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Abstract

The daily coping of ageing people at home wil l be a challenge to society as the proportion of elderly
population increases. In order to be able to respond to this challenge, we will need to know about the
health and functional capacity of ageing people and their subjective experiences of the social and
health care services that may help them to cope at home. The purpose of this study was to describe
self-evaluated health, functional capacity and subjective need for and use of social and health care
services among peopleaged over 65 and livi ng in theSiuruaareaof Pudasjärvi in Finland.

The basic study population consisted of the Pudasjärvi residents aged over 65 years, of whom all
those (N=157) aged over 65 and living in one village were included in the population sample
studied. The data were collected using a structured questionnaire. The questionnaire also included
open-ended questions pertaining to health and psychic functioning. The results were expressed as
mean values and deviations. The inter-variable connections were analysed using cross-tabulation,
scatter diagrams, and contingency and Spearman’s correlation coefficients. Discrimination analysis
was used to evaluate the use of health care services. The responses to open-ended questions were
analysed with inductive content analysis.

The average self-evaluated physical and psychosocial health of the people aged over 65 who
participated in the study was good. Men evaluated their health as slightly poorer than women, and
they were also more depressive. Feelings of well-being were associated with subjective experiences
of good health. For both men and women, well-being was manifested as a rich diversity of everyday
life, such as activity and social relations. Most of the ageing people were awareof the importanceof
taking care of their health, and their health care seemed to be based on knowledge of the impacts of
various health-promoting factors and habits on their health status. The study subjects had certain
chronic diseases, of which cardiovascular diseases were most common. Three-fourths off the study
subjects took some medication daily.

In both age groups, both men and women reported independent management of the basic
activities of daily liv ing. Men aged over 75 needed more help than the others in their daily
activities. Over the past few years, both men and women had had good rather than satisfactory
functional capacity. They described the best part of their li ves in largely the same way. For women,
life had been and still continued to be full of challenges despite the hardships. Men tended to
reminisce about the hardness of life, and many still had bitter and unpleasant memories of the
wartime. The major resources of women were religion, family and a positive outlook. Men derived
strength from their responsibilities, expectations of a better future and religion. On an average, the
social functional capacities of both men and women were good.

The study subjects used social services very rarely, and health was not related to their use. Men
and the subjects aged over 75 used slightly morehealth care services than women. Subjective health
was the best discriminator of the use of health care services.

The findings of this research can be used to develop social and health care services to support
the coping of ageing and elderly people at home and the social and health care education. They can
also be used to plan methods and studies to promote the health and functional capacity of ageing
people.

Keywords: well-being, health care, physical, psychological and social functional capacity,
resources of strengths
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Tiivistelmä

Vanhenevien ihmisten päivittäinen selviytyminen kotona asumisessa on haaste yhteiskunnalle
vanhusväestön kasvavan määrän takia. Haasteeseen vastaaminen edellyttää tietoa vanhenevien
ihmisten terveydestä ja toimintakyvystä sekä heidän kokemuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista, jotka voivat edesauttaa kotona selviytymistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla
Siuruan alueen yli 65-vuotiaiden terveyttä, toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettua
tarvetta ja käyttöä heidän itsensä arvioimana.

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat Pudasjärven kunnan yli  65-vuotiaat, joista
tutkimusjoukkkoon valittiin yhden kylän kaikki (N=157) yli 65-vuotiaat. Tiedonkeruu toteutettiin
strukturoidulla haastattelulomakkeella. Lomakkeessa oli myös avoimia kysymyksiä liit tyen
terveyteen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Aineistoa kuvattiin keski- ja hajontalukuina. Muuttujien
välisiä yhteyksiä tutkittiin ristiintaulukoinnin, hajontakuvioiden, kontingenssi- ja Spearmanin
korrelaatiokertoimien avulla. Selittävänä analyysina terveyspalvelujen käyttöön liit tyen käytettiin
erotteluanalyysiä. Avoimet kysymykset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tutkimukseen osallistuneiden yli 65-vuotiaiden itsearvioitu fyysinen ja psykososiaalinen terveys
olivat keskimäärin hyviä. Miehet arvioivat terveytensä hieman huonommaksi kuin naiset ja he
olivat myöskin depressiivisempiä kuin naiset. Hyvän olon kokemukset liittyivät terveyden
kokemiseen. Naisille ja miehille hyvä olo ilmeni monisisältöisinä arkielämän tapahtumina kuten
asioiden sujumisena ja sosiaalisina suhteina. Suurin osa vanhenevista ihmisistä oli tietoinen oman
terveyden hoitamisen merkityksestä ja terveyden hoitaminen näytti perustuvan tietoon erilaisten
terveellisten asioiden vaikutuksesta itsensä hoitamisessa. Tutkittavilla oli pitkäaikaissairauksia,
joista tavallisimpia olivat sydän- ja verisuonisairaudet. Kolme neljäsosaa tutkituista käytti lääkkeitä
päivittäin.

Molemmissa ikäryhmissä miehet ja naiset arvioivat selviytyvänsä itsenäisesti päivittäisistä
perustoiminnoista. Yli 75-vuotiaat miehet tarvitsivat toisten apua enemmän kuin muut asioiden
hoitamisessa. Sekä miesten että naisten viime vuosien psyykkinen toimintakyky painottui enemmän
hyvään kuin tyydyttävään toimintakykyyn. He kuvasivat elämänsä parasta aikaa osin samalla
tavalla. Naisilla elämä oli ollut ja on edelleen haasteita täynnävaikeista asioista huolimatta. Miesten
vastauksissa näyttäytyi elämän kovuus ja monilla vielä sota-aika toi katkeria ja ikäviä asioita
mieleen.Voimavarojen lähteinä naisilla oli uskonnollisuus, perhe ja myönteinen elämänasenne.
Miehille velvollisuudet, odotus paremmasta huomisesta ja uskonnollisuus antoivat voimia. Miesten
ja naisten sosiaalinen toimintakyky oli keskimäärin hyvä.

Sosiaalipalveluja tutkittavat käyttivät hyvin vähän eikä terveydellä ollut yhteyttä niiden
käyttöön. Miehet ja yli 75-vuotiaat käyttivät terveyspalveluita hieman enemmän kuin naiset. Koettu
terveys erotteli parhaiten terveyspalvelujen käyttäjät.

Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä alan
koulutuksessa kehitettäessä vanhenevien ihmisten kotona selviytymistä tukevia palveluja. Tuloksia
voidaan käyttää ikääntyvien terveyttä ja toimintakykyä edistävien menetelmien sekä tutkimusten
suunnittelussa.

Asiasanat: hyvä olo, terveydenhoito, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky,
voimavarojen lähteet





miset
lun

iin
eesta
än,

itan
stä
nen
isen

ni.
nelle

n ja
öni
e.
höni
alaute
Jari
aan

kka-
ille

KL
ja
tanut
min

e.
ttava

työn
Kiitokset

Vuosia sitten työskennellessäni kotisairaanhoidossa pohdin, miten vanhenevat ih
selviytyvät kotona hyvinkin sairaina ja erilaisissa olosuhteissa. Ammattikorkeakou
alkuvaiheessa, jolloin luotiin entistä tiivimpiä yhteyksiä koulutuksen ulkopuolis
tahoihin sain mahdollisuuden tutkia kyseessä olevaa asiaa. Tutkimus syntyi tarp
etsiä vastauksia siihen, miten ikääntyvät arvioivat päivittäistä selviytymistä
terveyttään, toimintakykyään ja palvelujen käyttöään muuttuvassa yhteiskunnassa.

Useat ihmiset ovat myötävaikuttaneet tutkimukseni etenemiseen, joille oso
kiitokseni. Yliopistokoulutuksen aikaista opettajaani Professori, THT Maija Henti
kiitän avusta ja tuesta, jota olen saanut tutkimukseni teon viime vaiheissa. Hä
huolellinen paneutumisensa tutkimukseeni on opettanut minulle tutkimuksen tekem
tarkkuutta. Professori, LKT Sirkka-Liisa Kivelä on lukuisia kertoja lukenut tutkimusta
Hän on kokeneena vanhustutkijana auttanut jäsentämään työtäni. Lämmin kiitos hä
siitä. Työni ohjaajaa THT Helena Aavarinnettä kiitän hänen kannustuksestaa
uskostaan työni valmistumiseen. Lämpimät kiitokseni osoitan väitöskirjaty
esitarkastajille professori THT Anna-Maija Pietilälle ja dosentti, LKT Pirkko Jäntill
Professori Anna-Maija Pietilän asiantunteva ja perusteellinen paneutuminen työ
esitarkastusvaiheessa paransi tutkimustani huomattavasti. Dosentti Pirkko Jäntin p
auttoi olennaisimman esiintuomisessa. Erityiskiitoksen ansaitsevat lehtorit FM
Jokinen ja FM Helena Laukkala kärsivällisestä ohjauksesta tilastotieteen maailm
pääsemisessä. Lehtori, FM Tuula Koski on tarkastanut äidinkielen ulkoasun ja FL Sir
Liisa Leinonen on auttanut englanninkielisen tiivistelmaän laatimisessa. He
molemmille osoitan kiitokseni.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön johtajan,
Annikki Lämsän tuki ja ymmärrys ovat olleet minulle tärkeitä. Hän on ollut opettajani
esimieheni usean vuoden ajan ja hän luonut mahdollisuudet opiskeluuni, mutta osoit
myös elämänasioiden muuttuvan priorisonnin. Sydämellinen kiitos hänelle siitä. Läm
kiitos läheiselle työtoverilleni ja tutkijakolleegalleni yliopettaja, TtL Inkeri Hietasell
Hänen kanssaan tekemäni haastattelut Pudasjärven Siuran kylällä ovat ikimuiste
kokemus. Kiitokseni ansaitsevat myös silloiset toimintaterapian, hoitotyön ja sosiaali
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opiskelijat, jotka olivat mukana haastattelemassa vanhenevia ihmisiä. Lämmin k
myös Pudasjärven sosiaali- ja terveydenhuollon edustajille projektin alkuvaih
yhteistyöstä.

Kiitokset työyhteisöni jäsenille, jotka ovat monin tavoin auttaneet ja osoittan
kiinnostusta tutkimukseeni. Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan yks
kirjaston henkilökunta on aina ystävällisesti auttanut ja ohjannut tiedonhankin
liittyvissä asioissa. Kiitos heille siitä. Toimistosihteeri Eija Tuomen apu on ollut minu
merkittävä. Lämmin kiitos hänelle siitä.

Vilpittömät kiitokseni osoitan ystävälleni LL Aino Vartiaiselle, jonka myötäelämine
ja tuki eri elämänvaiheissa on ollut korvaamaton. Kiitos myös ystävälleni TH Lee
Mäelle tutkimukseeni ja elämän monimuotoisuuteen liittyvistä keskusteluista. Ystävä
LKT Sinikka Levoskalle osoitan sydämellisen kiitokseni. Hänen herkkyytensä
ammattitaitonsa on ollut apuni monissa elämän tilanteissa. Kiitokset myös mu
ystävilleni, jotka ovat omalla tavallaan pitäneet huolta jaksamisestani.

Lämpimät kiitokset äidilleni ja edesmenneelle isälleni, jotka ovat ohjanneet laps
opiskelmaan. Sisareni Saija ja veljeni Pekka ovat seuranneet ja kannustaneet opisk
sisartaan. Kiitos heille siitä. Erityiskiitoksen ansaitsee Tuomas-veljeni, joka johd
pikkusiskonsa opintielle. Rakkaimmat kiitokseni tyttärilleni Heidille, Petralle ja Noora
sekä aviomiehelleni Matille, joille osoitan tämän työni.

Tämän tutkimuksen antoisin vaihe liittyy aineiston keruuseen. Se, että sain tutu
moneen kiinnostavaan vanhenevaan ihmiseen, heidän elämäänsä ja nähdä heidän k
selviytyä, on tehnyt minulle tästä tutkimuksesta tekemisen arvoisen. Sydämellinen k
heille.

Taloudellisesta tuesta kiitän Suomen sairaanhoitajaliittoa, Oulun seu
ammattikorkeakoulua, ja Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon ja Ou
yliopistollisen sairaalan yleislääketieteen yksikköä.

Oulussa marraskuussa 1999 Lea Rissanen
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1. Johdanto

Vanhenevien ihmisten päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on olennaista he
yksityisyytensä ja riippumattomuutensa säilyttämiseksi. Suomalaisista yli 65-vuotia
90 % asuu kotona, mikä todennäköisesti vielä yleistyy (Raassina 1994, Hartikaine
1995). Vanhenevien ihmisten kotona selviytymistä voidaan edistää antamalla h
erilaista apua ja hoitotyön palveluja kotiin. Hoitotyön tavoitteena on vanhenev
ihmisten terveyden, toimintakyvyn, omatoimisuuden, elämänlaadun ja itsetun
tukeminen (Merjola-Partanen 1993, Sarvimäkiet al. 1996, Sarvimäki 1998, myös
Hentinen 1990). Se voi tapahtua tukemalla vanhenevien ihmisten terveyttä
toimintakykyä, koska terveys ja toimintakyky mahdollistavat kotona asumis
sosiaalisen osallistumisen ja itsensä tarpeelliseksi kokemisen tunteen (Lauri 1
Suomalaisen vanhuspolitiikan tavoitteena on taata turvattu vanhuus myös toimintak
heikentyessä tukemalla vanhusten selviytymistä omalla asuinalueellaan ja om
kodissaan mahdollisimman pitkään (Vaarama & Hurskainen 1993, Paakkari 19
Ikääntyvän ihmisen kotona selviytyminen on haaste sekä ikääntyvälle itselleen, että
yhteiskunnalle, koska kotona asuminen on ikääntyville ihmisille inhimillisempää s
yhteiskunnalle taloudellisesti edullisempaa kuin laitoshoito.

Ennusteiden mukaan vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Yli
vuotiaiden määrä kasvaa eniten 2000-luvulle tultaessa (Ekhdal 1987, Valkone
Nikander 1990, Kohti hyvää Suomea 2030 1991, Nieminen 1994, Aromaaet al. 1996).
Varsinaisen vanhuuden ja siihen liittyvän palvelujen tarpeen on todettu alka
teollistuneissa maissa noin 75-80 vuoden iässä (Jylhäet al. 1993, Raassina 1994,
Sosiaali- ja terveysministeriö 1998, Ryynänenet al. 1999). Vanhenevien ihmisten
terveydentila ja toimintakyky heikkenevät heidän tullessaan yli 80-vuotiaiksi (Kiveläet
al. 1986, Koskinen 1994, Jylhäet al. 1993, Valvanne 1993, Coleman 1994, Rahkonen
Takala 1997, Koskinenet al. 1998, Ryynänenet al. 1999). On arvioitu, että nyt
vanhenevan väestön terveydentila ja toimintakyky olisivat parantuneet (Sakari-Rantaet
al. 1995, Aromaa et al. 1996). Kuitenkin vanheneville ihmisille tehdyissä
terveystarkastuksissa on löydetty useampia sairauksia ja enemmän lääkkeiden ta
kuin aiemmin tehdyissä tarkastuksissa (Kaplanet al. 1988, Mattilaet al. 1989, Valvanne
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& Tilvis 1994, Leinonenet al. 1996). Ikääntyessään ihminen joutuu tekemään erilai
ratkaisuja kotona selviytymisen kannalta ja oleellisin tekijä selviytymisessä on hä
terveytensä ja toimintakykynsä.

Terveys merkitsee eri ihmisille eri asioita. Siksi terveyttä ei voi mitata yhde
osoittimella, vaan itsearviointeihin perustuvia terveyden tutkimuksia on tarpeen täyde
toimintakyvyn eri osa-alueiden mittauksilla. Vanhenevat ihmiset arvioiv
toimintakykynsä hyväksi siitä huolimatta, että heillä on useita pitkäaikaissairauksi
niiden aiheuttamia toimintakyvyn vajavuuksia (Heikkinen 1986a, Carlssonet al. 1991,
Valvanne 1993, Atwoodet al. 1994). Ikääntyvät hyväksyvät osan sairauksista
normaaliin vanhenemiseen kuuluvina ja pitävät omaa terveyttään hyvänä, jos sairau
kanssa tulee toimeen (Heikkinen, E 1997, Laukkanen 1998). Toimintakyky kuvaa yks
hyvinvointia, selviytymistä, laitostumista ja kuolleisuutta (Heikkinen, Eet al. 1990, Jylhä
et al. 1992, Rahkonen 1998). Toimintakyvyn määritteleminen on tärkeää ikäänty
ihmisen itsenäisen selviytymisen ja kotona asumisen kannalta (Heikkinen, Eet al. 1981,
Raatikainen 1986, Hervonen & Pohjolainen 1991, vrt. Rubensteinet al.1988, Heikkinen,
R-L 1997).

Psykososiaalisen vanhuskäsityksen mukaan vanhenevien ihmisten selviytym
tukemisessa on tärkeää ottaa huomioon ihmisen yksilöllisyys, hänen oma näkemyk
tarpeistaan, elämänhistoriastaan, elinympäristöstään ja voimavaroistaan (Rusi
Sosiaali- ja terveysministeriö 1998, Vanhuspolitiikkaa v. 2001). Voimavaralähtöis
merkitsee ikääntyvien oman pätevyyden ja osaamisen huomioon ottamista (vrt. Jon
Meleis 1993, Koskinenet al. 1998, Pietilä 1999). Ihmisen minäkäsitys luo kehykse
voimavaratunteen kehittymiselle (Jones & Meleis 1993, Heikkilä-Laakso & Heikk
1999). Jokaisen asiakkaan yksilölliset kokemukset ovat tärkeä tieto hoitopäätö
tehtäessä (Lauri 1996, Häggman-Laitila 1999). Myös vanhustenhuollon asiantunt
tarvitaan arvioimaan yhdessä vanhusten kanssa heidän selviytymistään kotona (Ru
& Heikkinen 1992, Lindberget al. 1998). Enenevässä määrin tarvitaan myös yhteis
aktivointia yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä kunnan muiden toiminta-alue
kanssa osallistumaan ikääntyvien terveyden edistämiseksi (esim. Asikainen 1
Hoitotyöllä on tärkeä rooli eri tieteenalojen vanhusten hoitoa koskevan tie
yhdistämisessä ja toiminnan koordinoinnissa sekä tiedon ja uusien toimintama
tuottamisessa yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien kanssa (Merjola-Partanen
Häggman-Laitila 1999). Terveyden ja toimintakyvyn taustalla on koko ihmis
aikaisempi elämänhistoria ja vanhenemisprosessi (Heikkinen, E 1991, Ruoppil
Heikkinen 1992).

Tutkimukseen osallistuneiden sukupolven ihmisille oli tyypillisiä kokemuksia sod
kokeminen, joutuminen eroon perheestä, sairaudet, koulun keskeytyminen, jat
työnteko, ponnistelu ja sota-ajan puutteet ja vaivat (Roos 1987, Pohjolainen 1
Ylikarjula 1998). Tutkimukseen osallistuneilla myös elinolot ja työelämä oli oll
raskasta. Lapsuudenkodin aikaiset taloudelliset vaikeudet ovat aiemmissa tutkimuk
olleet yhteydessä vanhojen ihmisten nykyiseen terveyteen (esim. Rahkonen 1998
myös Veijola 1996, Ylikarjula 1998). Sota- ja pula-ajan kokemukset ovat voin
aiheuttaa myönteistä suhtautumista nykyisiin elinolosuhteisiin ja tutkittavien eläm
(Coleman 1994, Brandtstädter 1997).
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla yli 65-vuotiaiden terveyt
toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettua tarvetta ja käyttöä heidän its
arvioimana. Tavoitteena on saada tietoa yli 65-vuotiaiden fyysisestä ja psykososiaal
terveydestä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä ko
selviytymisessä. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa myös sosiaali- ja terveydenhu
palvelujen koetusta tarpeesta ja käytöstä vanhusten kotona selviytymisen tukemi
Tutkimus on osa tutkimusprojektia, joka on käynnistetty Pudasjärven kunnassa O
lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston sekä Pudasjärven kunnan sosiaa
terveystoimen aloitteesta vanhenevien ihmisten elämisen kartoittamiseksi. Se o
osaltaan tutkimuksen aihealueiden valintaa. Tutkijan oman mielenkiinnon kohte
kotisairaanhoidossa työskennelleenä on ikääntyvien ihmisten päivittäinen selviytym
ja siihen liittyvänä heidän terveytensä, toimintakykynsä ja palvelujen käyttön
Terveydenhoitajilla on kotisairaanhoidossa tärkeä tehtävä vanhusten terveyde
toimintakyvyn määrittelemisessä, voimavarojen vahvistamisessa, terveyden edistäm
ja päivittäisessä selviytymisessä tukemisessa sekä palvelujen käyttöön ohjaamisess
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2. Vanhenevien ihmisten kotona selviytyminen

Iäkkäiden ihmisten kotona selviytymistä on tutkittu terveyttä, toimintakykyä ja palve
jen tarvetta kartoittavissa tutkimuksissa (Heikkinen, Eet al. 1990, Lahtela 1990, 1991,
Salminenet al.1990, Valvanneet al.1991, Heikkinen, R-L & Suutama 1992, Virjo 1996
Pietilä & Tervo 1998, Taival 1998) ja eri sairauksien yhteydessä (Burke & Flaherty 19
Heidrich 1993, Isoaho 1995, Lilja & Borell 1997). Selviytyminen on ihmisen sopeu
mista ja kestämistä muuttuvissa elämäntilanteissa. Se on prosessi, joka muuttuu ih
tilannearvion perusteella, on hyvin yksilöllistä (Gottlieb & Rowat 1985, Suutama 19
Ylikarjula 1998) ja liittyy myös yksilön minäkäsitykseen ja itsearvostukseen (Kar
1994,Ylikarjula 1998).

Selviytymisen yhteydessä on käytetty myös coping -käsitettä, joka tarkoittaa ky
kohdata uusien tilanteiden tuomia vaatimuksia ja ratkaista eteen tulevia ongelmia.
lanninkielistä termiä coping on eri yhteyksissä käytetty myös elämänhallintaa vastaa
käsitteenä (Bäckman 1987, Riihinen 1996, Suutama 1996). Ihminen joutuu ikääntyes
ja sairastuessaan tekemään erilaisia ratkaisuja selviytyäkseen päivittäisistä toiminn
Lähtökohtana ovat ikääntyvän omat voimavarat, jolloin hän joutuu arvioimaan resur
jaan ja päivittäistä selviytymistään suhteessa selviytymisvaatimuksiin, jotka ovat
mälle ja kasvulle välttämättömiä (Hentinen 1985, Järvikoski 1996, Sarvimäki 1998). V
henevan ihmisen selviytymisessä on kysymys siitä, miten terve ja toimintakykyinen
on ja miten hän vastaa arkielämän tuomiin käytännön vaatimuksiin.

Selviytymisen yhteydessä käytetään myös käsitettä adaptaatio eli mukautuminen
voi tarkoittaa prosessia tai toiminnan tulosta ihmisen reagoidessa ympäristön muuto
Ihmisen sisäinen tai ulkoinen ympäristö on se voima, joka pyrkii muuttamaan sisä
tasapainoa ja ellei mukautumista tapahdu, ihminen sairastuu (Clarke 1984, Lazar
Folkman 1984, Yura-Walsh 1992). Mukautumisen prosessi ylläpitää yksilön eheytt
toimintakykyä. Mukautuminen on adaptaatioteoriassa rinnastettu terveyteen, jolloin
veys on kykyä mukautua ja mukautumista seuraava eheyden tila (Roy 1984, Taival 1
Terveyden ylläpitäminen, terveyden kokeminen sairauksista huolimatta sekä koke
hyvästä olosta ja sosiaalisista suhteista ovat kotona selviytymistä edistäviä tek
(Tervo & Pietilä 1995, Pietilä & Tervo 1996, 1998).
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2.1. Terveys

Terveys käsitteenä on monimutkainen ja se merkitsee eri ihmisille eri asioita (Laf
1986, Kenney 1992). Käsitteen ongelmana on täten myös sen määrittelyn vaikeus
mons 1989). Terveys ei ole käsitteenä absoluuttinen vaan suhteellinen, ja siksi se p
määritellä aina jostakin käsin ja jonkun suhteen (Kumpusalo 1988, Jylhäet al. 1992,
Dines & Cribb 1993, Manderbacka 1995, Lahtinen 1996). Eräiden hoitotieteen teore
kojen mukaan terveys voidaan määritellä vain suhteessa yksilöön ottaen huomioon h
omat odotuksensa ja toimintakykynsä taso päivittäisessä elämässä (Newton 1992,
1992) sekä kokonaisvaltaisuus ja arkielämälähtöisyys (Häggman-Laitila 1999). Ko
ihminen ei elä tyhjiössä vaan yhteisönsä osana, terveys -käsitteen määrittelyyn vaik
vat myös yhteiskunnallisen ajan henki, ihmiskuva ja hyvän elämän luonnehdinta (R
kainen 1986, Manderbacka1995, Lahtinen 1996, Ollila 1996, Ollila 1997).

2.1.1. Terveyden määrittely

Eri tieteenalojen piirissä terveyttä on määritelty eri tavoin. Tunnetuin positiivisen terv
den määritelmä on WHO:n esittämä, joskin se viittaa myös negatiiviseen terveyt
”Terveys ei ole vain sairauden puuttumista vaan täydellisen fyysisen, psyykkisen ja
aalisen hyvinvoinnin tila.” (Lahtinen 1996). Määritelmää on pidetty utopistisena (Pen
1987, Lindqvist 1988, Manderbacka 1995), mutta siinä on etsitty laajaa näkemystä
veydenhuollon voimavarojen kohdentamiseksi, eikä sitä ole tarkoitettukaan empiir
tutkimuksen pohjaksi (Myllykangaset al.1987, Nissinenet al. 1994, Karisto 1984). Pert-
tilä (1999) esittää väitöskirjassaan WHO:n määrittelyyn lisättäväksi toimintakykyis
den sekä kokemukset terveydestä ja elämänhallinnasta kunnan päätöksenteon po
kuntalaisten terveyden edistämisessä.

Perinteisen lääketieteellisen mallin (negatiivinen terveyskäsitys)mukaan terveys on
tila, josta sairaus tai oireet puuttuvat. Tämä on enemmänkin sairauden kuin terve
määritelmä ja terveyttä näin määriteltäessä, se jää irralliseksi ihmisen kokonaisuu
(Raatikainen 1986, Myllykangaset al. 1987, Nissinenet al. 1994). Purola (1971) on erot-
tanut sairaudessa lääketieteellisen ja subjektiivisen ulottuvuuden lisäksi myös sos
sen ulottuvuuden. Kyseessä on kolmiosainen systeemi, jonka harmoninen tila terve
(Karisto 1984, Manderbacka 1995). Sairaudesta aiheutunut haitta riippuu myös yk
sosiaalisesta ympäristöstä ja sen yksilölle asettamista vaatimuksista. Ekologisessa t
telutavassa on myös kysymys terveydestä ihmisen ja hänen fyysisen ja sosiaalisen
ristönsä tasapainotilana. Ihmisen mukautuminen erilaisiin vaatimuksiin mahdollistaa
painotilan säilyttämisen, palauttamisen ja myös toimintakyvyn (Aromaaet al. 1996, Lah-
tinen 1996, Lough & Schank 1996, Song & Lee 1996, Lauri 1997). Kun yksilö ja ym
ristö ovat sopusoinnussa keskenään, terveys voidaan nähdä myös elämänhallintan
mää rajoittavat sairaudet aiheuttavat elämänhallintaa koskevia muutospaineita ikä
vän ihmisen terveyden eri alueilla (Uutela 1996, Ylikarjula 1998).

Gerontologien piirissäfunktionaalisen terveyskäsityksenmukaisesti terveyttä pidetään
yksilön toiminta- ja suorituskykynä (Heikkinen 1986a). Funktionaalinen eli toiminna
nen terveyden määrittely perustuu näkemykseen terveydestä voimavarana, kykynä t
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sopusoinnussa ympäröivän yhteisön kanssa. Terveys mahdollistaa ihmisen tarpeide
dytyksen. Funktionaalinen terveyskäsitys näin ollen ilmentää myös vanhenevan ihm
käsitystä itsestään ja itsehoidostaan (Smits & Kee 1992). Funktionaalisessa lähtöta
korostetaan, että vanhojen ihmisten terveydentilan kannalta on tärkeämpää toiminta
isyyden selvittäminen kuin erilaisten sairauksien, vammojen ja puutteiden luettelem
Funktionaalisen diagnostiikan merkitys perustuu siihen, että sairauden yksilölliset va
tukset välittyvät sen kautta, kuinka hyvin ihminen tuntee pystyvänsä selviytymään a
päiväisistä toiminnoistaan (Pohjolainen 1987, Blaxter 1990, Manderbacka 1995).

Hoitotieteelliset määritelmätkorostavat ihmisen subjektiivista kokemusta terveydes
Tämän mukaan terveys on henkilökohtainen voimavara tai kyky, joka on fyysistä, ps
kistä, henkistä ja sosiaalista (Van Maanen 1988, Hentinen 1990, Kalkas 1990, King 1
Lauri 1997). Keskeistä terveyden arvioinnissa ovat yksilön omat tiedot, kokemukse
tulkinnat tilanteesta. Terveys on osa yksilön subjektiivista todellisuutta ja vuorovaikut
ympäristön todellisuuden kanssa.

Hoitotieteessä terveyttätarkastellaan lisäksi moniulotteisena, ihmisen kokonaisuu
kuvaavana tilana tai muuttuvana prosessina. Terveys liittyy itsehoitoon ja itsestä hu
pitoon ja ihmisten arkielämään (Raatikainen 1986, Pelkonen 1989, Orem 1991, Ås
Kurki 1992 Häggman-Laitila 1999). Ihmisen itsehoitokyky säätelee elämän proses
ylläpitää tai edistää ihmisen toiminnan eheyttä ja ihmisen kehitystä sekä edistää h
vointia (Donohueet al. 1994). Terveydenhoito on osa ihmisen itsehoitoa. Tosin itseh
dolla tarkoitetaan usein vain terveyden ja sairauksien hoitoa, kuten liikuntaa, ruokav
hoitoa ja lääkkeiden käyttöä (Nicholas1993). Kun vanheneville ihmisille annetaan m
dollisuus omiin valintoihin, itsehoidon toteutuminen onnistuu parhaiten (Jirovec
Maxvell 1993, Jirovec & Kasno 1993). Tutkimusten mukaan ikääntyvien ihmisten mi
käsityksen ja itsehoidon välillä on vahva yhteys (Smits & Kee 1992, Hashizume & Ka
gawa 1996).

Raatikainen (1986), Åstedt-Kurki (1992) ja Eriksson ja Herberts (1992) tarkastele
terveyttä elämän tarkoituksen ja hyvän olon näkökulmasta. Tämä tuo esille terve
moniulotteisuuden: fyysisten tarpeiden tyydyttäminen, sosiaaliset suhteet ja toim
kyky sekä koettu hyvä olo muodostavat terveyden kokonaisuuden (Åstedt-Kurki 1
Eriksson & Herberts 1992, DeMeesteret al. 1994, Häggman-Laitila 1999). Myös henki-
lökohtaisten voimavarojen ja elämänhallinnan merkitys on noussut keskeiseksi teki
tarkasteltaessa vanhenevien ihmisten terveyttä (Nicholas 1993, Kuehn & Winters 1
Terveys ymmärretään elämänhallinnan tuloksena, mutta myös elämänhallintaan vai
vana tekijänä (Langius & Björvell 1993, Häggman-Laitila & Pietilä 1993, Pietilä 199
Suominenet al. 1996). Terveyden hallintaan liittyy yksilöiden ja yhteisöjen voimavar
jen vahvistaminen (empowerment), yksilön voimavarojen käyttöönotto ja vaikutusm
dollisuuksien lisääntyminen (Jones & Meleis 1993, Pietilä 1999). Häggman-Lait
(1999) tutkimuksen mukaan ihmisillä, joilla oli hyvä elämänhallintakyky ja jotka tunnis
vat voimavaransa, oli myös keinoja hoitaa itseään.

Lääketieteessä ei pidetä riittävän luotettavana hoitotieteessä painotettua koetun te
den arviointia, mutta sillä saadaan kuitenkin esiin ihmisen omia kokemuksia ja näkem
siä subjektiivisesta terveydestä (Aroet al. 1991, Jylhäet al. 1992, Lahelma 1992, Val-
vanne & Tilvis 1994). Subjektiivisen terveyden arvioinnin on todettu vanhuksilla olev
yhteydessä toiminnan vajavuuden asteeseen, tautien ja oireiden lukumäärään (Leh
& Tilvis 1994) sekä ennustavan myös vanhojen ihmisten kuolleisuutta (Manderba
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1995, Reubenet al. 1992, Idler & Benyamini 1997). Vanhuuden tutkijat pitävätkin itsea
vioitua terveyttä tärkeänä terveyden määreenä ja vanhenevien ihmisten selviytym
selittäjänä (Kaplanet al.1988, Ruoppila & Heikkinen 1992, Jylhä 1995, Lauri 1997).

2.1.2. Terveyden mittaaminen

Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu kotona asuvien iäkkäiden terveyttä diagnoso
sairauksien ja oireiden, mutta enenevässä määrin myös koetun terveyden avulla
1985, Kaplanet al. 1988, Anttila 1989, Mattilaet al. 1989, Metso 1989, Heikkinen, Eet
al. 1992, Raatikainen 1992a,b, Raatikainen & Krogerus-Therman 1993, Mulrowet al.
1994, Karjalainen & Kivelä 1995). Terveydentilaa koskeviin kyselyihin on usein kuu
neet myös mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä (Nissinenet al. 1985, Suutamaet al.
1988, Winblad 1988, Anttila 1989, Mattilaet al. 1989, Metso 1989) sekä sosiaalisiin suh
teisiin, tulevaisuuteen ja kuolemaan liittyviä asioita (Mattilaet al. 1989, Metso 1989,
myös Heikkinen, R-L 1992). Viime vuosina masentuneisuutta kuvaavat oireet on o
enenevässä määrin mukaan terveydentilaa tarkasteltaessa (Koskiet al. 1993, Luukinenet
al. 1993, Karjalainen & Kivelä 1995, Pahkalaet al. 1995, Leinonenet al. 1996, Laukka-
nen 1998). Tarkastelun kohteena ovat olleet myös lääkkeiden ja palveluiden käyttö (
lan et al. 1988, Metso 1989, Heikkinen, Eet al. 1992, Hokkanen & Jylhä 1994, Sakari
Rantalaet al.1995).

Hoitotieteellisissä tutkimuksissa iäkkäiden terveyttä on arvioitu fyysisen, psyykki
ja sosiaalisen hyvänolon näkökulmasta, jolloin fyysistä hyvää oloa on mitattu päivi
sistä toiminnoista selviytymisen, oman terveyden kokemisen, väsymyksen, kipujen ja
kyjen näkökulmasta sekä toimintakykynä. Psyykkistä hyvää oloa tarkasteltaessa m
terveyteen liittyvät tekijät, kuten esim. masentuneisuus, elämään tyytymättömyys, pe
ahdistukset ovat olleet mielenkiinnon kohteena. Sosiaalista hyvää oloa on tarkas
yksinäisyyteen ja ihmissuhteisiin liittyvillä kysymyksillä (Schank & Lough 1990
Rosenbaum 1991, Nores 1992, Raatikainen 1992 a,b, Raatikainen & Krogerus-The
1993, Heidrich 1993, 1994, Lough & Schank 1996, Pietilä & Tervo 1996, Kimet al.
1998). Taival (1998) on puolestaan tarkastellut vanhojen ihmisten terveyttä fyys
minäkäsityksen näkökulmasta Royn adaptaatiomallia soveltaen ja Lindholm (1998
tarkastellut terveyttä terveys-kärsimys käsitysten näkökulmista.

