

hutaan eniten uskonnollisten ilmiöiden, uskomusten, instituutioiden ja rituaalien yh-

teydessä. Pyhyyden ja uskonnon välillä ei välttämättä ole näin suoraa yhteyttä. Van-

halla ihmisellä voi olla esimerkiksi kauneuteen, luontoon, arvoihin tai elämänkatso-

muksiin liittyviä pyhyyden kokemuksia ja mielikuvia ilman, että ne olisivat uskon-

nollisia elämyksiä tai että ne liittyisivät suoraan uskonnollisiin elämänselityksiin. 
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Yleisin tapa on kuvata pyhyyttä rajalle tulemisen, meihin ihmisiin nähden suvereenin 

”toisen” kohtaamisen kokemuksena. (Lindqvist 2002.) 

 

Kosketuksessa pyhään syntyy vahva kokemus siitä, että ollaan tekemisissä sellaisen 

merkittävän kanssa, joka ei ole vapaasti käytettävissä, käskettävissä tai määriteltävis-

sä, vaan johon rajaudutaan. Ei ole harvinaista, että vanhat ihmiset joutuvat jonkinlai-

sen uskonnollisen manipulaation kohteeksi. (Lindqvist 2002.) 

 

Uskonto voi olla myös syvä mielenrauhan, sisäisen tasapainon ja rikkaan henkisen 

elämän lähde. Uskonnossa tiivistyy ihmiskunnan syvintä henkistä perintöä. Uskon-

non peilistä ihminen voi löytää itsensä ainutkertaisena yksilönä ja samalla osana 

elämän kokonaisuutta. Tärkeää on, että uskonto voi ratkaista ihmisen peruskysymyk-

sen luottamisen mahdollisuudesta. Aidossa uskossa on peruskokemuksena luottavai-

nen jättäytyminen sen varaan, mitä ei voi eikä tarvitse itse hallita. (Lindqvist 2002.) 

 

 

Suhde aikaan ja tilaan muuttuu 

 

Lindqvist (2002) pitää mielekkäänä oletusta, että eri ikäkausina ja erilaisissa elämän-

vaiheissa ihmisen suhde aikaan ja tilaan muuttuu. Elämähän hahmottuu ulkoisesti 

aikaan ja tilaan. Kykyä orientoitua ulkoisiin ajan ja paikan realiteetteihin pidetään 

tärkeänä selviytymisen ja psyykkisen terveyden edellytyksenä. Ajankohta ja fyysinen 

paikka antavat koordinaatin kaikille tapahtumille ja olioille. Ajalla ja tilalla on myös 

sosiaalisia ja psyykkisiä ulottuvuuksia, joilla on monikerroksisia, muuttuvia ja yksi-

löllisiä merkityksiä. Ihminen käsittelee myös häneen itseensä varastoitunutta aikaa ja 

tilaa ja luo sitä kautta uuden suhteen itseensä ja omaan historiaansa. Ihminen ikään 

kuin kertoo itsensä itselleen yhä uudelleen ja jäsentää kokemuksiaan uudella tavalla. 

Elämän prosessi kaikissa vaiheissaan rakentuu liittymisestä, kuulumisesta johonkin, 

irrottautumisesta ja erillisyydestä. Vanhuudessa ulkoinen luopuminen on usein sel-

västi havaittavissa, esimerkiksi sairauden yhteydessä ja kuoleman läheisyydessä. 

Kuitenkin irrottautuminenkin voidaan kuvata itseensä liittymiseksi. Elämässä ja kuo-

lemassa elämä rajautuu tuntemattomaan, jolle voi vain antautua. Ihminen on oman 

salaisuutensa kantama. (Lindqvist 2002.) 

 

 

Vanheneminen elämän kokonaisuuden ja säilymisen kannalta 

 

Aikakäsitykset ja ajan kokeminen ovat ajan myötä muuttuneet. Elämän ja ajan sykli-

syys on vaihtunut lineaarisuudeksi. Syklisyys liittyi toistuviin luonnon kiertokulkui-
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hin ja niihin liittyneisiin kalentereihin, työjaksoihin ja juhliin. (Jyrkämä 2001.) Nyky-

yhteiskunnassa lineaarinen aikakäsitys hallitsee elämää. Aika etenee, kulkee, juok-

see, kiiruhtaa ja loppuu. (Lindqvist 2002.) 

 

Luonnossa elämä näkyy toisenlaisena. Elämän kiertokulussa mikään ei toistu saman-

laisena kuin ennen, vaan kokonaisuus kiertää samaa ikuista kehäänsä uusien itsensä 

syntymisen, hedelmällisyyden, luopumisen ja kuoleman kierrossa. Näin ollen voisi 

puhua kiertävästä, sulkeutuvasta tai täyttyvästä ajasta yhtä hyvin kuin juoksevasta 

ajasta. Elämä ei ole lakannut olemasta. Sen edellytys on elämän kyky toisintaa itse-

ään, yksilöolioiden katoavaisuus ja elämän luonnosmaisuus, tavallaan keskeneräi-

syys. Elämän keskeneräisyys on fyysistä, sosiaalista, psyykkistä, moraalista ja hen-

kistä. On tilaa tutkia ja täydentää itseään ja hakea apua itsensä ulkopuolelta. Elämään 

kuuluu keskeneräisyys ja haavoittuvuus tai muuten sen perusta alkaisi tuhoutua 

omaan itseensä ja moraaliseen erinomaisuuteensa. Vanheneminen on elämän koko-

naisuuden ja säilymisen kannalta tarkoituksenmukaista eikä pelkästään välttämätön-

tä. Kaiken sen, mikä syntyy, on myös tuhouduttava. Kaikkein selvimmin elämän 

muodonmuutos näkyy syntymässä ja kuolemassa. Syntymä ja kuolema ovat ihmisen 

elämänhallinnan kannalta suurimpia hallitsemattomuuden, passiivisuuden ja käsittä-

mättömyyden hetkiä. (Lindqvist 2002.) 

 

Jos elämä ymmärretään täyttyvänä prosessina, jossa ihmisen tarina rikastuu ja moni-

puolistuu, uusien kokemusten ja sisäisen työstämisen myötä, niin vanhuus voidaan 

nähdä pikemminkin elämän täyttymyksenä kuin sen tyhjentymisenä. Tämä ei merkit-

se vain tyyntymistä, syvällistymistä ja onnellistumista, vaan elämässä säilyy myös 

jännitys, valo ja varjo, vastakohtien ikuinen dialogisuus. Yksilötarinat ovat aina pal-

jon enemmän kuin niiden pohjalta tehdyt yleistykset. (Lindqvist 2002.) 

 

 

Ihmisen ymmärtäminen ja hyväksyminen 

 

Ihmisen ymmärtäminen ja hyväksyminen ilmenevät pohjimmiltaan haluna ja kykynä 

mennä mukaan hänen tarinaansa. Nykyajassa on vain vähän tilaa ihmisten aidoille 

tarinoille. Kun joku menee hoitamaan asioitaan johonkin virastoon, hänelle tehdään 

muodollisia kysymyksiä ja annetaan ehkä lomake täytettäväksi. Hänen tietonsa tal-

lennetaan arkistoon kuvitellen, että hänet voitaisiin ”tunnistaa” ja ”ymmärtää näiden 

tietojen perusteella. (Lindqvist 2002.) 

 

Ihmissuhteissa ammattietiikka edellyttää ennen kaikkea riippuvaisen ihmisen ihmis-

arvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista sekä kykyä asettua tämän asemaan. 



 26 

Se tarkoittaa sekä empaattista ja eläytyvää asennoitumista että halua selvittää riittä-

västi tuettavan tilanteeseen liittyviä asioita. Erityisesti asiakassuhteiden luottamuk-

sellisuudelle on pantava paljon painoa. Oman ammattitaidon ja tietämyksen ylläpito 

kuuluu oleellisena osana ammattietiikkaan. (Lindqvist 2002.) 

 

Myös ammatillisen ymmärtämisen kaikkivoipuutta voi ilmetä. Alun perin hapuile-

vasta yrityksestä nähdä asiakkaan maailma myötätuntoisesti sisältäpäin tuleekin mas-

siivinen ymmärtämiskoneisto. Asioita saatetaan pyrkiä ratkomaan ymmärtämällä 

ennen kuin niitä on yritetty vakavasti edes tutkia. Tämä ymmärtämiskoneisto tuottaa 

suuria eettisiä ongelmia. Nopea ja rutiininomainen ymmärtäminen jonkinlaisena it-

sestään selvänä lähtöasetelmana on kohtaamattomuutta. Esimerkiksi vanha ihminen 

otetaan haltuun ja analysoidaan ennen kuin hänellä on ollut mahdollisuutta asettua 

tilanteeseen ja kertoa oma tarinansa oman kokemuksensa kautta. Jos vanha ihminen 

on taipuvainen riippuvuuteen ja auktoriteettiuskoon, mikä on melko tavallista, hän 

omaksuu pahimmillaan auttajiltaan joukon määritelmiä itsestään. (Lindqvist 2002.) 

 

Vanhuustutkimuksessakin on ollut pyrkimys määritellä vanhuus yleisesti tietynsisäl-

töiseksi ja tiettyä kokonaispyrkimystä palvelevaksi. Näin on päädytty toisaalta idea-

listiseen tulkintaan ja toisaalta vanhuuden kuvaamiseen negatiivisena luopumis- ja 

menettämisprosessina. (Lindqvist 2002.) Kaikki vanhat ihmiset eivät halua irtaantua 

ja luovuttaa. Yhteisöön kuulumisen tulisi olla oikeus. Silloin voi valita, haluaako 

kuulua yhteisöön. Nykyiset asenteet ja rakenteet saattavat tukea vanhojen ihmisten 

jäämistä vangeiksi asuntoihinsa. Vanhuus ymmärretään usein yksityiseen rajautuvak-

si elämänpiiriksi, kotona olemiseksi. Vanhaan ihmiseen ei liitetä kansalaisuutta, kun-

talaisuutta tai aktiivista osallistumista. Esimerkiksi kotona asumisen ympäriltä on 

leikattu kaikki ne asiat, jotka olisivat välttämättömiä elämän mielekkyyden kannalta. 

(Kauppila 2006.) 

 

Asenteellisella tasolla tarvitaan muutosta vanhus-käsityksen laajentamiseksi. Vanho-

jen ihmisten kotona selviämisen tukeminen on kapeutunut kotona selviämisen tuke-

miseksi, survival-taisteluksi. Aikaisemmin esimerkiksi kunnallisen kotipalvelun teh-

täviin kuului viedä ihmisiä ostoksille ja muille asioille ja huolehtia heidän sosiaalisis-

ta tarpeistaan. Nykyään puhutaan harvoin siitä, kuka vie ulos ja kuinka ihmiset pää-

sevät asunnostaan ulos. Vanhustenhuollossa pitäisi resurssien riittävyyden korosta-

misesta kääntää katse siihen, kuinka turvataan vanhojen ihmisten ulospääsy niin yk-

sityiskodista kuin laitoksestakin. Kysymys ei ole vain fyysisestä rakennuksesta ulos-

pääsystä, vaan pääsystä yhteisöön toteuttamaan rooliaan kansalaisina ja yhteisön 

jäsenenä. (Kauppila 2006.) 
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Vanhojen ihmisten tasavertaisten oikeuksien takaaminen, heidän osallisuutensa hel-

pottaminen ja heidän palvelujensa parantaminen olisivat omiaan lievittämään yksi-

näisyyttä. Tiiviin sosiaalisen verkoston on todettu vähentävän yksinäisyyttä. Kotona 

asumista sinänsä on nähty korostettavan liikaakin ja pidetty tärkeänä etsiä vaihtoeh-

toja kodeista, joissa olisi omia ja yhteisiä tiloja. Kuitenkin laitosmaisesta tai kasar-

mimaisesta asumisesta päiväjärjestyksineen halutaan päästä eroon. (Tuominen 2006.) 

 

Sinivihreän hallitusohjelmaan mukaan kansalaisten perusturvaa on vahvistettava. 

Yhteiskunnan sosiaalisia tukia ja palveluita pitää kohdentaa huolenpitoa eniten tar-

vitseville. Ketään ei jätetä yksin. (Valtioneuvosto 2007.) 

 

 

Oikeudellinen perusta ja eettinen vastuu 

 

Yhteiskunnan oikeudellinen perusta edellyttää, että lainsäädännön pohjalla on aito 

eletty ja aidosti arvostettu moraalinen todellisuus. Eettinen keskustelu voi alkaa myös 

siitä, mihin laki lopettaa. Eettinen vastuu ei rajoitu juridiseen vastuuseen. Jokaisen 

yksilön ja yhteisön pitäisi synnyttää eettistä ymmärrystä ja itseohjautuvuutta, joka 

syntyy ihmisen omasta halusta ja sitoutumisesta. (Lindqvist 2002.) 

 

Eettisten kysymysten yhteydessä törmätään lähes aina myös moralismiin eli yritetään 

määritellä ja kontrolloida maailmaa tietyn mustavalkoisen moraaliasetelman mukaan. 

Moralismia kohdistetaan erityisen paljon muista riippuvaisiin ihmisiin, esimerkiksi 

sairaisiin ja vanhuksiin. Maailma saatetaan kuvata yhdenlaiseksi, mutta eletään to-

deksi toisenlaisena. Usein vanhustyöstä puhutaan hyvin idealistisesti, mutta silti jat-

kuvasti tulee myös heitteillejättöä ja huonoa kohtelua. (Lindqvist 2002.) 

 

Ajalle tyypillisesti palvotaan voimaa, nuoruutta ja terveyttä. Tässä kauniiden ja roh-

keiden maailmassa menestyksestä ja hyödyllisyydestä tulee helposti ihmisen varsi-

nainen mitta sen sijaan, että ihmistä pidetään arvokkaana hänen ihmisyytensä perus-

teella riippumatta hänen laadustaan, ansioistaan tai hyödyllisyydestään. (Vikström 

2007.) 

 

Jokaisella on arvo ja merkitys pelkästään olemalla olemassa yhteisössä, jossa tun-

nesiteet yhdistävät. Tällaisessa yhteisössä raihnaisinkin ihminen pystyy olemaan yh-

teisön täysivaltainen jäsen. Poliittisilla päätöksillä voidaan poistaa suurimpia esteitä 

yhteisöllisyyden syntymiselle ja vahvistumiselle, vaikka yhteisöllisyyttä ei synny 

organisoimalla. Esimerkiksi vanhusten hoitamiseksi tarvitaan oikeus tehdä lyhennet-

tyä työaikaa tai jäädä määräajaksi pois työstä. Erityisesti omaisen saattohoitovaihees-
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sa on voitava saada hoitovapaata. Yhteisyyden tarve on molemminpuolinen. (Vik-

ström 2007.) 

 

 

Taloudellisten voimavarojen priorisointi 

 

Taloudellisten voimavarojen käytön priorisointi on keskeisimpiä alueita, missä ky-

symys vanhojen ihmisten ja vanhuuden arvosta konkretisoituu. Välttämättä paikkan-

sapitävä ei ole väite, jota priorisointikeskustelussa on tähdennetty, että itseään hei-

kosti puolustamaan kykenevät ryhmät ovat hoidossa korkean prioriteetin ryhmiä. 

Ajan henki, yleinen välinpitämättömyys ja ulkokohtaisesti tulkitun autonomian ää-

rimmäinen korostaminen johtavat helposti siihen, että hoitoja saavat parhaiten ne, 

joilla on kykyä, halua ja voimaa oman etunsa ajamiseen ja asemansa puolustamiseen. 

Myös työntekijät saattavat varoa luonnostaan sellaisia ”hankalia” vanhuksia omaisi-

neen, jotka mahdollisesti ovat halukkaita nostamaan kiista- ja kanteluprosesseja. 

(Lindqvist 2002.) 

 

Yhteiskunnan korkeimpiin arvoihin kuuluu pitää huolta yhteisön heikoimmista jäse-

nistä; niistä, jotka ovat marginaalin marginaalissa. Sillä mitataan yhteiskunnan sivis-

tystaso. Aina on myös rahaa siihen, mitä pidetään tärkeänä. Kysymys on arvovalin-

noista. Vanhusten huoltoa ei voi pitää ihmisarvoisena silloin, kun vanhat ihmiset 

joutuvat makaamaan märissä vaipoissaan psykoosi-, masennus- ja unilääkkeiden 

rauhoittamina. Tällainen tilanne osoittaa, että yhteiskunta on joutunut ristiriitaan kor-

keimpien arvojensa kanssa. (Vikström 2007.) 

 

 

Hoidon ja hoivapalvelujen resursointi ja laatu 

 

Oikeudenmukaisuus kuuluu priorisointikeskustelun kovaan ytimeen. Uusliberalismin 

ja markkinaideologian hallitsemaan yhteiskuntaan siirtyminen koskettaa syvällisesti 

myös ihmisarvoa. (Vikström 2007.) Huolimatta suomalaisten selvän enemmistön 

asettumisesta pehmeiden postmaterialististen arvojen tukijoiksi, myös kovemmat 

taloudelliset arvot ovat saaneet kannatusta. Kilpailukyky-yhteiskunnassa yhä useam-

pien turvallisuus on järkkynyt, kuten työn mielekkyyden katoaminen, työntekijöiden 

ja toimihenkilöiden uupuminen ja vanhusten huollon horjuminen osoittavat. (Riihi-

nen 2007). Hoidolle ja hoivalle haluttaisiin antaa vain välttämätön minimimäärä re-

sursseja ja niitä arvostetaan lähinnä juhlapuheissa. Tutkimuksen ja hoidon piirissä on 

paljon kaupallista ja markkinointilähtöistä dynamiikkaa. Suomalaisessa yhteiskun-

nassa joudutaan ottamamaan kantaa siihen, annetaanko järjestelmän ajautua tilantee-
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seen, jossa osa kansasta kustantaa itselleen laadukasta hoitoa ja muita haluamiaan 

palveluja, mutta osa joutuu tyytymään paljon vähäisempiin ja laadultaan kyseenalai-

sempiin palveluihin. (Lindqvist 2002.) Vanhusten hoidon ja palvelun yleinen laa-

tusuositus kunnille korostaa kuntien päättäjien vastuuta ja antaa suuntaviivat, miten 

kuntalaiset voivat arvioida oman kuntansa palvelutasoa (STM 2001). Uusi luonnos-

vaiheessa oleva laatusuositus sisältää entistä vahvemman painotuksen hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämiselle, ikääntyneiden hoitoa ja palveluja ohjaaville arvoille ja 

eettisille periaatteille sekä ikäpoliittisen strategian toimeenpanolle, arvioinnille ja 

seurannalle (STM 2007a). 