Hoitotieteessäkorostetaan ihmisen kokonaisuutta. Siitä huolimatta terveyden tu
muksessa ei ole riittävästi huomioitu yksilön voimavaroja ja muutosprosesseja eri
mäntilanteissa. Tätä mieltä ovat mm. Kulbock ja Baldwin (1992), Åstedt-Kurki (1992
Pietilä ym. (1998). Elämäntilanteella ja elämänhalulla on merkitystä terveyden koke
sessa, sillä ikääntyminen voi ilmetä elimistön vähentyneenä kykynä mukautua ympär
vaatimuksiin, kun voimat vähenevät (Parviainen 1995). Näin terveys voidaan määr
ja mitata suhteessa yksilöön ja hänen odotuksiinsa sekä hänen päivittäisten toiminto
optimitasoon. Yksilön terveydentila määrää sen, miten hän kykenee sopeutumaan
mässä kohtaamiinsa haasteisiin ja selviytymään niistä (Roper 1992).
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2.1.3. Vanhenevien ihmisten terveys

Monissa ikääntyneen väestön terveystutkimuksissa yleistä terveydentilaa on karto
pyytämällä vastaajien omaa arviota terveydestään käyttäen erilaisia määrällisiä mitt
(Jylhä 1985, Nissinenet al. 1985, Pohjolainen 1987, Mikkanen 1988, Suutamaet al.
1988, Anttila 1989, Heikkinen, Eet al. 1992, Raatikainen 1992a,b, Lehtonen & Tilvis
1994, Hartikainen, S 1995, Sakari-Rantala 1995, Karjalainen & Kivelä 1995, 1997,
val 1998) tai laadullisin menetelmin, jolloin ikääntyvät itse ovat saaneet vapaasti ke
selviytymisestään ja terveydestään (Nores 1993, Pietilä & Tervo 1996, 1998). Van
ihmisiä tutkittaessa pidetään tärkeänä käyttää useita terveydentilaa kuvaavia mitt
(Rahkonen & Takala 1997).

2.1.3.1. Koettu terveys

Vuosien 1985-89 aikana tehdyissä (liite 1) ikääntyviä koskevissa tutkimuksissa terve
sä hyväksi tai melko hyväksi kokeneiden määrät ovat vaihdelleet sekä miesten että
ten kohdalla neljäsosasta runsaaseen puoleen (Jylhä 1985, Nissinenet al. 1985, Mikka-
nen 1988, Mattilaet al. 1989, Anttila 1989). Pohjolaisen (1987) tutkimuksessa miehis
vajaa 10 % arvioi terveytensä hyväksi. Samana ajankohtana eri tutkimuksissa terve
sä arvioi huonoksi vajaasta neljänneksestä yhteen kolmasosaan ikääntyneistä (Nisset
al. 1985, Pohjolainen 1987, Mikkanen 1988, Anttila 1989, Mattilaet al. 1989). Naisten ja
miesten väliset erot ovat olleet vähäiset (Jylhä 1985, Nissinenet al. 1985, Suutamaet al.
1988).

Vuosina 1991-1998 (liite 1) terveytensä hyväksi arvioineitten määrä vaihteli nel
neksestä runsaaseen kolmannekseen tutkituista (Heikkinen, Eet al. 1992, Raatikainen
1992, Raatikainen & Krogerus-Therman 1993, Karjalainen & Kivelä 1995,1997) ja
arvioi terveytensä vielä runsaasti paremmaksi (Lehtonen & Tilvis 1994). Huonoksi te
ytensä arvioineita oli kyseessä olleina vuosina vajaasta kolmanneksesta lähes puole
kituista (Heikkinen, Eet al. 1992, Raatikainen 1992 a,b, Karjalainen & Kivelä 1997).

Kansaneläkelaitoksen tutkimuksen mukaan Suomessa 1990-luvulla yli 65-vuoti
miehistä ja naisista vajaa puolet arvioi terveydentilansa joko hyväksi tai melko hyv
(Aro et al. 1991). Vuoden 1994 eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistutkimuk
mukaan 65-74-vuotiaista miehistä 7 % ja naisista 13 % arvioi terveytensä hyväksi.
taavasti miehistä ja naisista 75-84-vuotiaiden ikäluokassa 5 % arvioi terveytensä hyv
65-74-vuotiaista miehistä ja naisista 3 % ja 75-84-vuotiaista miehistä ja naisista
arvioi sen puolestaan huonoksi (Liimattaet al. 1994). Rahkosen ja Takalan (1997) tutki
muksessa miesten koettu terveys oli hieman huonompi kuin naisten.

Ulkomaisissa ikääntyneitä koskevissa tutkimuksissa vuosina 1986-1998 (liite 2) l
ovat samansuuntaisia. Israelilaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa vajaa neljännes
itsensä terveeksi ja vajaa kolmannes sairaaksi (Kaplanet al. 1988). Amerikkalaisen val-
koisen ja mustan väestön keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiaista
neljännes arvioi terveytensä erittäin hyväksi ja noin 13 % huonoksi tai erittäin huon
(Preston & Bucher 1996). Kansainvälisten tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että su
osa naisista arvioi terveytensä ja myös psykososiaalisen terveytensä jokseenkin hy
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sairaudestaan huolimatta (Schank & Lough 1990, Burke ja Flaherty 1993, Loug
Schank 1996). Myös päinvastaisia tuloksia on esitetty. Itsearvioitu fyysinen ja psyykk
terveys on todettu joitakin tauteja sairastavilla heikoksi (Mulrowet al. 1994 Heidrich
1996, Kimet al.1998). Heidrichin (1993, 1994) tutkimusten mukaan huonoksi koettu t
veys on yhteydessä depressioon ja ahdistuneisuuteen.

Yhteenveto. Vertailtaessa suomalaisia tutkimuksia eri vuosilta näyttää siltä, että ikä
tyvien ihmisten itsearvioitu terveys oli hieman huonompi 90-luvulla kuin 80-luvun puo
välin jälkeen tehdyissä tutkimuksissa. Ulkomaisten tutkimusten antama kuva on sa
suuntainen. Tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varauksella, koska eri aineis
tulosten keskinäistä vertailua vaikeuttaa mm. aineistojen kerääminen eri ajankohta
aineistojen kokojen ja keruumenetelmien erilaisuus (Rahkonen 1998).

2.1.3.2. Fyysinen terveys

Ikääntyminen merkitsee pitkäaikaisten sairauksien lisääntymistä ja monien eri saira
en esiintymistä samanaikaisesti. Noin 70-80 %:lla yli 65-vuotiaista on ainakin yksi pit
aikaissairaus ja useiden tutkimusten mukaan osuus näyttää vieläkin suuremmalta
1985, Nissinenet al. 1985, Pohjolainen 1987, Kaplanet al. 1988, Suutamaet al. 1988,
Winblad 1988, Anttila 1989, Aroet al. 1991, Walker 1992, Mulrowet al. 1994, Aromaa
1996).

Tavallisimpia sairauksia ikääntyneillä ihmisillä ovat sydän- ja verisuonitaudit (S
tamaet al.1988, Anttila 1989, Heikkinen, Eet al. 1992, Mulrowet al. 1994, Hartikainen
1995, Karjalainen & Kivelä 1995, Taival 1998). Verenkiertoelinten sairauksien esiin
vyys 65-74-vuotiailla on 47 % ja yli 75-vuotiailla 59 %. Miehillä esiintyvyys on Mini
Suomi-terveystutkimuksen mukaan 45 % ja naisilla 39 % (Aromaaet al. 1989). Sydänin-
farktin esiintyvyys on 2-3 kertaa suurempi miehillä naisiin verrattuna. Naisilla kohon
verenpaine on puolestaan hieman yleisempi kuin miehillä (Liimattaet al.1994).

Seuraavaksi suurin ryhmä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joita 65-74-vuotia
esiintyy runsaalla neljänneksellä ( 29 %) ja yli 75-vuotiailla noin viidesosalla (22 %
Nämä sairaudet ovat yleistyneet iäkkäillä viime vuosina (Mattila 1989, Liimattaet al.
1994). Nivelrikko on tässä sairausryhmässä yleisin. Yli 75-vuotiailla naisilla nivelrikk
esiintyy vajaalla puolella (47 %) ja vastaavan ikäisillä miehillä viidenneksellä (20 %
Hengityselinsairaudet ovat miehillä kaksi kertaa yleisempiä kuin naisilla (Liimattaet al.
1994). Aineenvaihduntasairaudet ovat kolmanneksi yleisin, joita nuoremmalla ikä
mällä on 12 % ja yli 75-vuotiailla 14 % (Aromaaet al. 1989).

Noin 4 %:lla 65-vuotiaista tai sitä vanhemmista oli ainakin yksi lääketieteelliseen h
toon johtanut kaatumistapaturma vuodessa. Kaatumisen esiintyvyys lisääntyy iän mu
(Ryynänen 1993, Liimattaet al. 1994). Toistuvien kaatumisten osuus on korkeam
kotona asuvien naisten (14 %) kuin miesten (6 %) keskuudessa. Riski toistuviin kaat
siin kotona asuvien vanhusten keskuudessa on lisääntynyt viimeisen kymmenen vu
aikana (Liimattaet al. 1994, Luukinen 1995).



28

mä

lei-
iset

livat

vat
90,
in

yttö
ito-

essi-

t 75-
sissa

&

alla
istä
inen

Jäntti
ten
arron

rkkei-
iku-
äris-
7).

in ja
uste-
ovat
ava

iseen
Eläkeikäisistä yli 70 %:lla on eri tutkimusten mukaan ainakin yksi lääkärin määrää
lääke (Mikkanen 1988, Suutamaet al. 1988, Mattilaet al. 1989, Burke & Flaherty 1993,
Karjalainen & Kivelä 1995, Leinonenet al. 1996, Taival 1998). Eri tutkimusten mukaan
eniten reseptilääkkeitä on käytetty 1980- ja 90-luvuilla verenkiertoelinten tauteihin. Y
siä ovat myös rauhoittavat, uni- ja särkylääkkeet, joita otti viidesosa tutkituista. Na
ovat käyttäneet lääkkeitä hieman enemmän kuin miehet. (Suutamaet al. 1988, Metso
1989, Schank & Lough 1990, Heikkinenet al. 1992, Sakari-Rantalaet al. 1995). Israeli-
laistutkimuksessa itsearvioitu terveys, oireiden kokeminen ja lääkkeiden käyttö o
yhteydessä toisiinsa (Kaplanet al. 1988).

Iän lisääntyessä yölliset heräilyt ja unilääkkeiden käyttö lisääntyvät. Naiset valitta
enemmän unettomuutta kuin miehet (Hyyppä & Kronholm 1987, Schank & Lough 19
Liimatta et al. 1994, Lankford 1994), ja yli 80-vuotiailla on enemmän univaikeuksia ku
nuoremmilla (Heikkinen, Eet al. 1992, Liimattaet al. 1994). Seppälän (1992) tutkimuk-
sessa unilääkkeiden käyttö on yleisempää naisilla kuin miehillä. Unilääkkeiden kä
liittyy huonoon itsearvioituun terveyteen ja pitkäaikaissairauksiin myös kotisairaanho
potilaita koskevassa tutkimuksessa (Taival 1998). Unihäiriöt voivat johtua myös depr
osta (Pahkala 1990, Partinen 1993).

Tutkimusten mukaan ikääntyvistä 65-74-vuotiaista vajaa kolmannes ja noin puole
vuotiaista ja sitä vanhemmista kärsii kuulon heikkenemisestä. Joissakin tutkimuk
miesten kuulo yli 70-vuotiailla on lähes puolet huonompi kuin naisilla (Laukkanen
Heikkinen 1990, Era 1991, Jylhäet al. 1992).

Hirvelän (1995) tutkimuksen mukaan 80-85 ikävuoden jälkeen suurimmalla os
ihmisistä näön tarkkuus vähenee huomattavasti. Yli 75-vuotiailla lähes puolella mieh
ja runsaalla kolmasosalla naisista on lukemisessa vaikeuksia (Laukkanen & Heikk
1990) ja yli 80-vuotiailla lähes puolella molempien sukupuolten ryhmissä (Jylhäet al.
1992). Useiden kaatumistapaturmien syynä vanhuksilla on puutteita näkökyvyssä (
1993, Luukinen 1995, Koski 1997). Heikentynyt kuulo ja näkökyky lisäävät vanhus
sosiaalista eristäytyneisyyttä ja depressiota eri tutkimusten mukaan (Hunter 1992, B
1994, Walczaket al.1993, Chen 1994, Foxallet al. 1994, Song & Lee 1996).

2.1.3.3. Psykososiaalinen terveys

Iäkkään ihmisen terveydessä on kysymys myös mielenterveydestä, jonka tunnusme
nä ovat kyky ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita ja tasapainoista sosiaalista vuorova
tusta, psyykkisten paineiden ja ristiriitojen kanssa selviämistä ja sopeutumista ymp
tön asettamiin toimintavaatimuksiin (Erikson 1982, Antonovsky 1988, Lahtela 199
Vanhenevien ihmisten psyykkinen terveys perustuu elettyyn elämään ja niihin ihmisi
tapahtumiin, joita he ovat kohdanneet. Vanhuus on elämänvaihe, jolloin erilaisia rasit
kijöitä on runsaasti. Menetykset, yksinäistyminen ja sosiaalisen tuen väheneminen
tärkeimpiä vanhuuden mielenterveydenhäiriöihin altistavia tekijöitä (Jylhä 1990, Sulk
et al. 1989, Siltala 1995, Kiveläet al. 1996a, Kivelä 1997). Lisäksi eri elinjärjestelmien
vanhenemismuutokset ja sairaudet sekä niiden vaikutukset elinjärjestelmien keskinä
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toimintaan vaikuttavat ikääntyvän ihmisen mielenterveyteen (Jylhä 1990, Siltala 19
Iäkkäiden mielialalla on merkitystä heidän kotona selviytymiseensä (McWilliamet al.
1994, Heikkinen 1999).

Mielenterveyden häiriöitä oli 1980-luvun lopussa Suomessa 65-74-vuotiaiden
mässä 1.4 %:lla ja yli 75-vuotiaiden ryhmässä 1.7 %:lla (Aromaaet al. 1989). Vanhuu-
den mielenterveyden häiriöistä yleisempiä ovat depressiot. Naisilla depressiota es
tutkimusten mukaan enemmän kuin miehillä (Kiveläet al. 1988, Hunter 1992, Pahkalaet
al. 1993, Liimattaet al. 1994, Heidrich 1994, Sakari-Rantalaet al. 1995; Koponen 1998).
Kivelän ja hänen työtovereidensa (1993a) tutkimuksessa eläkeikäisistä miehistä 2-3
ja naisista 3-5 %:n arvioidaan sairastavan vakavaa depressiota. 15-22 % suomal
miehistä ja 19-30 % naisista kärsii jonkinasteisesta masennuksesta. Iäkkäiden depr
oireet saattavat olla toisentyyppisiä kuin muilla, ja siitä syystä vanhusten depressio
ole helppo tunnistaa (Kivelä & Isohanni 1989, Metso 1989, Pahkala 1990). Miehillä mm
ikä, huono itsearvioitu terveys ja riippuvuus toisten avusta ja naisilla runsaat somaa
ja psykosomaattiset oireet olivat depression riskitekijöitä (Kiveläet al. 1996b). Rodinin &
McAvayn (1992) tutkimuksen mukaan depressiiviset miehet kokivat terveytensä huon
maksi kuin depressiiviset naiset.

Iäkkäiden depression on todettu olevan yhteydessä muun muassa huonoon tervey
laan, alentuneeseen toimintakykyyn, vähäiseen harrastusten määrään, ystävyyssuh
puutteeseen ja sosiaalisiin stressitekijöihin (Kivelä & Isohanni 1989). Myös Heidric
(1993, 1994) tutkimukset ikääntyneistä naisista osoittavat terveydentilan ja depre
sekä minäkäsityksen ja depression yhteydet.

Terveyttä tutkittaessa myös seksuaalisuus on otettava huomioon (Rubensteinet al.
1989). Tutkimukset ovat osoittaneet, että monet miehet ja naiset ovat seksuaalisesti
visia vielä iäkkäinäkin (Kivelä 1988, Paunonen & Häggman-Laitila 1990, Ronkain
1994, Drench & Loosee 1996, Steinke 1994). Kivelän (1993b) tutkimuksen mukaan
käiden miesten seksuaalinen aktiivisuus oli suurempi kuin naisten. Mattilan ym. (19
tutkimuksessa ikääntyvistä maalaisista lähes puolet koki sukupuolisuhteensa tyydyttä
ja seitsemän prosenttia epätyydyttävänä. Naiset olivat tyytymättömämpiä kuin miehe

Iäkkäiden hyväksikäyttö ja laiminlyönti ovat tulleet esiin yleisemmin vasta 199
luvulla. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että hyväksikäytön ja laiminlyönnin tutkim
nen on vaikea, koska siihen liittyy paljon vahvoja tunteita ja kysymyksiä myös ihmi
yksityisyydestä, ja siksi tilastoissa ei juuri vanhuksien kaltoinkohtelua näy (Frost & W
lette 1994, kts. myös Haukka & Routasalo 1995). Suomessa turvakotien käyttäjist
ollut 3-6 % vanhuksia (Niinistö 1993, Perttu 1993). Suomalaisten tutkimusten (Kiv
1993c, Kivelä 1994, Virjo & Kivelä 1994) mukaan 3 % 65 vuotta täyttäneistä miehistä
9 % samanikäisistä naisista on kertonut joutuneensa pahoinpitelyn kohteeksi. Perhe
vallan kohteeksi on kertonut joutuneensa 2 % miehistä ja 7 % naisista. Useammat
hemman ikäluokan naisista kuin samanikäisistä miehistä on joutunut pahoinpitelyn
teeksi.



30

käy-
inen
97).

min-
oito-

tettä,
silla

n vuo-
vät
ut-
maan
tervey-

ilu,
987,
on

tse-
-

uissa
tey-

veyt-
a
ter-

nen
utta
, myös

nin
aan

ujen
yvin

aaksi

töä
kitta-
in-
nen
2.2. Vanhenevien ihmisten terveydenhoito

Oman terveydenhoidon yhteydessä puhutaan itsehoidosta, jonka synonyymeinä on
tetty myös omatoimista ja omaehtoista terveydenhoitoa (Meriläinen 1986, Raatika
1986, Häggman-Laitila 1999) ja itsestä huolenpitoa (Pelkonen 1989, Backman 19
Myös itsestä huolenpidon käsite kuvaa itsehoitoa, mutta on sisällöltään laajempi. Toi
nan lisäksi se sisältää myös itsestä välittämisen (Pelkonen 1989, Backman 1997). H
tieteen teoreetikko Orem (1991) itsehoitoteoriassaan käyttää itsehoitokyvyn käsi
joka saa sisältönsä itsehoitovaatimuksista. Hän tarkoittaa yleisillä itsehoitovaatimuk
päivittäiseen elämään, kuten fyysisten perustarpeiden tyydyttämiseen ja sosiaalisee
rovaikutukseen liittyvää omatoimista terveydenhoitoa. Kasvuun ja kehitykseen liitty
itsehoitovaatimukset kuuluvat Oremin mukaan ihmisen erilaisiin kehitysvaiheisiin. Mu
tuneen terveydentilan itsehoitovaatimukset ovat yhteydessä sairauteen ja sen tuo
muutostarpeeseen itsehoitovaatimuksissa. Tässä tutkimuksessa käytetään oman
den hoitamisen käsitettä puhuttaessa ikääntyvien itsehoidosta.

Oman terveydenhoidon keinoina mainitaan eri tutkimuksissa mm. liikunta, ulko
ravinto sekä erilaisten nautintoaineiden välttäminen (Frenn 1996, Levänen-Krötzel 1
Häggman-Laitila 1992, 1999, Kohvakka 1999). Ikääntyneillä hyväksi koettu terveys
yhteydessä aktiiviseen elämäntyyliin, terveellisiin elintapoihin, elämänhallintaan ja i
hoitoon (Nicholas 1993, Kimet al.1998) Connin (1998) tutkimuksen mukaan mm. pysty
vyyden tunne vaikuttaa voimakkaasti vanhenevien terveyskäyttäytymiseen. Myös m
tutkimuksessa vanhenevien ihmisten oma kokemus edellytyksistään selviytyä oli yh
dessä mm. fyysiseen aktiivisuuteen (Ruuskanen & Ruoppila 1995, Clark 1999).

Tutkimusten mukaan ikääntyvät harrastavat erilaista liikuntaa parantaakseen ter
tään (Frenn 1996, Young 1996, Kimet al. 1998, Rahkonen 1998, Shin 1998, Kohvakk
1999). Eri tutkimuksissa ikääntyvät pitivät tärkeinä tekijöinä terveyden edistämisessä
veellistä ruokaa, eri muotoista liikuntaa ja sukupolvien välisiä kontakteja (Van Maa
1988, Ailinger & Causey 1995, Hyttinen 1999). Vanhenevien ihmisten omatoimisu
terveydenhoidossa edistää osaltaan omaisilta saatu sosiaalinen (Raatikainen 1992
House & Kahn 1985) tai muulta lähiympäristöltä saatu tuki (Krause 1991, Bowlinget al.
1991), mutta päinvastaisia tuloksiakin on esitetty (Segall & Goldstein 1989). Backma
(1997) mukaan tietynasteinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky void
katsoa itsestä huolenpidon edellytykseksi. Terveydentilan, toimintakyvyn ja palvel
saannin ohella vanhenevien ihmisten kotona selviytymiseen vaikuttaa se, kuinka h
ikääntyvät pitävät huolta terveydestään. Se kuvastaa myöskin sitä, miten arvokk
ikääntyvä kokee itsensä.

2.3. Toimintakyky

Toimintakyvyn käsite voidaan määritellä eri tavoin eikä yleisesti hyväksyttyä käsitteis
toimintakyvystä toistaiseksi ole olemassa. Keskeisenä käsitteenä iäkkäitä ihmisiä tut
essa on ollut selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Tällöin ovat korostuneet toim
nanvajavuudet, joiden esiintyvyys kasvaa iän mukana (Heikkinen, E 1997, Laukka
1998, Sosiaali- ja terveysministeriö 1998).
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WHO on asiakirjoissaan määritellyt toiminnanvajavuuden ”toiminnallisen suoriu
miskyvyn heikkenemisenä, joka vaikeuttaa selviytymistä jokapäiväisistä tehtävistä.
kehittymiseen vaikuttavat fyysinen tai psyykkinen vamma tai heikkous ja yksilön sop
tuminen niihin” (Second report...1969). Ikääntyvien toiminnanvajavuudella on tarkoit
yleensä vaikeutta kodinhoidossa ja kyvystä huolehtia itsestään päivittäisessä selviy
sessä (Simonen 1980).

Toimintakyvyn käsite voidaan rajata fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toim
kykyyn (Becker & Cohen 1984, Pohjolainen 1987, Suutamaet al. 1988, Lohret al. 1988,
Kaplanet al.1988, Heikkinen, E 1990, Heidrich 1994, Mulrowet al.1994, Karjalainen &
Kivelä 1995, Isoaho 1995, Lough & Schank 1996, Preston & Bucher 1996, Stumpet al.
1997, Rahkonen & Takala 1997, Kimet al. 1998). Siihen voidaan lisäksi katsoa kuulu
van kognitiivisen ja taloudellisen toimintakyvyn (Karppi 1983, Karjalainen & Kive
1995). Laajassa mielessä toimintakyky-käsitteellä on tarkoitettu selviytymistä päivi
sistä toiminnoista ja suppeimmassa merkityksessä suoriutumista fyysisestä rasit
keesta tai älykkyystestistä. On kuitenkin huomattava, että toimintakykyä määritt
kykyjen ohella ympäristön olot ja ihmisen ominaisuuksien kokonaisuus. Hyväkään ä
kyys ei takaa hyvää toimintakykyä, jos tunne-elämän alueella on vaikeita ongelmia
ympäristötekijät aiheuttavat vaikeuksia. Toimintakykyä eri tilanteissa ei siis voida enn
taa suoraan yksittäisten psyykkisten ja fyysisten kykyjen tasosta (Kalimo & Vuori 198

Toimintakykyä voidaan tarkastella myös perustarpeiden tyydyttymisen näkökulm
(Karppi 1983, Hyyppä 1987, Bennett 1999). Tarpeilla ja niiden tyydytyksen asteella
yhteys ihmisen hyvinvointiin, elämisen laatuun, toimintakykyyn, onnellisuuteen ja
veyteen. Tarpeiden tyydyttämättömyys voi johtaa toimintakyvyttömyyteen (Raatikai
1986, Krause 1987, Yura-Walsh 1988, Erjanti 1990, Salo & Tuunainen 1996).

Tässä toimintakyvyn määrittely rajataan vain tutkimuksen kannalta relevantte
määritelmiin. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn määritelmiä on esit
taulukoissa 1 (s. 32), 2 (s. 36) ja 3 (s. 40).

2.3.1. Fyysinen toimintakyky

2.3.1.1. Fyysisen toimintakyvyn määrittely

Toimintakyvyn eri osa-alueista on eniten ja pisimpään tutkittu fyysistä toimintakyk
Perusteena tälle on esitetty, että ensisijaisesti biologiset vanhenemisprosessit rajo
toimintakykyä, joten vanhenemisen seuraukset ovat selvemmin nähtävissä fyysisellä
eella (Heikkinen 1986b, Pohjolainen 1987, Katz & Stroud 1989, Mattilaet al. 1989, Her-
vonenet al. 1998). Vasta myöhemmin tarkastelu on laajentunut myös muille toiminta
vyn osa-alueille.

Fyysisellä toimintakyvyllä (taulukko 1, s. 32) voidaan tarkoittaa pelkästään jon
yksittäisen elimen ja elinjärjestelmien toimintaa (Becker & Cohen 1984, Pohjolai
1987, Weaver 1997) tai elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponniste
edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista. Fyysisen toimintakyvyn katso
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muodostuvan lähinnä hengitys- ja verenkiertoelinten sekä tuki- ja liikuntaelinten toim
takyvystä. Siihen liittyvät läheisesti käsitteet fyysinen suorituskyky ja fyysinen ku
(Tuomi et al.1985, Pohjolainen 1987).

Taulukko 1. Fyysisen toimintakyvyn määrittely eri tutkimuksissa.

2.3.1.2. Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen

Fyysistä toimintakykyä voidaan tarkastella fyysisen suorituskyvyn osoittimien, ku
lihasvoiman, nivelten liikkuvuuden tai maksimaalisen hapenottokyvyn tai liikkumis
näkökulmista (Pohjolainen 1987, Era 1991, McVigaret al. 1994, Isoaho 1995, Karppi &
Ollila 1997). Perinteisemmin fyysistä toimintakykyä tutkittaessa tarkastellaan ihmi
kykyä suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista, kuten syömisestä, juomisesta, nukk
sesta, pukeutumisesta, peseytymisestä ja liikkumisesta. (Pohjolainen 1987, Katz & S
1989, Isoaho 1995, Karppi & Ollila 1997, Hervonenet al. 1998).

Vanhenemistutkimuksen alueella tutkimusperinne on rakentunut yleisimmin AD
(Activities of daily living)-käsitteen pohjalle. ADL-indeksi mittaa kuutta sosiobiologis
itsensä huolehtimisen toimintoa. Tutkimuksen tavoitteena on tällöin iäkkäiden henk
den toimintakyvyn kuvaaminen päivittäisistä toiminnoista selviämisen sekä kuntoutu
peen ja mahdollisuuksien kannalta kysymällä vanhukselta itseltään selviytymistä pä
täisistä toiminnoista, jolloin tulokset yleensä perustuvat tutkittavien omaan arvioon
mintakyvystään (Pohjolainen 1987, Kalimo & Vuori 1988, Hervonenet al. 1998). ADL-
käsite (päivittäiset perustoiminnot) on kuten terveyskäsite sekä suhteellinen että dyn
nen. Suhteellinen käsite se on siksi, että kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista ei r
ainoastaan yksilön toimintakyvystä, vaan myös ympäristön toimintaedellytyksistä ja
timuksista. Käsite on dynaaminen siinä mielessä, että ympäristö ja yksilön toimintak

Fyysinen toimintakyky Tutkija / Vuosi
1. Yksittäisen elimen tai elinjärjestelmän toiminta Becker & Cohen 1984, Pohjolainen 1987
2. Elimistön toiminnallinen kyky selviytyä fyysistä

ponnistelua edellyttävistä tehtävistä
Tuomi 1985,
Suutamaet al. 1988,
Laukkanenet al.1992

3. Hengitys ja verenkiertoelinten sekä tuki- ja
liikuntaelinten toimintakyky

Tuomi 1985,
Pohjolainen 1987

4. Kyky suoriutua päivittäisistä toiminnoista
(ADL-toiminnot) ja kyky suoriutua asioiden
hoitamisesta (IADL-toiminnot)

mm. Heikkinen 1984, Katz & Stroud 1989, Nojonen
1990, Karjalainen & Kivelä 1995, 1997, Isoaho 1995,
Lilja & Borell 1997
mm. Gilleard 1988, Guralniket al.1989, Katz &
Stroud 1989, Orem 1991,

5. Kyky selviytyä perustarpeiden tyydyttämisestä Orem 1985,
Roper-Logan-Tierney 1990,
Yura-Walsh 1992,
Nojonen 1990

6. Itsehoitotoiminta, jonka ihminen suorittaa
perustarpeidensa tyydyttämiseksi

Orem 1985, Orem 1991
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muuttuvat ajan mukana. Vanhoilla ihmisillä toimintakyvyn taso voi vaihdella päivästä
seen (Heikkinen, E 1997). Kirjallisuudessa käytetään myös PADL- (Personal Activitie
Daily Living) käsitettä synonyyminä ADL-käsitteelle (Laukkanen 1998).

IADL-(Instrumental Activities of Daily Living) käsite kuvaa monimutkaisempia to
mintoja, kuten puhelimen käyttökykyä, ostoksilla käyntiä, kuljetusta, itsenäistä lääk
den ottoa, rahankäsittelykykyä, ruuan valmistusta sekä selviytymistä talouden hoid
Nämä toiminnot ovat enemmän kulttuuri- ja sukupuolisidonnaisia kuin ADL-toiminn
IADL-mittarit kuvaavat ihmisen itsehoitotaitoja jokapäiväisissä toiminnoissa selviä
seksi ja toisilta tarvittavan avun määrää (Gilleard 1988, Guralniket al. 1989, Katz &
Stroud 1989, Orem 1991, Jirovec & Maxwell 1993). Yksinkertaisetkaan toiminnot e
riipu pelkästään yksilön fyysisistä ominaisuuksista, vaan ihmisen ja hänen ympärist
välisestä vuorovaikutuksesta (Jylhä 1985, Raatikainen 1986).

Päivittäiseen suoriutumiseen liittyvät toimintakyvyn tutkimukset ovat useimmit
perustuneet tutkittavien itsearviointiin omasta selviytymisestään (Nissinenet al. 1985,
Metso 1989, Taival 1998, Bennett 1999). Joihinkin tutkimuksiin on yhdistynyt lisäksi t
kijan arvioinnit ja havainnot tutkittavien toimintakyvystä (Suutamaet al. 1988, Laukka-
nen & Heikkinen 1990, Lehtonen & Tilvis 1994, Hartikainen, S 1995, Leinonenet al.
1996) ja myöskin omaisten arvioinnit ovat olleet apuna (Laasasenaho 1991, Hartika
A 1995).

ADL-testien rinnalle on tarpeen ottaa ikääntyvien toimintaa mittaavia testejä, ku
esim. tasapaino, kävelynopeus ja tuolista nousemisaika. Nämä testit antavat lisää
toimintakyvystä itsearvioidun toimintakyvyn ohessa ja ennustavat myöhempää toim
kykyä. Lisäksi niitä on helppo toteuttaa myös kotiolosuhteissa. (Reubenet al. 1992,
Guralniket al.1994, Bennett 1999)

2.3.1.3. Vanhenevien ihmisten fyysinen toimintakyky

Vuosina1985-1990tehtyjen tutkimusten mukaan (liite 3) iäkkäiden suomalaisten toim
takyky päivittäisten toimintojen alueella oli 65-79-vuotiaiden ryhmässä kolmella nel
osalla hyvä. Tutkitut selvisivät päivittäisistä kotitöistä (IADL-toiminnot) lähes itsenäis
ti. Raskaiden kotitöiden suorittaminen sitävastoin vaati toisten apua, joidenkin tutkim
ten mukaan yli puolella tutkituista (Winblad 1988, Suutamaet al. 1988, Laukkanen &
Heikkinen 1990). Eniten apua tarvittiin ulkona liikkumisessa ja kodin ulkopuolisissa
minnoissa (Jylhä 1985, Mikkanen 1988, Suutamaet al. 1988, Erjanti 1990, Laukkanen &
Heikkinen 1990). Vaikeudet lisääntyivät iän myötä ja naisten kohdalla enemmän
miesten (Jylhä 1985, Nissinenet al. 1985, Mikkanen 1988, Suutamaet al. 1988, Winblad
1988). Laukkasen ja Heikkisen (1990) tutkimuksessa alle 75-vuotiaiden miesten itse
oitu terveys ja toimintakyky oli huonompi kuin naisten, mutta muuttui yli 75-vuotiaid
keskuudessa päinvastaiseksi. Yksin asuvat iäkkäät ihmiset selvisivät jonkinverran m
paremmin (Anttila 1989). Kotisairaanhoidon potilaista lähes puolella oli huono toimin
kyky verrattuna tutkimukseen osallistuneisiin muihin kotona asuviin (Metso 1989).

Vuosien1991-1998tutkimustulosten mukaan (liite 3) kevyetkin taloustyöt aiheuttiv
vaikeuksia osalle sekä 75- että 80-vuotiaista. Huonoin toimintakyky tutkimusten muk
yli 85-vuotiailla on päivittäisissä toiminnoissa ja miehillä huonompi kuin naisilla (Har
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kainen, S 1995, Karjalainen & Kivelä 1997). Yli 80-vuotiaille aiheutti liikkuminen sek
sisällä että ulkona vaikeuksia (Valvanneet al. 1991, Laukkanenet al. 1992, Raatikainen
1992, Raatikainen & Krogerus-Therman 1993, Karjalainen & Kivelä 1995, Sakari-R
tala et al. 1995, Laukkanen 1998) ja naisille enemmän kuin miehille (Hartikainen
1995). Erilaiset sairaudet vaikeuttivat myös päivittäisistä toiminnoista suoriutumist
etenkin raskaista taloustöistä suoriutumista naisilla enemmän kuin miehillä (Iso
1995). Dementoituneita vanhuksia koskevassa tutkimuksessa IADL-toiminnot aiheut
eniten vaikeuksia (Laasasenaho 1991).

Ulkomaisten tutkimusten mukaan (liite 4) ikääntyneistä 71-79-vuotiaista miehistä
naisista runsas kolme neljäsosaa onnistui suoriutumaan päivittäisistä perustoiminno
liikkumaan vaikeuksitta. Naisten liikkumiskyky oli jonkinverran huonompi kuin mieste
(Ekdahl 1987, Koyanoet al.1988). Carlssonin (1991) ym. tutkimuksessa yli 85-vuotiais
kolmella neljästä ei ollut ongelmia päivittäisissä toiminnoissa, joskin naiset selvis
miehiä paremmin itsensä huolehtimisesta. Samoin japanilaisten miesten toimintakyk
heikompi kuin naisten (Hashizumeet al. 1996) ja Koyanon (1988) ym. tutkimuksen
mukaan miehillä oli vaikeuksia etenkin ruuan valmistamisessa. Hoitokodin asukkaat
riutuivat sitä paremmin päivittäisistä toiminnoista, mitä enemmän heille annettiin m
dollisuuksia toimia itse (Jirovec & Maxwell 1993).

Norjalaisista ikääntyvistä (liite 4) 80-89-vuotiaista ja kotona asuvista yli 90-vuotiais
kin suurin osa oli täysin itsenäisiä päivittäisiä toimintoja suorittaessaan (Bondevik
Skogstadt 1995). Lilja ja Borell (1997) totesivat ruotsalaisvanhuksia tutkiessaan, että
kittavilla oli kykyjä suoriutua päivittäisistä toiminnoista, mutta osa ei halunnut teh
niitä. Jonkinasteista toiminnanvajavuutta oli liikkumisessa kahdella tai kolmella kolm
osalla tutkituista. Eri tutkimusten mukaan sairaus vaikuttaa kokonaistoimintakykyyn
heikentävästi (Heidrich 1996, Song & Lee 1996, Weaver 1997).

Yhteenveto.Ikääntyvien ihmisten fyysinen toimintakyky heikkenee suomalaisten tut
musten mukaan yli 75-vuotiailla ja miehillä enemmän kuin naisilla. Raskaat taloustyö
liikkuminen ulkona ja sisälläkin vaikeutuvat yli 85-vuotiailla. Eri sairaudet vaikeuttav
päivittäisistä toiminnoista suoriutumista enemmän naisilla kuin miehillä. 1980- ja
luvulla tehdyissä tässä tarkastelluissa tutkimuksissa ikääntyvien ihmisten toimintaky
taso oli pysynyt jokseenkin samanlaisena. Ulkomaisten tutkimusten mukaan ikäänty
ihmisten toimintakyky on yli 75-ja yli 85-vuotiailla parempi kuin suomalaisilla. Tutk
musten mukaan naisilla on liikkumiskyvyssä vaikeuksia enemmän kuin miehillä, m
naiset ovat päivittäisissä toiminnoissa kykenevämpiä kuin miehet.

Pohjoismaisen tutkimuksen (Lahelmaet al. 1993) mukaan ikääntyvillä suomalaisilla
miehillä ja naisilla on enemmän toimintakyvyn rajoituksia kuin muilla pohjoismaal
silla. Yli 75-vuotiaista norjalaisista ja ruotsalaisista miehistä vain kolmasosalla oli toim
takyvyn rajoituksia, kun suomalaismiehillä niitä oli puolella. Naisilla on sekä Norjas
Ruotsissa että Suomessa enemmän toimintakyvyn rajoituksia kuin miehillä.

Eri toimintakykytutkimusten tuloksia vertailtaessa on syytä muistaa, että jo piene
erot käytetyissä menetelmissä saattavat aiheuttaa huomattavia eroja tuloksiin (Lauk
1998).
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2.3.2. Psyykkinen toimintakyky

2.3.2.1. Psyykkisen toimintakyvyn määrittely

Psyykkinen toimintakyky käsitteenä on monitahoinen ja sen tutkiminen on ongelm
sempaa kuin fyysisen toimintakyvyn tutkiminen. Psyykkisen toimintakyvyn määritt
riippuu tarkastelunäkökulmasta (taulukko 2, s. 36). Se voidaan nähdä hierarkiana,
psykofysiologiset toiminnot muodostavat alimman tason; sen yläpuolelle sijottuvat k
nitiiviset prosessit, sosioemotionaaliset tekijät ja psyykkinen hyvinvointi. Seuraav
tasolle kuuluvat erilaiset selviytymiskeinot (coping) ja luovuus (Heikkinen, Eet al.1984,
Pohjolainen 1987).

Lahtelan (1991) mukaan psyykkistä toimintakykyä voidaan tarkastella mikrotason
kognitiivisesta näkökulmasta. Tällöin tutkitaan oppimista, muistia, älykkyyttä, luovuu
ja persoonallisuuden ominaisuuksia. Näihin liitetään usein myös mielenterveys, ps
motoriset toiminnot ja psyykkinen hyvinvointi (Becker & Cohen 1984, Mattlar 198
Suutamaet al.1988, Salminenet al.1990).

Metakognitioita tutkittaessa useimmat tutkimukset ovat kohdistuneet muistamis
Metamuistilla tarkoitetaan muistitoimintoja koskevia ajatussisältöjä, joita ovat tiedo
käsitykset muistitoiminnoista yleensä ja itseä koskien (Suutamaet al. 1992). Koettu
muisti on ensiarvoisen tärkeä, koska sillä saattaa olla vaikutusta arkielämän toiminn
suoriutumiseen ( Salminen & Suutama 1985, Suutamaet al. 1992, Tiikkanen 1994).

Tarkasteltaessa psyykkistä toimintakykyä persoonallisuuden näkökulmasta on tu
keskeisesti minäkäsitystä (Alanenet al. 1984, Salminen & Suutama 1985, Suutamaet al.
1988, Koskinenet al.1998). Minäkäsitykseen sisältyvät tiedollisen aineksen lisäksi em
tiot ja asenteet (Nurmi 1995) ja myös itsearvostus, itsensä hyväksyminen. Hyväksyäk
itsensä ihminen tarvitsee itseluottamusta, sillä epävarmuus omista kyvyistä johtaa a
tuneisuuteen ja avuttomuuteen ja voi lamaannuttaa ihmisen toimintakyvyttömäksi (E
son 1982, Rodgers 1993, Ojanen 1994).

Minä ja minuus syntyvät ihmissuhdekokemusten varassa (Vuorinen 1998). Yks
minäkuvan tärkeitä tekijöitä ovat heidän käsityksensä suhteista toisiin ihmisiin ja ym
röivään yhteisöön. Itsetuntonsa säilyttämiseksi ihminen tarvitsee tunteen siitä, että h
merkittävä ja muiden hyväksymä ja että hän ainakin osittain kykenee hallitsemaan o
elämäänsä (Taylor 1982, Antonovsky 1988). Tuntiessaan itsensä rauhalliseksi ja
maksi, ollessaan tietoinen itsestään ja omista voimavaroistaan, ihminen kykenee v
vaikutukseen muiden ihmisten kanssa ja tuntee hallitsevansa omaa elämäänsä (Er
et al. 1986, vrt. Sullivan 1993, Järvikoski 1994). Elämän hallittavuudessa on kyse s
miten yksilö kokee voivansa vaikuttaa omaan elämänkulkuunsa, miten hän on saanu
nustusta ja arvostusta (Alanenet al.1984, Kalimo & Vuori 1988, Nupponen 1994, Salo &
Tuunainen 1996, Ollila 1997). Ikääntymisestä huolimatta useimmat ihmiset kokevat
vansa samanlaisia kuin nuorempana. Vanheneminen ei muuta persoonallisuutta sa
määrin kuin se muuttaa biologisia ja fyysisiä ominaisuuksia (Uutelaet al. 1994, Sosiaali-
ja terveysministeriö 1998).

Psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat elämän varhaisvuosina koetut onnistum
ja hyväksynnän tunteet (Saarenheimo 1989, Sullivan 1993, Wolff & Ratner 1999). My
teiset elämänkokemukset voivat antaa ihmiselle monipuoliset valmiudet selviytyä
mänmuutoksista (Andrews 1994, Kivelä 1997) edellyttäen, että ihmisellä on vahva s
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nen autonomia, voimakas itsetunto ja selkeä minäkuva, jolloin hän voi säilyttää eläm
hallintansa (Sullivan 1993, Riihinen 1996, Koskinenet al. 1998). Kalimon ja Vuoren
(1988) tutkimuksen mukaan koti, sosiaalinen varmuus ja tyytyväisyys itseen nuoruud
ennustivat aikuisiän toimintakykyä. Lapsuuden kodin ilmapiirin ja lapsuuden psyykki
hyvinvoinnin ja itsetunnon on todettu olevan yhteydessä aikuisiän mielenterveytee
toimintakykyyn (vrt. Saarenheimo 1989, Veijola 1996). Tästä syystä vanhenemistu
muksessa on hyvä ottaa tutkimuksen kohteeksi koko elämäkaari (Isohanniet al. 1990,
Rahkonen 1998, myös Arber 1996) ja tutkia myös terveyttä ja sairautta siinä kokona
dessa (Lahelma 1998).

Vanhuudessa aiemmat merkitykselliset kokemukset ja ratkaisemattomat ristiriidat
vat uudelleen esiin (esim. Ylikarjula 1998). Itsearvostukseen liittyvät asenteet ilmaise
miten onnistuneesti vanheneva ihminen on kokenut saavuttaneensa tavoitteitaan. El
tavoitteiden olemassaolo ilmenee elämän mielekkyyden ja tarkoituksellisuuden koke
sena. Psyykkisen toimintakyvyn tärkeä edellytys on tuolloin elämän tarkoituksen ja m
len löytäminen olemassaololle vanhuudessa (Alanenet al. 1984, Ruoppila & Suutama
1990, Malassuet al. 1992, Siltala 1995, Salo & Tuunainen 1996, Sarvimäki 1998, Vuo
nen 1998, Takkinen & Suutama 1999). Elämän merkityksellisyyden ja tarkoituksellis
den kokeminen on yhteydessä tunnustuksen saamiseen myös vanhuudessa (Ollila
Myös usko voi antaa elämälle tarkoituksen (Forbes 1994, Rissanen & Aavarinne 1
Takkinen & Suutama 1999) ja vaikuttaa positiivisesti vanhenvien ihmisten elämänha
taan (Wolinsky & Stump 1996, Ylikarjula 1998). Psyykkiseen hyvinvointiin liittyy myö
usko tulevaisuuteen. Tällöin psyykkinen toimintakyky saa yleisen, haasteista selviyt
sen tai elämän onnistumisen näkökulman (Erikson 1982, Lahtela 1990, Fredriksson
Järvikoski 1994). Vanhenevien ihmisten tärkeitä hyvinvoinnin ennustajia ovat myös h
dyllisyyden ja pätevyyden tunteet (Ranzijnet al.1998).

Taulukko 2. Psyykkisen toimintakyvyn määrittely eri tutkimuksissa.

Psyykkinen toimintakyky Tutkija/ vuosi
1. Psykofysiologiset toiminnot muodostavat alimman tason,

yläpuolelle sijoittuvat kognitiiviset prosessit, sosio-
emotionaaliset tekijät, psyykkinen hyvinvointi ja kyky
ratkaista elämän ongelmia

Heikkinenet al.1984, Israelet al. 1984
Pohjolainen 1987

2. Haasteista selviytyminen Erikson 1982,
Lahtela 1990, Fredrikson 1992

3. Kognitiiviset toiminnot ovat keskeisessä asemassa: Havainto-
toiminnot, tiedonkäsittelyyn liittyvät kysymykset, muisti,
opiskelu ja oppimisstrategia

Mattlar 1987, Lahtela 1990

4. Päivittäisistä toiminnoista selviytyminen Pfefferet al.1982
5. Psyykkinen hyvinvointi Alanen 1984, Eriksson 1989,

Lahtela 1997
6. Psyykkisten voimavarojen käyttö, taitojen ja kykyjen käyttö Lahtela 1990,

Malassuet al.1992
7. Depressiivisten oireiden esiintyminen Isoaho 1995

Karjalainen & Kivelä 1995
8. Kogniitiviset toiminnot ja persoonallisuuden ominaisuudet,

psykomotoriset toiminnot, mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi
Suutamaet al. 1988
Lahtela 1990

9. Elämänhallinta, selviytyminen Kalimoet al.1993, Vahtera 1993
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2.3.2.2. Psyykkisen toimintakyvyn mittaaminen

Psyykkistä toimintakykyä on tutkittu mielialana, kognitiivisena toimintakykynä ja käy
täytymisenä. Kognitiivista toimintakykyä voidaan mitata oppimisen, muistin, älykkyy
den, luovuuden ja persoonallisuuden ominaisuuksien näkökulmasta (Salminen & S
ma 1985, Ruoppila & Suutama 1990, Lahtela 1991, Suutamaet al. 1992, Laukkanen
1998).

Useissa tutkimuksissa kognitiivista toimintakykyä on tarkasteltu myös demen
esiintyvyyden selville saamiseksi erilaisin testein (Ruoppila & Suutama 1990, Suutamet
al. 1992, Karjalainen & Kivelä 1995, 1997, Isoaho 1995, Sakari-Rantalaet al. 1996,
Laukkanen 1998). Elämään tyytyväisyyttä ja psyykkistä hyvinvointia on mitattu erilai
mittarein (Raatikainen 1992, Karjalainen & Kivelä 1995, Lahtela 1997, Ranzijnet al.
1998).

Psyykkistä toimintakykyä on arvioitu persoonallisuuden tyylin mukaan. Täten on
tetty yhdistää persoonallisuuden käsite toiminnan tasolle (Alanenet al. 1984, Salminen &
Suutama 1985, Salminenet al. 1990). Psyykkisen toimintakyvyn ulottuvuutena voidaa
arvioida myös elämänhallintaa, jolla tarkoitetaan Lahtelan (1990) mukaan ihmi
psyykkisten hallintakeinojen ja strategioiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka a
ihminen pystyy selviytymään erilaisista ristiriitatilanteista. Kognitiiviset toiminnot ja pe
soonallisuus ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa (Salminen & Suutama 1985).

2.3.2.3. Vanhenevien ihmisten psyykkinen toimintakyky

Vanhenevien ihmisten psyykkinen toimintakyky (liite 3) oli vuosina1985-1990julkaistu-
jen tutkimustulosten mukaan keskimäärin hyvä. Alle 10 %:lla tutkituista psyykkinen
mintakyky oli huono tai melko huono (Pohjolainen 1987, Mattilaet al. 1989, Salminenet
al. 1990, Laukkanen & Heikkinen 1990). Nuorempien psyykkinen toimintakyky
parempi kuin vanhempien (Laukkanen ja Heikkinen 1990, Ruoppila & Suutama 1990

Vuosina1985-1990julkaistujen suomalaisten tutkimusten mukaan (liite 3) vanhen
vien ihmisten itsearvioitu muisti vaihteli. Puolet 75-84-vuotiaista piti muistiaan tyydyt
vänä, viidesosa huonona ja yhtä suuri osa hyvänä. Osa vanhemmista iäkkäämpie
mässä arvioi muistinsa paremmaksi kuin nuoremmat ja osa päinvastoin. Nimien mu
minen oli vaikeinta, sen sijaan lääkitys ja tutut paikat muistettiin paremmin (Salmineet
al. 1990, Ruoppila & Suutama 1990). Mattilan ym. (1989) tutkimuksessa kaupunkil
ten muisti oli parempi kuin maaseudulla asuvien.

Salmisen ym. (1990) tutkimuksen mukaan 75-79- ja 80-84-vuotiaista miehistä ja
sista (liitetaulukko 3) runsaat 10 % arvioi minäkuvan erittäin myönteiseksi. Erittäin k
teinen minäkuva oli 75-79-vuotiailla naisilla, vanhemman ikäryhmän miehillä seitsem
osalla ja lähes neljänneksellä vanhemmista naisista.
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Eri tutkimuksissa kolmasosasta puoleen tutkituista tunsi joskus itsensä yksinäis
(Suutamaet al. 1988, Metso 1989, Salminenet al. 1990). Naiset kokivat itsensä huomat
tavasti useammin yksinäisemmiksi kuin miehet. Vanhempien joukossa yksinäisyys y
tyi (Laukkanen & Heikkinen 1990). Gothoni (1990) puolestaan on todennut tutkimuks
saan, että yksinäisyys on ongelma sekä maaseudulla että kaupungissa.

Erjannin (1990) tutkimuksessa kotisairaanhoitopotilaat tunsivat olevansa tarpeett
ja kokivat puutetta ihmissuhteiden alueella. Salmisen (1990) tutkimuksessa keskisu
laisilla vanhuksilla oli hyvä elämänhallintakyky käsitellä elämänmuutoksia, ja valta
heistä oli tyytyväisiä ja sopeutuneita elämäänsä. Jylhän (1985) tutkimuksen mukaan
ten itsearvioitu terveys oli yhteydessä yleiseen elämään tyytyväisyyteen

Vuosien1991-1998tutkimustuloksissa (liite 3) suurimmalla osalla 75- ja 80-vuotiais
oli vaikeuksia muistamisessa jonkin verran ja vajaalla kymmenellä prosentilla pal
Miesten ja naisten välillä ei ollut eroja (Suutamaet al. 1992, Raatikainen 1992, Raatikai
nen & Krogerus-Therman 1993, Tiikkanen 1994, Karjalainen & Kivelä 1995, Saka
Rantalaet al. 1995, Leinonenet al. 1996). Dementoituneiden vanhusten lähimuistin hä
riö haittasi elämää (Laasasenaho 1991).

Useissa tutkimuksissa noin kolmannes kotisairaanhoidon potilaista (liite 3) ei tunt
yksinäisyyttä, mutta vajaa neljännes koki sitä hyvin usein (Raatikainen 1992, Raat
nen & Krogerus-Therman 1993, Tiikkanen 1994). Yksinäisyyden kokeminen on tod
ajoittaiseksi (Lehtonen & Tilvis 1994, Jyrkämä 1995, Leinonenet al. 1996). Yksinäisyy-
den kokemiseen vaikuttaa se, missä asuu (Heikkinen, R-L 1992, Karjalainen & Ki
1995, Jyrkämä 1995) ja kenen kanssa (Hokkanen & Jylhä 1994, Jyrkämä 1995). T
musten mukaan ihmissuhteiden puuttuminen ja koettu yksinäisyys ovat riski iäkk
hyvinvoinnille (Suutamaet al. 1992, Pohjolainen 1994).

Raatikaisen (1992) kotisairaanhoitoon liittyvän tutkimuksen (liite 3) mukaan poti
den itsearvostus oli jokseenkin hyvä ja kaksi kolmasosaa tutkituista välitti itsestään.
sas kolme neljännestä tunsi, että heistä pidettiin ja kolmannes tunsi tulleensa
ymmärretyksi (Raatikainen & Krogerus-Therman 1993). Turun vanhustutkimukse
suuri osa vanhuksista tunsi itsensä tarpeelliseksi (Lehtonen & Tilvis 1994), toisin k
Taivalen (1998) tutkimuksessa, jonka mukaan vanhukset eivät pitäneet itseään tär
Laasasen tutkimus (1991) dementoituneista vanhuksista osoitti, että osa tunsi tule
ymmärretyksi eri tilanteissa, muilla oli erilaisia vaikeuksia. Noreksen (1992) tutkim
sessa naisvanhuspotilaan selviytymisen kokemuksiin liittyi ymmärretyksi, hyväksyt
ja omana itsenä pidetyksi tuleminen.

Useissa tutkimuksissa (Raatikainen & Krogerus-Therman 1993, Lehtonen & Ti
1994, Jyrkämä 1995, Karjalainen & Kivelä 1995, 1997, Isoaho 1995) suurimman o
ikääntyvistä ihmisistä on todettu tuntevan tyytyväisyyttä elämään (liite 3). Raatikaise
Krogerus-Thermanin tutkimuksessa (1993) kotisairaanhoitopotilaista yli puolet tunsi
mällään olevan tarkoituksen, mutta neljännes ei löytänyt tarkoitusta. Jyrkämän (1995
kimuksessa usein itsensä tarpeettomiksi kokivat miehet ja naiset lähes yhtäpaljon,
seudulla asuvat arvioivat itsensä tarpeettomiksi useammin kuin kaupungissa as
Nämä tuntemukset olivat vanhemmassa ikäryhmässä hieman yleisempiä kuin nuo
massa. Tarpeettomuuden tunne oli turkulaistutkimuksen mukaan elämänlaatua he
tävä tekijä vanhuksilla (Christiansson 1994). Naisvanhuksille antoi elämälle tarkoituk
kuulluksi ja hyväksytyksi tuleminen ja tuen saaminen (Nores 1992).
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Ulkomaisten tutkimusten (liite 4) mukaan yli 85-vuotiailla ruotsalaisilla muistitoimin
not olivat heikentyneet lähes puolella ja 80-vuotiaillakin neljäsosalla (Lilja & Bore
1997). Ryanin (1992) tutkimuksen mukaan muistitoiminnot heikkenivät vähitellen ikä
tymisen myötä. Smitsin ja Keen (1992) (liitetaulukko 4) tutkimuksessa terveeksi itse
tuntevilla oli myönteinen minäkäsitys. Myös muiden tutkimusten mukaan erilaiset sai
det vaikuttivat itsearvostukseen ja minäkuvaan (Heidrich 1994, Bondevik 1997, Ha
zume 1996, Weaveret al. 1997). Miesten itsearvostus oli sitä alhaisempi, mitä riippuva
semmiksi he tulivat toisten avusta (Hashizume 1996).

Burbankin (1992) (liite 4) tutkimuksessa yhdeksän kymmenestä koki elämässään
van tarkoituksen. Runsas puolet ilmaisi ihmissuhteet tärkeimmäksi tekijäksi. Heidric
(1993) (liite 4.) tutkimuksessa ikä vähensi elämän tarkoituksen kokemista. Kanadala
kimuksessa kaikki tutkittavat olivat elämäänsä tyytyväisiä, ja puolet ilmaisi oleva
onnellisia (Chappel & Badger 1989). Elämänlaatu oli vahvasti yhteydessä onnellisuu
(Raphaelet al. 1997).

Kanadalaistutkimuksessa (Chappel & Badger 1989) lähes puolella ikääntyneis
ollut yhteyksiä keneenkään päivittäin. Huono terveys oli yhteydessä yksinäisyyden k
muksiin. Vaikeudet käyttää kulkuneuvoja heikensivät sosiaalisten kontaktien mahd
suutta ja lisäsivät yksinäisyyttä (Ekdahl 1987) (liite 4). Ikääntyvät säilyttivät riippumat
muutensa käyttämällä erilaisia selviytymismekanismeja toipumisessa sosiaalisista m
tyksistä (Burke ja Flaherty 1993). Hyväksi terveytensä arvioineilla oli hyvä elämänha
takyky molempien sukupuolten keskuudessa (Nicholas 1993). Wolinskyn ja Stum
(1996) tutkimuksen mukaan ikä vaikutti elämänhallinnan tunteeseen heikentäväs
uskonto positiivisesti. Fyysinen toimintakyky ei ollut yhteydessä elämänhallinnan tun
seen.

Yhteenveto.Useiden tutkimusten mukaan ikääntyvien suomalaisten muisti on jonk
verran parempi kuin aiemmin eläneiden vastaavan ikäisten. Minäkäsitys on tullut m
teisemmäksi ja itsearvostus on tutkittavien keskuudessa myös parantunut. Yksinäisy
kokemukset ovat yhä edelleen samansuuntaisia, ja yksinäisyys on lisääntynyt yksina
sen myötä. Naiset ja maaseudulla asuvat ovat edelleen yksinäisimpiä kuin miehet ja
pungissa asuvat. Suurin osa iäkkäistä on sopeutunut elämäänsä, mutta osa tuntee
itsensä tarpeettomaksi.

Ulkomaisten tutkimusten mukaan koettu muisti näyttäisi olevan hieman huono
vanhemmassa ikäluokassa ruotsalaisilla kuin suomalaisilla ikääntyvillä. Minäkäsityk
on todettu olevan yhteydessä terveyden kokemiseen. Suurin osa ikääntyvistä koke
mällään olevan tarkoituksen, mutta vanhemmilla on myös tarkoituksettomuuden k
muksia kuten suomalaisillakin. Myös ulkomaisissa tutkimuksissa yksinäisyyden ko
mukset ovat varsin yleisiä.

Psyykkistä toimintakykyä koskevien tutkimusten vertailu on erittäin ongelmallis
koska psyykkisen toimintakyvyn määrittelyt ja mittarit ovat olleet erilaisia eri tutkimu
sissa.
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2.3.3. Sosiaalinen toimintakyky

2.3.3.1. Sosiaalisen toimintakyvyn määrittely

Sosiaalinen toimintakyky käsitteenä on vaikeasti määriteltävissä sen monikerroksisu
ja moniulotteisuuden vuoksi samoin kuin muutkin toimintakyvyn alueet (Israel 19
Pohjolainen 1987). Sosiaalinen toimintakyky (taulukko 3 s. 40) tarkoittaa ihmisen ede
tyksiä suoriutua elämässä toisten ihmisten kanssa, perheessä, työ- ja muissa yhte
sekä koko yhteiskunnassa (Heikkinen, R-L 1987). Sosiaalinen toimintakyky ilma
yksilön kykyä suoriutua sosiaalisista rooleista sekä kykyä toimia yhteisöjen ja yhteisk
nan jäsenenä (Rissanen 1983) ja edellyttää toteutuakseen myös fyysistä ja psyykkis
mintakykyä (Lind 1987, Suutamaet al.1988).

Sosiaalinen toimintakyky käsittää kaksi komponenttia, ihminen vuorovaikutussuht
saan ja ihminen aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisössään ja yhteiskunnassa (
oja 1983, Rissanen 1983, Heikkinen, R-L 1987). Yksilötasolla on kyse siitä, että ihm
oppii tuntemaan omat mahdollisuutensa ja hahmottamaan itsensä suhteessa ympä
(Heikkinen, R-L 1987, Nojonen 1990). Yksilötasolla toimii ihmisen sisäinen vuorovaik
tusjärjestelmä. Ryhmätasolla yksilöiden väliset tekijät tarkoittavat ihmisten välisiä s
teita, perhettä, sukulaisia ja ystäviä. Yhteiskuntatasolla olevilla tekijöillä tarkoitet
ihmistä sosiaalisissa organisaatioissa. (King 1981.)

Ihmissuhteet ja yhteisössä toimiminen osana sosiaalista toimintakykyä edellyttävä
laisia sosiaalisia taitoja (Heikkinen, R-L 1987, 1990). Yhdessäolon tarpeiden tyydytty
nen on välttämätöntä yksilön ja ryhmän olemassaololle ja yksilön mielenterveyden k
tymiselle ja säilymiselle (Yura & Walsh 1988, Raatikainen 1986, Heikkinen, R-L 19
Heikkinen & Suutama 1992, Walker 1992). Ihmisten väliset suhteet tuovat mukan
myös elämänlaatua antaen elämälle merkityksen ja arvon (Qvarnstrom & Haugen 19

Taulukko 3. Sosiaalisen toimintakyvyn määrittely eri tutkimuksissa.

Sosiaalinen toimintakyky Tutkija/vuosi
1 Sosiaaliset kontaktit, ajankäyttö sekä harrastukset Suutamaet al.1988, Pohjolainen 1987, Heikkinen

& Suutama 1992, Isoaho 1995, Lilja & Borell
1997

2. Sosiaalisen toiminnan synnyssä on tietoisuuden
merkitys tärkeä, edellyttää psykofyysistä toimintakykyä

Heikkinen 1986, Lind 1987, Heikkinen R-L 1990

3. Sosiaalinen toimintakyky liittyy sekä yhteisösuhteisiin
että toimintaan. Tärkeää on yksilön ja ympäristön vuoro-
vaikutus, joka ilmenee yksilön kykynä suoriutua sosiaa-
lisista tilanteista sekä kykyä toimia yhteiskunnan
jäsenenä sisältäen informaaliset ja formaaliset suhteet

Nojonen 1990,
Karjalainen & Kivelä 1995
Ekdahlet al. 1987, Cossetteet al. 1995, Jyrkämä
1995, Crawfordet al. 1996, Hashizumeet al.
1996, Song & Lee 1996

4. Liittyy psykososiaaliseen hyvinvointiin sisältäen
suhteet toisiin ihmisiin

Heidrich 1993
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2.3.3.2. Sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen

Sosiaalista toimintakykyä tarkasteltaessa on kiinnitetty huomiota läheissuhteiden
rään, kontaktien useuteen sukulaisten, ystävien ja naapurien kanssa. (Heikkinen
1990, Karjalainen & Kivelä 1995). Sosiaalisia suhteita tarkasteltaessa on samalla o
huomioon sosiaalisen tuen merkitys. Sosiaalinen tuki määritellään sosiaalisten suht
olemassaolon ja määrän mukaan (House & Kahn 1985). Sosiaalisella tuella tarkoit
sosiaalisiin suhteisiin liittyvää terveyttä edistävää tai stressiä ehkäisevää tekijää. S
tällöin määritelty sosiaalisista suhteista saatavaksi voimavaraksi (esim. Cohen & S
1985). Sosiaalisilla suhteilla on merkitystä myös vahvaan elämänhallintaan ja vah
elämänhallinnalla sosiaalisiin suhteisiin (Vahtera 1993, Nicholas & Leuner 1999, Wol
Ratner 1999)

Sosiaalista osallistumista ja harrastustoimintaa on tutkittu informaalisten ja forma
ten suhteiden näkökulmasta (Pohjolainen 1987, Cossetteet al. 1995, Crawfordet al.
1996). Informaalisten suhteiden tunnusmerkkinä on primaarinen kiintymys, joka liit
perheeseen, sukulaisiin ja ystäviin. Formaaliset suhteet taas perustuvat sekundaa
kiintymykseen. Erilaiset järjestöt, kirkko ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaa
ovat täten tärkeässä asemassa ihmisen riippumattomuuden ja toimintakyvyn ylläpi
sessä. (Pohjolainen 1987.) Eri tutkimuksissa sosiaalisten suhteiden laatua on mitattu
puolison olemassaololla, sukulaisten ja ystävien määrällä ja tapaamistiheydellä sek
jestöihin että yhdistyksiin kuulumisella. Näissä tutkimuksissa on saatu näyttöä sosia
ten suhteiden terveysvaikutuksista (Kaplanet al. 1988, Heikkinen R-Let al. 1992, Stein-
bach 1992, Vahtera & Uutela 1994, Suominen & Vahtera & Uutela 1996, Nicholas 19
Nicholas & Leuner 1999).

2.3.3.3. Vanhenevien ihmisten sosiaalinen toimintakyky

Vanhenevien ihmisten sosiaalinen toimintakyky on todettu (liite 3) keskimäärin hyvä
(Pohjolainen 1987, Suutamaet al. 1988) ja heidän sosiaalinen kanssakäymisensä on ti
ää vuosien1985-1990tutkimustulosten mukaan (Suutamaet al. 1988). Tutkituista van-
hemmalla ryhmällä on todettu enemmän sukulais- ja ystävyyskontakteja kuin nuo
malla ryhmällä (Pohjolainen 1987). Vajetta oli kuitenkin ystävyyssuhteissa, ja miehillä
vähemmän luotettavia ystäviä kuin naisilla. Naisten suhteet naapureihin olivat parem
kuin miesten (Heikkinen, R-L 1990, Erjanti 1990). Eri tutkimuksissa vanhenevien ihm
ten sosiaaliset kontaktit vähenivät toimintakyvyn ja terveyden huonontuessa sekä
myötä (Jylhä 1985, Heikkinen, R-L 1987, Heikkinen R-L 1990). Erilaisiin harrastuks
ja tilaisuuksiin osallistuminen ei ollut kovin yleistä. Viidesosa osallistui erilaisiin harra
tustoimintoihin ja uskonnollisiin tilaisuuksiin, naiset ja nuoremmat ikääntyneet ihmi
hieman enemmän kuin vanhemmat ikääntyneet ihmiset ja miehet (Suutamaet al. 1988,
Heikkinen, R-L 1990).

Vuosien (liite 3 )1991-1998tutkimustulosten mukaan lähes kaksi kolmannesta tut
tuista oli puhelinyhteydessä omaisiin, ja saman verran omaisia kävi tapaamassa heit
vittäin, mutta joka neljännen vanhuksen luona vierailtiin harvemmin (Raatikainen & K
gerus-Therman 1993). Tiikkasen tutkimuksessa (1994) kolmannes ikääntyvistä ihm
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otti itse yhteyttä omaisiin viikottain ja puolet tutkituista sai sosiaalista tukea eniten lap
taan. Ikääntyvien tärkeimmät ihmissuhteet tutkimusajankohtana olivat lapset (Jyrk
1995, Taival 1998). Myös palvelutaloasukkaita koskevassa tutkimuksessa yli puolet
histä ja naisista oli tyytyväisiä lastensa ja lastenlastensa tapaamistiheyteen. Vielä
ampi oli tyytyväinen sisarustensa tapaamistiheyteen. Useampi nainen kuin mies h
tavata muita sukulaisiaan senhetkistä tiheämmin. Neljäsosa halusi tavata ystäviään
ammin kuin heitä tapasi (Karjalainen & Kivelä 1997). Suurin osa naisista ja mieh
tapasi tuttujaan ja ystäviään, naiset hieman enemmän kuin miehet. Kolmannes mieh
neljäsosa naisista osallistui uskonnollisiin tilaisuuksiin (Isoaho 1995, Jyrkämä 1995).
kämän (1995) mukaan naiset kävivät kirkossa ja seuroissa enemmän kuin mi
Dementoituneilla vanhuksilla sosiaaliset suhteet keskittyivät lähipiiriin, ja ulkopuoli
harrastukset puuttuivat kokonaan (Laasasenaho 1991).

Irlantilaistutkimuksen mukaan (liite 4) yksinasuvien luona kävi runsaalla kolmann
sella sukulaisia, ystäviä tai naapureita päivittäin ja puolella viikottain. Lisäksi virallin
apu oli runsasta (Crawfordet al.1996). Lähes kaikilla oli hyvin läheinen sukulainen ja h
olivat saaneet viisi puhelua tai enemmän kuukauden aikana (Lough & Schank 19
Sosiaalinen tuki paransi fyysistä toimintakykyä, ja naisilla, joilla oli laaja sosiaalinen v
kosto, oli terveysongelmista huolimatta parempi psyykkinen hyvinvointi kuin mui
(Song & Lee 1996, Heidrich 1996, vrt. Raphaelet al.1997).

Naisten osallistuminen päiväkeskustoimintaan lisäsi heidän sosiaalista vuorovaik
taan ja täten heidän elämänlaatunsa parani, mutta miehillä se ei parantunut (Hashizuet
al. 1996, Heidrich 1996). Yli kolme neljäsosaa 85-vuotiaista ei harrastanut mitään k
ulkopuolella, ja vain harvalla oli kodin ulkopuolisia kontakteja. Lähes neljäsosalla
vuotiaista oli vajavuutta psykososiaalisissa kyvyissä (Lilja & Borell 1997). Loughin
Schankin (1996) tutkimuksessa yli puolet osallistui sosiaaliseen toimintaan ja ainoa
neljällä ei ollut ulkopuolisia harrastuksia.