 

On tärkeää, ettei hoidon vaikuttavuutta mitattaessa tyydytä yksinomaan taloudellis-

teknisiin laskelmiin, vaikka kustannusvaikuttavuus ja näyttöön perustuva hoito ovat-

kin eettisesti tärkeitä periaatteita. Ratkaisevaa on viime kädessä se, mitä ihmiselle 

itselleen, hänen arvolleen, toivolleen ja elämänuskolleen tapahtuu. Ihmisarvon kan-

nalta syntyy epäsuhta, kun hoidossa korostuvat teknologis-logistiset näkökohdat, 

mutta ihmisen sisäinen kokemus ja henkiset tarpeet jäävät syrjemmälle. (Lindqvist 

2002.) Vanhusten huollossa on kyse siitä, miten yhteiskuntamme taloudelliset ja in-

himilliset voimavarat pääsevät järkevään käyttöön niin, ettei esimerkiksi nykyisestä 

vanhustenhuollon resurssivajeesta tule pysyvä ihmisyysvaje (Vikström 2007).  

 

Vanhustenhuollon vertailukehittämisessä arvioidaan ja seurataan asiakasrakennetta, 

hoidon laatua, tuottavuutta ja henkilöstöä organisoidaan RAI-tietojärjestelmästä sekä 

toiminta- ja taloustiedoista koottavan vertailukelpoisen tiedon avulla. Vertailutieto 

antaa mahdollisuuden verrata omaa toimintaa muiden vanhuspalvelujen tuottajien 

toimintaan ja kehittää sitä kohti parhaita käytäntöjä. Vuonna 2007 RAI-järjestelmä 

kattoi 31 prosenttia vanhainkotiasukkaista, 25 prosenttia terveyskeskusten pitkäai-

kaishoidon asiakkaista, 15 prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista ja 12 pro-

senttia palveluasumisen asiakkaista. Vanhustenhuollon vertailukehittämiseen osallis-

tuminen edellyttää uuden toimintamallin organisointia ja omaksumista tietojärjestel-

mineen, ohjelmistoineen ja koulutuksineen osallistuvassa organisaatiossa. (Itkonen 

ym. 2007.) 

 

Myös työntekijöiden jaksamiskysymykset on otettava erittäin vakavasti. Uupu-

misongelman takia kokonaiset auttamisjärjestelmät ovat vaarassa romahtaa. Joissakin 

työyhteisöissä on vaikea löytää muita kuin väsyneitä työntekijöitä eikä toisesta voi 

olla tällöin toisen avuksi. (Lindqvist 2002.) Työnilon löytyminen ja säilyttäminen 

tukevat henkilökunnan työssä jaksamista. Muun muassa terveydenhuoltoalan kehit-

tämishankkeessa 2004-2006 on esitetty hyviä käytäntöjä työntekijöiden työhyvin-

voinnin lisäämiseksi. Kehittämistyö paransi tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja yhteis-
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työtä sekä työpaikan ilmapiiriä. Kehittämismenetelmänä käytettiin tasaveroisen vuo-

ropuhelun menetelmää, jonka tavoitteena oli synnyttää ammatti- ja asemarajat ylittä-

vää keskustelua ja parantaa työhyvinvointia konkreettisilla kehittämisideoilla. (STM 

2007b.) 

 

 

Itsemääräämisoikeuden rinnalla yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus 

 

Potilasjärjestöillä, omaishoitajilla, tukihenkilöillä ja ylipäänsä kolmannen sektorin 

edustajilla on terveydenhuollossa entistä suurempi rooli (Lindqvist 2002). Vahva ja 

osallistuva kansalaisyhteiskunta toimii tavallaan valtion vastapainona ja valvojana. 

Monilla järjestöillä on myös tärkeä rooli kansalaisyhteiskunnan sosiaalisen omantun-

non ja hyvinvointivaltion arvojen ylläpitäjänä. (Riihinen 2007.) Monikulttuurisessa 

kansalaisyhteiskunnassa alamaisista on tullut itsenäisiä subjekteja ja tieto liikkuu yli 

rajojen. Vanhoja ihmisiä ei voida holhota miten tahansa, eikä heiltä saa eikä voi pi-

mittää olennaista tietoa. Esimerkiksi informaatioteknologian avulla ainakin teoriassa 

kuka tahansa pääsee käsiksi maailmanlaajuisesti tarjolla olevaan erilaisia hoitovaih-

toehtoja koskevaan tietoon. (Lindqvist 2002.) Myös kunnat ja muut julkiset toimijat 

ovat ryhtyneet kehittämään omia ”hyvinvointi-portaalejaan”, joista esimerkiksi eri-

laiset terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut ovat löydettävissä (Kuusi 2001). 

 

Vapaaehtoisuus, oikeus tiedonsaantiin ja hoitoon ja tutkimukseen suostumisen peri-

aate ovat hoidon ytimessä, mutta ongelmaksi on muodostunut, miten itsemääräämistä 

tulkitaan. Ajatus ihmisestä, joka on itsenäinen, vapaa ja omaa kohtaloaan ohjaava 

yksilö, on aatehistoriallisesti vielä nuori. Vapauden periaatetta on alettu tulkita hyvin 

mekaanisesti. Hoidettavan suostumus tulkitaan yhä useammin rutiininomaiseksi 

osaksi teknistä hoitoprosessia. Potilaalle annetaan faktatiedot sairaudestaan ja saata-

villa olevista hoidoista ja oletetaan, että hän kykenee päättämään omasta hoidostaan. 

(Lindqvist 2002.) 

 

Itsemääräämisen periaate on varmaan periaate, joka suojaa vanhaa ihmistä mielival-

lalta ja jonka tarkoituksena on antaa hänelle aktiivinen rooli hoitopäätöksissä. On 

tärkeä ymmärtää, ettei ihmisen auttaminen voi perustua yhteen periaatteeseen tai sen 

mekaaniseen toteuttamiseen. Itsemääräämisen rinnalla esimerkiksi yhteisen hyvän, 

yhteisöllisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet vaativat huomiota. (Lindqvist 

2002.) 

 

Välittämisen kulttuuri, yhteisöllisyys ja sosiaalista turvallisuutta korostava asenne 

ovat tärkeitä. Ei ole olemassa keinoja tai resursseja, joilla ne voidaan korvata. Kysy-
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mys on yhteiskunnan ja kulttuurin eloonjäämisen kannalta tärkeistä tekijöistä. Yh-

teiskunnan tehtävä on taata laillisuus, turvallisuus, perustava oikeudenmukaisuus ja 

heikkojen suojelu. (Lindqvist 2002; Vikström 2007.) 

 

 

Ihminen tarvitsee toivoa 

 

Vaikka ihminen eläisi hyvinkin kammottavissa oloissa, hän yleensä selviytyy. Jak-

samisen ja itseensä uskomisen minimiedellytys on, että selviytyy kuvittelemaan hy-

vän mahdolliseksi, olipa hyvä, miten rajallista tahansa. Siihen liittyy myös toive, että 

voisi mielessään jollakin tavalla yhdistää itsensä kuvittelemaansa hyvään. Tähän 

vaikuttaa se, mitä ulkopuolinen maailma ihmiseen heijastaa. (Lindqvist 2002.) Van-

husmyönteisellä yhteiskunnallisella ja kulttuurisella ilmapiirillä voidaan osaltaan 

vaikuttaa iäkkäiden ihmisten kokemuksiin siitä, että heidän elämällään on tarkoitus. 

(Palkeinen 2007). Voisi sanoa myös, että ihminen tarvitsee toivoa. Toivo on hyvän 

odottamista ja kykyä liittää itsensä omaan tulevaisuuteensa. Vanhat ihmiset ovat 

meille sekä oma menneisyytemme että oman tulevaisuutemme peili. (Lindqvist 

2002.) 

 

4.2 Ihmisen ja yhteiskunnan välinen suhde 

 

Marin (2002, 89-91) on tarkastellut sosiaalitieteelliseltä kannalta vanhuuden luonnet-

ta. Tällöin keskeinen kysymys muodostuu siitä, millainen on ihmisen ja yhteiskun-

nan välinen suhde. Huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi seuraaviin seikkoihin: 

mitä mahdollisuuksia yhteiskunta antaa ihmiselle elää ja toimia niin, että hän vanhe-

nee ja kokee vanhenevansa haluamallaan tavalla, mitä saamiaan mahdollisuuksia 

ihminen itse käyttää hyväkseen tai tajuaa ympäristönsä tarjoavan, miten ihminen ja 

yhteiskunta vaikuttavat toistensa laatuun ja kehitykseen ja miten ikä ja sukupolvi 

tulee otetuksi huomioon näissä yhteyksissä. Kysymyksiä tarkasteltaessa voidaan sekä 

yhteiskunta että ihminen käsittää monin eri tavoin. 

 

 

Yhteiskunta 

 

Yhteiskunta on perustaltaan ihmisten ja ihmisryhmien muodostama sosiokulttuurinen 

yhteisö. Sitä voidaan kuvata sille tyypillisten ajattelumallien, arvostusten, tapojen ja 

normien avulla. Yhteiskunta voidaan nähdä järjestelmänä, joka koostuu erilaisista 

virallisista ja epävirallisista instituutioista, kuten sosiaaliturvajärjestelmästä ja koulu-
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tusjärjestelmästä. Yhteiskunta on itsessään jo suuri verkosto. Sosiaaliset verkostot 

voivat muodostua sekä yksilöistä, ryhmistä ja instituutioista tai olla näiden keskinäi-

siä verkottumisia. Yhteiskunta voidaan nähdä myös kentäksi, areenaksi tai näyttä-

möksi, jossa yksilöt, ryhmät ja instituutiot toimivat. 

 

 

Yksilö 

 

Samoin kuin yhteiskuntaa ihmistäkin voidaan tarkastella eri puolilta. Ihminen yksi-

lönä on yhteiskunnan peruselementti, jolla on yhteiskunnasta eroavia piirteitä. Jos 

yhteiskunta on yhteisöllinen ja julkinen, niin yksilö on yksilöllinen ja yksityinen. 

Ihmistä toimijana painotetaan silloin, kun hänet nähdään kuluttajana ja tuottajana, 

aktiivisena ja passiivisena, muuttajana ja säilyttäjänä. Ihmistä voidaan mieltää abst-

raktisesti yhteiskunnan voimavarana eli pääoman tuottajana ja haltijana. Tarkastelta-

essa ihmisen eri puolia iän ja vanhenemisen kannalta on tarpeen kysyä, onko ihminen 

iän myötä kehittyvä ja oppiva, taantuva vai paikallaan pysyvä vai onko hän yleensä-

kin muuttuva tai muuttumaton. (Marin 2002.) 

 

 

Suomalainen yhteiskunnan ja arkielämän visio 

 

Visiona on hyvinvoiva ja taloudellisesti kilpailukykyinen Suomi, jossa kansalaisten 

on hyvä elää ja yrityksillä on parhaat mahdolliset toimintapuitteet uusien tuotteiden 

ja palveluiden kehittämiseen. Tavallisten kansalaisten kokema arkipäivän hyvinvoin-

ti on vision ytimessä. Suomen kansainvälinen houkuttelevuus yritysten sijaintipaik-

kana ja ihmisten elinympäristönä perustuu korkeatasoiseen hyvinvointiosaamiseen 

sekä yksityisen, julkisen ja kansalaissektorin kiinteään yhteistyöhön uusien teknolo-

gisten, taloudellisten ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä. Hyvinvoivat kan-

salaiset ja kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset tekevät Suomesta edelläkävijän 

pitkälle kehittyneiden yhteiskuntien joukossa. (Hämäläinen 2006.) 

 

Yhteiskunta on monimutkainen taloudellinen, kulttuurinen ja poliittinen järjestelmä, 

jonka pitkänaikavälin menestys edellyttää, että sen osa-alueet sopivat yhteen ja ovat 

sopusoinnussa jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön kanssa. Tällä hetkellä suo-

malaiseen yhteiskuntaan kohdistuu sekä ulkoisia että sisäisiä uudistuspaineita. Ulkoi-

sia paineita aiheuttaa maailmantalouden murros, sisäisiä paineita suomalaisen arki-

elämän ja kulttuurin muutokset. Suomalainen yhteiskunta voi menestyä tulevaisuu-

dessa, jos se pystyy kehittämään näihin uusiin haasteisiin taloudellisesti, sosiaalisesti 

ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. (Hämäläinen 2006.) 
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Maailmantalouden murroksen rakenteellista uudistushaasteista on keskusteltu viime 

vuosina. Kuitenkin ihmisten arkielämään ja hyvinvointiin liittyvät pitemmän aikavä-

lin muutokset ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka ne muodostavat perustan 

toimintamallien ja rakenteiden uudistamiselle. Korkeatasoinen hyvinvointi ja talou-

dellinen kilpailukyky on mahdollista yhdistää tulevaisuuden Suomessa, mutta se 

edellyttää arkielämän ja hyvinvoinnin muutosten huomioonottamista päätöksenteos-

sa. (Hämäläinen 2006.) 

 

Monien viimeaikaisten tutkimusten tuloksia yhdistämällä voidaan osoittaa, että vain 

silloin, kun työn tekeminen vastaa sekä tuotannon että työntekijöiden tarpeisiin, työ-

markkinat voivat toimia tasapainoisesti. Kun ammatillista koulutusjärjestelmää ol-

laan kehittämässä yhä enemmän työelämän tarpeita palvelevaan suuntaan, työelämän 

ja yksilön välisten intressien ristiriidat, kohtaamattomuus, työssä jaksamisen ja muut 

yksilön tasolla ilmentyvät ongelmat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. (Jokinen & 

Luoma-Keturi 2006.) 

 

Yhteiskunnan vaurastuminen ja avautuminen ovat luoneet tilanteen, missä kansalais-

ten resurssit, toimintamahdollisuudet, vapaudet ja valinnan mahdollisuudet ovat ai-

empaa suuremmat. On mahdollisuus parhaimmillaan erittäin korkeatasoiseen hyvin-

vointiin, mutta se asettaa suuria haasteita ihmisten elämänhallinnalle. Lukemattomat 

vaihtoehdot saattavat johtaa sellaisiin päätöksiin ja käyttäytymiseen, joka tyydyttää 

yksilön tarpeita lyhyellä aikavälillä, mutta aiheuttaa pitkällä aikavälillä ongelmia 

sekä hänelle itselleen että koko yhteiskunnalle. Suomalaisen hyvinvoinnin kehittämi-

nen tulevaisuudessa vaatii uuden tilanteen tiedostamista, kansalaisten elämänhallin-

nan tukemista ja vastuullisten valintojen ja käyttäytymisen kannustamista. (Hämäläi-

nen 2006.) 

 

Suomi on tällä hetkellä vauraampi kuin koskaan ja valtaosa väestöstä on kansainväli-

sesti vertaillen hyvin tyytyväinen elämäänsä. Kansalaisten käytettävissä olevat re-

surssit ja toimintamahdollisuudet ovat parantuneet. Fysiologiset ja turvallisuuteen 

liittyvät tarpeet on jo melko hyvin tyydytetty väestön enemmistön osalta. Tarve-

hierarkian ylimpien tasojen tarpeet, kuten lähimmäisen rakkauden ja yhteisöllisyy-

den, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet ovat tulleet hyvinvoinnin kehittämi-

sen kannalta keskeiseen asemaan. Sosiaalisten suhteiden merkitystä hyvinvoinnille 

ovat lisänneet perinteisten sosiaalisten suhteiden heikentyminen ja yksinelävien ih-

misten määrän kasvu. (Hämäläinen 2006.) 
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Suomalaiseen yhteiskuntaan perinteisesti kuulumattomat instant-tunteet ovat valtaa-

massa alaa. Niissä ihmismassa kokee yhteisöllisyyttä jonkin tapahtuman äärellä. 

Voidaan pohtia, kertooko tämä ihmisten yksinäisyydestä. Massan mukaan voi mennä 

yksinkin ja tuntea hetken ajan olevansa osa ryhmää tai yhteisöä. (Lahti 2006.) Hy-

vinvoinnin kannalta tärkeän yhteisöllisyyden luonne on muuttumassa. Uudenlaisten 

yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille kasvaa (”uusheimoutuminen”), kun ihmiset entis-

tä enemmän rakentavat identiteettiään itse valitsemissaan yhteisöissä. Korkeampien 

tarpeiden korostaminen asettaa kokonaan uusia haasteita yksityisen, julkisen ja kan-

salaissektorin toimintamalleille. (Hämäläinen 2006.) 

 

Maslowin hierarkian ylimpien tarpeiden merkityksen kasvu vähentää materiaalisen 

kulutuksen roolia hyvinvoinnissa. Kulutustottumuksilla voi viestiä tiettyyn yhteisöön 

kuulumista, sillä ei voi parantaa sosiaalisia suhteita tai hankkia arvostusta vauraassa 

yhteiskunnassa. Kansalaisten hyvinvointi kärsii kulutusyhteiskuntaan liittyvästä kil-

pailusta, jossa yhden voitto on toisen tappio. Ihmiset tottuvat melko nopeasti kohon-

neeseen elintasoon, minkä jälkeen lisäkulutuksesta saatu hyvinvointietu häviää pois. 

Tietyn tulo- ja varallisuustason jälkeen talouskasvu tuottaa väheneviä hyvinvointi-

hyötyjä. (Hämäläinen 2006.) 

 

Turvallisuuden tunteen heikentyminen on alentanut inhimillisten tarpeiden tyydytyk-

sen tasoa. Arkielämän epävarmuus on lisääntynyt, mikä johtuu muun muassa maail-

mantalouden murroksesta, globaalien riskien kasvusta (terrorismi, pandemiat, ilmas-

tomuutos, luonnonkatastrofit), työelämän epävarmuuden, kiireen ja ihmissuhdeon-

gelmien lisääntymisestä ja informaatiovallankumouksen luomasta infoähkystä. Arjen 

epävarmuuden kasvuun on reagoitu monella tavalla: koteja sisustetaan, kauniita esi-

neitä, perinteistä muotoilua, kaivataan yksinkertaisuutta, hiljaisuutta ja rauhaa (”slow 

food” liike), perinteisiä tapoja ja arvoja vaalitaan ja vahvoja poliittisia johtajilla on 

kysyntää; kansanliikkeiden radikalisoituminen (tavoite turvallisuus, yhteisöllisyys, 

arvostus) on mahdollista. (Hämäläinen 2006.) 

 

Ihmisten arkielämää muuttaa myös tietoyhteiskunnan kehittyminen ja uusien tieto- ja 

viestintäteknologioiden leviäminen yhteiskunnassa (Hämäläinen 2006). Esimerkiksi 

kehitettävät omahoidon palvelumallit ovat monikanavaisia. Asiakkaat saavat kontak-

tin sähköisiin asiointi- ja terveydenhuollon ammattilaisten palveluihin käytännölli-

simmäksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi puhelimella, internetliittymällä, digi-

tv:llä tai mobiililiittymällä. (Kivisaari ym. 2007.) Uudet teknologiat mahdollistavat 

24/7-yhteiskunnan, jossa työtä voi tehdä sekä tavaroita ja palveluita hankkia 24 tun-

tia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa. Tällainen e-yhteiskunta muuttaa 

merkittävästi kansalaisten aikakäsitystä ja ajankäyttöä. (Hämäläinen 2006.) 
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Uuden teknologian hyödyntäminen tulee kasvattamaan myös väestöryhmien eroja, 

kun osa ihmisistä ei pysty hyödyntämään uusia tuotteita ja palveluita tehokkaasti. 

Esimerkiksi vaikeat näkö-, kuulo- tai sorminäppäryysongelmat haittaavat monia 

ikääntyneitä ihmisiä hyödyntämästä kommunikointi- ja on-line-palveluja (Euroopan 

komissio 2007; European Commission 2007). Helppokäyttöisten tuotteille ja palve-

luille on tarvetta. Yhä monimutkaiset teknologiat pitää saada käyttäjän näkökulmasta 

yksinkertaisiksi. (Hämäläinen 2006.) Rinne ja Jauhiainen (2006) viittaavat ikäihmis-

ten ”uudenlaiseen toimintakykyyn”, jonka olennaiseksi osaksi ollaan pystyttämässä 

yhä laajenevia sähköisiä tieto- ja palvelujärjestelmiä ja samalla uusia oppimisympä-

ristöjä. Kaikille tasa-arvoista tietoyhteiskuntaa kehitettäessä myös ikäihmisten uu-

deksi kansalaistaidon vaatimukseksi on tulossa sähköinen luku- ja viestintätaito, mi-

käli heille ei rakenneta vaihtoehtoisia malleja elää ja toimia arjessaan täysivaltaisina 

kansalaisina. 

 

Väestön vanheneminen sekä vanhempien ikäluokkien entistä suurempi tulo- ja varal-

lisuustaso, terveydentila ja suurempi aktiivisuus tulevat lisäämään seniorikansalais-

ten taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä. Seniorimarkkinoiden kasvu avaa 

Suomelle uusia mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden sekä ikääntymiseen liittyvi-

en teknologisten ratkaisujen viennissä. Poliittisen vallan pysyminen suurilla vanhe-

nevilla ikäluokilla voi korostaa sukupolvien välistä kuilua. (Hämäläinen 2006; He-

lander 2006.) 

 

Vauraassa hyvinvointivaltiossa kasvaneiden nuorten arvomaailma on hyvin erilainen 

kuin teollistuvassa Suomessa varttuneiden ikäpolvien, joille materiaalisten perustar-

peiden tyydyttäminen muodosti keskeisen haasteen. Suomalainen arvomaailma 

muuttuukin hiljalleen väestörakenteen uudistumisen myötä teollisessa yhteiskunnas-

sa vallinneesta talous- ja suorituskeskeisyydestä kohti postmaterialistisia, subjektii-

vista hyvinvointia koskevia arvoja. (Puohiniemi 2002; Hämäläinen 2006.) Muuttuva 

maailma voi näyttää hyvin uhkaavalta sellaisesta, jonka arvoissa perinteiden kunnioi-

tus ja turvallisuuden korostaminen ovat etusijalla, kun taas mahtavalta ja kiinnosta-

valta sellaisesta, jonka arvoissa on päällimmäisenä avoin ja rohkea suhtautuminen 

uusiin asioihin tai muuttumisen itsearvoisuus. (Puohiniemi 2002, 4-6.) 
 

Uusi aktiivinen seniorisukupolvi lisää arvojen kirjoa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Tavoitteena tulisi olla kulttuurisen erilaisuuden ymmärtäminen, arvostaminen ja hal-

linta sekä eri ryhmien rauhallinen yhdessä eläminen. (Karisto 2004; Hämäläinen 

2006.) Sukupolvien välinen vuorovaikutus on muuttunut esimerkiksi oppimisen nä-

kökulmasta. Nykyään ei ole tavatonta, että vanhemmat oppivat lapsiltaan ja ensim-
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mäistä kertaa historiassa lapset voivat olla omia vanhempiaan pätevämpiä uuden 

teknologian käyttäjiä. (Vanttaja & Järvinen 2006.) Ennen kirjapainotaidon keksimis-

tä vanhemmat opettivat lapsiaan. Nykyisin lapset opettavat vanhemmilleen esimer-

kiksi ATK-taitoja. Sukupolvien yhteistoiminta on tärkeää, mutta nyky-

yhteiskunnassa sukupolvet saattavat kummeksua ja pelätä toisiaan. Kulttuurit kehit-

tyvät ikäryhmittäin. (Lahti 2006.) 

  

4.3 Hyvän vanhuuden moninaisuus 

 

Elämään tyytyväisyys 

 

Koskinen (2006b) toteaa hyvän vanhuuden olemuksen kuuluneen sosiaaligerontolo-

gisen tutkimuksen alueeseen vuosikymmenet ja elämän tarkoituksellisuuden kuulu-

neen aina tavalla tai toisella hyvän vanhuuden olemukseen. Vanhuuden olemusta 

tutkittiin 1950 ja 1960 –luvuilla elämään tyytyväisyyden (life satisfaction) kannalta. 

Suotuisaa vanhenemista osoittivat positiiviset arvot elämään tyytyväisyyden ulottu-

vuudella, jonka muodostivat elämänhalu, periksiantamattomuus, rohkeus, halu ottaa 

vastuuta omasta elämästään, tunne siitä, että on saavuttanut, mitä on halunnut, itsensä 

arvostaminen ihmisenä, optimistisuus ja toiveikas suhtautuminen tulevaisuuteen. 

 

 

Hyvän elämän saavuttaminen 

 

Hyvän elämän saavuttaminen (achieving the good life) korostui 1980-luvulla Powell 

Lawtonin ajatukseen nojautuen. Yksilön omien valintojen ja toiminnan ja ympäristön 

suomien edellytysten välillä tuli vallita tasapaino. Hyvä vanheneminen muodostui 

neljästä ulottuvuudesta: psyykkinen hyvinvointi, koettu elämänlaatu, kompetentti 

käyttäytyminen ja objektiivinen ympäristö. Ikääntyvä ihminen voi psyykkisesti hy-

vin, ellei hän ollut masentunut, eikä hän kokenut elämäntuskaa eikä elänyt jatkuvan 

pessimistisyyden vallassa. Koettu elämänlaatu koski ikääntyneiden subjektiivisia 

kokemuksia perheestä, ystävistä, toiminnasta (harrastuksista), työstä, taloudellisesta 

tilanteesta ja asumisesta. Kompetentti käyttäytyminen tarkoitti, että ikääntyneellä oli 

hyvä toimintakyky ja terveys, runsaasti tietoja ja taitoja toimia itsenäisenä aikuisena 

kansalaisena ja kykyä vuorovaikutukseen muiden kanssa. Yksilön omien valintojen 

ja toiminnan ja ympäristön suomien edellytysten välillä tuli vallita tasapaino. (Kos-

kinen 2006b.) 
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Onnistunut vanheneminen 

 

Jo 1960-luvulta alkaen on kehitetty teoreettisesti onnistunutta vanhenemista (suc-

cessful aging). Se määritellään nykyisin kolmen pääulottuvuuden mukaan. Onnistu-

nut vanheneminen edellyttää, että 

 

1. ikääntyneellä on hyvä terveys ja fyysinen toimintakyky eli ihminen on kyen-

nyt välttämään niiden heikkenemisen ja hän kehittää ja ylläpitää niitä jatku-

vasti, 

2. ikääntynyt ylläpitää jatkuvasti kognitiivisia toimintojaan, kuten ongelmanrat-

kaisukykyä, käsitteellistämistä ja kielellistä kykyään ja 

3. ikääntynyt on aktiivisesti mukana yhteiskunnan toiminnassa, johon kuuluvat 

sosiaaliset verkostot, mielekäs toiminta, harrastukset ja osallisuus. 

 

Onnistuneen vanhenemisen kriteerinä pidetään sitä, ettei mikään ulottuvuus puutu. 

(Koskinen 2006b.) 

 

 

Vahva vanheneminen 

 

Kaikkien ikääntymiskäsitteiden sateenvarjona voi pitää 1980 ja 1990 -luvuilla kehi-

tettyä käsitettä vahva vanheneminen (robust aging), jossa korostetaan ikääntyneitten 

vahvuuksia, voimavaroja ja myönteisiä puolia. Vahvan vanhenemisen ulottuvuuksiin 

kuuluvat funktionaalinen status, affektiivinen status, kognitiivinen status ja tuottava 

osallisuus. Sen tuomina uusina käsitteinä funktionaalinen status tarkoittaa fyysistä 

toimintakykyä ja affektiivinen status tarkoittaa mielialaa tai mielentilaa (ei masen-

nusta, hyvä mielenterveys). (Koskinen 2006b.) 

 

 

Rohkea vanheneminen 

 

Tulevaisuuteen suuntautuminen sisältyy käsitteeseen rohkea vanheneminen (coura-

genous aging). Rohkeasti vanhenevia ovat ne, joilla on fokus, visio ja jotka haluavat 

ottaa riskejä. Rohkeasti vanheneva ihminen tarkoittaa alati kehittyvää yksilöä, joka 

kohtaa erilaisia haasteita kaikissa elämänsä vaiheissa. (Koskinen 2006b.) 
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Itsearvioitu hyvä vanheneminen 

 

Ikääntynyttä itseään on painotettu myös hyvän vanhenemisen määrittäjinä. Ikäänty-

neet itse ovat arvioineet hyvän vanhenemisen edellytykseksi ennen muuta hyvän 

terveyden. Seuraavaksi siihen on arvioitu kuuluvaksi kohtuullinen toimeentulo, 

myönteinen elämänasenne, hyvät ihmissuhteet, perhe, aktiivisuus, hyvä asunto ja 

uskonto. (Koskinen 2006b.) 

 

 

Vanhuuden voimavarat 

 

Nykyisin sosiaaligerontologisen vanhenemisen tarkastelussa korostuu vanhuuden 

voimavarat. Suomessa vanhenemisen voimavarakeskustelu käynnistyi 1970-luvun 

lopulla. Koskinen (2004b) on jakanut ikääntyneiden voimavarat neljään pääluok-

kaan. 1) kollektiiviset voimavarat, 2) sosiokulttuurit voimavarat, 3) sosiaaliset voi-

mavarat ja 4) persoonalliset voimavarat. Hän on käyttänyt voimavaran synonyymina 

myös pääoman käsitettä. Kollektiiviset ja ryhmätason voimavarat tarkoittavat ikään-

tyneiden asemaan liittyviä voimavaroja, joita ovat potentiaalinen poliittinen valta, 

ikääntyvän työntekijän voimavarat, terveys, koulutus, työkyky, kädentaidot ja hiljai-

nen tieto, tekeminen, toiminta ja oleminen (omaishoito, vapaaehtoistyö ja järjestö-

työ). Sosiaalikulttuuriset eli vanhuuteen elämänvaiheena liittyvät voimavarat (kult-

tuurinen pääoma) sisältävät kolmannen iän pääomat ja vapaudet, vanhuuden kehitys-

tehtävät (eletty elämä voimavarana, elämänkokemus ja –viisaus, eheyttäminen ja sen 

merkitys, yhteiskunnan muutoksen stabilisoijana oleminen, ikäihminen tarinana, 

kulttuurinen generatiivisuus (merkin jättö), ikäihmiset kulttuurin käyttäjinä ja tuotta-

jina) ja elämänhallinnan resurssit. Ympäristö voimavarana (sosiaalinen pääoma) tar-

koittaa paikkaa ja asuinaluetta, johon kuuluvat asunto ja kodin merkitys, sosiaaliset 

verkostot sekä perhe ja isovanhemmuus. Psyykkiset ja henkiset voimavarat edustavat 

persoonallista pääomaa. 

 

 

Kuvauksia vanhenemisesta ja omakohtaisia tuntemuksia vanhenemisesta 

 

Tärkeäksi sosiaaligerontologian tutkimusalueeksi on viime aikoina tullut se, miten 

ikääntyvät ihmiset kuvaavat vanhenemista ja minkälaisia omakohtaisia tuntemuksia 

heillä on vanhenemiseen liittyvistä eri ulottuvuuksista. Ikääntyneen ihmisen koke-

mukset elämänsä eri vaiheissa, vanhenemisen alkamisesta sekä vanhenemiseen ja 
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vanhuuteen liittyvistä myönteisistä ja kielteistä seikoista ovat kokemuksellista van-

henemista. (Koskinen 2004b.) 

Kokemuksellinen vanheneminen tarkoittaa ikääntyvän ihmisen omaa kuvausta tai 

kertomusta siitä, kuinka vanhaksi hän tuntee itsensä. Nuorempien ikääntyneiden ko-

kemukset ovat erilaisia kuin hyvin vanhojen kokemukset. Kolmanteen ikään tulevat 

voivat kokea ikääntymisen vapauttavana elämänvaiheena, elämänsä parhaana vai-

heena. Iän karttuessa vanhenemiskokemukset kytkeytyvät yhä enemmän kehon an-

tamiin merkkeihin oireista, sairauksista ja toimintakyvyn vajavuuksista. (Koskinen 

2004b.) 

 

 

Omakerralliset iät persoonallinen ikä ja subjektiivinen ikä sekä henkilökohtainen ikä 

 

Kokemuksellisen vanhenemisen yhteydessä puhutaan myös omakerrallisesta iästä, 

johon kuuluvat persoonallinen ja subjektiivinen ikä. Persoonallinen ikä koskee ihmi-

sen omaa kokemusta itsestään, tekemisistään ja suhteestaan kulttuuriin ilman krono-

logisesti etenevää ajattelua tai henkilökohtaista tuntoa elämän aikana saavutetuista 

kokemuksista suhteessa siihen, minkä kokee merkittäväksi elämässä. Subjektiivinen 

ikä koskee kokemusta iättömyydestä, iättömästä iästä tai iättömästä minuudesta. Se 

on vielä henkilökohtaisempi kokemus kuin persoonallinen ikä. Ihminen voi kokea 

minuutensa pysyvän samanlaisena elämänkulun eri vaiheissa, vaikka ulkomuoto 

muuttuu. Henkilökohtaisessa iässä on kysymys siitä, millaisena ikääntyvä ihminen 

kokee ihmissuhteensa ja sosiaaliset verkostonsa ja millainen käsitys hänellä on itses-

tään (itsearvostus, minäidentiteetti). (Koskinen 2004b.) 

 

 

Elämän tarkoituksellisuus ja elämän tarkoitus 

 

Kokemuksellinen vanheneminen on subjektiivista, mutta se on yhteydessä vallitse-

vaan kulttuuriin, jossa ihminen elää tai historiallisiin tapahtumiin, joita ihminen käy 

läpi. Vaikeissakin oloissa ihmiset ovat selvinneet, kun he ovat pystyneet löytämään 

tarkoituksen elämälleen tai oikeastaan elämän tarkoituksellisuuden. Se on tunne tai 

kokemus siitä, että elämä on mielekäs, merkityksellinen ja elämisen arvoista. Ihmi-

nen kokee elämänsä tarkoitukselliseksi jonkin kautta, mikä muodostaa tärkeän elä-

mänsisällön. Elämän tarkoituksellisuus voidaan erottaa elämän tarkoituksesta, joka 

viittaa absoluuttiseen, perimmäiseen elämän tarkoitukseen, joka on filosofinen ky-

symys ja eikä empiirisesti mitattava. (Koskinen 2006b.) 
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Subjektiivinen hyvinvointi tai koettu elämänlaatu elämän tarkoituksellisuudesta 

 

Ihmisen subjektiivista hyvinvointia voidaan kuvata elämän tarkoituksellisuuden ko-

kemuksen avulla. Toisaalta omien valintojen ja ympäristön antaman tuen avulla elä-

män tarkoituksellisuuden tunne voi vahvistua, mikä puolestaan lisää elämänhalua ja 

johtaa subjektiivisen hyvinvoinnin tai koetun elämänlaadun paranemiseen. Tämä voi 

ilmetä elämään tyytyväisyytenä, minän eheytenä, kypsänä suhtautumisena kuole-

maan, elämänhallinnan tunteena, positiivisina tunteina, ulospäin suuntautuneisuute-

na, hyvänä koettuna terveytenä, hyvänä itsetuntona ja hyvänä psykososiaalisena toi-

mintakykynä. Toisaalta elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ei ole voitu saavut-

taakaan, vaan ihminen kokee elämän tarkoituksettomuutta, mikä voi johtua vääristä 

valinnoista ja ympäristöstä, josta ei saa tukea tai tuki on huono. Tällöin elämänhalu 

vähenee ja tuloksena on ns. eksistentiaalinen turhautuminen, mikä ei ole välttämättä 

patologinen tila. Se voi ilmetä myönteisesti elämänmuutoksena tai syvällisenä poh-

diskeluna. Sen kielteisenä ilmentymänä voi olla esimerkiksi masennus, apatia, kuo-

lemanpelko, väsymys, kyllästyminen, ahdistuneisuus, aggressiivisuus, päihteet ja 

huumeet, jopa itsemurha. (Koskinen 2006b.) 