Yhteenveto. Sosiaalinen kanssakäyminen on ikääntyvillä ihmisillä lähes samanty
pistä eri tutkimuksissa. Tärkeimmiksi ihmissuhteiksi vanhenevat ihmiset määrittel
omat lapsensa. Naiset ovat sosiaalisesti aktiivisempia kuin miehet, mutta ikääntymin
terveydentila vähentävät tapaamisia. Erilaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin naiset osalli
vat hieman useammin kuin miehet. Ulkomaisten tutkimusten mukaan ikääntyvien kan
käyminen on vilkasta, ja naiset ovat suomalaisten tapaan aktiivisempia kuin mie
Ikääntyvien laaja sosiaalinen verkko vaikuttaa positiivisesti sekä fyysiseen että psyy
seen hyvinvointiin. Sosiaaliseen ulkopuoliseen toimintaan osallistuminen on ulkoma
silla ikääntyvillä ihmisillä runsaampaa kuin suomalaisilla.

2.4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja käyttö

2.4.1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä

Vanhustenhuollon sosiaalipalvelujen tavoitteena on ylläpitää ja tukea vanhusten suo
mista päivittäisistä toiminnoistaan, edistää heidän sosiaalista turvallisuuttaan ja vi
vyyttään sekä mahdollisimman täysipainoista osallistumistaan yhteiskunnan toimin
(Pilkama 1989, vrt. Vaarama & Hurskainen 1993, Paakkari 1996). Yleisiä ikäänty
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ihmisiin kohdistuvia sosiaalipalveluita ovat kotipalvelut, kodinhoito, kotiavustaminen
saattopalvelut. Lisäksi ruokailupalvelut, asumispalvelut, palveluasuminen ja tukias
nen kuuluvat sosiaalipalveluihin. Laitoshuoltoon liittyy ikääntyvillä ihmisillä vanhaink
ti ja kuntouttamistoimenpiteet laitoksessa. Sosiaalihuollon palvelujärjestelmässä pyr
tuottamaan oikeuksia niille kansalaisille, joiden mahdollisuudet hankkia niitä ovat sy
tai toisesta, väliaikaisesti tai pysyvästi rajalliset (Rauhala 1991).

Vanhusten terveydenhuollon tavoitteena on vanhusten terveyden, toimintakyvy
itsenäisyyden ylläpitäminen sekä osallistumisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja its
don tukeminen. Kansanterveyslain mukaisia ikääntyviin kohdistuvia tehtäviä terveys
kuksella ovat mm. terveysneuvonnan järjestäminen ja terveystarkastusten ja erila
seulontatutkimusten järjestäminen. Lisäksi näihin tehtäviin kuuluu sairaanhoidon, lää
nällisen kuntoutuksen, mielenterveyspalvelujen ja sairaankuljetuksen järjestäminen.
aali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii perusturvalautakunta, joka voi antaa kun
suosituksia palvelurakenteessa olevien puutteiden korjaamiseksi (Terveydenhuolto
messa 1996).

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja palvelujen tuottamisest
taavat kunnat joko yksin tai muodostamalla kuntayhtymiä. Palvelut rahoitetaan kun
keräämin verovaroin sekä valtion kunnille maksamalla valtionosuudella. Valtionosuus
veydenhuollossa määräytyy kunnan ikäjakauman, sairastavuuden, asukastiheyden,
alan ja kunnan taloudellisen tilanteen perusteella. Lisäksi asiakkailta kerätään asi
maksuja (Terveydenhuolto Suomessa 1996). Myös sosiaalihuollon useimmista p
luista voidaan periä asetuksella säädettyjä maksuja (Rauhala 1991).

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kunnat voivat tuottaa itse tai ostaa niitä yks
siltä palvelun tuottajilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä voi olla kuntak
taisia eroja. Lainsäädännössä määritellään keskeiset peruspalvelut, jotka kuntien o
jestettävä. Sen lisäksi kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon palveluita erikseen sää
jen lakien mukaisesti (Rauhala 1991, Terveydenhuolto Suomessa 1996, Sosiaali- j
veysministeriö 1998).

2.4.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä kaikissa teo
neissa maissa (Vaarama 1992, Dellasegaet al.1992, Nyman 1993, Wagner 1994, Milleret
al. 1996). Erityisesti yli 75-vuotiaiden väestönosuuden kasvu sekä dementoituneiden
husten määrän lisääntyminen ovat merkittäviä palvelujen käyttöön vaikuttavia teki
(Vaarama 1992, Aspegren 1994, Dellasegaet al. 1994).

Vanhusten palvelutarpeet kohdistuvat ensisijaisesti avopalveluihin. Kunnat pyrk
avopalveluiden järjestämiseen, mutta kunnissa avohuollon kehittäminen on vielä ke
(Hakanen 1991, Rintala 1996). Suomalaiset ikäihmiset, kuten muutkin pohjoismaala
haluavat palvelunsa ensisijaisesti kunnalta (Aspegren 1994, Lindqvistet al.1994).

Tutkimusten (Heikkinen, R-L 1989, Pilkama 1989, Vaarama 1992, Goodhue 19
mukaan koettu palvelutarve voisi olla se perusta, jolle palvelujärjestelmän tulisi raken
jos aiotaan vastata ikääntyvien ihmisten tarpeisiin. Koettu tarve ei kuitenkaan yksin
ole riittävä, sillä ikääntyvä ihminen ei välttämättä tiedä kaikista palveluista ja mahdo
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suuksista, mitä on käytettävissä. Vanhukset voivat myös vähätellä tai liioitella palve
tarvettaan (Koskinen 1994, Virjo 1996). Pilkaman (1989) tutkimuksen mukaan sosi
ja terveydenhuollon työntekijät arvioivat palvelutarpeet suuremmiksi kuin vanhukset
Ammatti-ihmiset päättävät vielä paljon vanhenevien ihmisten tulevaisuudesta heidän
määräämisoikeudestaan huolimatta (Rintala 1996, Rissanen 1999). Ikääntyvien ihm
elämänkokemus ja henkilökohtainen identiteetti ovat tärkeitä palvelutarpeiden mää
misessä (Koskinen 1994, Wagner 1994).

2.4.3. Vanhenevien ihmisten sosiaalipalvelujen käyttö

Tutkimusten mukaan (Mikkanen 1988, Gothoni 1990) vuosina 1988-1990 (liite 5) k
palvelujen käyttö lisääntyi ikääntymisen myötä. Yli 75-vuotiaista runsaasta puolesta
teen kolmasosaan oli tarvinnut kotiavustajan palveluita (Gothoni 1990). Mikkasen (19
tutkimuksen mukaan yli neljännes oli saanut kotiavustajan palveluita ja vanhimm
ryhmässä yli puolet. Runsas 10 % olisi tarvinnut, mutta ei ollut saanut palveluita. Yk
asuvat käyttivät eniten sosiaalihuollon palveluita. Yleensä miehet ja naiset käyttivät
seenkin saman verran palveluita (Winblad 1988, Anttila 1989), mutta ruuanlaitossa
het tarvitsivat enemmän apua (Gothoni 1990).

Vuosien 1991-1998 tutkimustulosten mukaan (liite 5) päivittäinen avuntarve kak
kertaistui 80 ja 85 ikävuoden välillä (Valvanneet al. 1991). Vaaraman (1992) tutkimuksen
mukaan runsas puolet yli 75-vuotiaista sai kodinhoitoapua. Tutkimusten mukaan at
palvelut olivat suurin tukipalvelumuoto, myös vaatehuolto ja kuljetuspalvelut olivat t
peellisia. Lisäksi tarvittiin kylvetys- ja turvapalveluita (Vaarama 1992, Koskinen 19
Karjalainen & Kivelä 1995). Koskisen tutkimuksen (1994) mukaan naiset käyttivät ka
kia palveluja vanhemmassa ryhmässä enemmän kuin miehet. Muiden tutkimu
mukaan miehet käyttivät ja saivat enemmän apua (Karjalainen & Kivelä 1995, Sak
Rantalaet al. 1995, Hämäläinen 1997). Sakari-Rantalan (1995) tutkimuksessa yksi
sentti keuruu-multialaisnaisista ja kolme prosenttia jyväskyläläismiehistä käytti turva
helinta. Miesten ryhmässä joka kymmenes tamperelaiseläkeläinen oli tavannut sos
työntekijän. Hyvin moni vanheneva ihminen koki tarvetta käsitellä elämäntilannett
sosiaalityöntekijän kanssa (Koskinen 1994).

Nuoremman ikäluokan miehet käyttivät hieman enemmän palvelukeskuksen palv
(liite 5) kuin naiset, mutta vanhemmassa ikäryhmässä tilanne oli päinvastainen (Ko
nen 1994, Sakari-Rantalaet al. 1995). Vaaraman (1992) tutkimuksessa yli 65-vuotiais
oli kotihoidon tuen piirissä lähes kaksi kolmasosaa ja sosiaalisen lomatoiminnan pii
alle puoli prosenttia. Eri tutkimusten mukaan avun tarve on suurempaa kuin sen saam
(Laukkanenet al. 1991, Raatikainen 1992a, Raatikainen 1992b). Vajaa kymmenen p
senttia ilmoitti, ettei käytä palveluita, koska niitä oli vaikea saada (Laukkanenet al.
1992).
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2.4.4. Vanhenevien ihmisten terveyspalvelujen käyttö

Vuosia 1988-1990(liitetaulukko 5) koskevissa tutkimuksissa kotisairaanhoidon piiri
kuului noin kolmannes tutkituista, ja kotisairaanhoidon käyntejä tehtiin enemmän yk
asuvien luokse (Mikkanen 1988, Winblad 1988, Anttila 1989). Lääkärissäkäyntejä
tiin keskimäärin 3.2 kertaa kotona asuvaa kohden. Tutkimusajankohtana ikäänty
miesten lääkärissäkäynnit lisääntyivät ja naisten käynnit vähenivät (Winblad 1988).
honin (1990) tutkimuksessa terveyspalvelujen vähäinen tarjonta oli ongelma ikäänty
ihmisille itselleen.

Puolet 75-vuotiaista tutkituista (liite 5) oli vuosien1991-1998 tutkimustulosten
mukaan (Heikkinen & Suutama 1992, Leinonenet al. 1996) käynyt terveyskeskuslääkä
rillä ja kolmasosa yksityislääkärillä. Sairaalan poliklinikkakäyntejä oli myös runsaa
Koskisen (1994) tutkimuksessa 70-79-vuotiaat miehet olivat käyneet lääkärissä k
määrin 4.5 kertaa ja 80-89-vuotiaat naiset 4.7 kertaa. Virjon (1997) tutkimuksen muk
vajaa neljännes kummastakaan sukupuolesta ei ollut käyttänyt julkisen terveydenhu
palveluita. Psyykkisissä ja sosiaalisissa ongelmissa runsas kymmenen prosenttia pit
riittämättömänä ja hieman suurempi osa ei ollut saanut apua myöskään muissa saira
dollisissa ongelmissa (Raatikainen 1992a).

Noin puolet miehistä ja naisista vajaasta puolesta vajaaseen kahteen kolmasosa
ollut yhteydessä terveydenhoitajaan (liite 5). Vaaraman (1992) tutkimustulosten mu
yli 65-vuotiaat tekivät eniten terveysneuvontakäyntejä terveydenhoitajan luokse. Karj
sen ja Kivelän (1995) tutkimuksen mukaan yli 75-vuotiaat miehet ja naiset käyttivät lä
yhtä paljon terveydenhoitajan palveluita. Miehet olivat käyttäneet hieman enemmän
kintävoimistelijan palveluita kuin naiset (Koskinen 1994). Vaaraman (1992) tutkimuk
mukaan suurin osa kotisairaanhoidon käynneistä tehtiin vanhusväestön luokse, ja
yli 75 vuotiaiden osuus oli lähes kaksi kolmannesta. Sakari-Rantalan (1995) tutkimu
mukaan naiset käyttivät kotisairaanhoidon palveluita hieman enemmän kuin miehet.

Raatikaisen (1992b) tutkimustulosten (liite 5) mukaan informaation tarve ja tarjo
eivät kohdanneet. Mikkasen (1988) tutkimuksessa vuonna 1913 syntyneet miehet p
tärkeinä kuntoutus- ja liikuntaneuvontaa, terveyspalveluista tiedottamista, yleistä terv
neuvontaa, sosiaalipalveluista tiedottamista ja lääkeneuvontaa. Naisten mielestä te
palveluista tiedottaminen ja kuntoutus- ja liikuntaneuvonta nousivat etusijalle. Kohva
(1999) ikääntyneisiin kohdistuneessa tutkimuksessa puolet piti tärkeänä terveyteen
viä ryhmäneuvontatilaisuuksia.

Virjon (1996) tutkimuksen tulosten mukaan runsas puolet ei käyttänyt minkäänla
sosiaalihuollon palveluja. Palveluita käyttämättömät olivat terveempiä, heillä oli väh
män oireita, heidän mielialansa oli parempi ja heillä oli myös parempi elämänhalu. H
oli negatiivisempi käsitys palveluista kuin palveluja käyttäneillä.

Tarve ja palvelut eivät välttämättä kohtaa toisiaan. Mini-Suomi tutkimuksessa arv
tiin, että noin yksi kolmasosa 55-64-vuotiaista ja 45 % 65-74 vuotiaista on ollut joss
suhteessa riittämättömässä hoidossa (Aromaaet al. 1989). Eläkeikäisiin 1990-luvulla
kohdistuneessa tutkimuksessa noin kolmannes ei mielestään ollut saanut riittävästi
palveluista (Kaukonen & Takkunen 1991, Liimattaet al. 1994, Sakari-Rantalaet al.
1996).
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Ulkomaisen tutkimuksen (liite 6) mukaan amerikkalaiset ikääntyvät ihmisetkäytti
lääkärinpalveluja keskimäärin 6.6 kertaa puolentoista vuoden aikana (Krause 1988
lisääntyessä he käyttivät enemmän akuutteja ja kalliita yksityispalveluita sekä sairaal
veluita, ja perusterveydenhuollon käynnit puolestaan vähenivät (Murphy & Hepwo
1996). Vajaakuntoiset saivat enemmän sosiaali- kuin terveydenhuollon palveluja. Ko
tiivisesti vajaakykyiset käyttivät enemmän palveluja kuin toimintakykyiset (Dellasegaet
al. 1994).

Sosiaalisella tuella (liite 6) oli merkitystä kotihoidon ja myös sairaalapalvelujen kä
töön. Kuitenkin sosiaalisen tuen rooli oli hyvin monimutkainen ja riippui tuen laadusta
tuloksista. Välineellinen tuki vähensi todennäköisesti kotipalvelujen käyttöä (Penn
1995). Englantilaistutkimuksessa iällä, sukupuolella ja sosiaalisen verkoston luontee
ollut juurikaan vaikutusta palvelujen käyttöön, joskin yli 85-vuotiaat naiset käyttiv
enemmän palveluja (Bowlinget al. 1991). Leskeyskään ei tilastollisesti merkittäväs
lisännyt palvelujen käyttöä, vain hoitokotiin sijoittumisessa sillä oli merkitystä (Wolins
& Johnson 1992).

Ikääntyvät käyttävät palveluja, jos heillä on lääketieteellisen hoidon tarve ja jos
suhtautuvat positiivisesti saamiinsa palveluihin (Eve 1988, Mutran & Ferraro 1988, S
1991, Penning 1995, Deninget al. 1998). Ne vanhukset, joilla oli hyvä sisäinen elämän
hallintakyky käyttivät vähemmän terveyspalveluja kuin ulkoisen elämänhallintakyv
omaavat stressaavista kokemuksista huolimatta (Krause 1988, Strain 1991).

Yhteenveto. Sosiaalipalvelujen käyttö on lisääntynyt 1990-luvulle tultaessa. Yli 7
vuotiaiden päivittäinen kotiavustajan tarve on pysynyt samanlaisena. Päivittäinen a
tarve kaksinkertaistuu 80-85 ikävuoden välillä. Ikääntyvät olisivat tarvinneet apua s
80- että 90-luvulla enemmän kuin olivat saaneet. Lääkärissä käyntien määrä on lisä
nyt vuoden 1991 jälkeen tehdyissä tutkimuksissa verrattuna vuosiin 1985-1990. N
ovat aiemmin käyttäneet vähemmän palveluja, mutta erityisesti vanhemmassa ik
mässä käyttö on lisääntynyt. Kotisairaanhoidon käyttö on pysynyt entisellään.

Ulkomaisten tutkimusten (Krause 1988, Murphy & Hepworth 1996) mukaan lääkä
säkäynnit olivat lähes samaa luokkaa kuin Suomessa. Ikääntyvät naiset käyttivät e
män palveluita kuin miehet. Ikääntyminen lisäsi käyntien määrää ja Yhdysvalloissa y
tyislääkäripalvelujen käyttöä. Vajaakuntoiset käyttivät enemmän sosiaali- kuin tervey
huollon palveluita. Sosiaalisella tuella on oletettavasti vaikutusta palvelujen käyttöön.

2.5. Vanhenevien ihmisten kotona selviytymisen, terveyden,
toimintakyvyn ja sosiaali- ja terveyspalvelujen määrittely

Hoitotieteessä ollaan kiinnostuneita ihmisestä ja hänen terveydestään subjektiiv
kokemuksena. Hoitotyössä tarvitaan hoitotieteen lisäksi muidenkin tieteenalojen tiet
ihmisen jokapäiväisen elämän tuntemista (Häggman-Laitila 1999). Terveyden ja toi
takyvyn tukeminen edellyttää yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä sekä yhteisön tu
mista, jotta vanhenevia ihmisiä voitaisiin tukea heidän kotona selviytymisessään. T
tutkimuksessa ikääntyvien ihmisten päivittäistä kotona selviytymistä tarkastellaan sub
tiivisen fyysisen ja psykososiaalisen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmista. Subje
vinen kokemus kuvaa vanhenevien ihmisten omaa arviointia terveydestään ja toimin
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vystään. Erilaisten oireiden kokeminen antaa ehkä kaikkein välittömimmin tietoa elim
tön ja psyyken tiloista sekä niiden vaihtelusta. Objektiivista terveyttä kuvaamaan on
tu ikääntyvien ilmoittamat lääkärin toteamat sairaudet sekä tutkittavien lääkkeiden k
tö. Tarkastelun kohteeksi on otettu myös ikääntyvien ihmisten oma näkemys hyv
olosta ja omasta terveydenhoidostaan, koska hyvä olo liittyy terveyteen (Eriksson &
berts 1992, Åstedt-Kurki 1992, Häggman-Laitila 1999). Terveydellä tarkoitetaan ihm
kokonaistilaa, joka mahdollistaa hyvinvoinnin tunteen kokemisen ja edesauttaa ikää
viä ihmisiä kotona selviytymisessä.

Monipuolisen tiedon saamiseksi vanhenevien ihmisten päivittäisestä selviytymis
tutkimuksessa tarkastellaan terveyden lisäksi myös ikääntyvien ihmisten toimintakyk
terveyden ja toimintakyvyn välisiä yhteyksiä päivittäisessä selviytymisessä. Tervey
toimintakyky liittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä fyysisten tarpeiden tyydyttäminen, toimiv
sosiaaliset suhteet, toimintakyky ja hyvä olo muodostavat terveyden kokonaisu
(Åstedt-Kurki 1992, DeMeesteret al.1992).

Fyysinen toimintakyky määritellään vanhenevien ihmisten selviytymisenä päivit
sistä perustoiminnoista (ADL-toiminnot). Lisäksi fyysistä toimintakykyä kuvaavat asi
den hoitamiseen liittyvät toiminnot (IADL-toiminnot). Nämä toiminnot ovat itsehoitoto
mintoja, jotka ihmiset suorittavat päivittäisten perustarpeidensa tyydyttämiseksi yll
tääkseen terveyttään ja toimintakykyään (Atwoodet al. 1994, Leidy 1994).

Psyykkistä toimintakykyä tarkastellaan muistitoimintoina sekä minäkäsityksenä
mänkulun vaiheiden mukaisesti. Lisäksi elämän paras aika ja voimavarojen lähteet
vat lisätietoa psyykkisestä toimintakyvystä. Elämänkulku on otettu mukaan psyykk
toimintakyvyn tarkastelussa, koska minäkäsitys muotoutuu elämänkulun aikana yk
ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena ja sillä on merkitystä vanhenevien ihmi
selviytymisen kannalta (Sullivan 1993, Riihinen 1996). Sosiaalista toimintakykyä tark
tellaan informaalisten suhteiden eli lähiyhteisön sosiaalisten kontaktien avulla, k
yhteydenpitona lapsiin, naapureihin ja ystäviin sekä formaalisten suhteiden avull
osallistumisena erilaisiin kunnan ja seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin.

Ihmisen olemisen eri perustat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen eivät ole erill
vaan niiden suhde on luonteeltaan dynaaminen siten, että ne ovat yhteydessä to
(Rauhala 1982, 1989). Näin ollen toimintakykyä ei voida tarkastella ihmisestä irrallis
osana, vaan on tärkeää tavoittaa ihminen toimintakykyisenä kokonaisuutena. Yk
kokonaistoimintakyky syntyy useiden eri osatekijöiden monipuolisen suhdeverko
yhteisvaikutuksen tuloksena. (Grönlund 1987, Hyyppä 1987, Heikkinen, E 1990, Lah
1990, Guzzetta 1995). Kulttuuri puolestaan vaikuttaa siihen, millaisia arvoja ja merki
siä toimintakyvyn eri osa-alueet saavat. (Heikkinen, E 1990, Rantanen 1990, Heikk
E et al. 1992).

Sosiaalipalvelut määritellään sosiaalitoimen tuottamina koti- ja avopalveluina. K
palveluilla tarkoitetaan kotiin tarjottavia palveluja ja avopalveluilla muita sosiaalitoim
järjestämiä palveluita. Terveyspalvelut määritellään avo- ja sairaalapalveluina. Sos
ja terveyspalvelujen tavoitteena on osaltaan tukea ikääntyvien ihmisten hyvinvointia,
mänlaatua, hyvää oloa ja terveyttä ja auttaa heitä selviytymään kotona asumisesta
dollisimman pitkään.

Tutkimuksen oletuksena on, että vanhenevan ihmisen kotona selviytymiseen
yhteydessä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät tekijät, jotka puolestaan voivat aihe
taa tarvetta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön. Sosiaali- ja terveyspalvelut vo
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myös edistää vanhenevien ihmisten kotona selviytymistä. Tutkimus etenee terveyde
kastelusta toimintakyvyn eri osioiden tarkasteluun ja sitä kautta vanhenevien ihm
arvioimaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ja käyttöön päivittäisessä selviy
sessä.

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat.
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3. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Siuruan alueen yli 65-vuotiaiden ihmisten tervey
toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja käyttöä. Tutkimuks
tavoitteena on saada on saada tietoa vanhenevien ihmisten kotona selviytymi
Tutkimusmenetelmäksi valittiin survey-tutkimus, koska tutkimuksen tarkoituksena
kuvailla ikääntyvän ihmisen kokemuksia, mielipiteitä ja käyttäytymistä todellisuude
vallitsevissa olosuhteissa tietyssä perusjoukossa. Tällainen tapa on luonteenom
survey-tutkimukselle (Kari-Huttunen 1988, Wilson 1989, Polit & Hungler 1995). Surve
tutkimuksen etuna on sen laaja-alaisuus ja joustavuus, mutta näihin aineistoihin li
aina virheen riski, koska vastausvaihtoehdot annetaan valmiina ja niistä on valittava
vaihtoehto (Brink & Wood 1989, Alkulaet al. 1994, Bennet 1999). Tämäntyyppise
tutkimuksen rajoituksena on myös se, miten halukkaita ihmiset ovat kertomaan asioi
(Wilson 1989, Polit & Hungler 1995). Tähän tutkimukseen osallistuneet oliv
kiinnostuneet tutkimuksesta, koska tässä tutkittiin heidän päivittäisistä toiminno
selviytymistään. Vain neljä kieltäytyi haastattelusta. On helpompaa kerätä luotett
tietoa asioista, joista vastaajat ovat kiinnostuneita ja jotka liittyvät heidän arkis
toimintaansa ja kokemuksiinsa kuin vieraalta aihealueelta (Alkulaet al. 1995).

Tutkimusongelmat ovat
Terveys
1. Millaiseksi vanhenevat ihmiset arvioivat terveytensä ?
1.1. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä itsearvioituun terveyteen?
1.2. Millaiseksi vanhenevat ihmiset kuvaavat hyvää oloaan?
1.3. Miten vanhenevat ihmiset hoitavat terveyttään?
Toimintakyky
2. Millaiseksi vanhenevat ihmiset arvioivat toimintakykynsä päivittäisessä koto
selviytymisessä?
2.1. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä itsearvioituun toimintakykyyn?
3. Miten vanhenevien ihmisten itsearvioitu terveys on yhteydessä toimintakykyyn?
3.1. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä itsearvioituun terveyteen ja toimintakykyy
Sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Millaiseksi vanhenevat ihmiset arvioivat sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeensa?
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4.1. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä itsearvioituun sosiaali- ja terveyspalve
tarpeeseen?
4.2. Miten vanhenevien ihmisten terveys ja toimintakyky ovat yhteydessä sosiaal
terveyspalvelujen tarpeen arviointiin?
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4. Aineisto ja menetelmät

4.1. Aineisto ja aineiston keruu

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat Pudasjärvellä asuvat yli 65-vuotiaat, joista o
seksi otettiin keväällä 1994 Siuruan kylän kaikki yli 65-vuotiaat (N = 158). Lopullise
tutkimukseen tuli 127 henkilöä (80 %), koska muualle oli muuttanut 12 henkilöä, sei
män oli sairaana tai matkoilla, kahdeksan oli kuollut ja neljä ihmistä kieltäytyi haasta
lusta. Siuruan kylään kuuluvat Aittojärven, Siuruan ja Kokkokylän alueet. Näillä alue
asuu 65-74-vuotiaita 87 (10 %) ja yli 75-vuotiaita 61 (11 %). Siuruan alue oli kunna
valittu tutkimuksen kohteeksi siksi, että se on liikenneyhteyksien suhteen selkeä yht
nen alue. Yli 65-vuotiaita on kyläyhteisössä runsaammin kuin muissa kylissä ja kes
taan, jossa palvelut sijaitsevat, on pitkä matka. Siuruan allasuhka on ollut pitkään v
lä, jolloin väestö on elänyt epävarmuudessa kyläyhteisönsä tulevaisuudesta. Mone
eivät ole luottaneet mahdollisuuteensa asua omalla kylällään vuosia eteenpäin. Kes
lu allashankkeesta on nyt loppunut, joten kylällä asuvien elämä on palautunut tältä
ennalleen. Tällä alueella on vapaana kunnan rakennuksia, lähinnä kouluja, joita vois
kossa suunnitella käytettäväksi tukipalvelujen järjestämisessä.

Tutkimukseen osallistuneista (n=127) naisia oli 72 ja miehiä 55 (Taulukko 4). Nais
oli 65-74-vuotiaita 51 ja yli 75-vuotiaita 21. Miehistä 40 oli 65-74-vuotiaita ja yli 75-vuo
tiaita oli 15 miestä. Avioliitossa oli yli puolet tutkituista, loput olivat leskiä tai naimatto
mia. Eronneita oli pieni osa (Taulukko 5). Lasten lukumäärä vaihteli nollasta viiteento
Lähes puolella (47 %) oli viidestä kahdeksaan lasta. Tutkittavien koulutausta oli lä
samanlainen. Kansakoulun oli käynyt lähes puolet (45 %) tutkituista ja puolet tutkitu
oli käynyt muutaman luokan koulua tai kiertokoulun. Vanhuuseläkkeellä oli lähes ko
neljäsosaa (70 %), 13 % oli sairaus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja vajaa viidennes
%) oli muun eläkkeen piirissä. Vastaajien keski-ikä oli 72,6 vuotta (vaihteluväli 65-89
(Kuvio 2).

Tulosten raportoinnissa nuoremmasta ikäryhmästä puhuttaessa tarkoitetaan 65-7
tiaita ja vanhemmasta ikäryhmästä yli 75-vuotiaita. Lisäksi tutkittavista puhuttaessa
tetään vaihtelevasti käsitteitä ikääntyvä tai vanheneva ihminen tautologian välttämis
Ikääntyvien ihmisten erottelu sukupuolen, ikäluokan, siviilisäädyn ja asumismuo
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mukaan on nähty tärkeäksi kotona selviytymisen, palvelujen käytön ja tarpeen arv
nissa. Tutkimusten mukaan (Mikkanen 1988, Vaarama 1992) miespotilaiden puolisol
tärkeä osuus ikääntyvien kotona selviytymisessä.

Taulukko 4. Taustatiedot (n=127).

Taustatieto %
Sukupuoli

Mies 43
Nainen 57

Siviilisääty
Naimaton 9
Avioliitossa 55
Leski 34
Eronnut 2

Koulutus
Vähemmän kuin kansakoulu 52
Kansakoulu 45
Keskikoulu _
Lukio _
Ammattikoulu 1
Yliopistotutkinto _
Muu, mikä 2

Samassa ruokataloudessa asuvat
Yksin 19
Aviopuoliso/avopuoliso 52*
Joku muu kuin aviopuoliso 29

Eläke
Vanhuuseläke 67
Varhaiseläke 2
Sairaus- tai työkyvyttömyys 14
Muu 17

* 16 % tutkituista oli sellaisia, jotka asuivat sekä lapsen että aviopuolison kanssa samassa taloudessa.
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Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma.

Naimattomia miehiä oli enemmän kuin naimattomia naisia. Avioliitossa oli miehistä u
ampi kuin naisista. Naisleskiä oli huomattavasti enemmän kuin miesleskiä. Suurin
tutkituista asui aviopuolison kanssa, 24 asui yksin, ja 37 asui jonkun muun kuin avio
lison kanssa, kuten lapsen tai muun sukulaisen kanssa (Taulukko 5).

Taulukko 5. Siviilisääty ja asumismuoto sukupuolen mukaan (n).

Ennen kuin tutkimusaineistoa alettiin kerätä, asiasta tiedotettiin paikallisessa lehd
Kyläläisten mielipiteitä kysyttiin kylätoimikuntien kautta, ja kunnasta lähetettiin joka
selle kyseisenä vuonna 65 vuotta täyttävälle henkilökohtainen kirje koskien tätä t
musta. Haastattelijoina toimivat tutkijan lisäksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun
nen hoitotyön lehtori, kaksi hoitotyön ja kolme toimintaterapian opiskelijaa ja lisäksi y
sosiaalityön opiskelija. Haastattelijat ottivat yhteyttä jokaiseen haastateltavaan pu
mitse ja kertoivat tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Haastattelutilanteet pyrittiin jä
tämään kahdenkeskisinä tilanteina avoimuuden ja luottamuksellisuuden säilyttämis
Haastateltavat saivat itse valita ajankohdan ja haastattelupaikan. Avioparit haasta
erikseen, jotta heillä oli mahdollisuus vapaasti ilmaista mielipiteitään. Haastateltavat

Muuttuja Arvot Sukupuoli
Mies Nainen Yhteensä

Siviilisääty Naimaton 9 2 11
Avioliitossa 38 32 70
Eronnut/leski 7 37 44
Yhteensä 54 71 125

Asuminen Yksin 4 20 24
Aviopuoliso 35 30 65
Muu kuin aviopuoliso 15 22 37
Yhteensä 54 72 126

Std. Dev= 6,13
Mean = 72,6
N = 127,00

Ikä

90,087,585,082,580,077,575,072,570,067,565,0
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vat valmistautuneet haastatteluun ja pyrkivät vastaamaan tehtyihin kysymyksiin, m
jotkut jättivät vastaamatta mm. sukupuolielämää ja pahoinpitelyä koskeviin kysymyks
Vastauksen saamatta jääminen saattoi johtua haastattelijan kokemattomuudesta
henkilökohtaisia asioita.

4.2. Mittarit

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä oli strukturoitu haastattelu (liite 7), joka sis
myös avoimia kysymyksiä. Haastattelulomakkeessa oli 123 kysymystä. Tähän tutkim
seen otettiin kysymykset, jotka koskivat tutkittavien taustatietoja, terveyttä, fyysi
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä kotona selviytymisessä ja sosiaali- ja terveys
velujen koettua tarvetta ja käyttöä. Taustatietoja kuvasivat kysymykset 1-9. Kysymy
75-96 liittyivät terveyteen, 10-21 fyysiseen toimintakykyyn, 47-51 ja 54-58 psyykkise
toimintakykyyn ja sosiaaliseen toimintakykyyn kysymykset 24, 25, 27, 28, 31, 33,
Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön liittyvät kysymykset olivat 98-107 ja 110-121.

Haastattelulomakkeen laadinnassa käytettiin apuna aikaisempia Suomessa tehty
käiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn arviointitutkimuksia (Jylhä 1985, Poh
lainen 1987, Heikkinen, Eet al. 1990, Heikkinen & Suutama 1991, Raatikainen 199
Raatikainen & Krogerus-Therman 1993, Åstedt-Kurki 1992, Pietilä 1992), kyseisen k
nan vanhusten hoidon käytännön asiantuntijoita ja tutkimuksen asiantuntijoita. Ter
dentilaa koskevien osioiden laadintaa ohjasivat terveyden määrittelyt ja aikaisemma
veyteen liittyvät tutkimukset. Lomakkeeseen otetut kysymykset koskivat fyysisen ja p
kososiaalisen terveyden kokemista, diagnosoituja sairauksia ja päivittäistä selviytym
vaikeuttavia vaivoja (Jylhä 1985, Heikkinen & Suutama 1990, 1991, Laukkanen & He
kinen 1990). Kysymysten laadintaa ohjasivat tutkimukset, jotka koskivat subjektiiv
terveyttä, hyvää oloa ja oman terveyden hoitamista (Pelkonen 1988, Raatikainen 1
Raatikainen & Krogerus-Therman 1993, Åstedt-Kurki 1988, 1992).

Eri tutkimuksissa käytetytfyysisen toimintakyvynmittarit poikkesivat lähtökohdiltaan
ja osioiden lukumäärän osalta toisistaan. Tässä tutkimuksessa fyysistä toimintak
mitattiin päivittäisistä perustoiminnoista (ADL-toiminnot) (ruokailu, peseytymine
pukeutuminen, eritys ja liikkuminen) ja asioiden hoitamisesta suoriutumisena (IADL-
minnot) (ruuan valmistus, päivittäiset askareet, vaatteiden pesu ja omien asioiden h
minen). Aiempien tutkimusten mukaan päivittäisistä perustoiminnoista suoriutum
lisäksi on tärkeää selvittää asioiden hoitamisesta suoriutuminen, koska nämä toim
vaikeutuvat vanhenevilla ihmisillä ennen perustoiminnoista suoriutumista (Valva
1992, Laukkanen 1998).