 

Ikääntyneiden ihmisten itsensä asettamat hyvän vanhuuden kriteerit pätevät myös 

elämän tarkoituksellisuuden lisäämiselle. Siihen kuuluvat terveyden edistäminen, 

toimintakyvyn ylläpito, ihmissuhteiden vahvistaminen ja osallistuminen. Elämän 

tarkoituksellisuuden voi kokea lisääntyvän esimerkiksi mielekkäiden harrastusten, 

opiskelun (esim. ikääntyneiden yliopistotoiminta) ja vapaaehtoistyön kautta. (Koski-

nen 2006b.) 

 

 

Turvapuhelimen käyttäjäideaalityypit 

 

Turvapuhelimen käyttö heijastaa erilaisia yhteiskunnassa vallitsevia vanhuuskäsityk-

siä. Pekkarinen (2005) tutki, miten ikääntyneet itse perustelevat turvapuhelimen han-

kintaa tai hankkimatta jättämistä ja määrittelevät turvapuhelimen merkitystä ja tehtä-

viä elämässään. Puheita tarkasteltiin sen kautta, miten ikääntyneet puhuvat itsestään 

toimijoina. Toimijuudella tarkoitettiin puhetta omista valinnan oikeutuksista ja vai-

kuttamismahdollisuuksista turvapuhelimen käyttöönotossa ja käytössä. Aineistona 

käytettiin neljääkymmentä 62–98-vuotiaan ihmisen haastattelua. Osalla haastatelluil-

la oli turvapuhelin käytössään, mutta osalla ei ollut. Toimijuuden tarkastelun kautta 



 41 

turvapuhelimen käyttö avautui luettavaksi lukuisina vanhuustekoina, jotka edustavat 

erilaisia vanhuuskäsityksiä. 

 

Turvapuhelinjärjestelmien ja –palvelujen tarjoajat ovat haasteiden edessä: kuinka 

ottaa palvelujen organisoinnissa huomioon erilaiset kuvatuista vanhuusteoista johde-

tut käyttäjien ideaalityypit: aktiivinen leikittelijä, säännöistä piittaamattomat, viimei-

seen asti sinnittelijät, varmuuden vuoksi hankkineet, sukulaisten miellyttäjät, ekspert-

teihin luottajat, passiiviset välinpitämättömät, kuuliaiset sopeutujat sekä mahdollisen 

leimautumisen vuoksi hankkimista viivyttelevät. (Pekkarinen 2005.) 

 

 

4.4 Terveys ja toimintakyky 

 

Elämänkulun näkökulma on tullut esille pyrittäessä ymmärtämään ikääntymiseen 

liittyviä muutoksia terveydessä ja toimintakyvyssä ja etsittäessä keinoja edistää ter-

vettä vanhenemista. On vahvistunut tieto, että vanhenemiseen ja vanhuuteen vaikut-

tavat monet aikaisempien elämänvaiheiden elinolot, tapahtumat ja valinnat. Erityi-

sesti siirtymät saattavat sisältää kriittisiä tapahtumia. Arviot eri tekijöiden merkityk-

sestä esimerkiksi elinajan pituuden vaihtelusta osoittavat, että perinnölliset tekijät 

selittävät vaihtelusta noin neljäsosan. Noin puolet selittyy aikuisiän elinolojen ja elin-

tapojen perusteella ja noin neljäsosa lapsuuden ja nuoruuden elinoloilla ja elintavoil-

la. (Heikkinen 2002.) 

 

Myös ikääntyneen ihmisen on tarpeellista pitää huolta terveydestään ja toimintaky-

vystään. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä on liikunnalla ja laajemminkin fyy-

sisellä aktiivisuudella olennainen merkitys. Ikääntyessä heikkenemistä pyrkii tapah-

tumaan kaikilla fyysisen ja psykomotorisen toimintakyvyn eri osa-alueilla: lihasvoi-

massa, kestävyydessä, tasapainossa, reaktiokyvyssä, hengitysfunktioissa ja nopeu-

dessa. Näihin ominaisuuksiin voidaan harjoittelulla vaikuttaa, mutta harjoittelun 

määrästä ja laadusta on yksilöllisesti vielä tarvetta saada lisää tutkittua tietoa. Henki-

seen suorituskykyyn pätee sama kuin fyysiseen suorituskykyyn eli toimintakyky voi-

daan parhaiten ylläpitää ja kehittää toiminnan avulla. Keskushermostolla on suuri 

sopeutumiskyky, plastisiteetti ikääntymiseen liittyvien muutosten kompensoimiseksi. 

Dementiaoireyhtymän ennaltaehkäisyn mahdollisuudet ovat toistaiseksi vähäisiä. 

Pitkälle koulutetut ja vaativaa henkistä työtä tekevät selviytyvät samalla muistihäiri-

ön tasolla paremmin kuin vähän koulutetut. Elinikäiselle opiskelulle on toimintaky-

vyn ylläpitämisen kannalta hyviä perusteita. (Heikkinen 2002.) 
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Ihmisen ikääntyminen sisältää monia haasteita terveyden ja toimintakyvyn kannalta. 

On olemassa uusintavia ja heikentäviä tekijöitä. Ihmisen pyrkimyksenä on säilyttää 

riittävä tasapaino olennaisissa asioissa: riittävä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, 

tyydyttävä tasapaino sosiaalisissa suhteissa ja riittävän esteetön fyysinen ympäristö. 

(Heikkinen 2002.) 

 

Fysiologisella alueella tavoitteena on säilyttää tasapaino, homeostaasi eri elinten ja 

elinjärjestelmien toiminnassa. Tällöin tärkeässä asemassa on riittävä ja tarkoituksen-

mukainen liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus, terveellinen ravinto sekä tasapaino 

levon ja työn välillä. Henkisellä alueella tasapaino virkistyksen ja keskushermoston 

kuormituksen välillä, sopiva määrä virikkeitä, tavoitteiden realistisuus ja niiden koh-

tuullinen saavuttaminen sekä riittävä tulevaisuuden toivo ovat edellytyksiä henkisen 

hyvinvoinnin säilymiselle. Sosiaalisella alueella riittävä taloudellinen turvallisuus, 

läheisten ihmisten olemassaolo ja yleisemminkin yhteisöllisyys ja tunne kuulumises-

ta johonkin laajempaan yhteisöön luovat tasapainoa elämään. (Heikkinen 2002.) 

 

Terveyden ja toimintakyvyn muutoksia ikääntyessä voidaan tarkastella eri näkökul-

mista ja viitekehyksistä. Vallitseva viitekehys on ollut sairauslähtöinen, joka edelleen 

on vahvistumassa genetiikan ja bioteknologian kehityksen myötä. Sairauslähtöisen 

eli patogeneettisen viitekehyksen ohella ja osin sitä korvaamaan tarvitaan terveysläh-

töisen eli salutogeneettisen viitekehyksen vahvistamista ja soveltamista käytännön 

toimintaan, kun pyritään ylläpitämään iäkkäiden ihmisten toimintakykyä ja tätä kaut-

ta tyydyttävää elämänlaatua. Lähtökohtana on tällöin konstruktionistinen ihmiskäsi-

tys. Ihmisen kompetenssia voidaan muokata ja parantaa kaikissa elämänvaiheissa 

sekä ympäristöä että omaa toimintaa kehittämällä. (Heikkinen 2002.) 

 

Terveyden edistämisen laatusuosituksen (2006) tavoitteena on, että väestön hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen nostetaan kaikissa kunnissa yhdeksi toiminnan pai-

noalueeksi. Terveyden edistämisen laatusuositus on tarkoitettu työvälineeksi niin 

terveydenhuollolle kuin kunnan muille hallinnonaloille sekä päättäjille ja työnteki-

jöille. Terveyden edistämisen laatusuositus tukee osaltaan Terveys 2015 –ohjelman 

toteutusta kunnissa. Kansalliset terveyspoliittiset tavoitteet on linjattu valtioneuvos-

ton vuonna 2001 hyväksymässä Terveys 2015 kansanterveysohjelmassa ja niiden 

lähivuosien toteutus valtioneuvoston hyväksymässä sosiaali- ja terveydenhuollon 

ohjelmassa vuosille 2004-2007 (TATO) joulukuussa 2003 (Valtioneuvoston periaa-

tepäätös 2001; Sosiaali- ja terveydenhuollon… 2003). Terveyden ja toimintakyvyn 

edistäminen on lähivuosien sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisia linjauksia (Sosi-

aali- ja terveyspolitiikan…2006.) Terveyttä edistävän liikunnan kansalliset kehittä-

mistavoitteet on linjattu valtioneuvoston 2002 hyväksymään periaatepäätökseen ter-
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veyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista. Sille ollaan valmistelemassa jatko-

ohjelma. (Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007.) Ikäihmisten liikunnan edistämi-

seksi käynnistyi vuonna 2004 ikäihmisten kansallinen liikuntaohjelma (STM 2004). 

Myös ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskeva laatusuositusluonnos sisältää entistä 

vahvemman painotuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle (STM 2007a). Hal-

lituksiin, kansalais- ja muihin järjestöihin sekä asianomaisten teollisuusalojen toimi-

joihin vetoavassa WHO:n maailmanlaajuisessa strategiassa korostuu yleinen tieto ja 

ymmärrys ruokavalion, liikunnan ja terveyden sekä energian saannin ja –kulutuksen 

ja terveellisten elintarvikkeiden valitsemisen välisistä suhteista (World Health Or-

ganization 2005).  

 

Laatusuosituksessa terveys ymmärretään hyvinvointina, toimintakykyisyytenä ja 

tasapainoisena vuorovaikutuksena ihmisten ja ympäristön välillä. Terveys on pää-

oma, joka kasvaa yksilöiden ja yhteisöiden elämänhallinnan vahvistuessa. (Tervey-

den edistämisen laatusuosituksen 2006.) 

 

Terveyden edistäminen on laaja-alaisempaa toimintaa kuin sairauksien ehkäisy eli 

primaaripreventio, joka tarkoittaa ensisijaisesti sairauksien ilmaantumisen ehkäise-

mistä, jossa yksilön omilla terveyskäyttäytymisen valinnoilla ja siihen liittyen esi-

merkiksi elintapojen muuttamisella on keskeinen sija. Sen sijaan sekundaaripreventio 

tarkoittaa sairauksien mahdollisimman hyvää hoitoa ja sairauksien uusiutumisen eh-

käisyä. Tertiaaripreventiossa on kysymys sairauksista aiheutuneiden toiminnanrajoit-

teiden hidastamisesta. (Helin 2002.) 

 

Terveydenhuollossa ongelmien ja sairauksien ennaltaehkäisy on tarkoittanut ensisi-

jaisesti sairauksien ilmaantumisen ehkäisemistä, jossa yksilön omilla terveyskäyttäy-

tymisen valinnoilla ja siihen liittyen esimerkiksi elintapojen muuttamisella on kes-

keinen sija. Sairauksien ennaltaehkäisyn ohella on alettu puhua entistä enemmän 

ehkäisevästä toiminnasta, jolla tarkoitetaan yksilöiden oman käyttäytymisen lisäksi 

yhteiskunta- ja ympäristötekijöihin vaikuttamista. Tällöin terveydenhuolto ei ole ai-

nut toimija väestön terveyden edistämisessä, vaan asiantuntijataho, jonka tehtävänä 

on kantaa vastuuta, ettei ihmisten arkipäivän eri ympäristöissä olisi terveyttä uhkaa-

via tekijöitä ja että toiminta suuntautuisi laaja-alaisesti hyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Terveydenhuollon tulee olla katalysaattori ja yhteistyökumppani monien muiden 

toimijoiden yhteistyöverkossa. (Helin 2002.) 

 

Iäkkäiden ihmisten itsenäistä selviytymistä voivat vaikeuttaa monet muut tekijät kuin 

pelkästään sairaudet. Sairaudet kertovat vain osan iäkkäiden ihmisten tilasta ja palve-

lujärjestelmälle tulevista haasteista. Samoja sairauksia sairastavat henkilöt voivat eri 
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tekijöiden vuoksi selviytyä haasteistaan varsin eri tavoin ja käyttää eri määrin ja eri 

tyyppisiä palveluja. Iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja sen edistämisen tarkasteluun 

on aina otettava huomioon niin iäkkään ihmisen omat kokemukset, odotukset ja sel-

viytymisen keinot kuin sosiaalitoimen, omaisten ja kolmannen sektorin eli vapaaeh-

toisten ja yksityissektorin voimavarat ja toiminta. (Helin 2002.) 

 

4.5 Psyykkinen toimintakyky ja sen kehittäminen 

 

Psyykkinen toimintakyky 

 

Psyykkisen toimintakyvyn käsitteen määrittely ei ole vakiintunut. Siihen kuuluviin 

kognitiivisiin eli tiedollisiin toimintoihin kuuluvat kaikki tiedon käsittelyssä tarvitta-

vat toiminnot havainnoista toimenpiteitä koskeviin ratkaisuihin. Tiedollisten toimin-

tojen lisäksi psyykkiseen toimintakykyyn sisältyvät metakognitiot eli omien kogni-

tiivisten toimintojen itsearviointi. Lisäksi toiminnan tavoitteet ja niiden taustalla ole-

vat homeostaattiset tarpeet, arvostukset, asenteet ja normit sekä odotukset sisältyvät 

psyykkiseen toimintakykyyn. Psyykkisen toimintakyvyn keskeinen tunnusmerkki on, 

miten yksilö on suhteessa ulkoiseen ja sisäiseen todellisuuteen ja kuinka hän kykenee 

vaikuttamaan niihin. Sisäisen ja ulkoisen todellisuussuhteen sovittamisessa tarvitaan 

minän integraatiota. (Ruoppila 2002.) 

 

 

Psyykkinen toimintakyky vuorovaikutusta 

 

Toimintakyvyn eri puolet eli fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat 

jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Niitä on kuitenkin perusteltua käsitellä 

erikseen, koska ns. normaalit vanhenemismuutokset samoin kuin patologiset van-

henemismuutokset näkyvät niissä eri tavoin sekä ilmenevät eri nopeudella. Psyykki-

nen toimintakyky muuttuu yksilön kehittymisen ja vanhenemisen myötä. Siinä on 

kyse vuorovaikutussuhteesta yksilön ja hänen elin- ja toimintaympäristönsä välillä. 

Psyykkinen toimintakyky on aina suhteessa ympäristön yksilölle asettamiin vaati-

muksiin ja odotuksiin sekä reunaehtoihin. Psyykkistä toimintakykyä voidaan parhai-

ten arvioida, kun tunnetaan yksilön elämän tärkeimmät puitteet, kuten asuin- ja 

elinympäristö sekä virallinen ja epävirallinen sosiaalinen verkko, jotka voivat tukea 

yksilöä selviytymään päivittäisen elämän asettamista haasteista ja vaatimuksista. 

Tutkimuksissa voidaan erottaa mahdollinen toimintakyky, joka viittaa yksilön mak-

simaalisiin edellytyksiin tai mahdollisuuksiin ja reaalinen toimintakyky, joka viittaa 

havaittavaan eli käytännössä toteutuvaan toimintakykyyn. Psyykkisen toimintakyvyn 
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alueelle sisältyy myös yksilön psyykkinen terveys eli mielenterveys. (Ruoppila 

2002.) 

 

Pätevyys eli kompetenssi voimavarana 

 

Mitä kykenevämmäksi yksilö kokee itsensä elämänmuutosten käsittelijänä, sitä 

enemmän hänellä on myös voimavaroja käsitellä oman ja muiden ihmisten vanhe-

nemisen myötä tapahtuvia elämänmuutoksia, erityisesti menetysten aiheuttamia krii-

sejä. Tällainen pätevyyden tunne voi ilmetä tehokkaana sosiaalisiin rooleihin osallis-

tumisena, kykynä vastata rooliodotuksiin sekä menestyksellisenä suoriutumisena 

rooleista. Pätevyyden eli kompetenssin käsite sopii hyvin iäkkään henkilön minäkäsi-

tyksen tutkimiseen. Kompetenssin arviointi kuuluu luonnostaan iäkkään ihmisen 

elämään, sillä hän joutuu jatkuvasti arvioimaan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten 

voimavarojensa riittävyyttä päivittäisiin toimintoihin sekä elämänmuutostilanteiden-

sa tulokselliseen käsittelyyn. (Ruoppila 2002.) 