Psyykkistä toimintakykyämittaavia kysymyksiä laadittaessa käytettiin apuna aikaise
pia tutkimuksia ja niissä käytettyjä mittareita. Kognitiivisista toiminnoista tarkaste
kohteeksi otettiin muistaminen (Salminenet al. 1990, Suutamaet al. 1992). Psyykkisen
toimintakyvyn osa-alueiden määrittelyä ja kysymysten laadintaa, mm. minäkäsitys ja
mäntarkoitus, ovat ohjanneet monet tutkimukset (Ruoppila & Suutama 1990, Raat
nen 1992, Raatikainen & Krogerus-Therman 1993). Psyykkistä toimintakykyä tarka



55

mpä-
sky

n
n
isiin

r-

y-
tää.
tar-

vien
rve-
tiin aikajatkumolla lapsuudesta vanhuuteen, koska aikaisemmat elämänvaiheet ja y
ristö vaikuttavat minäkuvaan ja sitä kautta psyykkiseen toimintakykyyn (Antonov
1979, Kalimo & Vuori 1988).

Sosiaalista toimintakykyätutkittiin aiempien tutkimusten mukaisesti (Pohjolaine
1987, Suutamaet al.1988, Salminen etal. 1990, Heikkinen, R-L 1990, 1992, Raatikaine
1992) yhteydenpitona sukulaisiin, naapureihin ja ystäviin ja osallistumisena erila
tilaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujakoskevien kysymysten laadintaa ohjasivat sosiaali- ja te
veyspalvelujen järjestämistä koskevat tutkimukset (Suutamaet al. 1988, Anttila 1989,
Heikkinenet al. 1992, Raatikainen 1992, Vaarama 1992). Lisäksi mittarin otettiin kys
myksiä niistä palveluista, joita kunnassa oli saatavilla ja joita oli tarpeellista kehit
Aikaisempien tutkimusten kysymyksiä muokattiin tätä tutkimusta varten tutkimuksen
koituksen ja tavoitteiden pohjalta.

Taulukossa 6 on esitetty tässä tutkimuksessa käytetyt muuttujat ja niitä mittaa
kysymysten numerot. Tutkimuksessa pyrittiin selittämään vanhenevien ihmisten te
yttä, toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä.

Taulukko 6. Mittauskohteet ja muuttujat.

Mittauskohteet Tässä tutkimuksessa käytetyt muuttujat Kysymysten numerot
Demografiset tekijät Sukupuoli 3

Ikä 1
Siviilisääty 4
Asumismuoto 6

Terveys Yleinen terveydentila
Tuntemukset terveydestä

75,76,77,78,

Ruumiillinen kunto 83
Kuulo, näkö 89,90
Sairaudet, lääkkeet 79,80,81,
tapaturmat, nukkuminen, 91,92,

Psykososiaalinen terveys Henkinen terveys, masennus, kuoleman pelko
Pelon tunne kodissa, pahoinpitelyt,
sukupuolielämä

84, 85, 87

86, 93,94
Fyysinen toimintakyky ADL-toiminnot 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

IADL-toiminnot 13, 18, 19, 20, 21
Psyykkinen toimintakyky Minäkäsitys lapsena,

aikuisena ja
viime vuosina
Pelko tulevaisuudesta
Kognitiiviset toiminnot, muisti

49.1, 50.1, 51.1, 54.1, 55.1, 56.1
49.2,50.2,51.2,54.2,55.2, 56.2

49.3, 50.3,51.3, 54.3, 55.3, 56.3.
57

82,88
Sosiaalinen toimintakyky
(informaaliset ja formaaliset
suhteet)

Suhteet lapsiin, sukulaisiin, naapureihin ja
ystäviin
Osallistuminen erilaiseen tilaisuuksiin

24 ja25, 27, 28, 31, 33

40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5
Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen koettu tarve

Sosiaalipalvelut 98, 99, 100, 101, 102, 104
103, 105, 106,110, 116

Terveyspalvelut 111, 112, 113, 114, 115, 118
107,117,

Avun saanti ja merkitys 119, 120, 121
* kursivoiduista tekstiin merkityistä kysymyksistä on muodostettu summamuuttujat
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4.3. Mittarien arviointi

4.3.1. Terveyden ja toimintakyvyn mittarit

Terveyttä mitattiin vanhenevien ihmisten itsearvioimana fyysisenä ja psykososiaali
terveytenä. Fyysistä terveyttä kuvaamaan otettiin seitsemän ja psykososiaalista ter
kolme muuttujaa, joista molemmista muodostettiin summamuuttujat. Mittarin sisä
johdonmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alpha-arvojen perusteella (Liitetaulukko
Fyysistä ja psykososiaalista terveyttä tarkasteltiin myös yksittäisinä muuttujina, kosk
antoivat tärkeää tietoa tutkimukseen osallistuneiden terveyden eri osa-alueista. Li
haastateltavilta kysyttiin avoimilla kysymyksillä asioista, jotka toivat heille hyvänol
tunteen. Avoimilla kysymyksillä selvitettiin myös haastateltavien omaa terveydenhoito

Fyysisen toimintakyvyn osa-alueeseen, ADL-toiminnot (päivittäiset perustoiminn
sisältyi seitsemän muuttujaa ja osa-alueeseen IADL- toiminnot (asioiden hoitami
viisi muuttujaa. Fyysisen toimintakyvyn mittari oli sisäisesti suhteellisen johdonmuk
nen Cronbachin alpha-arvojen perusteella (Liitetaulukko 1).

Psyykkisen toimintakyvyn mittari oli vaikeampi laatia kuin fyysisen toimintakyvy
mittari, koska psyykkisen toimintakyvyn määrittelyt ja mittarit vaihtelivat suuresti e
yhteyksissä. Psyykkisen toimintakyvyn tutkiminen onkin todettu vaikeammaksi kuin f
sisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tutkiminen sopivien mittareiden puuttumisen ta
(Ruoppila & Suutama 1990, Lahtela 1991). Psyykkistä toimintakykyä tutkittiin sekä k
nitiivisina toimintoina että minäkäsityksen muotoutumisen näkökulmasta. Kognitiivis
toiminnoista tutkittiin muistia kahdella yksittäisellä kysymyksellä. Psyykkistä toimintak
kyä (minäkäsitys) mitattiin 14 kysymyksellä, joista kuusi koski psyykkistä toimintakyk
lapsuuden aikana, kolme aikuisuudessa ja viisi viime aikoina. Tässä raportissa lapsu
ajan ja aikuisiän psyykkistä toimintakykyä tarkastellaan vain psyykkisen toimintaky
muotoutumisen näkökulmasta. Viime vuosien psyykkistä toimintakykyä käytetään m
tujien välisten yhteyksien kuvaamisessa. Psyykkisen toimintakyvyn summamuuttuj
reliabiliteetiltaan heikommaksi kuin fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn (Liitetauluk
1), mutta koska kyseessä on uuden mittarin kokeilu, Cronbachin alphan alhainen
voitaneen hyväksyä. Summamuuttujan ohella psyykkistä toimintakykyä mittaavia yk
täisiä muuttujia tarkastellaan erikseen, osittain myös alhaisen reliabiliteettikertoi
vuoksi. Psyykkistä toimintakykyä kuvaavat myös avointen kysymysten vastaukset, j
koskivat elämän parasta aikaa ja voimavaroja. Näin saatiin täydentävää tietoa psyyk
toimintakyvyn muotoutumisesta elämänkulun aikana.

Sosiaalista toimintakykyä mitattiin informaalisten suhteiden osalta viidellä ja form
listen suhteiden osalta kuudella kysymyksellä. Informaalisia suhteita koskevista k
myksistä muodostettiin summamuuttuja (Liitetaulukko 1) ja formaalisia suhteita kos
via kysymyksiä tarkasteltiin yksittäisinä muuttujina. Formaaliset suhteet kuvaavat osa
tumista kodin ulkopuolisiin tapahtumiin.
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4.3.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen mittarit

Sosiaalipalvelujen tarvetta mitattiin yhteensä 11 kysymyksellä, joista kuudesta muo
tettiin sosiaalipalveluja kuvaava summamuuttuja ja viisi tulostettiin yksittäisinä muutt
na. Sosiaalipalvelujen tarvetta mittaavan summamuuttujan reliabiliteettia voidaan
kohtalaisen hyvänä (Liitetaulukko 1). Terveyspalvelujen tarvetta mittaavaan mitta
kuului 11 kysymystä, joista kuudesta muodostettiin summamuuttuja ja loput muutt
tulostettiin erikseen. Summamuuttujan Cronbachin alpha jäi suhteellisen alhaiseksi (L
taulukko 1).

4.4. Aineiston analyysimenetelmät

Aluksi havaintoaineistosta laskettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumat. Aineiston tiivis
miseksi terveyttä, toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalveluja mittaavista muuttuj
muodostettiin summamuuttujat. Summamuuttujien tarkoituksena oli tiivistää tietoa yh
tämällä keskenään korreloivia ja sisällöllisesti toisiinsa liittyviä muuttujia. Summamu
tujien sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin Cronbachin alphan avulla (liitetaulukko
(Alkula et al. 1995, Laippalaet al. 1997). Yksittäisiä muuttujia tarkasteltiin myös erillisi-
nä. Aineistoa kuvattiin keski- ja hajontalukujen avulla. Graafisissa kuvauksissa käyte
laatikkojanakuvioita ja pylväsdiagrammeja. Muuttujien välisiä yhteyksiä tutkittiin ristii
taulukoinnin, hajontakuvioiden, kontingenssikertoimen ja Spearmanin korrelaatioke
men avulla. Korrelaatiokertoimen yhteydessä esitetyt p-arvot on otettu mukaan tulk
maan muuttujien välisiä yhteyksiä (Läärä 1988). P-arvoja käytetään selventämään m
tujien välisten yhteyksien tulkintoja, koska korrelaatiokertoimet eivät anna riittävää in
maatiota muuttujien välisten yhteyksien voimakkuudesta. Taulukoissa luvut p > 0.0
merkitty ns-merkinnällä.

Erotteluanalyysin avulla etsittiin selittäviä tekijöitä terveyspalvelujen käytölle. Selit
vää muuttujaa käytettiin kaksiluokkaisena, koska tarkoituksena oli erotella terveyspa
luita käyttävät ja käyttämättömät kahteen, toisensa poissulkevaan ryhmään (Merilä
Halonen 1988, Rantaet al. 1992, Polit & Hungler 1995). Aineisto analysoitiin SPSS fo
Windows Release 6.1 (Statistical Package for Social Sciences) tilasto-ohjelmalla.

Terveyteen liittyvien kysymysten vastausvaihtoehdot (kysymykset 75 ja 92) ja psy
kiseen toimintakykyyn liittyvät kysymykset (49, 55, 56) muutettiin samansuuntaise
muiden muuttujien kanssa siten, että kielteinen vaihtoehto on ensimmäisenä astei
Ennen summamuuttujien muodostamista yhdistettiin psyykkistä terveyttä koskev
kysymyksissä luokat 2 ja 3, fyysisen toimintakyvyn luokat 3 ja 4, sosiaalisen toiminta
vyn luokat 2, 3 ja 4, sosiaalipalveluissa luokat 2 ja 3 ja terveyspalveluissa luokat 1
Luokkien yhdistämisessä otettiin huomioon luokituksien sisällöllisen merkityksen
oleellisen informaation säilyminen (Läärä & Lammi 1989, Rantaet al.1992).

Fyysistä ja psykososiaalista terveyttä koskevat summamuuttujat muodostettiin la
malla yhteen fyysistä ja psykososiaalista terveyttä mittaavien muuttujien arvot ja sa
arvot jaettiin muuttujien lukumäärällä. Mittauskohteet ja muuttujat on esitetty tauluko
7. Jakolasku tehtiin siksi, että summamuuttujien vaihtelevien osioiden lukumäärästä
limatta summamuuttujat saatiin keskenään vertailukelpoisiksi. Fyysisen terveyden
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1-1.49 kuvaavat huonoa terveyttä (kyselylomakkeessa alkuperäisluokka 1), (luokka
pituus 0,5, koska haluttiin saada esiin myös huonoksi terveytensä tunteneita), 1.50
tyydyttävää (=2), 2.50-3.49 hyvää (3), ja 3.50-4.00 (=4) erinomaista terveyttä. Psyko
aalisen terveyden kohdalla meneteltiin samoin kuin fyysisen terveydenkin kohdalla, j
vastaavasti arvot 1-2.49 kuvaavat tyydyttävää (kyselylomakkeen alkuperäisluokk
2.50-3.49 kuvaavat hyvää (2-3) ja 3.5-4 erinomaista (4) psyykkistä terveyttä.

Fyysistä toimintakykyä mittaavista muuttujista muodostettiin summamuuttujat päi
täisten toimintojen ja asioiden hoitamisen alueelta samoin perustein kuin terveyde
Saatiin luokitus, jossa 1.00-1.49 kuvaa huonoa (kyselylomakkeen alkuperäisluokk
1.50-2.49 tyydyttävää (3), 2.50-3.49 hyvää (2) ja 3.50-4.00 erinomaista toimintaky
(1).

Yksittäisistä psyykkisen toimintakyvyn muuttujista muodostettiin summamuuttu
psyykkinen toimintakyky lapsuudessa, aikuisuudessa ja viime vuosina. Luokat 1.00-
kuvaavat tyydyttävää (kyselylomakkeen alkuperäisluokka 3), 2.20-2.60 hyvää (2) ja 2
3.00 erinomaista toimintakykyä (1). Yksittäisiä muuttujia tarkasteltiin lisäksi erillisi
ikäryhmien ja sukupuolen mukaan, koska yksinomaan summamuuttujia käytettä
aineistosta olisi kadonnut huomattava osa tärkeää tietoa.

Sosiaalisen toimintakyvyn summamuuttuja muodostettiin samoin kuin muutkin
mintakyvyn osa-alueiden summamuuttujat. Luokituksen mukaan 1-1.69 kuvaa tyyd
vää, (kyselylomakkeen alkuperäisluokka 5), 1.70-3.37 hyvää (2-3-4) ja 3.38-5 (1) eri
hyvää toimintakykyä. Muuttuja, joka kuvaa lasten ja heidän perheidensä tapaamis
korreloinut muiden muuttujien kanssa, joten se poistettiin summamuuttujasta. Sitä ku
kin käsiteltiin yksittäisenä muuttujana. Sosiaalisen toimintakyvyn tarkastelussa pää
tiin tarkastelemaan yksittäisiä muuttujia formaalisten suhteiden osalta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön summamuuttujat muodostettiin kummast
erikseen. Jakauman vinouden vuoksi luokitus muodostettiin epätasaväliseksi, koska
tiin palveluja useammin käyttäneiden ryhmän erottuvan muista ryhmistä. Arvot 1-1
kuvaavat harvempaa kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa sosiaalipalvelujen kä
(kyselylomakkeen alkuperäisluokka 4) 1.50-3.49 käyttöä 1-4 kertaan kuukaudessa
ja 3.50-4 päivittäistä käyttöä (1). Terveyspalvelujen kohdalla meneteltiin samoin. A
1-1.49 saivat ne (kyselylomakkeen alkuperäisluokka 4), jotka eivät lainkaan käyttä
palveluja, 1.50-2.49 kuvaavat harvempaa kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa käytt
ja 2.50-4.00 käyttöä 1-2 kertaan kuukaudessa (1-2).

Haastattelulomakkeessa oli myös terveyttä ja psyykkistä toimintakykyä kuvaavia a
mia kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli syventää näiden osa-alueiden tietoa. Kysym
sessä oli määrällisen ja laadullisen aineiston jaksottainen yhdistäminen (Cohen & Ma
1994, Leino-Kilpi 1997). Avoimet vastaukset hyvää oloa ja omaa terveydenhoitoa s
elämän parasta aikaa ja voimien saamista koskeviin kysymyksiin analysoitiin sekä
rällisesti että laadullisesti sisällönanalyysilla (Hämäläinen 1987, Polit & Hungler 199
Tutkimuksen luonteen mukaisesti miesten ja naisten vastaukset analysoitiin erik
Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa joko induktiivisesti tai deduktiivisesti. Induktiivise
sisällönanalyysissä luokitusrunko muodostetaan aineistolähtöisesti (Field & Morse 1
Kovach 1991, Eskola & Suoranta 1996). Tässä tutkimuksessa laadullisten kysym
sisältöluokat aineistosta muodostettiin induktiivisesti. Luokitusyksikkönä oli yksi tai u
ampi lause siten, että ne yhdessä muodostivat ajatuksellisen kokonaisuuden. Aihe
liittyvät lausumat kirjattiin ylös ja niistä poimittiin induktiivisesti samaa asiaa ilmaisev
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lausumat, jotka klusteroitiin ja käsitteellistettiin (abstrahoitiin) (Burns & Grove 198
Hämäläinen 1987, Syrjäläet al. 1994, Polit & Hungler 1995). Sisältöluokittain laskettiin
ilmaisujen lukumäärä ja niiden osuus (%) kokonaismäärästä. Laadulliseen aineistoo
soveltaa myös määrällistä analyysia, jolloin saadaan selville, missä määrin jokin
esiintyy aineistossa (Brink-Wood 1989, Kovach 1991, Alasuutari 1993, Miles & Hub
man 1994, Polit & Hungler 1995, Eskola & Suoranta 1996).

4.5. Eettiset kysymykset

Tutkimuksen eettiset kysymykset liittyivät tutkimukseen osallistumisen vapaaehtois
teen ja tutkimukseen osallistuvien tietoon tutkimuksen tarkoituksesta ja tietojen käyt
sekä raportoinnista (Vehviläinen-Julkunen 1997). Tutkimukseen osallistuminen oli va
ehtoista sekä se, mihin kysymyksiin haastateltavat halusivat vastata ja mihin jättää
taamatta. Tutkimuspyyntöjä puhelimitse esitettäessä annettiin vielä etukäteistietoja
muksesta, tutkimusmenetelmästä ja ajankäytöstä sekä kerrottiin tietojen käytöstä ja
tamuksellisesta käsittelystä. Edellä mainitut asiat toistettiin ennen henkilökohtaisia h
tatteluja. Tutkimukseen osallistuvien valinnan vapauteen liittyi myös se, että he itse
vat päättää haastattelujen ajankohdan. Tutkimuksen raportoinnista kerrottiin, että k
kään ihmisen yksityiset asiat eivät tule näkymään raportissa ja painotettiin myös haa
telijoiden salassapitovelvollisuutta, koska tällaisissa henkilökohtaisissa haastatteluiss
tulla esille arkoja, ihmisen elämää koskettavia asioita (Scheinin 1991, Cohen & Ma
1994, Polit-Hungler 1995, Eskola & Suoranta 1996). Tämän tutkimuksen kohdejou
tulee tietystä kyläyhteisöstä, jossa useimmat ihmiset tuntevat toisensa. Tutkittavien
nistamiskysymys on erityinen ongelma silloin, kun tiedetään tarkasti, mistä tutkitta
tulevat ja kun kyseessä on suhteellisen pieni tutkittavien joukko (Ford & Reutter 19
Eskola & Suoranta 1996, Vehviläinen-Julkunen 1997).

Tutkimuksen aloitusvaiheessa pohdittiin myös tutkijan vastuuta mahdollisesti ilm
evästä hoidon tarpeesta. Haastattelutilanteet voivat herättää tutkittavassa voimakkait
sisiä ja psyykkisiä tunteita ja hoidon tarvetta (Eskola & Suoranta 1996, Usher & Holm
1997). Varsinaista hoidon tarvetta ei kuitenkaan ilmennyt, ja yleensä tutkittavat kok
hyvin myönteisenä haastattelutilanteet ja ehkä hoidollisinakin, koska he ilmaisivat ty
väisyyttä siitä, että joku on kiinnostunut heidän elämästään (vrt. Brink & Wood 198
Tutkimuksen raportoinnissa on myöskin otettava huomioon eettiset näkökohdat. Ra
tissa ei tule paljastaa sellaista, mikä aiheuttaa tutkimukseen osallistuville hankaluuks
paljastaa heidän yksilöllisiä näkemyksiään (Wilsson 1989, Miles & Huberman 19
Polit-Hungler 1995, Vehviläinen-Julkunen 1997).
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5. Tutkimustulokset

5.1. Vanhenevien ihmisten terveys

5.1.1. Fyysinen terveys

Tutkimukseen osallistuneiden yli 65-vuotiaiden fyysinen terveys oli keskimäärin h
(Kuvio 3). Molemmissa naisten ikäluokissa mediaani oli 3.2. Hajonta oli suurempi n
remmassa kuin vanhemmassa ikäryhmässä. Vanhemmassa ikäryhmässä vajaa
(45 %) ja nuoremmassa runsas kolmannes (39 %) arvioi fyysisen terveytensä hyv
Molempien ikäluokkien naisista 15 % tunsi fyysisen terveytensä tyydyttäväksi.

Nuoremman ikäluokan miesten itsearvioitu terveys oli lähes samanlainen kuin na
mediaanin perusteella arvioituna. Myös miehillä hajonta oli suurempi nuoremmassa
vanhemmassa ikäluokassa. Vanhemman ikäluokan miesten terveys oli hieman huon
kuin muiden (Md 2.7).Vanhemmassa ikäluokassa 40 % tunsi terveytensä hyväksi,
nuoremmassa ikäluokassa heitä oli yli puolet (55 %). Vanhemmassa ikäluokassa (4
oli enemmän tyydyttäväksi terveytensä tuntevia miehiä kuin nuoremmassa ikäluok
(20 %).

Kuvio 3. Fyysinen terveys iän ja sukupuolen mukaan.
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Yli puolet (57 %) yksin asuvista ja aviopuolison tai jonkun muun kuin aviopuolis
kanssa asuvista vajaa puolet (43 %) arvioi terveytensä hyväksi. Lähes neljännes (2
sekä aviopuolison tai muun kuin aviopuolison kanssa asuvista arvioi terveytensä tyyd
väksi. Vanhemmassa ikäluokassa aviopuolison kanssa asuvista oli tyydyttäväksi te
tensä arvioineita runsas kolmannes (38 %), kun nuoremmassa heitä oli vajaa viide
(18 %).

Tutkimukseen osallistuneista naisista suurin osa (75 %) ilmoitti sairastavansa pitk
kaissairautta. Nuoremman ikäluokan naisilla lähes puolella (47 %) oli diagnosoitu sy
ja verisuonisairaus, lähes viidesosalla (18 %) diabetes ja neljänneksellä (25 %) tuki- j
kuntaelinsairaus. Vanhemman ikäluokan naisilla lähes puolella (48 %) oli sydän- ja v
suonisairaus, diabetes 14 %:lla ja neljänneksellä (25 %) tuki- ja liikuntaelinsair
Muista sairauksista, jotka vaikuttivat päivittäiseen selviytymiseen, naiset kertoivat kä
vänsä virtsankarkailusta, ummetuksesta ja erilaisista säryistä. Miehillä kahdella kol
osalla (67 %) oli pitkäaikaissairaus. Nuoremman ikäluokan miehistä lähes puo
(43 %) oli sydän- ja verisuonisairaus, 8 %:lla diabetes ja tuki- ja liikuntaelinsairaus lä
kolmanneksella (30 %). Yli 75-vuotiaista kaksi kolmasosaa (67 %) ilmoitti heillä diagn
soidun sydän- ja verisuonisairauden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsi lähes pu
(40 %). Miehistä 15 %:lla oli sotavamma.

Tutkituista käytti lääkkeitä päivittäin kolme neljännestä (75 %), naisten ja mies
välillä ei ollut eroa. Lähes neljännes tutkituista (24 %) käytti lääkkeitä harvemmin k
kerran viikossa.

Naisista noin viidennes (21 %) ja lähes neljännes (24 %) miehistä arvioi päivit
huomanneensa, ettei kuule toisen puhetta. Nuoremmassa ikäluokassa noin viid
(21 %) ja yli 75-vuotiaiden ryhmässä runsas kolmannes (37 %) oli huomannut päivit
että ei kuule toisen puhetta. Noin kolmannes (35 %) naisista ja noin neljännes (26
miehistä oli havainnut näön heikoksi päivittäin. Vastaavasti 65-74-vuotiaiden kesk
dessa runsas neljännes (29 %) ja vanhemmassa ikäluokassa runsas kolmannes (37
havainnut päivittäin näkönsä heikentyneen.

Runsaalle neljännekselle (28 %) kaikista tutkituista, naisista lähes kolmannekselle
%) ja miehistä neljännekselle (25 %) oli sattunut tapaturma. Yleisin tapaturma oli liuk
tuminen tai kaatuminen pihapiirissä. Vastaajista kolme neljännestä (75 %) arvioi nu
vansa erittäin hyvin. Yli 75-vuotiaat naiset nukkuivat parhaiten, mutta kolmasosa (33
molempien ikäryhmien miehistä nukkui huonosti.

5.1.2. Psykososiaalinen terveys

Itsearvioitu psykososiaalinen terveys oli lähes kaikissa ryhmissä erinomainen (Kuvio
Nuoremman ryhmän naisilla psykososiaalinen terveys vaihteli hyvän ja erinoma
välillä. Heistä runsas kaksi kolmannesta (69 %) koki sen erinomaiseksi. Vanhemman
ryhmän naisilla psykososiaalinen terveys oli mediaanin (Md 3.8) perusteella arvioi
hieman huonompi kuin nuoremmilla (Md 4.0) Heillä hajonta oli myös suurempi ku
nuoremmilla, ja psykososiaalinen terveys vaihteli tyydyttävän ja erinomaisen välillä.
käämmistä naisista suurin osa (70 %) arvioi sen erinomaiseksi.



62

anin
se
ai-
erin-

taosa

kol-
siaali-
osaa
erin-

sista
itossa
asen-

Kui-
tki-

issa.
oin
ista

lleen
istä

psy-
issa
-
ys oli
Vanhemman ikäryhmän miesten itsearvioitu psykososiaalinen terveys oli media
(3.3) perusteella arvioituna huonompi kuin nuorempien (4.0). Vanhemmilla miehillä
vaihteli tyydyttävän ja erinomaisen välillä, kun se nuoremmilla vaihteli hyvästä erinom
seen. Vanhemmista miehistä lähes puolet (47 %) arvioi psykososiaalisen terveytensä
omaiseksi. Nuoremmista psykososiaalisen terveytensä arvioi erinomaiseksi val
(74 %).

Kuvio 4. Psykososiaalinen terveys iän ja sukupuolen mukaan.

Naimattomista ikääntyvistä suurin osa (82 %), avioliitossa olevista runsas kaksi
masosaa (68 %) ja eronneista tai leskistä lähes saman verran (64 %) arvioi psykoso
sen terveytensä erinomaiseksi. Avioliitossa olevista miehistä lähes kaksi kolmas
(65 %) ja naisista lähes kolme neljäsosaa (73 %) arvioi psykososiaalisen terveytensä
omaiseksi.

Miehet olivat masentuneempia kuin naiset. Miehistä noin neljännes (26 %) ja nai
vajaa viidennes (19 %) tunsi itsensä masentuneeksi 1-4 kertaa kuukaudessa. Avioli
olevista miehistä lähes kolmannes (31 %) ja naisista vajaa viidennes (19 %) tunsi m
nusta oman arvionsa mukaan vähintään kerran kuukaudessa.

Suurin osa vanhenevista ihmisistä arvioi tuntevansa vain harvoin pelkoja kotona.
tenkin vanhemman ikäryhmän naisista pieni osa (10 %) tunsi pelkoa päivittäin. Tu
muksessa kysyttiin pahoinpitelyn kohteeksi joutumisesta elämänkulun eri vaihe
Hyvin pieni osa (7 %) miehistä arvioi lapsuudessa joutuneensa pahoinpidellyksi. N
3 % naisista ja 2 % miehistä oli joutunut aikuisena pahoinpitelyn kohteeksi ja 1 % nais
viime vuosina. Kysyttäessä sukupuolielämästä vajaa viidennes (18 %) arvioi sen o
viime aikoina hyvää. Naisista sukupuolielämää piti huonona yli puolet (52 %) ja mieh
vajaa kolmannes (32 %).

Vanhenevien ihmisten itsearvioitu fyysinen terveys oli yhteydessä itsearvioituun
kososiaaliseen terveyteen (Kuvio 5 ja Taulukko 7). Fyysinen terveys kaikissa ikäluok
oli keskimäärin hyvä. Alle 75-vuotiailla naisilla ja yli 75-vuotiailla miehillä fyysisen ter
veyden parantuessa myös psykososiaalinen terveys parani. Muissa ryhmissä yhte
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heikompi. Tutkittavien joukossa oli yksittäisiä ikääntyviä ihmisiä, jotka arvioivat psyk
sosiaalisen terveytensä hyväksi huolimatta huonosta fyysisestä terveydestä ja niitä,
arvioivat sen tyydyttäväksi huolimatta hyvästä fyysisestä terveydestä.

Kuvio 5. Fyysinen ja psykososiaalinen terveys iän ja sukupuolen mukaan.

Taulukko 7. Fyysinen ja psykososiaalinen terveys iän ja sukupuolen mukaan.

5.1.3. Hyvä olo

Vanhenevien ihmisten terveyttä kartoitettiin myös avoimella kysymyksellä hyvästä o
ta. Hyvään oloon liittyviä lausumia oli naisilla 71. Naisilla hyvä olo liittyi asioiden suju
miseen kotona ja perhepiirissä, ja näitä lausumia oli noin kolmannes (31 %) (Liiteku
1). Sosiaalisiin suhteisiin liittyi runsas neljännes (28 %) lausumista. Lasten selviyty
nen oli myös keskeisessä asemassa ja heihin liittyviä lausumia oli neljännes (25 %)
veyttä koskevia lausumia oli 12 % ja pieni osa (5 %) elinympäristöön liittyviä lausumia

Hyvä olo ilmeni hyvin monisisältöisenä ikääntyvien ihmisten lausumissa. Naisten k
keisimmät hyvän olon lähteet olivat erilaisten asioiden sujuminen kotona ja perhepiir
Naisten vastauksissa korostui se, että ”kotona ei olisi hankaluuksia eikä riitoja”. Sosi
set suhteet olivat myös hyvän olon tuojia. Naapurien ja ystävien kanssa käydyt kesk
lut ja huumorin käyttö olivat niitä, jotka virkistivät ja toivat hyvää oloa. Lapset ja heid
selviytymisensä olivat tärkeä osa elämää ja hyvän olon lähde. Erityisesti lasten ja la
lasten käynnit, mutta myöskin muu yhteydenpito heidän kanssaan oli aina odottam

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.45 0.01
Yli 75-vuotiaat miehet 0.57 0.03
65-74-vuotiaat naiset 0.47 0.01
Yli 75-vuotiaat naiset 0.01 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Fyysinen terveys
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arvoista. Terveys oli myös hyvän olon lähde, koska silloin ei ollut kipuja ja kolotuks
Elinympäristö, luontoon liittyvät ilmiöt ja luonnossa liikkuminen olivat osaltaan tu
massa hyvää oloa.

Hyvän olon tunne tulee siitä, jos asiat menevät hyvin eikä ole hankaluuk
kotioloissa ja jos näin on varmuutta elämässä. (N 82)

Hyvää oloa saa aikaan se, kun tulee vieras ja näkee nauravia matkalaisia. (N 6

Hyvä uutinen lapsilta saa aikaan hyvän olon. (N 42).

Terveenä olo ja että pystyy pystyy hoitamaan omat asiansa ja tulee omill
toimeen saa aikaan hyvää oloa. (N 104)

Myöskin metsässä kulku ja lintujen laulu ja ystävät saavat aikaan hyvää oloa
98)

Miehillä hyvään oloon liittyvät lausumat (n=36) koskivat myös suurimmaksi osa
asioiden sujumista lähinnä töiden kannalta (Liitekuvio 1). Näitä lausumia oli puo
(50 %) kaikista. Lapsiin ja heidän selviytymiseensä liittyviä lausumia oli neljännes
%), sosiaalisiin suhteisiin liittyviä lausumia oli 12 %, terveyteen 8 % ja luontoon 5%.

Miehillä kuten naisillakin asioiden sujuminen oli tärkeää. He kuvasivat asioiden su
mista lähinnä taloudellisen turvallisuuden, erilaisten töiden sujumisen ja niissä onnist
sen sekä ihmissuhteiden kannalta. Miehille oli myös tärkeää eri tilanteissa sosiaalise
teet. Miehet toivoivat, että toiset ymmärtävät heidän tekemisiään ja sanomisiaan ja
ihmiset, joiden kanssa sai keskustella olivat myös tarpeellisia. Myös miehillä lapset
vat keskeisellä sijalla elämässä. Miehet odottivat lapsiaan käymään ja avuksi erilai
toiminnoissa. Lasten elämän sujuminen ja siinä onnistuminen toivat hyvän olon. Ter
teen liittyvät ilmaisut sisälsivät kivuttomuutta, väsymättömyyttä ja elämistä lääkkei
varassa. Elinympäristö ja luonto ja siihen liittyvät tekemiset toivat myös hyvää oloa.

Hyvää oloa saa siitä, kun tuntee, että tulee ymmärretyksi ja huomioiduksi ja to
arvostavat sitä, mitä on tehnyt. (N 2)

Hyvää oloa tuntee silloin, kun kukaan ei loukkaannu tekemisistä ja jos
tunnustusta ja apua. (N 34)

Lapsien tulo ja heidän apunsa erilaisissa asioissa sai aikaan hyvää oloa. (N 29

Hyvää oloa tuo kivuton olo ja selviäminen päivästä toiseen. (N 4)

Kairalla kulkeminen, metsästys ja hyvä sato tuovat hyvää oloa. (N 92)

5.1.4. Terveydenhoito

Ikääntyvien omaa terveydenhoitoa kysyttiin avoimella kysymyksellä. Terveydenhoit
liittyviä lausumia oli naisilla 159, joista fyysiseen terveyteen liittyvät itsehoitotoiminn
muodostivat suurimman ryhmän. Näitä lausumia oli lähes kaksi kolmannesta (60
Psykososiaaliseen terveyteen liittyvät itsehoitotoiminnot käsittivät 8 % ja muuttun
seen terveyteen liittyvät itsehoitotoiminnot 28 % terveydenhoidosta. Analyysin perus
la muodostui myös luokka, jossa 4 % lausumista liittyi huolettomuuteen terveydestä.
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Haastatelluilla oli monenlaisia tapoja ja harrastuksia, joiden avulla he kokivat ho
vansa terveyttään. Ikääntyvien naisten vastauksissa muodostui aineiston analys
perusteella keskeiseksi fyysisen terveyden itsehoitotoiminnot. Naiset olivat mieltänee
kunnan merkityksen terveydenhoidossaan keskeiseksi. Vastaukset sisälsivät liikunna
muodoissa aina perinteisestä kävelemisestä ja voimistelemisesta hyötyliikuntaan, jok
esille kuvauksina kotitaloustöissä, marjastamisessa ja metsässä liikkumisessa. Ter
nen ravinto kuului myös näihin toimintoihin. Syömiseen liittyi ravintotietous sopivasta
terveellisestä ruuasta, terveellinen ruuan valmistus ja painon tarkkailu. Tupakasta ja
holista kieltäytyminen kuuluivat terveydenhoitoon. Psykososiaalisen terveyden itseh
toimintoihin kuului naisilla ystävien tapaaminen ja keskustelut heidän kanssaan. Lis
kuntopiirissä käyminen, kutominen ja käsitöiden teko olivat naisten mielestä omaa
veydenhoitoa. Muuttuneen terveyden itsehoitotoimintoihin kuuluivat ruokavalioiden n
dattaminen, lääkkeistä huolehtiminen, hygienia ja jalkojen hoito. Vain yksi maininta
tyi lääkärissä käyntiin ja sitä kautta terveydenhoitoon. Huolettomuus terveydenhoid
ilmeni sanonnoissa ”ei tarvitse tehdä mitään ja en ole ajatellut”.

Hoidan terveyttäni pyöräilemällä, liikkumalla paljon, voimistelemalla ja puide
kannolla. Lisäksi tapaan ystäviä ja luen, etten tylsisty. (N 4)

Liikun luonnossa ja ulkona, valmistan ruuat itse, kasvatan vihannekset, en tup
enkä käytä alkoholia. (N125)

Liikkua yritän mahdollisimman paljon, käsityöt piristää, niiden suunnittelu
valmistus. (N 121)

Liikun voinnin mukaan, yritän olla pirteä, vaikken jaksaisikaan, hoidan jalkoja
minulla on ruokavalio. (N 13) Hoidan terveyttäni käymällä tarvittaessa lääkäris
ja otan lääkkeitä. (N 71)

Kävelen, marjastan, kuljen luonnossa, saunon ja syön kasviksia. (N 9)

En mitenkään erikoisesti, oleskelen vaan. (N87)

Miehillä omaan terveydenhoitoon liittyviä lausumia oli 91. Fyysisen terveyden itseh
totoiminnot muodostivat heilläkin runsaan puolet (57 %) terveydenhoidosta. Psykoso
lisen terveyden itsehoitotoimintoja oli 7 % lausumista. Miehillä oli myös erilaisia mu
tuneen terveyden itsehoidollisia toimintoja, ja nämä muodostivat lähes viidenne
(18 %) kaikista lausumista. Pieni osa lausumista (3 %) liittyi huolettomuuteen terv
destä.

Miehillä, kuten naisillakin, keskeisimmäksi asiaksi terveydenhoidossa muodostui
sisen terveyden itsehoitotoiminnot. Miehillä enemmän kuin naisilla ne liittyivät hyöty
kuntaan. Metsästys ja kalastus olivat perinteisesti tärkeitä heille. Miehet toivat esille m
jaksamisen ja oman väsymyksensä, joka sääteli heidän toiminnallisuuttaan. Lisäks
esille terveelliset elämäntavat ja niiden merkitys oman terveyden hoitamisessa. P
sosiaalisen terveyden itsehoitotoimintoihin liittyvät ihmissuhteet olivat miehille tärk
osa terveydenhoitoa. Muuttuneen terveyden itsehoidolliset toiminnot muodostuivat l
keistä, hygieniasta ja ravitsemuksesta. Lääkkeet ja niiden säännöllisestä ottamisest
lehtiminen oli välttämätön osa päivittäistä selviytymistä. Ravitsemukseen liittyvät lau
mat sisälsivät ruokavalion noudattamisen, suolan käytön vähentämisen ja painon ta
lun. Alkoholiakin käytettiin lääkinnällisessä mielessä joskus. Välinpitämättömyys terv
denhoitoon ilmeni sanonnoissa ”ei ole tarpeen tehdä mitään”.
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Liikkumalla kykyjen mukaan, työnteko voinnin mukaan, nukkumalla. (N 4)

Liikunnalla, metsästyksellä ja kävelyllä, lääkkeiden säännöllisellä käytöllä
ruokavaliolla. (N34)

Liikun paljon, seurustelen ihmisten kanssa, metsästän ja kalastan, e
terveellisesti ja tapaan tyttöystävääni.(N39) Voimistelen, lenkkeilen, väl
käristettyjä ruokia ja lihaa, ja voitelen kipeitä kohtia ruumiissani Mobilatilla ja
käyn naapurissa. (N 96)

En tee mitään. (M 55)

5.2. Vanhenevien ihmisten toimintakyky

5.2.1. Fyysinen toimintakyky

Vanhenevien ihmisten fyysistä toimintakykyä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa sekä A
toimintoina (päivittäiset perustoiminnot) että IADL-toiminnoista (asioiden hoitamine
suoriutumisena. Miehillä ja nuoremman ikäryhmän naisilla itsearvioitu fyysinen toimin
kyky oli erinomainen päivittäisten perustoimintojen alueella (Md=4) (Kuvio 6). Nuore
man ikäluokan miehissä ja naisissa ja myös vanhemmissa miehissä oli muutamilla
mintakyvyn vaihteluväli suuri. Yli 75-vuotiailla naisilla keskimääräinen hajonta oli su
rempi kuin muilla. Sekä miehet että naiset pystyivät huolehtimaan perustoiminnois
itsenäisesti.

Kuvio 6. Fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot) iän ja sukupuolen mukaan.
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Siviilisäädyn mukaan tarkasteltuna naimisissa olevista suurella osalla (86 %) fy
nen toimintakyky päivittäisten perustoimintojen alueella oli erinomainen, mutta hiem
huonompi kuin eronneilla tai leskillä, joilla lähes kaikilla (98 %) ja naimattomista kaiki
se oli erinomainen. Yksinasuvista ja muun kuin aviopuolison kanssa asuvista lähes k
(96 %) selvisi erinomaisesti perustoiminnoista ja aviopuolison kanssa asuvista myös
rin osa (86 %), mutta tässä joukossa oli enemmän hyvin ja tyydyttävästi selviyty
(14 %) kuin muissa ryhmissä, joissa heitä oli vain pieni osa (2-4%).

Vanhemman ikäryhmän naiset arvioivat fyysisen toimintakykynsä asioiden hoita
sessa (IADL-toiminnot) hyvästä erinomaiseen, ja nuoremman ikäluokan naiset arvio
sen erinomaiseksi (Kuvio 7). Nuoremmassa ikäluokassa keskimääräinen vaihtelu oli
hempaan ikäluokkaan verrattuna huomattavasti pienempi. Molemmissa ikäluokissa m
aani oli 4. Kummankin ikäluokan naiset selviytyivät hyvin itsenäisesti asioiden hoita
sesta.

Nuoremman ikäluokan miesten itsearvioitu fyysinen toimintakyky asioiden hoita
sessa (IADL-toiminnot) vaihteli tyydyttävästä erinomaiseen (Md=3.8) (Kuvio 7). He p
tyivät toimimaan melko itsenäisesti, joskin tässä ryhmässä oli myös miehiä, jotka tarv
vat toisten apua asioiden hoitamisessa. Yli 75-vuotiaiden miesten toimintakyky vai
huonosta erinomaiseen. Mediaani tämän ryhmän miehillä oli 2.4. Myös tässä ryhm
oli niitä, jotka tarvitsivat toisten apua IADL- toiminnoista suoriutumisessa.

Kuvio 7. Fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) iän ja sukupuolen mukaan.

Fyysinen toimintakyky asioiden hoitamisessa oli erinomainen naimattomista lä
puolella (46 %), eronneista tai leskistä runsaalla kahdella kolmasosalla (70 %) ja av
tossa olevista lähes kahdella kolmasosalla (63 %). Avioliitossa olevissa oli kuiten
noin neljännes (26 %) heitä, jotka arvioivat fyysisen toimintakykynsä huonoksi tai t
dyttäväksi tällä alueella. Eronneissa tai leskissä heitä oli pieni osa ( 9 %) ja naimattom
vajaa viidennes (18 %). Yksin asuvista naisista suurin osa (85 %) arvioi suoriutuv
asioiden hoitamisesta erinomaisesti, kun miehistä niistä selviytyi neljännes (25 %). A
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puolison kanssa asuvista miehistä hieman yli puolet (54 %) ja naisista lähes kolme n
osaa (73 %) arvioi selviävänsä erinomaisesti asioiden hoitamisesta. Muun kuin aviop
son kanssa asuvista miehistä kolmannes (33 %) ja naisista lähes kolme neljännestä
arvioi selviävänsä erinomaisesti.

Koska IADL-toiminnoissa oli eroja miesten ja naisten välillä (p=0.002) tarkastelt
myös yksittäisiä muuttujia, jotta saatiin selville, missä asioissa oli suoriutumisvaikeuk
Osa IADL-toiminnoista oli sukupuolisidonnaisia. Nuoremmasta ikäryhmästä suurin
(87 %) ja vanhemmasta ryhmästä kolme neljännestä (75 %) valmisti ruokansa its
sesti. Miehistä runsas kaksi kolmannesta (70 %) suoriutui itsenäisesti ruoan valmis
sesta ja naisista lähes kaikki (93 %) valmistivat ruokansa itse. Lähes viidennes (1
kaikista ja neljännes (24 %) miehistä ei pystynyt valmistamaan ruokaansa itse.

Nuoremmista lähes kolme neljäsosaa (74 %) ja vanhemmista vajaa kaksi kolmas
(64 %) suoriutui vaatteiden pesusta itsenäisesti oman arvionsa mukaan. Puolet (5
miehistä suoriutui siitä itsenäisesti. Naisista suurin osa (86 %) pesi vaatteensa itse.
kolmannesta (66 %) miehistä ja suurin osa (89 %) naisista suoriutui itsenäisesti päiv
sistä askareista kuten siivouksesta, astioiden pesusta ja erilaisista korjaustöistä. Nu
masta ikäluokasta runsas kolme neljäsosaa (79 %) ja vanhemmasta ikäluokasta yli p
(58 %) suoriutui itsenäisesti asioiden hoitamisesta kirkonkylällä. Miehistä runsas ko
neljäsosaa (78 %) ja naisista yli kaksi kolmasosaa (69 %) selviytyi niistä itsenäisesti.

5.2.2. Psyykkinen toimintakyky

Psyykkistä toimintakykyä tarkasteltiin muistin ja minäkäsityksen avulla. Muistia tutk
tiin yleisenä muistamisena ja lääkkeiden ottamisen muistamisena. Minäkäsitystä tu
tiin lapsuuden, aikuisuuden ja viime vuosien näkökulmasta.

5.2.2.1. Muisti

Molemmissa ikäryhmissä runsas kolmannes (37 %) 65-74 vuotiaista ja noin kolma
(31 %) yli 75-vuotiaista huomasi muistinsa huononemisen päivittäin ja harvemmin
puolet (41 %) vastanneista. Sukupuolten välillä ei juuri ollut eroja. Lähes kaikki, mieh
tä suurin osa (91 %) ja myös naisista (97 %), muisti ottaa lääkkeensä säännöllisesti j
kään ei vaikuttanut muistamiseen.

5.2.2.2. Minäkäsitys

Seuraavassa tarkastellaan psyykkistä toimintakykyä minäkäsityksen summamuu
avulla eri elämänvaiheissa. Lapsuudessa minäkäsitys oli ollut parhain yli 75-vuotia
ja huonoin nuorempien miesten ryhmässä. Sen sijaan naisilla ei näyttänyt olevan
kaan ikäryhmien välisiä eroja. (Kuvio 8). Runsas kolmannes (38 %) miehistä ja nais
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olleen hyvän. Miehistä runsas neljännes (29 %), mutta naisista vain 10 % arvioi ol
sen tyydyttävän (Taulukko 8).

Kuvio 8. Psyykkinen toimintakyky lapsuudessa minäkäsityksen perusteella arvioituna iän ja
sukupuolen mukaan.

Taulukko 8. Psyykkinen toimintakyky lapsuudessa minäkäsityksen perusteella arvioi
sukupuolen mukaan (%).

Miehet kokivat psyykkisen toimintakykynsä olleen aikuisena hieman huonomm
kuin naisten. Miehistä 13 %, mutta naisista viidennes arvioi psyykkisen toimintakyky
olleen hyvän aikuisena (Taulukko 9). Miehistä puolet ja naisista runsas kolmannes a
sen olleen tyydyttävän.

Psyykkinen toimintakyky Mies Nainen Yhteensä
% n % n % n

Tyydyttävä 29.0 16 10.0 7 18 23
Hyvä 38.0 21 35.0 25 36 30
Erinomainen 33.0 18 56.0 40 46 40
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Kuvio 9. Psyykkinen toimintakyky aikuisuudessa minäkäsityksen perusteella arvioituna iän ja
sukupuolen mukaan.

Taulukko 9. Psyykkinen toimintakyky aikuisuudessa minäkäsityksen perusteella arvio
sukupuolen mukaan (%).

Psyykkisessä toimintakyvyssä viime vuosina sukupuolten ja ikäryhmien välillä ei ju
ollut eroja (Kuvio 10). Vain vanhimman ikäryhmän miesten toimintakyky oli jonkin ve
ran parempi kuin muiden. Lähes saman verran miehistä ja naisista arvioi psyykkisen
mintakykynsä hyväksi tai erinomaiseksi (Taulukko 10).

Psyykkinen toimintakyky Mies Nainen Yhteensä
% n % n % n

Tyydyttävä 51.0 28 36.0 26 43.0 54
Hyvä 13.0 7 21.0 15 17.0 22
Erinomainen 36.0 20 43.0 31 40.0 51
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Kuvio 10. Psyykkinen toimintakyky viime vuosina minäkäsityksen perusteella arvioituna iän ja
sukupuolen mukaan.

Taulukko 10. Psyykkinen toimintakyky viime vuosina minäkäsityksen perust
arvioituna sukupuolen mukaan (%).

Minäkäsitystä tarkasteltiin myös yksittäisten muuttujien kautta. Onnistumisen tun
tehtävissään arvioi lapsena kokeneensa usein miehistä kolmannes (33 %), mutta n
vain 13 % (Liitetaulukko 2). Aikuisena miehistä noin viidennes (22 %), mutta naisi
vain 11 % arvioi usein tunteneensa onnistuneen tehtävissään. Viime vuosina mie
lähes kolmannes (30 %), mutta naisista lähes puolet vähemmän (14 %) arvioi onn
neensa tehtävissään.

Naiset kokivat harvemmin kuin miehet, että heitä ei oltu lapsena ymmärretty erilais
tilanteissa (Liitetaulukko 2). Aikuisena suurin osa koki tulleensa ymmärretyksi us
mutta pieni osa miehistä (11 %) ja naisista (7 %) koki, että heitä ei oltu ymmärretty.

Suurin osa tutkittavista totesi tulleensa toimeen toisten ihmisten kanssa usein elä
kulun eri vaiheissa. Miehet kokivat hieman useammin kuin naiset, että he eivät ollee
leet toimeen toisten kanssa (Liitetaulukko 2).

Miehistä 11 % oli kokenut lapsuudessa usein yksinäisyyttä, mutta naisista ei ku
(Liitetaulukko 2). Sen sijaan viime vuosina naisista hieman suurempi osa kuin mieh
oli tuntenut usein yksinäisyyttä. Taulukossa 11 tarkastellaan yksinäisyyden kokem
sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. Avioliitossa olevat ja leski- tai eronneet naiset o
yksinäisempiä kuin miehet. Avioliitossa olevista miehistä kolme neljännestä ja eronn

Psyykkinen toimintakyky Mies Nainen Yhteensä
% n % n % n

Tyydyttävä 22.0 12 24.0 17 23.0 29
Hyvä 58.0 32 52.0 38 55.0 70
Erinomainen 20.0 11 24.0 17 22.0 28
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Avioliitossa olevista naisista kaksi kolmannesta ja eronneista tai leskinaisista runsas
mannes ei ollut koskaan tuntenut itseään yksinäiseksi.

Taulukko 11. Yksinäisyys viime vuosina sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan (%).

Hyväksyntää ja kiitosta oli lapsena miehistä kokenut saaneensa usein lähes kolm
(30 %) ja naisista viidennes (20 %) (Liitetaulukko 2). Aikuisena molemmat sukupuo
olivat kokeneet saaneensa lähes saman verran usein hyväksyntää ja kiitosta. Viime
sina miehistä kolmannes (32 %) ja naisista viidennes (20 %) oli usein saanut hyväks
ja kiitosta, mutta miehistä runsas neljännes (28 %) ja naisista runsas kolmannes (36
ollut koskaan kokenut saaneensa hyväksyntää ja kiitosta.

Aikuisiässä naisista ja miehistä vajaa kaksi kolmasosaa oli kokenut usein eläm
olleen tarkoituksellista (Liitetaulukko 2). Viime vuosina yli puolet sekä naisista että m
histä oli usein kokenut, että elämällä on tarkoitus, ja pieni osa ei koskaan tuntenu
olevan. Siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna naimattomat miehet ja n
olivat useammin kokeneet elämän tarkoituksettomammaksi kuin avioliitossa oleva
lesket ja eronneet (Taulukko 12). Avioliitossa olevat naiset olivat hieman useammin
vastaavat miehet kokeneet elämän tarkoitukselliseksi.

Taulukko 12. Elämän tarkoitus viime vuosina sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan (%

Lähes kaksi kolmannesta (65 %) sekä miehistä että naisista ei juuri koskaan
pelännyt tulevaisuutta (Liitetaulukko 2). Pieni osa (15 %) tutkituista miehistä ja nais
(13 %) oli tuntenut usein pelkoa tulevaisuudesta. Siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
kasteltuna naimattomat ja avioliitossa olevat miehet tunsivat tulevaisuuden pelkoa hie
useammin kuin naiset (Taulukko 13 ). Eronneet tai leskinaiset tunsivat tulevaisuuden
koa hieman useammin kuin vastaavat miehet.

Sukupuoli Siviilisääty Yksinäisyys % n
Usein Joskus Ei juuri koskaan

Mies Naimaton 0 22 78 100 5
Avioliitossa 5 19 76 100 9
Leski/eronnut 38 0 63 100 40

Nainen Naimaton 0 0 100 100 11
Avioliitossa 6 28 66 100 24
Leski/eronnut 24 40 37 100 37

Sukupuoli Siviilisääty Elämän tarkoitus
% n

Usein Joskus Ei juuri koskaan
Mies Naimaton 37 25 38 100 8

Avioliitossa 57 31 12 100 35
Leski/eronnut 71 14 15 100 7

Nainen Naimaton 0 0 100 100 1
Avioliitossa 63 30 7 100 30
Leski/eronnut 49 32 19 100 37
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Taulukko 13. Tulevaisuuden pelko sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan (%).

Nuoremmassa ikäluokassa aviopuolison kanssa asuvista suurempi osa kuin yks
jonkun muun kanssa asuvista tunsi useammin tulevaisuuden pelkoa (Taulukko 14).
hemmassa ikäluokassa yksin tai jonkun muun kuin aviopuolison kanssa asuvista
rempi osa tunsi useammin pelkoa kuin nuoremmassa ikäluokassa.

Taulukko 14. Tulevaisuuden pelko ikäluokan ja asumismuodon mukaan (%).

5.2.2.3. Elämän paras aika

Psyykkistä toimintakykyä kartoitettiin myös avoimilla kysymyksillä. Haastateltavia py
dettiin kuvaamaan, mikä heille on ollut parasta aikaa elämässä. Tähän liittyviä laus
naisilla oli 114. Kysymys koski lapsuutta, aikuisuutta ja viime vuosia. Naisilla 7 % ilm
suista liittyi lapsuuteen, lähes viidesosa (18 % nuoruuteen, 9 % aikuisuuteen ja noin
mannes (32 %) käsitti iän, jota he nyt elivät. Osa haastatelluista ei halunnut kuvata m
tiettyä elämänvaihetta, vaan arvioi koko elämän yhtä hyväksi sen kaikkine vaihein
Näitä lausumia oli noin kolmannes (34 %).

Naisilla paras aika muodostui eri elämänvaiheissa turvallisuudesta, vapaudesta
tuusta, itsenäisyydestä ja haasteellisuudesta (Taulukko 15). Vastaajat kuvasivat la
taan aikana, joka oli turvallista vanhempien huolenpidosta ja välittämisestä johtuen.
ruus oli vapauden ja ilon aikaa, jolloin eivät vielä rasittaneet huolet huomisesta. Va
perheestä, sota-aika, toimeentulovaikeudet ja kova työnteko antoivat leimansa aiku
delle. Sekin aika oli kuitenkin monen mielestä parasta aikaa, koska silloin oli elämää.
haillaan menossa oleva elämänvaihe oli tuonut monelle itsenäisyyden ja riippumatto

Sukupuoli Siviilisääty Tulevaisuuden pelko
% n

Usein Joskus Ei juuri koskaan
Mies Naimaton 22 33 44 100 9

Avioliitossa 16 18 66 100 38
Leski/eronnut 0 14 86 100 7

Nainen Naimaton 0 0 100 100 2
Avioliitossa 12 28 60 100 32
Leski/eronnut 14 16 70 100 37

Ikäluokka Asumismuoto Tulevaisuuden pelko
% n

vuosina Usein Joskus Ei juuri koskaan
65-74 Yksin 6 13 81 100 16

Aviopuolison kanssa 16 27 57 100 49
Muun kuin aviopuolison kanssa 8 32 60 100 25

Yli 75- Yksin 25 25 50 100 8
Aviopuolison kanssa 6 13 81 100 16
Muun kuin aviopuolison kanssa 25 0 75 100 12
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velvoitteista. Kaikki eivät halunneet nimetä mitään vaihetta erikseen, vaan he kok
koko elämän parhaaksi ajaksi, joka oli ja on edelleen haasteita täynnä.

Lapsuus, oli hyvä koti ja vanhempien ja sisarusten kanssa hyvät välit (N 56)

Nuoruus, koska nuorena sai iloita ja mennä. (N 52)

Aikuisena olo ja nyt, omaan perheeseen siirtyminen miniänä olon jälkeen. (N 1
Parasta aikaa olleet eläkevuodet, lapset ovat onnistuneet elämässä, ei tar
tehdä töitä, saa tehdä mitä haluaa. (N 121)

Vanhuus, koska on rahaa. (N 10)

Kun on saanut ottaa haasteita ja selvittää sen. (N 9)

Kaikki ollut mukavaa, opettavaista koko maailman kulku. (N 37)

Taulukko 15. Vanhenevien naisten ja miesten elämän paras aika ja esimerkkejä
sisällöstä.

Elämän parhaaseen aikaan liittyviä lausumia miehillä oli 74. Niistä vain pieni
(4 %) liittyi lapsuuteen, runsas neljännes (28 %) nuoruuteen, vajaa kymmenes (8
aikuisuuteen, parhaillaan elettäviin vuosiin kolmannes (34 %) ja neljännes (26 %) k
elämään.

Paras aika Esimerkkejä sisällöstä
Naiset

Esimerkkejä sisällöstä
Miehet

Lapsuus Turvallisuus Turvallisuus
– kun äiti eli – huoletonta elämää
– kun oli hyvä koti ja siellä hyvät välit – lämmin kotihenki

– toimeentulo hyvä
Nuoruus Vapaus Vapaus

– vapaus töistä huolimatta – puutteista huolimatta vapaus
– sai olla vapaa, itsenäinen ja kukaan ei mää-
rännyt

– huoletonta aikaa

– ei mitään hätää, kun hoiti hommansa – ei toisista huolta
– oli vapaa – tanssimista ja liikuntaa

Aikuisuus Velvollisuus Velvollisuus
– avioliiton myötä tuli huoli ja vastuu – perhe, vastuu ja huolet
– raskaan työn aika oli parasta aikaa – kun oli perhe ja teki töitä
– täytyi elää vaikeuksien läpi – perheen perustaminen ja lasten syntymine

Viime vuodet Itsenäisyys Itsenäisyys
– saa tehdä, mitä haluaa – eläkeikä taloudellisesti turvattu
– saa eläkettä ja hommata ja tehdä kaikenlaista – ei tarvitse lähteä mihinkään
– ei tarvitse huolehtia muista – ei puutetta mistään

– saa leivän ilman huolia
– varma kuukausitulo – eläkkeellä olo, tili tulee joka kuukausi

Koko elämä Haasteellisuus Ankaruus
– kun on saanut ottaa haasteita ja selvittää ne – elämä on ollut kovaa, aina leipä tiukass

viisi vuotta meni sodan vuoksi
– opettavaista koko maailman kulku – nuoruus sodassa ja lapsuutta ei ollut
– kaikkea on ollut, tyyntä ja myrskyä – sodan jälkeen, vaikka oli tiukalla, on rauha

linen mieli
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Miehillä elämän paras aika eri elämänvaiheissa muotoutui turvallisuudesta, va
desta, vastuusta, itsenäisyydestä ja niukkuudesta (Taulukko 15). Miehet kuvasivat la
den kodin ilmapiiriä hyväksi ja toimeentuloa turvatuksi. Nuoruus oli miehillekin vapa
den aikaa, mutta perheen mukana tuli vastuu ja huolet. Vaikeuksista huolimatta s
parasta aika, sillä se oli elämää. 65-vuotias mies kuvasi: ”Paras aika oli, kun lapset o
pieniä, oli elämä vaikeaa, mutta parasta, nyt elämä on ikävää ja hiljaista.” Nyt elett
vuosia miehet kuvasivat taloudellisesti turvatuiksi, rahasta huolettomiksi vuosiksi.
kuvasi sodan vieneen parhaan osan elämästä. 81-vuotias mies kertoi: ” Ei mikään
ollut parasta, nuoruus meni sodassa ja lapsuutta ei ollut”.

Lapsuus, lämmin kotihenki, toimeentulo hyvä. (N 123)

Nuoruus, puutteesta huolimatta vapautta, ei huolta mistään. (N 14)

Aikuisuus, oli toivorikasta, kun mentiin naimisiin ja tehtiin lapsia. (N 46)

Eläkkeellä olo, ei huolta rahasta, eikä nää nälkää. (N 72)

Elämä on ollut kovaa, parasta aikaa ei ole ollut, aina leipä tiukassa. Armeijas
meni viisi vuotta sodan vuoksi. ( N 91).

Kaikki samanlaista, niukkaa ollut. (N 39)

5.2.2.4. Voimavarojen lähteet

Voimavarojen lähteitä kuvaavia lausumia oli naisilla 146. Useat naiset kuvasivat jo
suudestaan saatuja voimavarojen lähteitä. Naisilla runsaalla kolmasosalla (39 %) su
pana voiman lähteenä oli uskonnollisuus. Ne, joille usko oli voimavara jaksamis
ilmaisivat ”saaneensa voimia ylhäältä jaksaakseen elämässä ”. Perhe oli ollut noin n
osalle (26 %) voimia antava, ja edelleenkin lapsista ja lapsenlapsista sai voimia ja
Avioliitto ja perhe-elämä lasten rinnalla toivat haasteet mukanaan. 65-vuotiaan na
ilmaisu ”ajan kanssa tuli ja oli pakko olla voimia” kuvasi hänen kasvamistaan vastuus
perheestä. Elämänmyönteisyys antoi voimia jaksaa lähes viidesosalle (17 %) naisist
vuotias kuvasi itseään: ”Olen tasapainoinen luonne ja minulla on sellainen antaa m
tyyli.” Lähiyhteisöön ja luontoon liittyvät tekijät olivat 5 %:lle voimia antavia. Luonnos
sa saattoi vapautua paineista, samoin kuin ystävätkin auttoivat jaksamaan. Työ oli t
ja mieluisa voimanlähde, samoin kuin terveyskin 5 %:lle haastatelluista. Pieni osa (3
ei osannut määritellä, mistä oli voimansa saanut.

Usko Jumalaan antanut voimia. (N 42)

Perheestä ja terveydestä sai voimia. (N 103)

Lapsena hyvästä kodista, aikuisena omista lapsista ja nyt lasten eläm
seuraamisesta. (N 73)

Tuttavan sanonta,”lannistua ei saa, vaikka vaikeudet olisivat vuorenkorkuisi
sitä ajatusta olen läpi elämäni pitänyt. (N 69)

Itsekin ihmettelee, mistä sai voimia, jotta jaksoi.( N 25)

Työ on aina antanut voimia. (N 66)

Usko tulevaan ja hyvä kunto. (N 62)
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Miehillä voiman lähteisiin liittyviä lausumia oli 84. Heillä voimien saaminen liittyi sii
hen, ettei ollut juuri valinnan mahdollisuuksia. Sanonta ”pakko oli jaksaa” toistui mi
ten ilmaisuissa. Jaksamiseen liittyviä ilmauksia oli lähes neljännes (23 %). Viiden
(21 %) lausumista liittyi toiveeseen paremmasta, mikä antoi osalle miehistä voimaa
saa päivästä ja vuodesta toiseen. Uskonto ja uskon asiat olivat voimavarojen läh
myös osalla miehistäkin. Heistä 13 % tunsi saavansa apua Luojalta. Monelle työ oli i
se eläkkeen kanssa myöhemmin antoi taloudellisen turvan 13 %:lle. Lähiyhteis
luonto olivat myös voimavaroja 9 %:lle. Terveys toi voimaa 7 %:lle ja avuksi siinä ko
tiin lääkitys. Pieni osa (6 %) ei oikein osannut määritellä, mistä voimansa sai.

Voimat tuli siitä, kun otti itseään niskasta kiinni. (N15)

Oli pakko jaksaa. (N 24)

Voimia antoi toive paremmasta (N84)

Luoja antoi joka vaiheessa voimia. (N 28)

Voimia on antanut viime aikoina eläke. (N 134)

Luonto on antanut voimia ennen ja nyt. (N 106)

Lääkitys on antanut voimaa jaksaa. (N 138)

Lapsesta lähtien halu tehdä työtä (N 70)

5.2.3. Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalista toimintakykyä tutkittiin informaalisten suhteiden osalta lasten, sukulaiste
naapurien tapaamisena. Päivittäin lapsiaan tapasi 40 % tutkituista, naapureitaan lähe
mannes (30 %), sukulaisiaan 9 % ja ystäviään vain muutama (4 %). Naiset tapasiva
siaan päivittäin useammin kuin miehet, mutta miehet tapasivat naapureitaan naisia
ammin. Vanhemmassa ikäryhmässä päivittäin lapsiaan tapaavia oli enemmän kuin
sa ikäryhmissä. Iän myötä päivittäin kontaktia naapureihin pitävien määrä lisääntyi m
ten ryhmässä (Taulukko 16).

Taulukko 16. Päivittäinen tapaaminen iän ja sukupuolen mukaan (%).

Leskistä puolet ja avioliitossa olevista vain kolmannes piti yhteyttä lapsiin päivittä
Naimattomat olivat aktiivisimpia tapaamaan sukulaisiaan, naapureitaan ja ystäviään
vittäin (Taulukko 17).

Ikä Tapaamisen kohde Sukupuoli Yhteensä
Mies n Nainen n % n

65-74 Lapset 30 10 43 21 38 31
Sukulaiset 8 3 10 5 9 8
Naapurit 36 14 28 14 31 28
Ystävät 2 1 6 3 4 4

Yli 75- Lapset 50 6 45 9 47 15
Sukulaiset 7 1 10 2 9 3
Naapurit 40 6 19 4 28 10
Ystävät 7 1 0 0 3 1
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Taulukko 17. Päivittäinen tapaaminen siviilisäädyn mukaan (%).

Informaalisia suhteita kuvaavan summamuuttujan mukaan sosiaalinen toiminta
oli molempien ikäryhmien naisilla parempi kuin miehillä. Yli 75-vuotiailla miehillä
(Kuvio 11) sosiaalinen toimintakyky oli erittäin hyvä. Miesten ryhmässä oli kuitenkin 2
35 % niitä, joiden sosiaalinen toimintakyky oli tyydyttävä. Iällä ei ollut yhteyttä sosiaa
seen toimintakykyyn. Prosenttiluvut poikkesivat toisistaan alle 6 prosenttiyksikköä.

Kuvio 11. Sosiaalinen toimintakyky iän ja sukupuolen mukaan.

Sukupuolella, siviilisäädyllä ja asumismuodolla oli yhteys sosiaaliseen toiminta
kyyn informaalisia suhteita kuvaavan summamuuttujan perusteella (Taulukko 18).
sen sijaan ei näyttänyt olevan yhteyttä. Naimattomista lähes puolella (46 %), mutta n
sissa olevilla vain 10 %:lla ja eronneilla ja leskillä 15 %:lla sosiaalinen toimintakyky
erittäin hyvä. Avioliitossa olevilla miehillä lähes kolmanneksella (29 %) sosiaalinen
mintakyky oli tyydyttävä, mutta naisista vain kymmenellä prosentilla. Eronneilla
miesleskillä puolella (50 %) sosiaalinen toimintakyky oli tyydyttävä, kun se vastaav
naisilla oli vain pienellä osalla (8 %).

Siviilisääty Lasten
tapaaminen
päivittäin

n Sukulaisten
tapaaminen
päivittäin

n Naapurien
tapaaminen
päivittäin

n Ystävien
tapaaminen
päivittäin

n

Naimaton 0 1 36 11 73 11 9 11
Avioliitossa 31 67 4 69 28 69 6 70
Leski/eronnut 54 46 9 46 24 46 0 45

Ikä ja sukupuoli

yli 75 nainenalle 75 nainenyli 75 miesalle 75 mies

P
ro

se
nt

tia

100

80

60

40

20

0

Sos.toimintakyky

tyydyttävä

hyvä

erittäin hyvä
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Taulukko 18. Sosiaalisen toimintakyvyn yhteys taustamuuttujiin.

Formaalisten suhteiden osalta sosiaalista toimintakykyä tutkittiin myös erilaisiin ti
suuksiin ja harrastuksiin osallistumisena (Taulukko 19). Erilaisiin tilaisuuksiin osallis
minen oli vähäistä, mutta naisilla se oli hieman runsaampaa kuin miehillä.

Taulukko 19. Osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin iän ja sukupuolen mukaan (%).

5.3. Terveyden ja toimintakyvyn yhteydet

5.3.1. Fyysinen terveys ja fyysinen toimintakyky

Vanhenevien ihmisten itsearvioitu fyysinen terveys oli yhteydessä päivittäisistä peru
minnoista suoriutumiseen siten, että nuoremman ikäryhmän miehillä ja naisilla terve
parantuessa fyysinen toimintakykykin parani (Kuvio 12 ja Taulukko 20). Yli 75-vuoti

Taustamuuttujat C 1 p

Sukupuoli 0.26 0.00
Ikä 0.16 ns.
Siviilisääty 0.27 0.04
Asumismuoto 0.26 0.05
1 C=kontingenssikerroin

Ikä Suku-
puoli

Tilaisuus
Viikottain

Kerran
kuukaudessa

Harvemmin /
ei koskaan

n

65-74 Mies Kyläjohtokunta
Maa- ja kotitalousnaiset
Ompelu- ja lauluseurat
Diakoniatoiminta
Muu srk:n toiminta
Muut

-
-
-
-
-
-

3
3
-
-
-
-

97
97

100
100
100
100

38
37
38
38
37
18

Nainen Kyläjohtokunta
Maa- ja kotitalousnaiset
Ompelu- ja lauluseurat
Diakoniatoiminta
Muu srk:n toiminta
Muut

-
2
2
-
-
4

-
2
4
-
2
-

100
96
94

100
98
96

51
50
50
50
50
25

75- Mies Kyläjohtokunta
Maa- ja kotitalousnaiset
Ompelu- ja lauluseurat
Diakoniatoiminta
Muu srk:n toiminta
Muut

-
-

13
-
-
-

-
-
-
-
-

10

100
100
87

100
100
90

15
15
15
15
15
10

Nainen Kyläjohtokunta
Maa- ja kotitalousnaiset
Ompelu- ja lauluseurat
Diakoniatoiminta
Muu srk:n toiminta
Muut

-
-
5
-
-
-

5
5
5
-

10
-

95
95
90

100
90

100

20
21
21
21
21

8
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den naisten terveys oli selvimmin yhteydessä perustoiminnoista suoriutumiseen. Van
man ikäryhmän miesten fyysinen toimintakyky perustoiminnoissa oli riippumaton terv
destä. Fyysisen terveyden ollessa hyvä sekä miesten että naisten fyysinen toimint
oli suurella osalla (89 %) erinomainen.