 

 

Joustosta mahdollisuuksia erilaisiin toimintoihin ja kehityskulkuihin 

 

Kehityksen joustavuus eli plastisuus kuuluu elämänkulun psykologian perusoletta-

muksiin. Se kuvaa niitä mahdollisuuksia, joita yksilöllä on erilaisiin toimintoihin ja 

kehityskulkuihin. Jouston käsite sisältää kahden eri tutkimustradition peruskäsitteet: 

kliinisestä kehityksen ja kuntoutuksen tutkimuksesta peräisin olevan vastustuskyvyn 

(”resilience”) sekä vanhenemisen kehityspsykologisesta tutkimuksesta peräisin ole-

van jouston (”plasticity”) käsitteen. Joustolla kuvataan yksilön muutoksen mahdolli-

suuksia, reservikapasiteettia ja sen sisäisiä ehtoja, kuten terveyttä ja kognitiivisten 

toimintojen tasoa sekä muita voimavaratekijöitä, kuten sosiaalisemotionaalista tukea 

ja taloudellista tilannetta. Yksilön joustovara ei ole muuttumaton. Jonkin toiminta-

lohkon jousto voi olla toisen voimavara. Esimerkiksi iäkkään henkilön laaja sosiaali-

nen verkko, joka perustuu hänen vuorovaikutustoimintoihinsa, voi myöhemmin toi-

mia resurssina, mikäli hän sattuu menettämään ulkona liikkumisen edellytyksiään ja 

tarvitsee siksi apua asioiden hoitamiseksi ja toimittamiseksi kodin ulkopuolella. 

(Ruoppila 2002.) 

 

Elämän aikana tapahtuvan kehityksen näkökulmasta jousto on tullut esille erityisesti 

tiedonkäsittelytoimintojen vanhenemismuutostutkimuksissa. Tiedonkäsittelyn, kuten 

ajattelutoimintojen vanhenemismuutosten oletettiin aiemmin olevan palautumatto-

mia. Tutkimukset osoittivat harjoituksen vaikutuksen niin, että 80-vuotiaat saavutti-

vat 60-vuotiaiden keskimääräisen suoritustason. Jopa keskiasteista dementiaa sairas-
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tavien psyykkisen toimintakyvyn eräitä osa-alueita on kyetty harjoituksen avulla pa-

rantamaan. Kokonaisuutena psyykkisen toimintakyvyn tukeminen perustuu joustoon 

ja reservikapasiteettiin, joita pyritään eri keinoin ottamaan käyttöön. (Ruoppila 

2002.) 

 

 

Subjektius 

 

Psyykkisen ja samalla myös sosiaalisen toimintakyvyn kehittämisen tulee perustua 

ihmisen subjektiuden korostamiseen. Yksilöllä itsellään tulee olla mahdollisuus vai-

kuttaa toimintakeinojen kehittämiseen sekä mahdollisuus päättää niiden käyttämises-

tä ja käyttämättä jättämisestä. Tällainen oman elämän ”hallinta” sisältää eri asioita: 

 

1) Se tarkoittaa, että ihminen kokee kykenevänsä itsenäisesti vaikuttamaan elä-

määnsä ja tekemään sitä koskevia ratkaisuja ja päätöksiä. 

 

2) Elämän hallinnan kokemukseen kuuluu taitoja käsitellä elämän muutos- ja 

kriisitilanteita tuloksellisesti. 

 

3) Se sisältää erilaisten sosiaalisten roolien hallinnan, joita ikäihmisille hänen 

elinympäristössään asetetaan. (Ruoppila 2002.) 

 

 

Psyykkisen toimintakyvyn kehittämismahdollisuuksia 

 

Monet psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämis- ja kehittämismahdollisuudet soveltu-

vat erityisesti kotona asuville, suhteellisesti itsenäisesti toimeentuleville ikäihmisille 

Myös laitoksissa asuvat iäkkäät ihmiset kykenevät monenlaiseen oman elämänsä 

suunnitteluun, jos heille vain annetaan siihen mahdollisuus. Se on haaste suunnitteli-

joille ja tutkijoille (Ruoppila 2002.) Laitosympäristössä vanhat ihmiset saatetaan 

hahmottaa homogeenisena ryhmänä, jota määrittävät korkea ikä ja sen mukanaan 

tuomat rajoitukset. Ryhmätoimintoja suunniteltaessa ei siten pidetä tärkeänä ottaa 

huomioon esimerkiksi osallistujien sosiaalista tai ammatillista taustaa. (Saarenheimo 

1997.) Kuitenkin Saarenheimon (1997) muisteluryhmätutkimuksen tuottaman näky-

män mukaan iäkkäiden omasta näkökulmasta muistojen kertominen on kollektiivinen 

projekti, joka onnistuakseen ja tyydyttääkseen edellyttää riittävän vahvaa yhteisiin 

käsityksiin sitoutumista tai ainakin mahdollisuutta neuvotella näistä. Myös tutkijan 

sukupuolella saattaa olla erilainen vaikutus naisista muodostuneen ryhmän ja miehis-

tä muodostuneen ryhmän muistelutilanteeseen. 
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Iäkkäiden haastatteluun ja muisteluryhmäkeskusteluihin perustuvan tutkimuksen 

perusteella Saarenheimo (1997, 208) toteaa, ettei iäkkäiden omissa puheissa muiste-

lua käsitelty niinkään keinona säädellä esimerkiksi mielialoja kuin keinona vakuut-

tautua oman eletyn elämän arvosta. Terapeuttisuuden sijaan tai rinnalla voisi käytän-

nön vanhustyössä olla mielekästä tarkastella muistelun sosiaalisia ja yhteisöllisiä 

merkityksiä. 

 

Seniorikansalaisten järjestöillä on merkittävä asema vapaaehtoistyön sisällön suun-

nittelussa, kehittelyssä ja toteutuksessa. Mietittäessä ja kehitettäessä nykyisiä ja uusia 

psyykkisen toimintakyvyn tukimuotoja, esimerkiksi yksinäisyyden lievittämiseksi, 

on pidetty tärkeänä hyödyntää ikäihmisten järjestöjen asiantuntemusta. Tiedetään 

kovin vähän siitä, ketkä lähtevät esimerkiksi keskusteluryhmiin, mitä asioita niissä 

halutaan ja voidaan käsitellä, kokevatko osallistujat ne hyödyllisiksi, saavatko he 

tarvitsemaansa emotionaalista ja sosiaalista tukea ja mitä ulkopuolisen asiantuntijan 

tukea ryhmät tarvitsevat. (Ruoppila 2002.) 

 

Viimeisen neljän vuoden aikana Vanhustyön keskusliitossa on kehitetty psykososiaa-

lista ryhmäkuntoutusta vanhusten yksinäisyyden lievittämiseksi. Satunnaistettu kont-

rolloitu monikeskustutkimus on toteutettu ympäri Suomea sotainvalidien ja sotavete-

raanien kuntoutuslaitoksissa sekä kolmannen sektorin palvelulaitoksissa. Interventi-

oiden avulla on pyritty selvittämään, voiko ryhmämuotoisilla kuntoutustoimilla ta-

voittaa ja lievittää ikäihmisten yksinäisyyden kokemusta, parantaa yksinäisten ihmis-

ten elämänlaatua ja edistää kotona selviytymistä. Käytetyt interventiot ovat seniori-

tanssi ja ryhmäliikunta, taide-elämykset, mielekäs arki ja toimintaterapia ja terapeut-

tinen kirjoittaminen ja ryhmäpsykoterapia (Routasalo & Pitkälä 2003; Palkeinen 

2005; Palkeinen 2007.) Yhteistyössä RAY:n kanssa toteutetaan Ystäväpiiriä, jonka 

tavoitteena on ikääntyneiden ryhmäläisten ystävystyminen, yksinäisyyden tunteen 

lievittyminen ja jakaminen sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen. Ryhmää ohjaavat 

koulutetut ryhmänohjaajat. Ammatikseen tai vapaaehtoisesti ikäihmisten piirissä 

työskentelevät voivat kouluttautua ystäväpiiri-ryhmäohjaajiksi. Koulutusmallin ta-

voitteena on opettaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja ohjaamaan tavoitteellisia sul-

jettuja ikäihmisten ryhmiä, joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja 

keskustelua. (Vanhustyön keskusliitto 2007a.) 

 

Myös seurakunnat luovat toimintaedellytyksiä vertais- ja pienryhmille, kuten muiste-

lu- ja keskusteluryhmille, juhlille, retkille ja perinteisille piireille sekä syntymäpäivä-

käynneille. Juuri eläkkeelle jääneille luodaan mahdollisuuksia olla aktiivisia toimijoi-

ta eikä vain osallistujia. (Suomen Evankelis-luterilaisen kirkko 2005.) 
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Esimerkiksi opintotoimintaan osallistumattomuutta selittävät ikääntyneiden käsityk-

set itsestä oppijana; nämä käsitykset voivat liittyä myös ikään. Kun kynnys on ylitet-

ty ja opintotoimintaan tultu mukaan, on tärkeä tukea ikääntyneen myönteistä käsitys-

tä itsestä oppijana ja mahdollistaa tasavertaiseen oppimisprosessiin osallistuminen 

sekä suhteessa ohjaajaan että vertaisopiskelijoihin. Myönteinen palaute oppimispro-

sessin kuluessa ylläpitää motivaatiota ja luo onnistumisen mahdollisuuksia. (Kuusi-

nen & Paloniemi 2002.) 

 

Käsitys itsestä oppijana ja oppimistilanteen luonteesta muotoutuu paljon koulutus- ja 

oppimiskokemusten kautta. Ikääntyneillä on vielä tänä päivänä keski-ikäisiä ja nuo-

ria aikuisia vähemmän koulutuskokemuksia. Myös sukupolvien sisäiset erot koulu-

tus- ja oppimiskokemusten määrässä ja laadussa ovat suuria. Ikääntyneiden hetero-

geenisyys korostuu näin paitsi ikääntymisen yksilöllisyyden myös koulutus- ja oppi-

miskokemuksen yksilöllisyyden näkökulmasta (Kuusinen & Paloniemi 2002.) Vaik-

ka hyväksytäänkin iältään ja koulutuspohjalta heterogeeniset opiskeluryhmät, osa 75 

vuotta täyttäneistä toivoo omalle ikäryhmälle suunnattuja opiskelumahdollisuuksia. 

Opetuksen kehittämiseksi iäkkäämpiä ryhmiä varten tarvitaan kokeiluja ja tutkimus-

ta. (Ruoppila 2002.) 

 

Työiän jälkeen erityisesti monenlaiset vapaa-ajan aktiviteetit tähtäävät oman kompe-

tenssin eli pätevyyden tunteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Vielä seuraavien 

vuosikymmenien ajan suomalaisten eläkeikään tulevien ikäluokkien perus- ja amma-

tillinen koulutus on vähäinen. Ehkä osittain tästä syystä näihin ikäluokkiin kuuluvat 

lisääntyvästi osallistuvat erilaisiin opiskelumuotoihin, ikääntyvien yliopistoon, kan-

salais- ja työväenopistojen kursseille, muille kursseille sekä itseopiskeluun. Etenkin 

naisista merkittävä osa osallistuu erilaisille kursseille. (Ruoppila 2002.) 

 

Ikääntyvien yliopiston opiskelijoiden kirjoituksista ilmeni esimerkiksi pitkään kyte-

nyt opiskelun halu, jota syystä tai toisesta ei ole ollut mahdollista aiemmin toteuttaa, 

sosiaalisten suhteiden merkitys, aikansa seuraamisen tärkeys ja rytmin löytäminen 

eläkkeelle siirtymisen jälkeiseen arkeen. Yliopisto-opiskelun aloittamisen kynnys on 

koettu korkeaksi vähäisten koulutuskokemusten vuoksi. Ystävien rohkaisu ja se, ettei 

opiskelu ole suorituspainotteista, ovat ratkaisseet toimintaan ryhtymisen. Toiminnalle 

kaivataan kuitenkin haasteellisuutta ja sitä kautta saatuja onnistumisen kokemuksia. 

On halua työskennellä itselle uusien asioiden parissa: tehdä tutkimusta ensimmäistä 

kertaa elämässä, esiintyä seniorikuorossa, lausua runoja matineoissa, opetella käyt-

tämään tietokonetta ja Internetiä. Pienryhmissä on voinut keskustella samanhenkisten 

seurassa hyvässä ilmapiirissä. Tietotekniikkakursseilla on voitu luoda kansainvälisiä 
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ystävyyssuhteita ja opittu omassa elämässä tarvittavia taitoja. (Muhonen & Ojala 

2004.) 

 

Koulutuksesta saa välineitä itsensä toteuttamiseen. Koulutuksen yksilötason vaiku-

tukset sivutaan, kun koulutus yritetään nähdä lääkkeenä yhteiskunnallisiin ongelmiin, 

kuten eläköitymistendenssi, työvoimapula ja työväestön ikääntyminen. Koulutuksen 

yksilölliset vaikutukset valkenevat uraan vaikuttavien inhimillisten tekijöiden sy-

vemmän ymmärtämisen kautta. Eri elämänvaiheissa saadun koulutuksen myötä mah-

dollisuudet vaikuttaa omaan työhön lisääntyvät. Yksilö voi tehdä aiempaa itsenäi-

semmin omaa uraansa ja siten myös omaa elämäänsä koskevia valintoja. Aikuiskou-

lutustutkimukset osoittavat, että halua koulutukseen on enemmän kuin mahdollisuuk-

sia. Tarve uuden tiedon oppimiseen on ylipäätään suuri ja sen tyydyttäminen on jo 

sinänsä palkitsevaa. Yleensä koulutuksen nähdään parantavan itseluottamusta. Kou-

lutuksen erilaisia hyötyjä pitää merkittävänä tai melko merkittävänä keskiasteen suo-

rittaneista kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin perusasteen koulutetuista ja 

korkeakoulutetuista vielä viisi prosenttia enemmän eli noin 85 prosenttia. (Jokinen & 

Luoma-Keturi 2006.) 

 

Tietoyhteiskunnan ja yksilön intressit kohtaavat, kun ”välttämättömästä pahasta” 

oppiminen muuttuu koulutuksen myötä tarpeeksi kehittää itseään, hankkia lisää tai 

aivan uudenlaista tietoa. Koulutusaste vaikuttaa oppimishaluun. Korkeammin koulu-

tetut osallistuvat useammin koulutukseen omasta aloitteestaan kuin matalammin kou-

lutetut. Koulutus edistää toimintakykyä ja aktiivisuutta, jotka eivät rajoitu vain työ-

elämään, vaan heijastuvat koko elämänkulkuun. Esimerkiksi korkeammin koulutetut 

jäävät eläkkeelle kahdesta neljään vuotta myöhemmin kuin matalammin koulutetut. 

Enemmän koulutetut ovat terveempiä, heillä on paremmat elämäntavat ja he kokevat 

vähemmän työuupumusta kuin vähän koulutetut. Koulutuksen vaikutus terveyteen ei 

selity esimerkiksi kevyemmällä työllä. Korkeakoulutus lisää tutkimusten mukaan 

työssä jatkamishaluja myös terveydestä riippumatta. Korkeampi koulutusaste lisää 

merkittävästi kykyä käyttää työtovereiden tai työpaikan asiantuntijoiden tukea, löytää 

apua kirjallisuudesta tai ammattilehdistöstä, koulutuksesta, ulkopuolisilta asiantunti-

joilta tai jostain muualta. Sosiaalisen tuen hyödyntäminen edellyttää sopivia kulttuu-

risia toimintatapoja, joiden hallinta on opittava tai opetettava. (Jokinen & Luoma-

Keturi 2006.) 

 

Psyykkisen aktivoinnin mahdollisuuksia on myös taideharrastusten alueella. Ohjatut 

ja omaehtoisesti aktiiviset ja passiiviset taideharrastukset tarjoavat monenlaisia toi-

mintamahdollisuuksia. Ikääntymiseen liittyy mahtavia luovuuden edellytyksiä, joita 

esimerkiksi Hohenthal-Antin (2006) tuo esiin vanhojen ihmisten kohdalla. Taiteen 
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kautta ikäihminen voi käynnistää dialogin ympäröivään yhteisöön ja olla mukana 

elämän pyörteessä eikä vain elämää sivusta tarkkaillen. Virta käy ikäihmisiltä muille 

eikä muilta ikäihmisille. Sillä on vaikutusta ikäihmisen identiteettiin ja arvokkuuden 

kokemukseen. Näytteleminen on koettu haasteellisena. Esimerkiksi tuleminen ylei-

sön eteen on aina riski sinänsä, mutta haasteet ja taidot ovat suhteellisesti tasapainos-

sa, kun ei tarvitse muistella repliikkejä, vaan voi improvisoida. Ihmiset eivät koe 

nautintoa, jos taidot tai valmiudet eivät kasva. Alimitoitus kyllästyttää, kun taas yli-

mitoitus johtaa pelkoon. Flow-kokemukseen kuuluu vahva onnistumisen elämys ja 

palaute suorituksesta. Palautteen merkitys on yhteydessä toiminnan haasteellisuuteen 

ja päämäärään. 

 

Senioriteatteri Kutkutuksen kohdalla kaikkein vahvimmaksi motivaatiotekijöiksi 

osoittautui palaute. Ei vain yleisön palaute ollut merkittävä, vaan myös se palaute, 

jota voi itselleen antaa. Tunne, että on kehittynyt omassa toiminnassaan, on tärkeä. 

Voi antaa itselleen kiitosta osaamisesta, mitä vahvistaa yleisön antama palaute. (Ho-

henthal-Antin 2006, 143-156.) 

 

Terveyttä ja hyvinvointia kulttuurista senioreille – Kaakkoissuomalainen verkosto-

hanke v. 2005 – 2007 on Haminan, Kotkan, Kuusankosken ja Lappeenrannan yhtei-

nen verkosto-hanke, jossa kehitetään sosiokulttuurisia työmenetelmiä ikäihmisten 

psykososiaaliseen kuntoutukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Kussakin kaupungissa 

on työryhmä, joka vastaa paikallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhteistyötä 

tehdään sosiaali-, terveys- ja kulttuuritoimen, eläkeläis- ja muiden järjestöjen sekä 

oppilaitosten kanssa. Paikallisia toimintaympäristöjä ovat Senioreiden Kulttuurikah-

vilat, jotka toimivat nettikahviloina sekä palveluohjauksen ja senioritiedottamisen 

paikkoina. Niissä järjestetään myös pienryhmätoimintaa. Terveyttä ja hyvinvointia 

kulttuurista senioreille -hankkeessa tutkitaan taiteen ja kulttuurisen osallistumisen 

merkityksiä ja mahdollisuuksia ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa vanhustyössä. 