Kuvio 12. Fyysinen terveys ja fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot) iän ja sukupuolen
mukaan.

Taulukko 20. Fyysinen terveys ja fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot) iän
sukupuolen mukaan.

Asioiden hoitamisessa esiintyi enemmän vaikeuksia kuin päivittäisissä perustoi
noissa. Molempien ikäluokkien naisten ja nuoremman ikäluokan miesten suoriutum
asioiden hoitamisessa (IADL-toiminnot) oli yhteydessä heidän terveydentilaansa (K
13 ja Taulukko 21). Fyysisen terveyden parantuessa suoriutuminen parani. Riippum
fyysisestä terveydestä vanhemman ikäryhmän miesten fyysinen toimintakyky asio
hoitamisen osalta pysyi samana. Hyväksi terveytensä arvioineista miehistä vajaa p
(43 %) ja naisista runsas kaksi kolmasosaa (69 %) suoriutui asioiden hoitamisesta
omaisesti. Aviopuolison tai jonkun muun kanssa asuvista hyväksi terveytensä ar
neista puolet (53 %) ja yksinasuvista runsas kaksi kolmasosaa (69 %) suoriutui asi
hoitamisesta erinomaisesti oman arvionsa mukaan.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74 -vuotiaat miehet 0.38 0.01
Yli 75-vuotiaat miehet -0.18 ns.
65-74 -vuotiaat naiset 0.35 0.01
Yli 75-vuotiaat naiset 0.52 0.01
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75 nainen

alle 75 nainen

yli 75 mies

alle 75 mies

Fyysinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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Kuvio 13. Fyysinen terveys ja fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) iän ja sukupuolen
mukaan.

Taulukko 21. Fyysinen terveys ja fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) iän
sukupuolen mukaan.

5.3.2. Fyysinen terveys ja psyykkinen toimintakyky

Ikääntyvien ihmisten fyysinen terveys oli yhteydessä psyykkiseen toimintakykyyn. V
hemman ikäryhmän naisten sekä nuoremman ikäryhmän miesten fyysisen terve
parantuessa viime vuosien psyykkinen toimintakykykin parani, mutta yli 75-vuotia
miehillä fyysisen terveyden parantuessa psyykkinen toimintakyky heikkeni (Kuvio 14
Taulukko 22). Miehillä, joilla itsearvioitu fyysinen terveys oli hyvä psyykkinen toimin
takykykin oli hyvä lähes kahdella kolmanneksella (64 %) ja naisista runsaalla puo
(59 %).

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.34 0.03
Yli 75-vuotiaat miehet -0.01 ns.
65-74-vuotiaat naiset 0.45 0.00
Yli 75-vuotiaat naiset 0.31 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Fyysinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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Kuvio 14. Fyysinen terveys ja psyykkinen toimintakyky viime vuosina minäkäsityksen
perusteella arvioituna iän ja sukupuolen mukaan.

Taulukko 22. Fyysinen terveys ja psyykkinen toimintakyky minäkäsityksen perus
arvioituna iän ja sukupuolen mukaan.

Tarkasteltaessa fyysistä terveydentilaa psyykkistä toimintakykyä kuvaavien yksit
ten muuttujien avulla todettiin, että naiset olivat yksinäisempiä kuin miehet terveyd
riippumatta. Hyväksi terveytensä arvioineista naisista vajaa viidennes ja miehistä 1
tunsi usein yksinäisyyttä (Taulukko 23).

Taulukko 23. Fyysinen terveys ja yksinäisyys sukupuolen mukaan (%).

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.30 0.05
Yli 75-vuotiaat miehet -0.17 ns.
65-74-vuotiaat naiset 0.29 0.04
Yli 75-vuotiaat naiset 0.60 0.00
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Sukupuoli Fyysinen terveys Yksinäisyyden kokeminen
% n

Usein Joskus Ei koskaan
Mies Huono 0 0 0 100 0

Tyydyttävä 14 21 64 100 14
Hyvä 10 14 75 100 28
Erinomainen 0 17 83 12

Nainen Huono 0 33 67 100 3
Tyydyttävä 46 18 36 100 11
Hyvä 17 41 41 100 29
Erinomainen 4 29 68 100 28

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Fyysinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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Hyväksi ja erinomaiseksi terveytensä arvioineet miehet tunsivat elämän tarkoituks
semmaksi kuin vastaavat naiset. Kaikista tyydyttäväksi terveytensä arvioineista mie
vajaa neljännes ja naisista hieman enemmän ei koskaan tuntenut elämällä olevan t
tusta (Taulukko 24). Vanhemman ikäluokan miehistä suurin osa (83 %) tunsi usein
män tarkoitukselliseksi, mutta vastaavasti naisista vain noin viidennes (22 %).

Taulukko 24. Fyysinen terveys ja elämän tarkoitus sukupuolen mukaan (%).

Miehet olivat hieman masentuneempia kuin naiset. Hyväksi terveytensä arvioin
miehistä 11 %, mutta naisista vain pieni osa (3 %) arvioi tunteneensa itsensä mas
neeksi usein (Taulukko 25).

Taulukko 25. Fyysinen terveys ja masentuneisuus sukupuolen mukaan (%).

5.3.3. Fyysinen terveys ja sosiaalinen toimintakyky

Vanhemman ikäryhmän miehet ja naiset erosivat toisistaan fyysisen terveyden ja sos
sen toimintakyvyn suhteen siten, että vanhemman ikäryhmän miesten terveyden pa
essa sosiaalinen toimintakyky heikkeni (Liitekuvio 2). Vanhemman ikäryhmän nais
terveyden parantuessa sosiaalinen toimintakyky parani. Alle 75-vuotiailla naisilla ja m
hillä terveys ei vaikuttanut sosiaaliseen toimintakykyyn, sillä se pysyi lähes samana
veydestä riippumatta (Taulukko 27). Hyväksi terveytensä arvioineista yksinasuvista l
kolmanneksella (31 %), aviopuolison kanssa asuvista 11 %:lla ja muun kuin aviopu
son kanssa asuvista neljänneksellä (25 %) sosiaalinen toimintakyky oli tyydyttävä.

Sukupuoli Fyysinen terveys Elämän tarkoitus
% n

Usein Joskus Ei koskaan
Mies Huono 0 0 0 0 0

Tyydyttävä 31 46 23 100 13
Hyvä 65 20 15 100 26
Erinomainen 64 27 9 100 11

Nainen Huono 67 0 33 100 3
Tyydyttävä 55 18 27 100 11
Hyvä 50 32 18 100 28
Erinomainen 56 40 4 100 25

Sukupuoli Fyysinen terveys Masentuneisuus
% n

Usein Joskus Ei koskaan
Mies Huono 0 0 0 100 0

Tyydyttävä 0 57 43 100 14
Hyvä 11 22 67 100 27
Erinomainen 0 0 100 100 12

Nainen Huono 33 33 34 100 3
Tyydyttävä 9 27 64 100 11
Hyvä 3 17 80 100 29
Erinomainen 3 11 86 100 85
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Taulukko 26. Fyysisen terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn välinen korrelaatio iä
sukupuolen mukaan.

Terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteyttä tarkasteltiin myös yksittäisten m
tujien avulla (Liitetaulukot 3a-5b). Hyväksi terveytensä arvioineista ikääntyvistä ihm
sistä vajaa puolet (41 %) ja tyydyttäväksi terveytensä arvioineista ikääntyvistä ihmi
puolet (50 %) tapasi lapsiaan päivittäin.

Tyydyttäväksi terveytensä arvioineet ikääntyvät ihmiset tapasivat sukulaisiaan hie
enemmän kuin erinomaiseksi terveytensä arvioineet (Liitetaulukko 4a). Terveydell
naapurien ja ystävien tapaamisella ei juurikaan ollut yhteyttä (Liitetaulukko 5a ja 5
Hyväksi terveytensä arvioineet ikääntyvät ihmiset olivat hieman enemmän yhteyd
lapsiinsa puhelimitse kuin tyydyttäväksi terveytensä arvioineet (Liitetaulukko 3b). T
veydellä ei juurikaan ollut yhteyttä siihen, kuinka usein oltiin yhteydessä puhelim
sukulaisiin (Liitetaulukko 4b).

5.3.4. Psykososiaalinen terveys ja fyysinen toimintakyky

Nuoremmassa miesten ja naisten ikäryhmässä fyysinen toimintakyky parani psykoso
lisen terveyden parantuessa, mutta vanhemman ikäryhmän miehillä psykososiaalise
veyden parantuessa suoriutuminen asioiden hoitamisessa huononi (Kuvio 15 ja Tau
28). Yli 75-vuotiailla naisilla psykososiaalisen terveyden ja asioiden hoitamisen välill
ollut yhteyttä. Erinomaiseksi psykososiaalisen terveytensä arvioineista miehistä yli
lella (53 %) ja naisista suurimmalla osalla (82 %) asioiden hoitaminen oli erinomai
Tyydyttäväksi psykososiaalisen terveytensä arvioineista miehistä puolet (50 %) ja na
ta kaksi kolmasosaa (67 %) suoriutui asioidensa hoitamisesta erinomaisesti.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin (ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.35 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.28 ns.
65-74-vuotiaat naiset 0.11 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset 0.31 ns.
1 ρ= Spearmanin korrelaatiokerroin
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Kuvio 15. Psykososiaalinen terveys ja fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) iän ja
sukupuolen mukaan.

Taulukko 27. Psykososiaalinen terveys ja fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) iä
sukupuolen mukaan.

5.3.5. Psykososiaalinen terveys ja psyykkinen toimintakyky

Psykososiaalisen terveyden parantuessa myös psyykkinen toimintakyky hieman p
(Taulukko 29 ja liitekuvio 3). Niistä miehistä, jotka arvioivat psykososiaalisen terveyt
sä erinomaiseksi vajaalla kahdella kolmanneksella (61 %) itsearvioitu psyykkinen toim
takyky oli hyvä ja vajaalla viidenneksellä (19 %) se oli tyydyttävä. Naisilla vastaava
psykososiaalisen terveyden ollessa erinomainen yli puolella (53 %) psyykkinen toim
kyky oli hyvä ja neljänneksellä (25 %) se oli tyydyttävä.

Taulukko 28. Psykososiaalinen terveys ja psyykkinen toimintakyky viime vuo
minäkäsityksen perusteella arvioituna iän ja sukupuolen mukaan.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.19 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.08 ns.
65-74-vuotiaat naiset 0.28 0.05
Yli 75-vuotiaat naiset 0.04 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.24 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.00 ns.
65-74-vuotiaat naiset 0.12 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset -0.04 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Psykososiaalinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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Siviilisäädyn mukaan sekä psykososiaalisen terveyden ja psyykkisen toimintaky
välisissä yhteyksissä havaittiin pieniä eroja. Niistä naimattomista henkilöistä, jotka ar
vat psykososiaalisen terveytensä erinomaiseksi, runsas kolmannes (78 %) arvioi psy
sen toimintakykynsä hyväksi. Vastaavasti avioliitossa olevista puolet (51 %) ja e
neista ja leskistä runsas puolet (59 %) arvioi sen hyväksi.

Taulukko 29. Vanhenevien ihmisten masentuneisuus ja yksinäisyys siviilisää
sukupuolen ja iän mukaan.

Vanhenevien ihmisten yksinäisyyden kokemisen ja siviilisäädyn välillä näytti olev
suhteellisen voimakas yhteys. Sen sijaan iän ja yksinäisyyden välinen korrelaati
hyvin alhainen. Masentuneisuuden yhteydestä siviilisäätyyn ja sukupuoleen oli h
vähäinen. Sen sijaan masentuneisuus korreloi hieman iän kanssa siten, että vanh
olivat masentuneempia kuin nuoremmat (Taulukko 29). Erityisesti tämä tuli esille n
rempien miesten ryhmässä (C= 0.32).

5.3.6. Psykososiaalinen terveys ja sosiaalinen toimintakyky

Naisilla psykososiaalinen terveys ei ollut yhteydessä sosiaaliseen toimintakykyyn,
molempien ikäryhmien naisilla sosiaalinen toimintakyky pysyi lähes samana huolim
psykososiaalisen terveyden vaihteluista. Nuoremman ikäryhmän miehillä psykosos
sen terveyden parantuessa sosiaalinen toimintakykykin parani (Taulukko 30 ja Liitek
4).

Taulukko 30. Psykososiaalinen terveys ja sosiaalinen toimintakyky iän ja sukupu
mukaan.

Siviilisääty Sukupuoli Ikä
Yksinäisyys 0.38** 0.23 0.04
Masentuneisuus 0.15 0.12 0.21
Kontingenssikerroin (C) ** p <0.01

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.09 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.10 ns.
65-74-vuotiaat naiset 0.06 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset -0.09 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin
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5.4. Vanhenevien ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve

5.4.1. Sosiaalipalvelut

Tutkimukseen osallistuneet ikääntyvät ihmiset tunsivat vähän tarvetta käyttää sosiaa
veluja. Suurin osa miehistä ja naisista tarvitsi sosiaalipalveluja harvemmin kuin ke
kuukaudessa tai ei lainkaan (Taulukko 31). Sukupuolella ja iällä ei ollut yhteyttä sosia
palvelujen käyttöön, mutta sensijaan asumismuodolla oli. Yksinasuvista miehistä pu
la (50 %) ja naisista noin neljänneksellä (26 %) ilmeni tarvetta käyttää sosiaalipalve
1-4 kertaan kuukaudessa.

Taulukko 31. Sosiaalipalvelujen tarve sukupuolen ja iän mukaan (%).

Nuoremmista yksinasuvista suurempi osa kuin vanhemmista tarvitsi mielestään so
lipalveluja yhdestä neljään kertaa kuukaudessa. Asumismuoto oli yhteydessä sosiaa
velujen käyttötarpeeseen. 65-74-vuotiaista yksin asuvista runsas kolmannes ja avio
son ja muun kuin aviopuolison kanssa asuvista viidennes koki tarvetta käyttää palv
1-4 kertaan kuukaudessa. Yksin asuvien koettu sosiaalipalvelujen tarve ei lisääntyn
mukana, sillä vain 14 % yli 75-vuotiaista yksinasuvista arvioi tarvitsevansa sosiaalipa
luja 1-4 kertaan kuukaudessa (Taulukko 32).

Taulukko 32. Sosiaalipalvelujen tarve iän ja asumismuodon mukaan (%).

Sukupuoli ja ikä Sosiaalipalvelujen tarve
% n

Päivittäin 1-4 krt/kk Harvemmin tai ei lainkaan
Naiset 1 23 76 100 71
Miehet - 24 76 100 54
65-74-vuotiaat 1 23 76 100 90
Yli 75-vuotiaat - 23 77 100 35

Ikä ja asuminen Sosiaalipalvelujen tarve
% n

Päivittäin 1-4 krt/kk
Harvemmin tai ei

lainkaan
65-74-vuotiaat

Yksin 0 38 62 100 16
Aviopuolison kanssa 2 21 77 100 48
Muun kuin aviopuolison kanssa 0 20 80 100 25

Yli 75-vuotiaat
Yksin 0 14 86 100 7
Aviopuolison kanssa 0 44 56 100 16
Muun kuin aviopuolison kanssa 0 0 100 100 12
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Muun kuin aviopuolison kanssa asuvat arvioivat tarvitsevansa vähiten sosiaalip
luja päivittäisissä toiminnoissa (Taulukko 33). Aviopuolison kanssa asuvista muutama
vitsi kodinhoitoapua päivittäin, mutta muut eivät ollenkaan. Yksin asuvat tarvisivat h
man enemmän apua vaatteiden pesussa ja korjauksessa kuin muut. Kotiavustajan
(esim. kylvetys) suurin osa tarvitsi harvoin.

Taulukko 33. Sosiaalipalvelujen tarve IADL-toiminnoissa asumismuodon mukaan (%

Vanhenevat ihmiset tunsivat tarvetta sosiaalitoimiston palvelujen käyttöön hy
vähän riippumatta sukupuolesta ja iästä. Nuoremmassa ikäluokassa naisista pien
(2 %) tunsi tarvetta käyttää palveluita kerran kuukaudessa, miehet ja vanhemman ik
män naiset vielä tätä harvemmin. Suurin osa tutkituista ei juuri koskaan käynyt kun
palvelukeskuksessa. Miehistä 14 % ja naisista vielä harvempi (10 %) kävi palvelukes
sessa vähintään kerran kuukaudessa.

Kaksi kolmannesta (67 %) 65-74-vuotiaista miehistä ja naisista ei ollut koskaan o
listunut kunnan tai järjestöjen tarjoamaan lomatoimintaan. Vanhemman ikäluokan
histä runsas neljännes (27 %) ja naisista runsas viidennes (22 %) oli osallistunut jo
lomatoimintaan. Kunnan järjestämä omaishoidon tuki oli ollut myöskin hyvin vähäis
sillä vain nuoremman ikäluokan naisista 5 % sai kunnalta avustusta säännöllisesti
puolisonsa hoitamiseksi. Nuoremman ikäryhmän naisista 5 % olisi joskus tarvinnut tu
puhelinta ottaakseen yhteyttä terveyskeskukseen.

5.4.2. Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen käyttö oli myös melko vähäistä. Lähes kaksi kolmannesta tunsi ta
sevansa terveyspalveluita harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja yksi kolmannes e
tenut lainkaan tarvetta niiden käyttöön (Taulukko 34). Miehistä neljä prosenttia ja
sista vain yksi prosentti tunsi tarvitsevansa terveyspalveluita 1-2 kertaa kuukaudessa

IADL-toiminnot Asuminen Sosiaalipalvelujen tarve % n
Päivittäin 1-4 kertaa /kk Harvemmin

Kodinhoitoapu Yksin 0 40 60 100 23
Aviopuoliso 5 34 61 100 64
Muu kuin aviopuoliso 0 19 81 100 37

Vaatteiden pesu Yksin 0 17 83 100 23
Aviopuoliso 6 8 86 100 63
Muu kuin aviopuoliso 0 3 97 100 37

Kuljetusapu Yksin 0 26 74 100 23
Aviopuoliso 0 21 79 100 61
Muu kuin aviopuoliso 0 3 97 100 37

Kotiavustajan apu Yksin 0 35 65 100 23
Aviopuoliso 0 33 67 100 63
Muu kuin aviopuoliso 0 16 84 100 37
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Taulukko 34. Terveyspalvelujen tarve sukupuolen ja iän mukaan (%).

Avioliitossa olevat tunsivat tarvetta käyttää terveyspalveluja hieman useammin
muut ryhmät. Yksinasuvista lähes puolet (44 %), aviopuolison kanssa asuvista runsa
jännes (27 %) ja muun kuin aviopuolison kanssa asuvista myös lähes puolet (46 %
juuri lainkaan tuntenut tarvetta terveyspalvelujen käyttöön.

Monet haastatellut mainitsivat tuntevansa tarvetta kuntouttavaan hoitoon, kuten
merkiksi hierontaan. Avioliitossa olevista, samoin kuin naimattomista, lähes pu
ilmaisi tarvitsevansa kuntouttavaa hoitoa 1-2 kertaan kuukaudessa ja leskistä tai
neista runsas kolmannes (Taulukko 36). Avioliitossa olevat tunsivat tarvitsevansa ke
teluapua enemmän kuin muut. Heistä 9 % ja leskistä tai eronneista pienempi osa tun
vitsevansa 1-2 kertaan kuukaudessa keskusteluapua mieltä askarruttavissa asioissa
naimattomista ei kukaan tuntenut keskusteluavun tarvetta. Terveydenhoitajan apu
kertaan kuukaudessa ilmaisi tarvitsevansa 14 % avioliitossa olevista ja leskistä ja
neista hieman vähemmän (9 %) (Taulukko 35).

Taulukko 35. Terveyspalvelujen tarve ja terveydenhoito siviilisäädyn mukaan (%).

Suurin osa ikääntyneistä ei juuri koskaan ollut tuntenut sairaalahoidon tarvetta.
hemman ikäluokan miehistä 13 % tunsi usein tarvetta sairaalahoitoon. Saman ikäry
naisista neljännes (25 %) ja miehistä viidennes (20 %) tunsi joskus tarvetta päästä s
lahoitoon. Nuoremmastakin ryhmästä naisista viidennes (20 %) ja miehistä vajaa vii
nes (17 %) tunsi joskus sairaalahoidon tarvetta. Haastateltavat ei olleet juuri koskaan
neet apua vapaaehtoisjärjestöjen työntekijöiltä.

Sukupuoli ja ikä Terveyspalveluiden tarve Yhteensä % n
1-2 krt/kk Harvemmin Ei lainkaan

Naiset 1 62 37 100 71
Miehet 4 63 33 100 54
65-74-vuotiaat 2 62 36 100 90
Yli 75-vuotiaat 3 63 34 100 35

Terveydenhoito Siviilisääty Terveyspalvelujen tarve % n
1-2 krt/kk Harvemmin Ei lainkaan

Kuntouttava hoito Naimaton 46 9 45 100 11
Avioliitossa 44 40 16 100 68
Leski/eronnut 39 25 36 100 44

Terveydenhoitajan apu Naimaton 0 64 36 100 11
Avioliitossa 14 39 46 100 69
Leski/eronnut 9 48 43 100 44

Keskusteluapu Naimaton 0 18 82 100 11
Avioliitossa 9 28 64 100 69
Leski/eronnut 4 16 80 100 45
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Tutkittavilta kysyttiin myös, olivatko he saaneet tarvittaessa apua, oliko avusta o
hyötyä ja miten se oli auttanut heitä selviytymään kotona. Runsas kolme neljännest
%) miehistä ja naisista tunsi usein saaneensa tarvitsemansa avun. Naimattomista
kaksi kolmasosaa (64 %), avioliitossa olevista yli kolme neljäsosaa (76 %) ja eronn
ja leskistä hiukan enemmän eli (82 %) arvioi saaneensa apua usein.

Nuoremman ikäluokan miehistä vajaa kolme neljäsosaa (74 %) ja naisista hie
enemmän (84 %) oli tuntenut avun olleen hyödyksi. Neuvot ja ohjeet olivat usein au
neet selviytymään miehistä vajaata puolta (44 %) ja naisista puolta (50 %). On kuite
huomattava, että miehistä neljännes (25 %) ja naisista lähes saman verran (23 %) e
koskaan tuntenut saamiensa neuvojen auttaneen heitä selviytymään paremmin koton

Terveydenhuoltohenkilöstöltä saadusta avusta oli ollut välitöntä hyötyä silloin,
haastatellut olivat hakeneet apua. Kuitenkaan neuvot ja ohjeet eivät olleet myöhem
juuri auttaneet heitä selviytymään kotona (Taulukko 36).

Taulukko 36. Terveydenhuoltohenkilöstöltä saadun avun ja hyödyn sekä ohjeide
neuvojen korrelaatiomatriisi.

5.4.3. Sosiaalipalvelut, terveys ja toimintakyky

5.4.3.1. Fyysinen terveys ja sosiaalipalvelut

Fyysisellä terveydellä iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna ei ollut yhteyttä sos
palvelujen käyttöön (Taulukko 37 ja Liitekuvio 5). Vain tyydyttävän terveydentilan oma
vista miehistä 14 % ja naisista runsas neljännes (27 %) tunsi tarvetta käyttää sosiaa
veluja yhdestä neljään kertaan kuukaudessa. Avioliitossa olevat tunsivat tarvetta kä
hieman useammin sosiaalipalveluja kuin muut ryhmät. Avioliitossa olevista erinoma
terveyden omaavista 76 %:lla ja eronneista tai leskistä ja naimattomista 87 %:lla sos
palvelujen käytön tarve oli vähäisempää kuin kerran kuukaudessa.

Taulukko 37. Fyysinen terveys ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Avun saanti ja hyöty 1. 2. 3.
1. Saatu apu 1.00
2. Avusta saatu hyöty 0.69*** 1.00
3. Saatujen ohjeiden ja neuvojen hyöty 0.17 0.22* 1.00
Spearmanin korrelaatiokerroin (ρ) * p< 0.05 *** p <0.001

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.09 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.05 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.10 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset -0.27 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin
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5.4.3.2. Psykososiaalinen terveys ja sosiaalipalvelut

Ikääntyvien psykososiaalisella terveydellä ja sosiaalipalvelujen käytöllä oli yhteyttä
siinsa. Yli 75-vuotiailla miehillä psykososiaalisen terveyden huonontuessa tarve sos
palvelujen käyttöön oli tiheämpää kuin muilla (Kuvio 16 ja Taulukko 39). Nuoremm
ryhmän miehillä ja naisilla palvelujen käyttötarve oli vähäisempää psykososiaalisen
veyden ollessa parempi.

Kuvio 16. Psykososiaalinen terveys ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Taulukko 38. Psykososiaalinen terveys ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

5.4.3.3. Fyysinen toimintakyky ja sosiaalipalvelut

Sukupuolen ja iän mukaan tarkasteltuna vanhenevien ihmisten fyysisellä toimintaky
päivittäisistä perustoiminnoista (ADL-toiminnot) suoriutumisessa ei näyttänyt ole
yhteyttä sosiaalipalvelujen käyttöön muilla kuin yli 75-vuotiailla miehillä (Kuvio 17 j
Taulukko 40). Heillä toimintakyvyn huonontuessa palvelujen käyttö lisääntyi. Erinom
sesti perustoiminnoistaan suoriutuvilla molempien ikäryhmien naisilla ja miehillä
sosiaalipalvelujen käytön tarve yhdestä neljään kertaan kuukaudessa.

Ikäluokka ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.10 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet 0.53 0.04
65-74-vuotiaat naiset 0.01 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset 0.05 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Psykososiaalinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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Kuvio 17. Fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot) ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen
mukaan.

Taulukko 39. Fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot) ja sosiaalipalvelut iän
sukupuolen mukaan.

Haastateltujen toimintakyky asioiden hoitamisesta (IADL-toiminnot) suoriutumise
oli yhteydessä sosiaalipalvelujen käyttöön. Nuoremman ikäryhmän naiset tunsivat
vetta käyttää vähän sosiaalipalveluja toimintakyvyn parantuessa (Kuvio 18 ja taulu
41). Yli 75-vuotiaiden miesten sosiaalipalvelujen käyttötarve pysyi samana toiminta
vyn vaihteluista huolimatta. Erinomaisesti asioiden hoitamisesta suoriutuvista mie
runsas neljännes (28 %) ja naisista vajaa viidennes (19 %) tunsi tarvetta käyttää sos
palveluja 1-4 kertaa kuukaudessa. Naimattomista ja eronneista tai leskistä, jotka su
tuivat erinomaisesti asioiden hoitamisesta, suurin osa (80 %) tarvitsi sosiaalipalv
harvemmin kuin kuukausittain ja avioliitossakin olevista lähes kolme neljännestä (74

Ikäluokka ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.09 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.58 0.02
65-74-vuotiaat naiset -0.30 0.03
Yli 75-vuotiaat naiset -0.11 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75 nainen

alle 75 nainen

yli 75 mies

alle 75 mies

Fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot)

4,54,03,53,02,52,0
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Kuvio 18. Fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen
mukaan.

Taulukko 40. Fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) ja sosiaalipalvelut iän
sukupuolen mukaan.

5.4.3.4. Psyykkinen toimintakyky ja sosiaalipalvelut

Ikääntyvien miesten sekä naisten psyykkisen toimintakyvyn ja sosiaalipalvelujen kä
yhteys oli heikkoa. Yli 75-vuotiaiden miesten psyykkisen toimintakyvyn parantuessa
tunsivat tarvetta käyttää sosiaalipalveluja hieman vähemmän kuin muiden ikäryhm
miehet ja naiset (Taulukko 41 ja Liitekuvio 6).

Taulukko 41. Psyykkinen toimintakyky viime vuosina minäkäsityksen perust
arvioituna ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Ikäluokka ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.04 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet 0.14 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.39 0.01
Yli 75-vuotiaat naiset -0.26 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.28 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.02 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.01 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset 0.22 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot)

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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5.4.3.5. Sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalipalvelut

Ikääntyvien ihmisten sosiaalinen toimintakyky oli yhteydessä sosiaalipalvelujen k
töön siten, että nuoremman ikäryhmän miesten sosiaalisen toimintakyvyn parantu
sosiaalipalvelujen käyttötarve lisääntyi (Kuvio 19 ja Taulukko 42). Sitävastoin vanhe
man ikäluokan miesten ja nuoremman ikäluokan naisten palvelujen käyttötarve vä
Yli 75-vuotiailla naisilla sosiaalipalvelujen käyttötarve oli riippumaton sosiaalisesta
mintakyvystä. Kolme neljäsosaa (75 %) hyvän sosiaalisen toimintakyvyn omaavista
histä ja naisista tunsi tarvetta käyttää sosiaalipalveluja harvemmin kuin kuukausit
Siviilisäädyn mukaan tarkasteltuna naimattomista hyvän sosiaalisen toimintakyvyn o
vista suuri osa (80 %), avioliitossa olevista kaksi kolmasosaa (67 %) ja eronneista ta
kistä myös suuri osa (87 %) käytti harvemmin kuin kuukausittain sosiaalipalveluja.

Kuvio 19. Sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen mukaa

Taulukko 42. Sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.08 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.05 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.29 0.03
Yli 75-vuotiaat naiset 0.04 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Sosiaalinen toimintakyky

5,55,04,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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5.4.4. Terveyspalvelut, terveys ja toimintakyky

5.4.4.1. Fyysinen terveys ja terveyspalvelut

Ikääntyvien ihmisten fyysinen terveys oli yhteydessä terveyspalvelujen käyttöön. Iä
sukupuolen mukaan tarkasteltuna ilmeni, että tutkittavien fyysisen terveyden paran
sa terveyspalveluiden käyttötarve väheni (Kuvio 20 ja Taulukko 43). Tyydyttäväks
terveytensä arvioineista miehistä (93 %) ja myös naisista suurin osa (91 %) tunsi tar
käyttää terveyspalveluja harvemmin kuin kuukausittain. Ikäryhmittäin vertailtuna tyyd
tävän terveyden omaavista nuoremmat tunsivat tarvetta käyttää terveyspalveluja v
vähemmän (5 %) kuin vanhempi ryhmä. Naimattomista, hyväksi terveytensä arvioin
ihmisistä lähes kaksi kolmasosaa (60 %), avioliitossa olevista runsas neljännes (28
eronneista tai leskistä runsas kolmannes (39 %) ei käyttänyt juuri lainkaan terveysp
luja. Naimattomista ja avioliitossa olevista tyydyttäväksi terveytensä arvioineista ih
sistä kaikki ja eronneista tai leskistä lähes kolme neljäsosaa (71 %) käytti harvem
kuin kuukausittain terveyspalveluja.

Kuvio 20. Fyysinen terveys ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Taulukko 43. Fyysinen terveys ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.41 0.01
Yli 75-vuotiaat miehet -0.43 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.31 0.03
Yli 75-vuotiaat naiset -0.51 0.02
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75 nainen

alle 75 nainen

yli 75 mies

alle 75 mies

Fyysinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0
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Tarkasteltaessa terveyspalvelujen käyttöä ja fyysistä terveyttä yksittäisten muutt
avulla ilmeni, että runsas neljännes niistä, jotka käyttivät lääkkeitä päivittäin, eivät tu
neet tarvetta käyttää juuri lainkaan terveyspalveluja (Taulukko 44). Samoin fyysisen
tonsa heikentyneeksi päivittäin tuntevista lähes neljännes ei juuri lainkaan tuntenu
vetta käyttää terveyspalveluja. Suurin osa niistä, jotka huomasivat kuulonsa heike
neen päivittäin ja lähes kaksi kolmannesta näkönsä heikentyneeksi arvioineista tuns
vetta käyttää terveyspalveluja harvemmin kuin kuukausittain.

Taulukko 44. Fyysinen terveys ja terveyspalvelujen tarve (%).

Noin neljännes (24 %) vanhenevista ihmisistä nukkui huonosti ja heistä kolmannes
%) ei juuri lainkaan käyttänyt terveyspalveluja. Huonoksi sukupuolielämänsä nyt arv
neista nuoremmankaan ikäluokan ihmisistä lähes kolmannes (31 %) ei käyttänyt
lainkaan terveyspalveluja.

5.4.4.2. Psykososiaalinen terveys ja terveyspalvelut

Ikääntyvien psykososiaalinen terveys oli myös yhteydessä terveyspalvelujen käyt
Psykososiaalisen terveyden parantuessa terveyspalvelujen käyttötarve väheni mole
sa vanhemmissa ikäryhmissä (Kuvio 21 ja Taulukko 46). Sen sijaan nuoremmissa ik
missä psykososiaalisella terveydellä ei ollut yhteyttä terveyspalvelujen käyttötarpee
Erinomaiseksi psykososiaalisen terveytensä arvioineista miehistä vajaa kaksi kolma
(61 %) ja samoin naisista (65 %) tunsi tarvetta käyttää terveyspalveluja harvemmin
kuukausittain. Niistä 65-74 vuotiaista, joilla oli tyydyttävä psykososiaalinen terve
vajaa puolet (43 %) ja vastaavasti yli 75-vuotiaista viidennes (20 %) ei tuntenut tarv
käyttää juuri lainkaan terveyspalveluja.

Terveys Useus Terveyspalveluiden tarve % n
1-2 kert/kk Harvemmin Ei juuri lainkaan

Lääkkeiden käyttö Päivittäin 2 69 29 100 94
1-2x kuukaudessa 0 50 50 100 2
Harvemmin 4 41 55 100 29

Fyysisen kunnon
heikkeneminen

Päivittäin
2 75 23 100 48

1-2x kuukaudessa 0 63 37 100 19
Harvemmin 3 52 45 100 58

Vaikeuksia kuulla Päivittäin 0 89 11 100 28
1-2x kuukaudessa 0 87 13 100 8
Harvemmin 3 52 45 100 89

Vaikeuksia nähdä Päivittäin 3 64 33 100 39
1-2x kuukaudessa 0 43 57 100 7
Harvemmin 3 63 34 100 79
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Kuvio 21. Psykososiaalinen terveys ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Taulukko 45. Psykososiaalinen terveys ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Lähes neljännes (23 %) havaitsi päivittäin tai viikottain henkisen terveytensä muu
neen. Henkisen terveytensä heikentyneeksi tunteneista neljännes ei käyttänyt juuri
kaan ja lähes kolme neljännestä käytti harvemmin kuin kuukausittain terveyspalve
(Taulukko 47). Tutkituista runsas neljännes (27 %) tunsi masentuneisuutta päivittäi
viikottain. Päivittäin tai viikottain masentuneeksi tunteneista runsas neljännes ei tunt
juurikaan tarvetta käyttää terveyspalveluja ja kaksi kolmannesta harvemmin (Taulu
46). Lähes viidenneksellä (20 %) oli päivittäin tai viikottain kuolemaan liittyviä ajatuks
mutta niiden useus ei vaikuttanut terveyspalvelujen käyttötarpeeseen. Kaikista tutkit
13 % pelkäsi usein tulevaisuutta. Heistä vain pieni osa ei tuntenut juurikaan tarvetta
tää palveluja, mutta suuri osa tunsi tarvetta käyttää palveluja useammin kuin muut.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.37 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet 0.25 0.07
65-74-vuotiaat naiset -0.69 0.01
Yli 75-vuotiaat naiset -0.09 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Sukupuoli ja ikä

yli 75 nainen

alle 75 nainen

yli 75 mies

alle 75 mies

Psykososiaalinen terveys
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Taulukko 46. Psykososiaalinen terveys ja terveyspalvelujen tarve ja käyttö (%).