Hanke on verkostoitunut kansainvälisesti European Reminiscence Network - ja Eu-

ropean Network for Age and Culture -verkostojen sekä Terveyttä kulttuurista Suo-

men verkoston kautta. Jatkovaiheessa kulttuurikahvilatoiminta halutaan laajentaa 

eurooppalaisten senioreiden kulttuurivaihdon areenoiksi. (Taipale 2006.) 

 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Keinu-hanke (Keinu – taiteilijat vanhusyh-

teisön arjessa -projekti 2006 – 2007) kehittää toimintamallia taiteilijoiden ja vanhus-

palvelujen yhteistyölle Pohjois-Karjalan kunnissa ja yksityisissä vanhusyksiköissä. 

Hankkeen tavoitteena on taiteen avulla lisätä vanhusten ja vanhustyöntekijöiden hy-

vinvointia laaja-alaisesti sekä kehittää uusia verkostoja ja rakenteita tukemaan poh-

joiskarjalaisten taiteilijoiden työllistymistä. Hankkeeseen haetaan eri alojen taiteili-
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joita toimimaan asiantuntijoina hankkeessa kehitettävän taiteilijoiden ja vanhustyön 

yksiköiden toimintamallin rakentamisessa. Mallin rakentaminen tapahtuu taiteilijoi-

den ja vanhustyön yksiköiden henkilökunnan yhteisenä suunnittelu-, kokeilu- ja ar-

viointiprosessina. Kehittämis- ja arviointiprosessien tukena on kerran kuukaudessa 

pidettävä yhteisötaidevalmennus, jonka avulla paikalliset kokeilut sidotaan laajem-

paan kehittämiskokonaisuuteen. Hankkeen taustalla ovat kokemukset Pohjois-

Karjalan taidetoimikunnan vuosina 2004 – 2005 toteuttamasta Keinu-

pilottiprojektista. Keinu – taiteilijat vanhusyhteisön arjessa -hankkeessa pilottiprojek-

tin mallia kehitetään edelleen, sovelletaan ja levitetään laajemmin Pohjois-Karjalan 

kuntien vanhustyön yksiköihin. (Makkonen 2006.) 

 

Lahti (2006) painottaa, ettei kulttuurikokemuksen aina tarvitse olla ”korkeakulttuuri-

nen”; myös kotikutoiselle, ei liian valmiille kulttuurille on tilausta. Kulttuuritoiminta, 

missä ihmiset voivat luoda jotain itse, ei liian suurin vaatimuksin, mutta kokemuk-

sesta nauttien, on tärkeää. Suomalaisten huvi- ja hyötyajattelua kannattaa pohtia. 

Suomalaisten on usein vaikea sallia itselleen kulttuurikokemuksia tai liikuntaharras-

tusta pelkän huvin vuoksi; antaa itselleen luvan vain olla. EU-maissa tehty tutkimus 

liikkumisen motiiveista osoitti, että EU:n maiden kansalaiset liikkuivat, koska se on 

hauskaa lukuun ottamatta suomalaisia, jotka liikkuivat ”kunnon takia”. (Lahti 2006.) 

 

Psyykkinen aktivointi voi tapahtua myös ystävien ja sukulaisten kesken tapahtuvassa 

kanssakäymisessä ja vapaaehtoistyöhön osallistumisessa. Iäkkäät henkilöt voivat 

toimia erityisesti kävely-, luku-, harrastus- ja ystävyysryhmien organisoijina ja to-

teuttajina. (Ruoppila 2002.) Harrastusten ja niiden mahdollistaman itseilmaisun kaut-

ta itsetuntemus lisääntyy, mikä puolestaan ylläpitää terveyttä ja muuta hyvinvointia. 

On tärkeä tuntea kuuluvansa joukkoon. Sitä tukee eri muotoinen yhdessäolo (Hyyppä 

2002.) Lähiomaiset ovat iäkkäille ihmisille hyvin merkityksellisiä ja tuovat elämälle 

monenlaista sisältöä. (Marin 2002; Palkeinen 2007.) 

 

Myös lemmikkieläimillä on todettu olevan positiivinen merkitys iäkkäille ihmisille. 

Lemmikkieläin vaatii huolenpitoa ja tuo seuraa. Tutkimuksia on tehty vähän aihees-

ta. (Ruoppila 2002.) Routasalo ja Pitkälä (2003) viittaavat kotieläinterapiaan, jolla 

pyrittiin lievittämään pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien iäkkäiden asukkaiden 

yksinäisyyttä. Asukkaat jaettiin kolmeen ryhmään, joista kahdelle ryhmälle tarjottiin 

mahdollisuus eläinten tapaamiseen ja hoitoon; toiselle kahdesti viikossa ja toiselle 

kolmesti viikossa. Mahdollisuus hoitaa kotieläimiä vähensi asukkaiden yksinäisyy-

den kokemusta erityisesti niillä, joilla oli aiemmin ollut jokin kotieläin. 
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Ajattelu- ja oppimiskyvyn ylläpito 

 

On tärkeää erilaisten tiedollisten toimintojen harjoittaminen ajattelu- ja oppimistoi-

minnoin, joita voivat olla monenlaiset harrastukset varsinaisen itseopiskelun tai or-

ganisoidun opiskelun ohella. Aikaisempien tietojen ja taitojen ylläpitämisen lisäksi 

on olennaista saada jatkuvasti kokemuksia siitä, että ikääntyvä ihminen kykenee vie-

lä oppimaan uutta ja pystyy tuloksellisesti käsittelemään ympäristössään tapahtuvia 

muutoksia, vaikkapa omaksumaan tietotekniikan uusia moninaisia sovelluksia. Täl-

laisten kokemusten kautta yksilön oman elämän hallinnan kokemus säilyy tai voi 

jopa vahvistua. Ajattelutapojen ja oppimiskyvyn ylläpitäminen sekä kohentuminen 

myöhäisessäkin iässä perustuu keskushermoston joustavuuteen, jonka olemassaolosta 

on runsaasti tutkimusperusteista näyttöä. Psyykkistä toimintakykyä luonnehtivat tie-

dollisten toimintojen lisäksi elämän kokeminen tarkoitukselliseksi ja mielekkääksi 

sekä elämänmuutosten aiheuttamien kriisitilanteiden tuloksellinen käsittely. Suoritus-

taso säilyy ennallaan 75-80 ikävuoteen. Kuitenkin yksilöiden välisiä eroja on. 

(Ruoppila 2002.) 

 

Tuloksellisinta on kehittää, kokeilla ja toteuttaa sellaisia opiskelu- ja harrastusmah-

dollisuuksia, jotka vaikuttavat ikääntyvän yksilön toimintakyvyn eri puoliin eli fyysi-

seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn (Ruoppila 2002). 

 

 

Yhteisön odotukset 

 

Monissa yhteisöissä ikääntyminen saattaa merkitä sitä, että menetetään mahdolli-

suuksia saada kokemuksia, jotka ylläpitävät tiedonkäsittelytoimintoja. Kyse on siitä, 

millaisia normatiivisia odotuksia yhteisössä ikääntyvälle henkilölle asetetaan aiem-

mista rooleista luopumisen sekä rooleihin kuuluneista tehtävistä syrjään vetäytymi-

sen suhteen. Eri yhteisöt eroavat kuitenkin siinä, millaista tämä yhteisön tuottama 

”vanhentaminen” on. (Ruoppila 2002.) 

 

4.6 Ikääntyvät ihmiset ja ympäristö 

 

Valtakunnallisten linjausten mukaan maamme vanhustenhuollon keskeisenä tavoit-

teena on ollut 1990-luvun alkupuolelta lähtien vähentää laitoshoidon osuutta ja lisätä 

avopalveluja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pitkäaikaiset laitoshoitopaikat 

ovat vähentyneet selvästi: vuonna 1996 paikkoja oli tuhatta 65 vuotta täyttänyttä 

kohden 71, kun niitä vuonna 2005 oli 51. (Julkisuudessa olleet vanhusten… 2007.) 



 53 

Palvelujärjestelmä on ensisijaisessa asemassa ikääntyneiden voimavarojen ja toimin-

takyvyn tukemisessa. Palvelujen yksilöllisyys, saavutettavuus, toimivuus ja saumat-

tomuus ovat tärkeitä. Monet tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että vanhuspal-

veluissa on paljon solmukohtia ja kitkakohtia. (Helin 2002.) Teknologiset ratkaisut 

ovat uudistamassa ikääntyvien ihmisten palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon säh-

köisen asiointipalvelun lisäksi tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavia palvelu- ja 

toimintamalleja on syntymässä turvaamaan edellytyksiä ikääntyneiden aktiiviselle ja 

itsenäiselle elämälle sekä kotona asumiselle. (Euroopan komissio 2007; European 

Commission 2007; Innovaatioita julkiseen terveydenhuoltoon 2007.) Vanhusväestön 

tietoteknisten valmiuksien kehittyminen lisää myös mahdollisuuksia kotona käytettä-

vien teknologioiden käyttöönottoon. Kotona asumisen tuen ympärille on syntynyt 

paljon pieniä hoivayrityksiä sekä hankkeita, jotka pyrkivät kehittämään teknologisia 

ratkaisuja kotona selviytymisen ja itsenäisen suoriutumisen tueksi. (Kivisaari ym. 

2007.) 

 

Hyvähoito-hanke Omahoitokori ja Kotona asumisen tuki –hanke Kotitori sisältävät 

hankkeita, joiden tavoitteena on uuden teknologisen kehitystyön ja toimintatapojen 

muutosten myötä, lähinnä ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden kotona asumisen 

edellytysten edistäminen. Hyvinvointipalveluiden saatavuuden turvaaminen ikäänty-

vässä yhteiskunnassa kohtuullisin kustannuksin tulee edellyttämään uusien järjestel-

mäinnovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Järjestelmäinnovaatioiden haasteena 

on kumppanuus. Järjestelmän uudistaminen edellyttää keskustelua ja yhteistyötä mo-

nien eri toimijoiden välillä. Järjestelmää voidaan uudistaa ainoastaan julkisen ja yksi-

tyisen sektorin yhteistyöllä ja ottaen huomioon julkisen sektorin sisällä tiiviimmän 

yhteistyön kehittämisen tarpeet. Yksityisen sektorin motivaationa on liiketoiminnan 

lisääminen. Julkinen sektori tavoittelee tehokkaampaa palvelutuotantomallia. Tekno-

logiatuottajien on tärkeä havaita, että teknologian tehtävä on tukea ja mahdollistaa 

palvelu- ja hoivaprosesseja. Haasteena on innovaation ja ympäristön sopeuttaminen 

toisiinsa sekä yhteisistä rajapinnoista ja standardeista sopiminen. Tulevaisuudessa 

vanhuspalveluiden tulisi yhä enemmän painottua ennaltaehkäisevään vanhustyöhön, 

kotihoitoon ja kevyempiin hoivalaitoksiin sekä ottaa huomioon asiakkaiden kotona 

asumisen tuen, hoidon ja hoivan tarpeet. Arviointitilanteessa tulisi ottaa huomioon 

kuitenkin kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon ns. break-even point. Kysy-

mys on siitä, milloin kustannukset kotihoidossa ylittävät palveluasumisen ja/tai lai-

toshoidon vuorokausikustannukset. Kodinomaisten keskitettyjen asumisratkaisujen 

kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Esimerkkinä on tuotteistettu senioritalokon-

septi, joka tarjoaa eritasoista hoivaa ja hoitoa vanhusten tarpeiden mukaisesti. Laaja-

kaistaverkoston laajenemisen myötä verkkopalvelun käyttöönoton edellytykset para-

nevat. Teknologian avulla pystytään tulevaisuudessa paremmin hoitamaan myös ha-
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ja-asutusalueella asuvien ihmisten kotihoidon ja kotipalveluiden tarpeita. (Kivisaari 

ym. 2007) Palvelujen järjestäminen edellyttää kuitenkin uusia eri viranomaisten väli-

siä yhteistyömuotoja (Ikääntyvän väestön palvelut… 2006). 

 

Viitakodin päivätoimintakeskus on ensimmäisenä Jyväskylässä profiloitumassa alu-

eella asuvia ikääntyviä monipuolisesti huomioivaksi ja ”naapuri myös mukaan!” -

kutsulla toimintaan mukaansa innoittavaksi resurssikeskukseksi. Toteutuksessa ar-

vostetaan eläkkeellä olevien koulutus- ja kokemustaustaa. Resurssikeskuksessa saa 

mm. yksilöllistä tietokoneopetusta niin kauan kuin omat siivet kantavat. Kulttuuri-

kerho sekä laulu- ja runokerho ravitsevat kulttuurinälkäisiä. Tasapaino- ja lihaskun-

toryhmä, vesivoimisteluryhmät ja tuolivoimisteluryhmä ylläpitävät ja parantavat fyy-

sistä toimintakykyä, jota myös seurataan vapaaehtoisilla mittauksilla. Muistiongel-

maisten tukikeskus ja omaishoitajille tarkoitettu omaisklubi antavat tietoa ja asian-

tuntija- ja vertaistukea. Resurssikeskuksessa järjestetään säännöllisesti luentoja ja 

annetaan palvelu- ja apuvälineneuvontaa sekä pyritään poistamaan osallistumista 

vaikeuttavia itsestä tai ympäristöstä johtuvia toimintaesteitä. Resurssikeskus antaa 

eväitä säilyttää elämässä aktiivisuus ja optimismi ikävuosien lisääntyessä. Yhteisenä 

visiona on, että Viitakodista tulee parhaat ja yksilölliset asumis- ja hyvinvointipalve-

lut tarjoava vanhusten palvelutalo ja ikääntymisen resurssikeskus. Päämäärän saavut-

tamiseksi varmistetaan taloudellinen perusta, lisätään palveluvalikoimaa kustannus-

vastaavasti, tehostetaan tiedottamista ja markkinointia, tuetaan suunnitelmallisesti 

henkilökunnan osaamista ja työhyvinvointia sekä vastataan muuttuviin tarpeisiin. 

Viitakodin omistaja on Jyväskylän Vanhusten Huolto ry. Yhdistyksellä on muun 

muassa Raha-automaattiyhdistyksen tuella toimivat kotona asumista tukevat 10-

paikkainen muistiongelmaisten tukikeskus ja Aluetyö ja onnistuva vanheneminen 

2005-2007 -kehittämishanke. (Viitakoti, Jyväskylä 2007.) 

 

Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintaky-

vyn tukeminen ehkäisee palvelutarpeita ja parantaa elämänlaatua. Tukeminen perus-

tuu kolmeen periaatteeseen. Vanhustyön perustaa tulisi kehittää enemmän sosiokult-

tuurisempaan suuntaan, eikä ikääntyneiden tarpeita tulisi redusoida vain sairauksien 

hoitamiseksi. Elämänlaadun tukeminen ja ylläpitäminen tulisi ottaa tietoisesti van-

hustyön tavoitteeksi, ja niin johdon kuin lähityöntekijöiden koulutusta tulisi kehittää 

tähän suuntaan. Ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tulisi 

tukea suuntaamalla heille toimintakykyä ylläpitäviä ja korjaavia ohjelmia. (Vaarama 

2004.) 

 

Koskinen (2006a) mukaan uudistuvan vanhuskäsityksen sisäistäminen vaatii mel-

koista ajattelun muutosta ja jopa uudenlaisen kielenkäytön, ns. voimavarapuheen 
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oppimista. On erittäin tärkeää ikääntyneiden voimavarojen ja toimintakyvyn tukemi-

sessa se, millaiseen vanhuskäsitykseen tukeminen perustuu. Kaiken aikaa kaksi van-

huskäsitystä törmää yhteen: medikaalinen tai biolääketieteellinen vanhuskäsitys ja 

laaja-alainen sosiokulttuurinen vanhuskäsitys. Medikaalisessa vanhuskäsityksessä 

korostuvat vanhenemiseen liittyvä sairaudet, raihnaisuudet ja menetykset. Ikäänty-

neet nähdään homogeenisena ryhmänä. Sosiokulttuurisessa vanhuskäsityksessä näh-

dään vanheneminen kiinteässä yhteydessä historiaan, elämänkulkuun, yhteiskuntaan 

ja kulttuuriin. Sosiokulttuurinen vanhuskäsitys korostaa ikääntyneiden yksilöllisyyt-

tä, heterogeenisyyttä ja voimavaroja. Toiset vanhuspalvelujärjestelmät toimivat var-

sin medikaalisen näkemyksen pohjalta. Vanhuuden medikalisoiminen on jopa lisään-

tymässä. Vierailtuaan mm. palvelutaloissa, joista toisen toiminta oli hyvin medikaa-

lista ja toisen toiminta perustui voimavaroja korostavaan sosiokulttuuriseen näke-

mykseen Koskinen (2006a) on valmis väittämään, että ikääntyneiden voimavarojen 

ja toimintakyvyn tukeminen onnistuu vain sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen poh-

jalta. 

 

Ikääntyneiden voimavarojen ja toimintakyvyn tukemisen taustalla on voimavaraläh-

töinen työskentelytapa. Se perustuu laaja-alaiseen sosiokulttuuriseen vanhenemiskä-

sitykseen. Työssä lähdetään liikkeelle vanhan ihmisen oman tilanteen määrittelyn ja 

merkitysten pohjalta. Kiinnitetään ongelmien ja menetysten sijasta huomiota vanhan 

ihmisen pätevyyteen, osaamiseen ja vahvuuksiin. Työtapa perustuu laaja-alaiseen 

vanhan ihmisen elämäntilanteen paikantamiseen (elämän kokonaisvaltainen arviointi, 

palvelutarpeen arviointi, arjen kokonaisuus, elämänhistoria, elämäntapa, kokemuk-

sellisuus ja merkityksenannot). Vanha ihminen nähdään täysivaltaisena kulttuurikan-

salaisena. Työssä käytetään ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä. (Koskinen 2002a.) 

 

Voimavarojen ja toimintakyvyn tukemistoimenpiteet ja -keinot vaihtelevat sen mu-

kaan, onko kysymyksessä ikääntyneet työntekijät, nuoret eläkeläiset (kolmas ikä) vai 

paljon hoitoa ja palveluja tarvitsevat vanhukset. Tosin tukemisessa on kaikissa vai-

heissa myös yhteistä. (Koskinen 2002a.) 

 

Ikääntyneiden voimavarojen ja toimintakyvyn tukemisen kannalta on ensiarvoista, 

että ikääntyminen nähdään vaiheittain etenevänä. Tämä näkemys sisältää ehkäisevän 

ja kuntouttavan näkökulman. Ikääntyneiden työntekijöiden toimintakyvyn tukeminen 

tähtää siihen, että päästään hyväkuntoisempana eläkkeelle ja kolmas ikä on täysipai-

noisempaa. Kolmasikäläisten voimavarojen tukeminen voi siirtää varsinaisen van-

huuden ongelmia ja edistää hyvää vanhuutta. Varsinaisten vanhusten ja hyvin iäk-

käitten voimavarojakin ja toimintakykyä on monin tavoin mahdollista tukea. Sosiaa-
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ligerontologisessa tutkimuksessa ollaan nykyisin kiinnostuneita kolmasikäläisten 

voimavaroista. (Koskinen 2002a.) 

 

Ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ja voimavarojen tukemiseen on Suomessa kiin-

nitetty viime vuosina huomiota, koska Suomessa on EU-maista vanhin työvoima Ns. 

tyky-toiminta käsittää ikääntyneiden työympäristön säätelytoimenpiteitä, työyhteisön 

kehittämistä, ikäjohtamista, työn uudelleen organisointia, terveyden edistämistä, var-

haiskuntoutusta, henkisten ja sosiaalisten voimavarojen tukemista, uudelleen koulu-

tusta ja oppimisen tukemista. (Ilmarinen ym. 2003.) Ikäsyrjintä työpaikoilla on tun-

nistettu ja sen kitkemiseen on myös lainsäädäntöä. Usean ministeriön yhteistyönä 

toteutettu kansallinen ikäohjelma kirvoitti useita ikääntyviin työntekijöihin kohdistu-

neita erillisohjelmia, esim. Ikääntyvä arvoonsa -hanke, Ikinuoret -hanke ja Kunnossa 

kaiken ikää -hanke (Hinkka 2004). Hankkeet kohdistuivat ikääntyviin työntekijöihin 

ja osittain jo eläkkeellä oleviin. 

 

YK:n samoin kuin Suomen vanhuspoliittisessa strategiassa korostetaan ikääntynei-

den mahdollisuuksia oppimiseen, sivistykseen, koulutukseen ja osallisuuteen. Vaikka 

periaate koskee kaikenikäisiä, se on pääasiassa suuntautunut kolmannessa iässä ole-

viin. Esimerkiksi kolmannen iän yliopistotoiminta, joka Suomessakin alkoi 1985, on 

osoittautunut oivalliseksi välineeksi ikääntyneiden voimavarojen ja toimintakyvyn 

tukemisessa. Kolmasikäläiset arvostavat erityisesti kulttuuripalvelujen käyttö- ja 

myös tuottamismahdollisuuksia (omaehtoinen kulttuuri). Suomi on osallistunut kan-

sainväliseen hankkeeseen, jossa on pyritty lisäämään kolmannessa iässä olevien 

mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. (Koskinen 2002a.) 

 

Kuntoutus on tärkeä tekijä ikääntyneiden voimavarojen ja toimintakyvyn tukemises-

sa. Kuntoutus ei saa rajoittua vain fyysistä toimintakykyä edistävään geriatriseen 

kuntoutukseen, vaan on pyrittävä laaja-alaiseen psykososiaaliseen gerontologiseen 

kuntoutukseen. Esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton kuntoutushankkeessa on käy-

tetty interventioina erilaisia ryhmämuotoisia toimintamuotoja, kuten liikuntaryhmiä, 

ryhmäpsykoterapiaa ja taideryhmiä. Tulosten mukaan ikääntyneiden yksinäisyyttä on 

voitu lievittää sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä oleellisesti vähentää. Yleen-

säkin erilaisilla luovilla ja kulttuuripainotteisilla työmuodoilla on onnistuttu tuke-

maan ikääntyneiden voimavaroja ja toimintakykyä. Tällaisia työmuotoja ovat esi-

merkiksi muistelutyö, senioriteatteri, kirjoittaminen, kuvataide, musiikki, verkosto-

työ, empowerment ja kuntouttava sosiaalityö. (Saarenheimo 1997; Marin & Hakonen 

2003; Muistojen talo 2004; Hohenthal-Antin 2006; Empowerment 2007.) Ruoppila 

(2002) korostaa ikääntyneiden psyykkisen toimintakyvyn tukemisen keskeisinä tu-

kemismuotoina opiskelua ja harrastuksia. 
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Omaishoito yhteistyönä -interventiotutkimuksessa selvitettiin, voidaanko monimuo-

toisella, perhekohtaisesti räätälöidyllä tukitoiminnalla mahdollistaa dementoitunei-

den puolisoiden kotona asumista, lykätä heidän siirtymistään pitkäaikaiseen laitos-

hoitoon, edistää heidän psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä tukea puolisohoi-

tajien psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Lisäksi selvitettiin intervention vai-

kutuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskäyttöön ja kustannuksiin. Hank-

keeseen osallistui 125 omaishoitoperhettä, joista puolet oli vertailuryhmässä. Inter-

vention toteutuksessa noudatettiin seuraavia periaatteita: koko perheen tukeminen, 

joustavuus ja ripeä reagointi, erilaisten kulttuurien tunnistaminen ja hyväksyminen, 

perheen autonomian kunnioittaminen ja yhteistyön kehittäminen, perhe-elämän tu-

keminen sekä optimismi ja voimavarojen tukeminen. Tulosten mukaan interventio 

mahdollisti pariskuntien pidemmän asumisen yhdessä kotona. Intervention koordi-

noitu ja yksilöllinen palvelutoiminta säästi 30 % sosiaali- ja terveyspalveluiden kus-

tannuksia. Sekä interventio- että vertailuryhmien perheiden hyvinvointi ja elämänlaa-

tu kohenivat. (Eloniemi-Sulkava ym. 2006.) 

 

Tekniset apuvälineet voivat tukea dementiaoireisten ihmisten kotona selviytymistä 

eurooppalaisen ENABLE-hanketutkimuksen mukaan, joka toteutettiin Englannissa, 

Irlannissa, Liettuassa, Norjassa ja Suomessa ja siihen osallistui 127 dementoivan 

sairauden lievää tai keskivaikeaa vaihetta omassa kodissaan sairastavaa henkilöä 

sekä 127 omaista. Stakes (2007) oli yhdessä Suomen dementiahoitoyhdistyksen ja 

Alzheimer-keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa mukana tässä toistaiseksi laajimmas-

sa muistisairauksiin liittyvässä apuvälineiden tutkimushankkeessa. Arvioituja apuvä-

lineitä olivat automaattinen vuorokauden ajan ja päivämäärän näyttävä pöytäkalente-

ri, yövalo, esineiden paikantaja, ohjelmoitava pöytäpuhelin, lääkemuistuttaja sekä 

kaasuhellan liesivahti. Liesivahtia lukuun ottamatta laitteet oli kehitetty sairastuneen 

käyttöön. Kolme kuukautta mukana olleista sairastuneista noin 90 prosenttia oli käyt-

tänyt kokeiltavana olevaa laitetta. Noin 80 prosenttia sairastuneista ja omaisista arvi-

oi, että laite oli hyödyllinen. Myös omaiset olivat käyttäneet laitteita ja monet olivat 

itse hyötyneet siitä, että apuväline oli sairastuneen läheisen käytössä. Esimerkiksi 

vuorokaudenajat ja viikonpäivät näyttävä kalenteri tuki parhaimmillaan itsenäistä 

suoriutumista ja oli vähentänyt omaishoitajan kokemaa rasitusta. Kuitenkin apuväli-

neiden käyttöön oli liittynyt toisinaan vaikeuksia ja turhautumista. Suurin osa osallis-

tujista suosittelisi laitetta muillekin. Apuvälineiden suorat kustannukset vaihtelivat 

37 ja 219 euron välillä lukuun ottamatta kaasuliedenvahdin prototyyppiä, jonka suo-

rat kustannukset olivat tuhat euroa. Kustannukset ovat kotihoidon ja tukipalvelujen 

käyttöön verrattuna niin vähäiset, että on oikeutettua tehdä johtopäätös: apuvälineillä 

kannattaa tukea dementiaoireista kärsiviä. (Stakes 2007.) 
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Palveluihin ovat oleellisesti yhteydessä ikääntyneiden asumisratkaisut ja asuinympä-

ristöt. Tavoitteena on turvallinen asuinympäristö. Jokainen kotitapaturma on tarpee-

ton (Levón 1999.) Koskinen (2006a) viittaa Vaaraman tutkimustulokseen, jonka mu-

kaan asuinympäristön liikuntaesteet vähentävät hyvän toimintakyvyn todennäköi-

syyden puoleen ja asunnon liikuntaesteet 40 % verrattuna esteettömästi asuviin. 

Ikääntyneiden avuntarvetta voidaan oleellisesti vähentää parantamalla asuntojen ja 

asuinympäristöjen esteettömyyttä (Olsbo-Rusanen & Väänänen-Sainio 2003; Kasa-

nen 2004; Kivilehto ym. 2005; Ruonakoski ym. 2005; Laatua, turvaa ja… 2006; 

Verma ym. 2006; Välikangas 2006; Sievänen ym. 2007.) Välikangas (2006) on sel-

vittänyt nykyistä tilannetta ikääntyneiden kotona asumisessa ja lähipalveluissa kunti-

en toiminnan ja keskeisten kehittämistarpeiden kannalta. Ensimmäisessä osassa kar-

toitetaan ja arvioidaan kuntien toimintaa ikääntyneiden asumisen, asuinympäristön ja 

lähipalvelujen sekä suunnittelun ja strategioiden näkökulmasta. Toisessa osassa esi-

tellään tähän aihepiiriin liittyviä hyviä käytäntöjä eri puolelta maata. Niissä on usein 

yhteistyötä järjestö- ja yrityssektorin kanssa sekä kunnan eri hallintokuntien kesken. 

Hyvien käytäntöjen tarkoitus on tarjota näkökulmia kuntien toiminnan kehittämiseen. 

(Välikangas 2006.) 

 

On ollut tarvetta aktivoida koko yhteiskunta palvelemaan ja edistämään itsenäistä 

kotona asumista. Esimerkiksi ikäihmiset voivat rahoittaa entistä suuremman osan 

palveluista itse osana yhteiskunnan normaalia palvelutarjontaa. Kaavoituksen, asun-

torakentamisen, ympäristö- ja liikenneratkaisujen, kaupallisten arkipalvelujen ja uu-

dentyyppisen yrittäjyyden avulla voidaan luoda kotona asumista edistäviä ennalta 

ehkäiseviä ratkaisuja. Ikäihmisten yhä merkittävämpi asema vaikuttajina, asiakkaina 

ja kuluttajina, yhteiskunnan uudenlainen näkemys julkisyhteisöjen, järjestöjen ja 

yritysten tuottamasta palveluista ja kehittyvä teknologia vaikuttavat ratkaisuihin, 

joiden avulla ikäihmiset voivat hyvin ja jotka entisestään helpottavat itsenäistä koto-

na asumista. (Sonkin ym. 1999; Lukkaroinen 2002; Neuvonen & Mokka 2006.) 

 

Koskinen (2002a) näkee, että aito, moniammatillinen vanhustyö on osoittautunut 

välttämättömäksi ikääntyneiden voimavarojen tukemisessa. Moniammatillisella työl-

lä voidaan lisätä vanhuspalvelujen tehokkuutta ja taloudellisuutta, kehittää palvelujen 

laatua, lisätä läpinäkyvyyttä päätöksenteossa, vahvistaa vanhan ihmisen keskeistä 

roolia työprosessissa, kohdata paremmin vanhuksen tarpeet ja varmistaa kokonais-

valtainen, moniääninen ja järkiperäinen vanhustyö. Ikääntyneiden voimavarojen tu-

kemisessa avainasemassa ovat seuraavat alat ja ammattiryhmät: gerontologinen sosi-

aalipalvelutyö, gerontologinen hoitotyö, geriatria, gerontologinen sosiaalityö, geron-

tologinen kuntoutus, dementiatyö, kulttuurinen seniori- ja vanhustyö sekä gerotekno-
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logia. On tärkeää, että eri ammattien tietoperustaan lisätään gerontologista tietoa, 

tarkistetaan eettisiä periaatteita ja kehitetään uusia työmuotoja. 

 

Itse-hankkeen tavoitteena oli parantaa sosiaali-ja terveydenhuollon henkilöstön sekä 

palvelujen käyttäjien ja heidän omaisten tietoja ja osaamista teknologian ja tietotek-

niikan hyvistä ratkaisuista mm. itsenäisen asumisen ja kommunikaation helpottami-

seksi (Salminen & Kotiranta 2005; STM 2005a). Ikääntyneillä on vaara syrjäytyä 

teknologian kehityksestä, mikä lisääntyy itsepalveluyhteiskunnassa. Tietoyhteiskun-

tataidot ovat väestön keskiarvoa selvästi huonommat esimerkiksi iäkkäillä, vähäva-

raisilla, vähän koulutetuilla ja maaseudun asukkailla (Rantanen 2005, 17-18). Erityi-

sesti tietotekniikan käytön varmistaminen on tässä mielessä avainasemassa. (Koski-

nen 2002a; Ikääntyvän…2006.) Geroteknologia on ratkaisevassa asemassa ikäänty-

neiden voimavarojen tukemisessa (STM 2005a). Teknologiaa hyödyntävän palvelun 

on oltava myös eettisesti perusteltua (Kuusi 2001; Topo 2006). 

 

Monialainen vanhuspolitiikka käsittää kaikki yhteiskuntaelämän keskeiset alueet - 

työelämän ja toimeentulon, terveyden ja toimintakyvyn, asuin- ja elinympäristön, 

koulutuksen ja kulttuurin, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen ja osallistumisen. Vanhuspolitiikalla tavoitellaan hyvää yhteiskuntaa kaiken-

ikäisille ihmisille. Eläkepolitiikka, asuntopolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelu yhdessä 

sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa ovat keskeisessä asemassa. Esteettömällä toi-

mintapolitiikalla halutaan vaikuttaa siihen, että koko infrastruktuuri, ympäristö, tie-

donvälitys ja kommunikaatio sekä palvelut ovat kaikkien kansalaisten saavutettavis-

sa. Tietoyhteiskuntaan liittyvien taitojen opettelemisessa esteettömyys tarkoittaa si-

toutumista elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien takaamiseen. (STM 1999.) 
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5 POHDINTA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA 

 

Tässä raportissa vanhusväestö käsitteen käyttö nojaa väljästi tilastolliseen 65 vuoden 

ikään, jonka ylittäneitä on tilastollisesti luettu vanhusväestöön kuuluviksi. Lyhyen 

ajan kuluessa vanhoista ihmisistä käytetyt nimitykset ja mielikuvat ovat muuttuneet 

(Kaskiharju 2004). Samalla vanhukseksi on alettu hyväksyä yhä vanhempi ihminen. 

Tällä hetkellä käsitteiden käyttö on hyvin horjuva. Pitkä elämä on yllättänyt myös 

laadullaan. Eläkeikään tulevat ihmiset eivät yleensä olekaan raihnaisia ja asioiden 

ulkopuolella siinä mielessä kuin on oletettu työelämän jäätyä taakse. Kuten Karisto 

(2004) toteaa, eläkkeellä olo ei määräydy enää yksin siitä, mistä siirrytään, vaan sille 

antaa sisältöä myös se, mihin siirrytään. Jälki- tai myöhäismodernille ajalle on omi-

naista väljyys. Institutionaaliset säännöt eivät määrittele yksilön elämänkulkua yhtä 

tarkasti kuin ennen eikä myöskään sitä, mitä eläkeläisen roolissa olevalta odotetaan. 

Eläkkeelle siirtyminen voikin merkitä joillekin täyttymättömien unelmien toteutu-

mista; on aikaa tehdä sitä, mitä itse pitää tärkeänä. Joillekin tämä unelma on esimer-

kiksi opiskelu ja joillekin matkustelu. Ihmiset ovat kuitenkin erilaisia. Eläkkeelle 

siirtyminen voi olla kärsimys, kun ei voi tehdä työtä, josta on pitänyt ja josta on saa-

nut arvostusta. Marin (2002) kiteyttää ihmisen ja yhteiskunnan välisen suhteen muo-

toutumisen kysymyksiin, mitä mahdollisuuksia yhteiskunta antaa ihmiselle elää ja 

toimia niin, että hän vanhenee ja kokee vanhenevansa haluamallaan tavalla, mitä 

saamiaan mahdollisuuksia ihminen itse käyttää hyväkseen tai tajuaa ympäristönsä 

tarjoavan, miten ihminen ja yhteiskunta vaikuttavat toistensa laatuun ja kehitykseen 

ja miten ikä ja sukupolvi tulee otetuksi huomioon näissä yhteyksissä. (Marin 2002.) 

 

Ihmisen ymmärtäminen ja hyväksyminen ilmenevät pohjimmiltaan haluna ja kykynä 

mennä mukaan hänen tarinaansa. Nykyajassa on vain vähän tilaa ihmisten aidoille 

tarinoille. Kun joku menee hoitamaan asioitaan johonkin virastoon, hänelle tehdään 

muodollisia kysymyksiä ja annetaan ehkä lomake täytettäväksi. Hänen tietonsa tal-

lennetaan arkistoon kuvitellen, että hänet voitaisiin ”tunnistaa” ja ”ymmärtää näiden 

tietojen perusteella. (Lindqvist 2002.) 

 

Uusi elämäntilanne on aina riski siihen liittyvineen muutoksineen. Kuitenkin selviy-

tymisessä on kysymys aina tilanteen hallinnasta tavalla tai toisella (Vertio 1992). 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että elämäntapahtumat tai stressitilanteet eivät vaikuta 

aina samalla tavalla, vaan niiden vaikutukset voivat olla erilaiset eri ihmisillä ja vaih-

televat myös spesifin elämäntilanteen tai ajankohdan mukaan. Terveyden kannalta 

erityisen vahingollisia näyttävät olevan tapahtumat, jotka ovat tavalla tai toisella hal-

linnan ulkopuolella. (Järvikoski 1996.) 

 



 61 

Ikääntyvän ihmisen selviytymisessä on suuressa määrin kyse siitä, millaisia odotuk-

sia yhteisössä ikääntyvälle henkilölle asetetaan aiemmista rooleista luopumisen sekä 

rooleihin kuuluneista tehtävistä syrjään vetäytymisen suhteen. Eri yhteisöt eroavat 

kuitenkin siinä, millaista tämä yhteisön tuottama ”vanhentaminen” on. (Ruoppila 

2002.) Hyvän vanhuuden määrittelyt kertovat paljon ajasta ja kulttuurista, mitä on 

pidetty ihanteina vanhuudessa, mutta myös siitä, että käsitykset hyvästä vanhuudesta 

muuttuvat. Määrittelyn taustalla on käsitys elämän tarkoituksellisuudesta. (Koskinen 

2004b; Koskinen 2006b.) Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille on nykypäivänä tavoit-

teena. (Valtioneuvoston kanslia 2006). Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää, 

että ajatus sisältyy yhteiskuntapolitiikan perusratkaisuihin. Erityisesti tämä koskee 

toimintakyvyn edistämistä ja elinympäristön muokkaamista kaikenikäisille sopivaksi. 

(Tie hyvään vanhuuteen 2007.) Euroopan komissio on hyväksynyt toimintasuunni-

telman ”Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa”, johon liittyy uusi Euroopan yhteinen 

tutkimusohjelma kehittää tieto- ja viestintäteknologiaa parantamaan ikäihmisten elä-

mää kotona, työpaikalla ja yhteiskunnassa.(Euroopan komissio 2007; European 

Commission 2007.) 

 

Itsenäisyys ja omassa kodissa asuminen kuuluvat iäkkäiden ihmisten arvostamiin 

asioihin silloinkin, kun ollaan eri palveluista riippuvaisia (Rissanen 1999; Helin 

2002; Kivilehto ym. 2005; Laurinkari ym. 2005) Nykyisiin sosiaali- ja terveyspoliit-

tisiin strategioihin kuuluu tukea ikääntyneiden selviytymistä mahdollisimman pit-

kään omassa kodissaan ja ikääntyneiden toimintakyvyn kohentaminen.(Sosiaali- ja 

terveydenhuollon… 2003; Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2006; Tie hyvään vanhuu-

teen 2007.) Ennaltaehkäisevän toiminnan ja kuntoutuksen merkitys korostuu tärkeä-

nä tekijänä ikääntyvien hyvinvoinnin ja kotona jaksamisen tukemisessa. Yleensäkin 

erilaisilla luovilla ja kulttuuripainotteisilla työmuodoilla on onnistuttu tukemaan 

ikääntyneiden voimavaroja ja toimintakykyä. Tällaisia työmuotoja ovat esimerkiksi 

muistelutyö, senioriteatteri, kirjoittaminen, kuvataide, musiikki, verkostotyö, empo-

werment ja kuntouttava sosiaalityö. (Saarenheimo 1997; Marin & Hakonen 2003; 

Hohenthal-Antin 2006; Empowerment 2007.) Tuloksellisinta on kehittää toiminta-

muotoja, jotka vaikuttavat ikääntyvän yksilön toimintakyvyn eri puoliin eli fyysi-

seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn (Ruoppila 2002). Senioriteatteri 

Kutkutuksen kohdalla kaikkein vahvimmaksi motivaatiotekijöiksi osoittautui palaute. 

Ei vain yleisön palaute ollut merkittävä, vaan myös se palaute, jota voi itselleen an-

taa. Tunne, että on kehittynyt omassa toiminnassaan, on tärkeä. Voi antaa itselleen 

kiitosta osaamisesta, jonka vahvistaa yleisön antama palaute. (Hohenthal-Antin 2006, 

143-156.) 
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Muistisairauksiin liittyvässä apuvälineiden tutkimushankkeessa todettiin, että tekni-

set apuvälineet voivat tukea dementiaoireisten ihmisten kotona selviytymistä (Stakes 

2007). Monimuotoisella, perhekohtaisesti räätälöidyllä tukitoiminnalla on mahdollis-

taa dementoituneiden puolisoiden kotona asumista, lykätä heidän siirtymistään pitkä-

aikaiseen laitoshoitoon, edistää heidän psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä 

tukea puolisohoitajien psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Intervention koordi-

noitu ja yksilöllinen palvelutoiminta säästi 30 % sosiaali- ja terveyspalveluiden kus-

tannuksia. (Eloniemi-Sulkava ym. 2006.) Voimavarojen ja toimintakyvyn tukemis-

toimenpiteet ja -keinot vaihtelevat sen mukaan, onko kysymyksessä ikääntyneet 

työntekijät, nuoret eläkeläiset (kolmas ikä) vai paljon hoitoa ja palveluja tarvitsevat 

vanhukset. Tosin tukemisessa on kaikissa vaiheissa myös yhteistä. (Koskinen 

2002a.) 

 

Iäkkäiden ihmisten tarpeisiin vastaaminen edellyttää asiakaslähtöisyyttä ja eri toimi-

joiden, asiantuntijoiden ja ammattiryhmien ja iäkkäiden ihmisten välistä yhteistoi-

mintaa (Vaarama ym. 2001; Koskinen 2002a, b; Lukkaroinen 2002; Olsbo-Rusanen 

& Väänänen-Sainio 2003; YK:n ikäihmisten vuosi 1999 …2003; Ikääntyvän…2006; 

Kivelä 2006; Mokka & Neuvonen 2006; Välikangas 2006; Ikääntyvän oikeus saa-

da…2007.) Ohjaus ja neuvonta ovat tärkeitä toimintamuotoja. Esimerkiksi Viitako-

dista Jyväskylässä tulee parhaat ja yksilölliset asumis- ja hyvinvointipalvelut tarjoava 

vanhusten palvelutalo ja ikääntymisen resurssikeskus (Viitakoti, Jyväskylä 2007). 

 

Kotona asumisen tuen ympärille on syntynyt paljon pieniä hoivayrityksiä sekä hank-

keita, jotka pyrkivät kehittämään teknologisia ratkaisuja kotona selviytymisen ja it-

senäisen suoriutumisen tueksi. Hyvähoito-hanke Omahoitokori ja Kotona asumisen 

tuki –hanke Kotitori sisältävät hankkeita, joiden tavoitteena on uuden kehitystyön ja 

toimintatapojen muutosten myötä, lähinnä ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden ko-

tona asumisen edellytysten edistäminen. Tulevaisuudessa vanhuspalveluiden tulisi 

yhä enemmän painottua ennaltaehkäisevään vanhustyöhön, kotihoitoon ja kevyem-

piin hoivalaitoksiin sekä ottaa huomioon asiakkaiden kotona asumisen tuen, hoidon 

ja hoivan tarpeet. (Kivisaari ym. 2007.) 

 

Yhteiskunnassa tulisi tapahtua asenteellisia muutoksia, jotta ymmärrettäisiin parem-

min ikääntyneiden mahdollisuuksia selvitä itsenäisesti, tuettuna tai ilman, omassa 

kodissaan tai kodinomaisessa hoivapaikassa mahdollisimman pitkään. Resursseja 

tulisi entistä enemmän kohdistaa kotihoitoon ja –hoivaan sekä ennaltaehkäisevään 

toimintaan ja samanaikaisesti päättäjien, terveydenhuollon ammattilaisten ja kunta-

laisten tulisi sitoutua tähän toimintamuotoon. (Kivisaari ym. 2007.) FinnWell-

ohjelmassa on luotu toimintamalli, jonka avulla Tekes voi tehdä yhteistyötä ja rahoit-
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taa julkisten toimijoiden innovaatioita ja niiden levittämistä. Haasteellista näyttäisi 

olevan myös kansalaisen tarpeista nousevien innovaatioiden synnyttäminen. Tulosten 

ja innovaatioiden käyttöönotto edellyttää lisäksi kansallisen strategian mukaisia va-

lintoja jopa yksittäisiä projekteja käynnistettäessä. (Innovaatio julkiseen terveyden-

hoitoon 2007.) 

 

Rinne ja Jauhiainen (2006) viittaavat ikäihmisten ”uudenlaiseen toimintakykyyn”, 

jonka olennaiseksi osaksi ollaan pystyttämässä yhä laajenevia sähköisiä tieto- ja pal-

velujärjestelmiä ja samalla uusia oppimisympäristöjä. Kaikille tasa-arvoista tietoyh-

teiskuntaa kehitettäessä myös ikäihmisten uudeksi kansalaistaidon vaatimukseksi on 

tulossa sähköinen luku- ja viestintätaito, mikäli heille ei rakenneta vaihtoehtoisia 

malleja elää ja toimia arjessaan täysivaltaisina kansalaisina. 

 

Nyky-yhteiskunnassa oppimisesta on tullut välttämätön selviytymiskeino riippumatta 

yksilön iästä ja asemasta. Elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa alati nopeasti muut-

tuvassa yhteiskunnassa. Eri ikäryhmien erilaisuus sekä työelämän eri asemissa ja 

tilanteissa olevien huomioiminen on tärkeää. Myös uuden teknologian vaikutus op-

pimiseen on ollut keskeisenä kohteena tutkimuksissa. (Mäkinen ym. 2006.) Aikai-

sempien tietojen ja taitojen ylläpitämisen lisäksi on olennaista saada jatkuvasti ko-

kemuksia siitä, että ikääntyvä ihminen kykenee vielä oppimaan uutta ja pystyy tulok-

sellisesti käsittelemään ympäristössään tapahtuvia muutoksia, vaikkapa omaksumaan 

tietotekniikan uusia moninaisia sovelluksia. Tällaisten kokemusten kautta yksilön 

oman elämän hallinnan kokemus säilyy tai voi jopa vahvistua. (Ruoppila 2002.) 

 

Kasvava ikääntyvien kansalaisten joukko joutuu nyt ja tulevaisuudessa vääjäämättä 

kohtaamaan tieto- ja oppimisyhteiskunnan haasteet. Eletään murrosaikaa, jossa histo-

riallisesti ja kulttuurisesti lapsuuteen ja nuoruuteen rajattu koulutus ja oppiminen on 

määritelty uudelleen koskemaan kaikenikäisiä. Uusi oppimiskäsitys on vienyt oppi-

misen uudenlaisiin ympäristöihin ja verkostoihin sekä osaksi ihmisen elämänkaarta. 

Nykyään yhä enemmän oppimista tapahtuu medioiden ja Internetin välityksellä. Kui-

tenkin oppimista on aina tapahtunut myös koulujen ja oppilaitosten ulkopuolella, 

kuten työelämässä, kodeissa, harrastuksissa ja vertaisryhmissä. (Rinne & Jauhiainen 

2006.) Nykyisin aikuisten oppimiselle on enemmän portteja auki kuin milloinkaan 

historian aikana. Vastausta voi hakea edelleen kysymyksiin, kuten mitä elinikäinen 

oppimisen maailma tarjoaa työelämän ulkopuolella olevalle, elävätkö kaikki sosiaa-

listen verkkojen tietoyhteiskunnassa ja ollaanko verkoista huolimatta yksin? (Mäki-

nen ym. 2006.) 
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Uusi aktiivinen seniorisukupolvi lisää arvojen kirjoa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Tavoitteena tulisi olla kulttuurisen erilaisuuden ymmärtäminen, arvostaminen ja hal-

linta sekä eri ryhmien rauhallinen yhdessä eläminen. (Karisto 2004; Hämäläinen 

2006.) Karisto (2004) toteaa, että kuoret uuden kulttuurin syntymiselle on viitaten 

työikäisten ja iäkkäimmän vanhusväestön väliin jäävään suureen ja kasvavaan kol-

masikäläisten joukkoon. Tämä seniorikansalaisten ryhmä on jäänyt monissa suhteissa 

yhteiskunnallisen huomion katveeseen. Viime vuosina on kuitenkin alettu kiinnittää 

huomiota ikäryhmän asemaan ja merkitykseen samalla kun ikäpolitiikkaa on alettu 

tarkastella entistä laajemmasta perspektiivistä. (Helander 2006.) Karisto (2004) ko-

rostaa, että ikääntymispolitiikalle asettuva vähimmäisvaatimus on se, ettei lyödä kii-

laa eri ikäryhmien välille. Muuttuva maailma voi näyttää hyvin uhkaavalta sellaises-

ta, jonka arvoissa perinteiden kunnioitus ja turvallisuuden korostaminen ovat etusi-

jalla, kun taas mahtavalta ja kiinnostavalta sellaisesta, jonka arvoissa on päällimmäi-

senä avoin ja rohkea suhtautuminen uusiin asioihin tai muuttumisen itsearvoisuus. 

(Puohiniemi 2002, 4-6.) 
  

Yhteiskunnan vaurastuminen ja avautuminen ovat luoneet tilanteen, missä kansalais-

ten resurssit, toimintamahdollisuudet, vapaudet ja valinnan mahdollisuudet ovat ai-

empaa suuremmat. On mahdollisuus parhaimmillaan erittäin korkeatasoiseen hyvin-

vointiin, mutta se asettaa suuria haasteita ihmisten elämänhallinnalle. Lukemattomat 

vaihtoehdot saattavat johtaa sellaisiin päätöksiin ja käyttäytymiseen, joka tyydyttää 

yksilön tarpeita lyhyellä aikavälillä, mutta aiheuttaa pitkällä aikavälillä ongelmia 

sekä hänelle itselleen että koko yhteiskunnalle. Suomalaisen hyvinvoinnin kehittämi-

nen tulevaisuudessa vaatii uuden tilanteen tiedostamista, kansalaisten elämänhallin-

nan tukemista ja vastuullisten valintojen ja käyttäytymisen kannustamista. (Hämäläi-

nen 2006.) 

 

Suomi on tällä hetkellä vauraampi kuin koskaan ja valtaosa väestöstä on kansainväli-

sesti vertaillen hyvin tyytyväinen elämäänsä. Kansalaisten käytettävissä olevat re-

surssit ja toimintamahdollisuudet ovat parantuneet. Fysiologiset ja turvallisuuteen 

liittyvät tarpeet on jo melko hyvin tyydytetty väestön enemmistön osalta. Tarve-

hierarkian ylimpien tasojen tarpeet, kuten lähimmäisen rakkauden ja yhteisöllisyy-

den, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet ovat tulleet hyvinvoinnin kehittämi-

sen kannalta keskeiseen asemaan. Sosiaalisten suhteiden merkitystä hyvinvoinnille 

ovat lisänneet perinteisten sosiaalisten suhteiden heikentyminen ja yksinelävien ih-

misten määrän kasvu. (Hämäläinen 2006.) 
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Kehittämismahdollisuuksia 

 

Liitteestä 1 ilmenee hyviä käytänteitä ja toimintamalleja koskevaa lähdeaineistoa 

teemoittain: I Yhteisö ja osallistuminen, II Asuminen ja ympäristö, II Terveys ja hy-

vinvointi, IV Toimintakyky, palvelut ja toimintamallit ja V Vanhusväestöä koskevia 

linjauksia. Näiltä kaikilta alueilta voi saada kehittämisideoita vanhusväestön itsenäis-

tä selviytymistä koskevaan kehittämistyöhön Saarijärven seudulla. 

 

Jatkokehitystyössä voisivat olla soveliaimpia kehittämisteemoja seuraavat: 

 

I. Seniorikansalaisten teknologian käytön edistäminen  

ja virikkeellisen oppimisympäristön luominen  

 

Siihen kuuluu muun muassa avaintoimijoina aktiivit seniorikansalaiset, jotka kehittä-

vät paikallisen yhteisön virikkeisyyttä ja osallistumista palvelevan innovaation. 

 

II. Asumisen turvallisuuden ja esteettömän ympäristön mahdollistaminen 

 

Kotona asuvan seniorikansalaisen tarpeista lähtevä toimintamalli. 

Teknologisten innovaatioiden kehittäminen ja soveltaminen. 

 

III Seniorikansalaisten terveyden edistäminen 

 

Seniorikansalaisten vastuu omasta ja toisten terveydestä. 

 

Mitä itse tekee/pitäisi tehdä oman terveytensä edistämiseksi? 

Mitä tekee/pitäisi tehdä läheisten terveyden edistämiseksi? 

 

Millä tavalla voi omaa terveyttä parhaiten edistää? 

Millä tavalla seudun senioriväestön terveyttä voi parhaiten edistää? 

 

IV Seniorien tarpeita palvelevien toimintamallien kehittäminen 

 

Kohti toimintakykyä ja tarpeenmukaista sekä saumatonta palvelua. 

Mahdollistaa seniorikansalaisten aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön. 

 

V Hyvä Saarijärvi kaikenikäisille 

 

Tilaisuuksia, tapahtumia ym. toimintaa perinteeksi. 
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