5.4.4.3. Fyysinen toimintakyky ja terveyspalvelut

Vanhemman ikäryhmän naisten ja nuoremman ikäryhmän miesten fyysinen toiminta
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa oli yhteydessä terveyspalvelujen käyttöta
seen. Heillä toimintakyvyn huonontuessa terveyspalvelujen käyttötarve lisääntyi, m
muissa ryhmissä vaikutus oli vähäinen (Kuvio 22 ja Taulukko 47).

Kuvio 22. Fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot) ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen
mukaan.

Psyykkinen terveys Muutoksen useus Terveyspalveluiden tarve ja käyttö% n
1-2 kert/kk Harvemmin Ei juuri lainkaan

Henkisen terveyden
muuttuminen

Päivittäin 0 50 50 100 8
1-2x kuukaudessa 5 71 24 100 21
Harvemmin 2 62 37 100 96

Masentuneisuuden tunte-
minen

Päivittäin 0 71 29 100 7
1-2x kuukaudessa 4 69 27 100 26
Harvemmin 2 60 39 100 91

Kuolemaan liittyvät ajatuk-
set

Päivittäin 0 70 30 100 10
1-2x kuukaudessa 0 60 40 100 15
Harvemmin 3 62 35 100 100

Tulevaisuuden pelko Usein 0 94 6 100 16
Joskus 0 52 48 100 27
Ei koskaan 3 60 37 100 82

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot)

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5
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Taulukko 47. Fyysinen toimintakyky (ADL-toiminnot) ja terveyspalvelut iän ja sukupuo
mukaan.

Fyysinen toimintakyvyn (IADL-toiminnot) ja terveyspalvelujen käytön välillä ilmen
vähäistä yhteyttä. Tämä oli havaittavissa erityisesti vanhemman ikäryhmän naiste
nuoremman ikäryhmän miesten kohdalla. (Taulukko 48 ja Liitekuvio 7). Heillä fyysis
toimintakyvyn parantuessa palvelujen käyttötarve väheni, muissa ryhmissä sillä ei nä
nyt olevan vaikutusta. Nuoremmasta ikäryhmästä erinomaiseksi toimintakykynsä ar
neista ikääntyvistä lähes kaksi kolmasosaa (64 %) tunsi tarvetta käyttää terveyspalv
harvemmin kuin kuukausittain ja yli 75-vuotiaista lähes kolme neljäsosaa (72 %) ja
dyttäväksi toimintakykynsä arvioineista vajaa puolet (44 %).

Taulukko 48. Fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot) ja terveyspalvelut iän
sukupuolen mukaan.

5.4.4.4. Psyykkinen toimintakyky ja terveyspalvelut

Myös ikääntyvien ihmisten psyykkinen toimintakyky oli yhteydessä terveyspalvelu
käyttöön. Vanhemman ikäryhmän naisten psyykkisen toimintakyvyn parantuessa pal
jen käyttötarve väheni heidän oman arvionsa mukaan (Kuvio 23 ja Taulukko 50). V
hemman ikäryhmän miesten kohdalla tilanne oli päinvastainen. Psyykkisen toimint
vyn parantuessa palvelujen käyttötarve lisääntyi. Muilla ryhmillä psyykkisellä toimin
kyvyllä ja terveyspalvelujen palvelujen käyttötarpeella ei ollut yhteyttä.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.37 0.02
Yli 75-vuotiaat miehet -0.09 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.26 0.06
Yli 75-vuotiaat naiset -0.22 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.19 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet 0.14 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.13 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset -0.19 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin
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Kuvio 23. Psyykkinen toimintakyky viime vuosina minäkäsityksen perusteella arvioituna ja
terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Taulukko 49. Psyykkinen toimintakyky ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Ikääntyneistä noin kolmannes (35 %) arvioi muistinsa huonontuneen päivittäin
heistä neljännes (25 %) ei käyttänyt juuri lainkaan terveyspalveluja. Haastatelluista 1
tunsi itsensä usein yksinäiseksi ja heistä lähes kolmannes (31 %) ei käyttänyt juuri
kaan terveyspalveluja.

5.4.4.5. Sosiaalinen toimintakyky ja terveyspalvelut

Sosiaalisen toimintakyvyn ja terveyspalvelujen yhteyttä tarkasteltaessa havaittiin, et
75-vuotiailla naisilla terveyspalvelujen käyttötarve oli hieman tiheämpää sosiaalisen
mintakyvyn ollessa parempi. Muissa ryhmissä sosiaalisella toimintakyvyllä ja palvelu
käyttötarpeella ei näyttänyt olevan yhteyttä (Taulukko 50 ja Liitekuvio 8). Hyväksi so
aalisen toimintakykynsä arvioineista noin kolmannes (34 %) ja tyydyttäväksikin sosia
sen toimintakykynsä arvioineista lähes puolet (43 %) ei käyttänyt terveyspalveluja j
lainkaan.

Ikä ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet -0.12 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet 0.22 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.05 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset -0.47 0.03
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Psyykk.toimintakyky viime vuosina

3,53,02,52,01,51,0,5
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Taulukko 50. Sosiaalinen toimintakyky ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

5.4.4.6. Fyysisen toimintakyvyn, terveyden ja iän yhteys terveyspalvel
käyttöön

Erotteluanalyysillä selvitettiin, mitkä tekijät erottelevat ne henkilöt, jotka tunsivat tarv
ta ja jotka eivät tunteneet tarvetta käyttää terveyspalveluita. Tällöin malliin valiko
erotteleviksi tekijöiksi terveys, päivittäisistä perustoiminnoista (ADL-toiminnot) suor
tuminen, asioiden hoitamisesta (IADL-toiminnot) huolehtiminen ja ikä. Näistä terv
erotteli parhaiten terveyspalveluja tarvitsevat ja tarvitsemattomat henkilöt toisist
Erottelupistemäärän avulla aineisto luokiteltiin uudelleen alkuperäisen luokkajaon mu
sesti. Näin saatiin käsitys ryhmittelyn onnistumisesta valittujen selittäjien avulla. Ta
kossa 51 esitetään erotteluanalyysin uudelleenluokittelun tulokset. Oikein luokitelt
havaintojen osuus oli 68 %. Mallin selitysosuudeksi saatiin 14 % (Kanonisen korrela
on neliö).

Taulukko 51. Havaintojen uudelleen luokittelun tulokset terveyspalvelujen käytöstä.

Terveyspalveluita käyttäneistä yli puolet (52 %) tuli luokitelluksi palveluja käyttävi
ryhmään. Lähes puolet (48 %) oli näiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne olis
paremmin kuuluneet terveyspalveluja käyttämättömien ryhmään. Vastaavasti palv
käyttämättömistä lähes neljännes (23 %) olisi sellaisia, joiden olisi mallin peruste
pitänyt käyttää palveluja.

Ikäluokka ja sukupuoli Korrelaatiokerroin(ρ)1 p

65-74-vuotiaat miehet 0.21 ns.
Yli 75-vuotiaat miehet -0.01 ns.
65-74-vuotiaat naiset -0.05 ns.
Yli 75-vuotiaat naiset -0.23 ns.
1)ρ=Spearmanin korrelaatiokerroin

Todellinen käyttö Ennustettu käyttö Yhteensä
Käyttää Ei käytä

Käyttää 52
(23)

48
(21)

100.0
(44)

Ei käytä 23
(19)

77
(62)

100.0
(81)

Yhteensä %
(n)

34
(42)

66
(83)

100.0
(125)
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6. Pohdinta

6.1. Tutkimuksen luotettavuus

6.1.1. Aineisto

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat Pudasjärvellä keväällä 1994 asuvat yli 65-v
aat, joista otokseksi otettiin Siuruan kylän kaikki yli 65-vuotiaat (N = 157). Lopullise
tutkimukseen tuli 127 henkilöä.

Tutkimuksesta tehtäviin päätelmiin vaikuttaa aineiston koko. Tutkimukseen osalli
neet oli valittu pohjoissuomalaisen maaseudun kyläyhteisöstä ja tutkittavat olivat va
pieni ja valikoitunut joukko. Aineistoa on tarkasteltu taustamuuttujien suhteen, joll
ryhmäkoot ovat olleet pieniä, joten tulokset ovat suuntaa-antavia ja ovat yleistettäv
alueen omaleimaisuuden vuoksi lähinnä Pohjois-Suomen samanlaisiin kyläyhteis
arvioitaessa väestön terveyttä, toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä

6.1.2. Mittarien luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen luotettavuus perustuu menetelmän ja mittauksen luotettavuuteen. Tutki
sen luotettavuutta arvioitiin validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Mittarin validiteettia arv
oitaessa arvioitiin sisältö- ja rakennevaliditeettia (DeVellis 1991, Polit-Hungler 199
Sisältövaliditeetissa on keskeistä arvioida sitä, mittaavatko mittarin osiot sitä, mitä
haluttu tutkia. Rakennevaliditeettia arvioitaessa tarkastellaan sitä, missä laajuudess
tari mittaa tarkasteltavaa käsitettä (Burns & Grove 1987, Vehviläinen-Julkunen & Pau
nen 1997). Mittarin eri osa-alueiden sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin reliabilite
osalta Cronbachin alpha kertoimella (DeVellis 1991, Knapp 1991, Polit-Hungler 19
Mitä lähempänä yhtä alphan arvo on, sitä yhdenmukaisempana voidaan summamuu
pitää (Polit-Hungler 1995). Riittävänä alfan arvona voidaan pitää arvoa 0.60, jos kys
sä on testausvaiheessa oleva mittari, mutta hyvän mittarin rajana pidetään yleensä
0.70 (DeVellis 1991, Polit-Hungler 1995, Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997).
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Tämän tutkimuksen mittaria laadittaessa perehdyttiin mitattaviin käsitteisiin ja niid
operationalisointiin kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten pohjalta sisältövalidite
parantamiseksi. Myöskin hoitohenkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden arviot kysym
ten osuvuudesta otettiin huomioon (Polit & Hungler 1978, Wilson 1985, Brink & Wo
1989, Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997). Ongelmia aiheutti eri tutkimuksissa
tetty käsitteiden kirjavuus. Erityisesti terveyden ja toimintakyvyn käsitteitä on tutkimu
sissa käytetty eri tavoin sisällyttäen käsitteisiin erilaisia asioita. Useissa mittareissa
mintakykyyn sisältyi myös terveyden osiot (esim. Mikkanen 1988, Anttila 1989, Suuta
et al.1988, Laukkanen & Heikkinen 1990, Raatikainen 1992). Rakennevaliditeettia py
tiin parantamaan tutustumalla aikaisempiin terveyttä, toimintakykyä ja palvelujen k
töä koskeviin tutkimuksiin. Terveyden, fyysisen toimintakyvyn ja sosiaali- ja terveysp
velujen osalta mittariin valittiin osaksi aiemmissa tutkimuksissa testattuja osioita. Ter
den ja etenkin fyysistä toimintakykyä samoin kuin sosiaalipalveluja käsittelevät tulok
olivat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa, joten näiltä osin raken
liditeetti toteutui. Psyykkisen toimintakyvyn käsitteen operationalisointi oli ongelmallis
koska sitä ei aiemmin oltu näin tutkittu. Tämän osa-alueen operationaalistamisen va
aiheutti rakennevaliditeetin heikkoutta tällä alueella.

6.1.2.1. Terveyden ja toimintakyvyn mittaaminen

Tässä tutkimuksessa terveys jaetiin fyysiseen ja psykososiaaliseen terveyteen. Psyk
aalinen terveys erotettiin muusta terveydestä, koska haluttiin saada selville, missä m
tässä aineistossa vanhenevilla ihmisillä ilmenee masentuneisuutta, joka saattaa
psyykkisen terveyden muuttumisena ja kuolemaan liittyvinä ajatuksina. Myös seksu
suuteen ja pahoinpitelyyn liittyvä kysymykset liitettiin psykososiaaliseen terveyte
Yksittäiset masentuneisuutta tai psykososiaalisen terveyden muuttumista kartoit
kysymykset ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi (esim. Laukkanenet al. 1990). Vaikka
tässä tutkimuksessa kysyttiin keskeisiä terveyden osa-alueita, näiden reliabiliteetti
sestä johdonmukaisuudesta jäi alhaiseksi, mutta oli kuitenkin hyväksyttävä (Liitetau
ko 1). Terveyden määrittely ja siksi myös terveyden mittaaminen on todettu aiemm
kin tutkimuksissa ongelmalliseksi (esim. Eriksson 1992, Jones & Meleis 1993, Pie
1994). Yleensäkin tulee suhtautua kriittisesti standardisoidun mittarin käyttöön tutkitt
sa ikääntyvien terveyden kokemista, koska mittareissa on etukäteen päätetty kysym
ja vastausvaihtoehdot. Näin ei mahdollisesti saada selville, miten vanhukset itse ol
kuvanneet terveyttään (Jylhä 1985, Åstedt- Kurki 1992, Cohen & Manion 1994). Aik
semmissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa (esim. Raatikainen1986, Åstedt-Kurki1
Häggman-Laitila 1999) on terveyttä tarkasteltu hyvän olon näkökulmasta ja omasta t
ydenhoidosta. Tässäkin tutkimuksessa avoin kysymys ikääntyvien subjektiivsesta h
tä olosta täydensi ymmärrystä vanhenevien ihmisten terveyden kokemisesta. Kä
hyvästä olosta antaa tietoa myös terveyden hoitamisen lähtökohdista (Åstedt-Kurki 1
Häggman-Laitila 1999), jota tässä tutkimuksessa myös tarkasteltiin.

Fyysinen toimintakyky määriteltiin vanhenevien ihmisten selviytymiseksi päivitt
sistä toiminnoista ja asioiden hoitamisesta. Päivittäisiä toimintoja tutkittiin ADL-mitta
avulla. Siinä tutkittiin ikääntyvien selviytymistä päivittäisistä perustoiminnoista, kut
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liikkumisesta, ruokailusta, pukeutumisesta, peseytymisestä ja erityksestä Katzin (1
kehittelemän mittarin pohjalta. Katzin kehittämä ADL-mittari on ensimmäinen ja tun
tuin ADL-mittari ja se sisältää kuusi perustoimintoa. Koska mittari sisälsi vain kuusi o
ota, se oli liian suppea kotona asuvien toimintakyvyn tutkimuksessa. Mittariin lisät
IADL-toiminnot eli asioiden hoitamiseen liittyvät toiminnot, jotka sisälsivät kysymyks
ruoan valmistuksesta, vaatteiden pesusta, päivittäisistä kotiaskareista ja asioiden ho
sesta selviytymisenä Lawtonin ja Brodyn (1969) kehittelemän mittarin pohjalta. Alku
räisessä mittarissa oli lisäksi puhelimen käyttö, lääkityksestä huolehtiminen ja raha-a
den hoito arvioinnin kohteena, joita ei tässä osa-alueessa käytetty. Tätä mittaria on
tetty useissa sekä koti- että ulkomaisissa tutkimuksissa vanhenevien ihmisten toimin
vyn mittaamisessa. Sen reliabiliteetti on jo aiemmissa tutkimuksissa todettu hyväks
kuitenkin huomioitava, että mittaustavassa ja muuttujien luokittelussa on eroja, ja k
mysten määrä ja laajuus vaihtelevat eri mittareissa (Laukkanen 1998). Fyysistä toim
kykyä mittaavan osa-alueen reliabiliteetti oli hyvä (Liitetaulukko 1).

Kognitiivisista toiminnoista tarkasteltiin muistia kahdella kysymyksellä. Myös yks
täiset kysymykset ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi joillakin alueilla ja niillä on vo
saada kuva ikääntyvien selviytymisestä (Jylhä 1985, Heikkinen, Eet al. 1990, Laukka-
nen 1998). Muutoin psyykkisen toimintakyvyn käsite oli ongelmallinen. Tätä käsitettä
johdettu suoraan mistään teoriasta, joka näkyy myös Cronbachin alphan osalta hei
pana (Liitetaulukko 1). Myös aiemmissa tutkimuksissa psyykkisen toimintakyvyn tu
mista on kritisoitu käsitteen teoreettisen määrittelyn ja mittaamisen epämääräisyy
(esim. Salminen 1985, Ruoppila & Suutama 1990). Kuitenkin tässä tutkimuksessa sa
käsitys ikääntyvien ihmisten psyykkisestä toimintakyvystä minäkäsityksen kautta ja
dän kykyään selviytyä kotona. Avoimet kysymykset voimavarojen saamisesta sekä
män parhaasta ajasta antavat lisätietoa ikääntyvien minäkuvaan. Psyykkisen toimin
vyn käsitteen täsmentäminen ja teoreettinen tarkastelu on jatkossa tarpeellista si
validiteetin ja reliabiliteetin parantamiseksi.

Sosiaalista toimintakykyä tutkittiin yhteydenpitona lapsiin, sukulaisiin, naapureihin
ystäviin sekä osallistumisena erilaisiin tilaisuuksiin. Sosiaalisen toimintakyvyn sum
muuttujan muodostamiseen liittyy ongelmia. Yksittäisten kysymysten validius oli hy
koska kysymykset tapaamisesta ja puhelimessa puhumisesta olivat selkeitä ja ymm
täviä. Kun niistä muodostettiin summamuuttuja, muuttujakohtaisten jakaumien vinou
vuoksi niiden korrelaatiot jäivät mataliksi ja täten alensivat reliabiliteettia. Tämän tu
muksen, kuten aiempienkin tutkimusten sosiaalisen toimintakyvyn muuttujien sisä
johdonmukaisuus jäi alhaiseksi. Sosiaalisen toimintakyvyn summamuuttujaan on su
duttava kriittisesti, koska tyydyttävä toimintakyky voi johtua esimerkiksi siitä, että tutk
tavalla ei ole omaisia tai ystäviä lähellä ja naapuritkin saattavat asua kaukana. (Heikk
R-L 1990) (Liitetaulukko 1). Toisaalta sosiaalinen toimintakyky saattoi kertoa my
avuntarpeesta, koska todennäköisesti lapset pitävät enemmän yhteyttä huonompik
siin vanhempiinsa kuin toimintakykyisiin. Voidaan kuitenkin todeta, että tässä tutkim
sessa saatiin viitteitä tutkittavien sosiaalisesta verkostosta ja osallistumisaktiivisuude
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6.1.2.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen mittaaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluja tutkittaessa kysyttiin haastateltavilta heidän tuntemaans
vetta palvelujen käyttöön. Tässä kysymyksessä vastaukset tuottivat tietoa pääasia
sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta ja vain osittain myös käytöstä. Kysymykset
kivat niitä palveluita, joita kunnassa oli mahdollisuus saada. Sosiaalipalvelujen sum
muuttujan reliabiliteetti oli kohtalaisen hyvä, mutta terveyspalveluiden summamuut
oli alhainen (Liitetaulukko 1). Asiaa koskeva kysymys olisi pitänyt muotoilla eri tavo
Kun kysyttiin ”kuinka usein tunnette tarvitsevanne palveluita, haastateltavat todennä
sesti vastasivat sen mukaan, mitä he ovat käyttäneet, mutta myös sen mukaan, m
olisivat tarvinneet. Asia tuli haastattelussa esille lähinnä kysyttäessä sosiaalipalve
kotiavun käyttöä. Monet ilmoittivat tarvinneensa siivousapua, mutta he eivät olleet
saaneet. Kysymykset avun saannista, sen vaikuttavuudesta ja avun saannin merkity
myöhemmälle kotona selviytymiselle tulostettiin erikseen.

Analyyseihin otettiin mukaan erillisiä muuttujia uusien yhteyksien esiinsaamise
koska kaikkia muuttujia ei voitu ottaa mukaan summamuuttujiin niiden heikkojen kor
laatioiden vuoksi ja koska toisaalta summamuuttujia käyttämällä menetettiin myös in
maatiota. Erillisten muuttujien mukaan ottamista tuloksiin summamuuttujien kanss
pidetä erityisen suositeltavana, koska näin muuttujat ovat painoarvoltaan erilaisia. T
tutkimuksessa kuitenkin edellä mainituista syistä kaikista eri osa-alueista summamu
jien lisäksi tulostettiin erillisiä muuttujia, joilla oli erityistä mielenkiintoa.

Terveyttä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja palvelujen käyttöä kuvaav
mittarin osa-alueissa oli muuttujia, jotka korreloivat negatiivisesti tai huonosti summ
kanssa ja siksi ne poistettiin. On kuitenkin otettava huomioon, vaikka muuttujan po
minen parantaakin summamuuttujan reliabiliteettia, se huonontaa tutkimuksen vert
vuutta muihin, samalla mittarilla koottuihin aineistoihin (Laippalaet al. 1997). Yleensä-
kin Cronbachin alphan käyttöön tulee suhtautua kriittisesti (DeVellis 1991, Knapp 19
Moniosaisten mittareiden tutkimuksessa summamuuttujan osioitten määrää kas
malla voi päästä korkeaan lukemaan, vaikka keskinäiset korrelaatiot eivät olisi ko
kaan korkeita (Ferketich 1990, Nummenmaa etal. 1997).

6.1.3. Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät muut tekijät

Tutkimusaineisto kerättiin strukturoidulla haastattelulomakkeella, koska se on tod
aikaisemmissa tutkimuksissa kyselyä paremmaksi menetelmäksi vanhuksia tutkitt
(Suutamaet al. 1988, Hirsjärvi-Hurme 1993). Haastattelutilanteessa tutkija saa keräty
täydellisempää aineistoa kuin kyselyllä, koska hän on välittömässä vuorovaikutuks
tutkittavien kanssa ja myös vastausprosentti on korkeampi kuin kyselyissä. Tois
haastattelija voi vaikuttaa haastateltavan vastauksiin (Alkulaet al. 1994, Polit-Hungler
1995, Barker 1996). Siksi on tärkeää miettiä etukäteen kysymysten muotoa tarkkaan
ta täsmennyksiä tarvittaisiin mahdollisimman vähän (Nuolijärvi 1998). Strukturoitu ha
tattelu tapahtuu tutkijan ehdoilla. Siinä karttuva tieto on kvantitatiivista; haastatelt
joutuu sijoittamaan itsensä haastattelijan esittämille ulottuvuuksille. Mitä lähemp
käsitteet ovat haastateltavan kokemusmaailmaa, sitä osuvampia ovat myös vast
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(Jylhä 1985). Tutkimuksen tulokset pohjautuvat haastateltavien omiin käsityksiin, m
haastattelun aikana tutkijat saattoivat havainnoida vanhuksen oman arvioinnin ja ha
telijan arvioinnin yhtäläisyyttä vanhuksen terveydestä ja toimintakyvystä. Haastattelu
tettynä observointiin antaa tutkijalle mahdollisuuden kontrolloida kuvausta tosiasio
suhteen (Soininen 1995, Polit-Hungler 1995).

Mittareiden reliabiliteettia ja validiteettia pyrittiin parantamaan myös esitutkimu
sella. Mittaria testattaessa aineisto tulee kerätä mahdollisimman samanlaiselta jou
miltä lopullinen aineiston keruu tapahtuu (Burns & Grove 1987, DeVellis 1991). Si
esitutkimusvaiheessa tutkijat haastattelivat Oulun kaupungin alueella ja Pudasjärve
konkylällä asuvia yli 65-vuotiaita oppiakseen haastattelutekniikan sekä mittarin toimiv
den, ymmärrettävyyden ja käytettävyyden näkökulman (Hirsjärvi-Hurme 1993, Vehv
nen-Julkunen & Paunonen 1997, vrt. Nuolijärvi 1998).

Mittarin reliabiliteetin parantamiseksi aineiston haastattelijat pyrittiin kouluttama
siten, että he toimivat haastattelutilanteessa mahdollisimman samantyyppisesti. Haa
lijat saivat myös kirjalliset ohjeet haastattelun suorittamista varten (Polit-Hungler 19
Cormack 1996) (Liite 8). Lisäksi haastattelutilanteessa pyrittiin ottamaan huomioon k
teesta johtuvat virhetekijät sopimalla haastatteluajankohta ja -paikka tutkittavien to
musten mukaisesti. Kaksi tutkijaa haastatteli avioparit yhtäaikaa avoimuuden ja lu
muksellisuuden säilyttämiseksi (Hirsjärvi-Hurme 1993, Grönfors 1985, Vehviläinen-
kunen & Paunonen 1997). Haastattelutilanteen kesto oli keskimäärin puolitoista tunti

Tässä tutkimuksessa laadullisena aineistona olivat terveyteen liittyvät kysymy
vanhenevien ihmisten hyvästä olosta ja omasta terveydenhoidosta ja psyykkiseen to
takykyyn liittyvät kysymykset elämän parhaasta ajasta ja voimavarojen lähteistä. Laa
lisen aineiston luotettavuus perustuu aineiston keräämisen, aineiston analyysin ja r
toinnin luotettavuuteen (Polit-Hungler 1995, Nieminen 1997). Aineisto kerättiin haas
teluna kuten kvantitatiivinen aineistokin. Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin kesä
syksyllä 1994 ja analyysi tehtiin vasta jälkeenpäin. Näin ollen haastattelua ei ollut m
dollisuutta täydentää analyysivaiheessa. Laadullinen aineisto täydensi tutkimuksen
titatiivista osaa. Vastaukset eivät olleet kovin laajoja, mutta kyseessä oli kuitenkin
ikääntyvän vastaukset, joten niistä muodostui riittävästi aineistoa laadulliseen analyy

Avointen kysymysten sisällön analyysin luotettavuutta arvioidaan validiteetin, relia
liteetin ja objektiivisuuden näkökulmista (Denzin & Lincoln 1994, Eskola & Suoran
1996). Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkijan on varmistettava, vastaav
hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä (Denzin & Lincoln 19
Eskola & Suoranta 1996). Luotettavuuden lisäämiseksi tässä tutkimuksessa on p
kuvaamaan tarkasti myös avointen kysymysten analysointi. Aineisto kerättiin haast
luna, kuten kvantitatiivinen aineistokin. Aineistosta tehtyjen päätelmien luotettavuutta
heikentää se, että osa vastaajista ilmaisi ajatuksiaan hyvin lyhyesti ehkä haastattelu
teen lyhyydestä johtuen. Toisaalta haastateltavat olivat motivoituneita vastaama
ilmaisivat pettymyksensä ajan nopeasta kulusta. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa
se, mitä tutkittava haluaa asioistaan kertoa vieraille ihmisille. Tässä tutkimuksessa a
ton analysointi on kuvattu kappaleessa 3 ja sitä täydentämään on esitetty liitekuvion
merkki aineiston analyysista ala- ja yläkategorioineen. Lisäksi haastateltavien auten
vastauksia on kuvattu tulososassa.
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Sisällönanalyysin luotettavuuden toteamiseksi voidaan käyttää kahta luokittelija
laskea luokittelijoiden väliset yksimielisyysprosentit. Tutkija itse luokitteli vastauks
kahteen kertaan joulukuussa 1998 ja seuraavan kerran helmikuussa 1999, koska
tunsi ja ymmärsi tutkimusaineistonsa sisällön ja myös kvantitatiivisen aineiston. U
puolinen luokittelija ei välttämättä tuo parannusta sisällönanalyysin luotettavuut
koska hänellä ei ole mahdollisuutta paneutua koko aineistoon perusteellisesti (Mile
Huberman 1994, Burnard 1996). Hyvää oloa kuvaavan aineiston luokittelun yksim
syysprosentti, joka ilmaisee luokittelun reliabiliteettia, oli sekä miesten että nais
aineiston oasalta 94 %. Omaan terveydenhoitoon liittyvän luokittelun yksimielisyysp
sentti oli naisten aineiston luokittelussa 94 % ja miesten 96 %. Elämän parhaaseen a
liittyvien lausumien yksimielisyysprosentti oli naisilla 96 % ja miehillä 93 % ja voimav
rojen lähteiden luokittelussa 95 % ja 93 %. Luokittelutuloksia voidaan pitää luotettav
jos ysksimielisyys prosentti ylittää 90 % (Pietilä 1973).

Sisällön analyysin luotettavuutta on kritisoitu sen subjektiivisuuden vuoksi. Tässä
kimuksessa lausumista on analysoitu vain sen ilmisisältö, eikä ole pyritty piilossa ole
viestien tulkitsemiseen, joten subjektiivisuus ei ole niin suuri ongelma (Pietilä 19
Morse 1994, Polit-Hungler 1995).

Tutkimuksessa on käytetty lähinnä suomalaisia ikääntymistä koskevia lähteitä. T
katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, koska tutkimus on tehty tietyn pohjoissuomala
kyläyhteisön tarpeita varten. Ulkomainen kirjallisuus puolestaan tukee käsityksiä s
että vanhenevien ihmisten terveyteen, toimintakykyyn ja palvelujen käyttöön vaikutt
osin samat asiat, mutta ne ovat myös kulttuurisidonnaisia, mikä tuo omat piirteensä
henevien ihmisten elämään. Tutkimustulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin
ongelmallista otoskoon, tutkimusmenetelmien ja tutkimuksen ajankohdan vuoksi. Ter
den ja toimintakyvyn erottaminen toisistaan on vaikeaa siksi, että terveys on osa toim
kykyä, ja toimintakyky on osa terveyttä. Tutkimuksen kohteena oli ikääntyvä ihmin
jonka terveys ja toimintakyky ovat monien tekijöiden tulos.

6.2. Tutkimustulosten tarkastelu

6.2.1. Vanhenevien ihmisten terveys

Tässä tutkimuksessa vanhenevien ihmisten itsearvioitu fyysinen terveys oli keskim
hyvä ja itsearvioitu psykososiaalinen terveys oli lähes kaikilla erinomainen. Tutkimuk
tulokset ikääntyvien terveyden kokemisesta ovat samansuuntaisia kuin aikaisempie
kimusten tulokset, joissa varsin monet pitivät itseään melko terveinä sairauksista h
matta, joskin vanhemmissa ikäluokissa terveydentilan kokeminen hyväksi väheni (e
Rahkonen & Takala 1997).

Tässä tutkimuksessa miehet arvioivat terveytensä hieman huonommaksi kuin n
Myös muissa tutkimuksissa miesten koettu terveys oli huonompi kuin naisten (Nissineet
al. 1985, Rahkonen & Takala 1997, 1998). Miehet olivat hieman depressiivisempiä
naiset, ja he nukkuivat myös huonommin kuin naiset päinvastoin kuin useissa muiss
kimuksissa, joissa naiset olivat depressiivisempiä kuin miehet (Kiveläet al.1988, Heikki-
nen, R-L 1992, Hunter 1992, Pahkalaet al. 1993, Liimattaet al. 1994, Isoaho 1995,
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Sakari-Rantalaet al. 1995, Koponen 1998). Miesten itsearvioituun huonoon terveyte
saattoi vaikuttaa heidän elämänkulkunsa aikaiset tapahtumat. Sodan ja työelämän ra
set, kuten myös ero perheestä, sairaudet, jatkuva työnteko ja ponnistelu (Roos 1987
jolainen 1990, Ylikarjula 1998) näkyvät huonoksi koettuna terveytenä. Miesten mase
neisuutta saattoi selittää myös miesten ikä ja naisia huonompi terveys, jolloin he ko
olevansa riippuvaisia muiden avusta (esim. Coleman 1994, Kiveläet al. 1996a, Rodin &
McAvay1992).

Tutkittaessa fyysisen ja psykososiaalisen terveyden yhteyttä todettiin, että osa tut
vista arvioi psykososiaalisen terveytensä hyväksi huolimatta huonosta fyysisestä te
destä ja osa myös päinvastoin. Huonon terveyden on osoitettu olevan yhteydessä d
sioon ja ahdistuneisuuteen ja sen on todettu vaikuttavan myös ihmissuhteisiin ja a
omiaan. Sairauksista huolimatta psyykkinen hyvinvointi voi olla hyvä, jos ympärillä
laaja sosiaalinen verkosto (Suutamaet al. 1988, Hashizumeet al. 1996, Heidrich 1996,
Song & Lee 1996).

Tutkimustulosten mukaanhyvän olon kokemuksetliittyivät terveyden kokemiseen ja
omaan terveydenhoitoon. Terveyden mainittiin tuovan hyvää oloa silloin, kun saira
olivat hallinnassa eikä ilmennyt kipuja. Naisten ja miesten hyvä olo ilmeni monisisäl
sinä arkielämän tapahtumina liittyen asioiden sujumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja l
non merkitykseen hyvän olon lähteenä. Aiemmissakin tutkimuksissa ihmisen hyvä o
aina riippunut taudista, vaan hyvää oloa toivat monet ihmiselämään kuuluvat asiat (e
Åstedt-Kurki 1988, 1992, Burbank 1992, Pietilä & Tervo 1996, Häggman-Laitila 1999
erilaiset selviytymistavat toivat elämäntyytyväisyyttä (Lohret al. 1988, Burke & Fla-
herty 1993, Ylikarjula 1998). Chappelin ja Badgerin (1989) tutkimuksen mukaan kum
panuus ja luottamuksellinen suhde olivat yhteydessä hyvinvointiin.

Suurin osa ikääntyvistä ihmisistä tiesioman terveyden hoitamisenmerkityksestä. Ter-
veyden hoitaminen perustui tietoon erilaisten terveellisten asioiden vaikutuksesta its
hoitamisessa. Liikunta eri muodoissaan oli lähes kaikille keskeistä omassa terveyde
dossa samoin kuin ihmissuhteet. Näin aikaisemmin saadut tulokset saivat vahvis
(Van Maanen 1988, Åstedt-Kurki 1992 Nicholas 1993, Kimet al. 1998, Häggman-Laitila
1999). Aiemmissa tutkimuksissa myös itsehoidon, elämänhallinnan ja terveyden vä
(Jirovec & Maxwell 1993, Nicholas 1993, Häggman-Laitila 1999) sekä itsensä hyväk
misen, arvostamisen ja itsestä huolenpidon välillä (Pelkonen 1989, Backman 1997, H
man-Laitila 1999) on todettu positiivinen yhteys. Molemmissa ryhmissä oli pieni o
miehiä ja naisia, jotka eivät tehneet mitään hoitaakseen omaa terveyttään. Häggma
tilan (1999) tutkimuksen mukaan terveytensä jäsentymättömäksi kokeneille omatoim
terveydenhoito oli merkityksetöntä.

6.2.2. Vanhenevien ihmisten toimintakyky

Vanhenevien ihmisten fyysinen toimintakyky oli keskimäärin hyvä, sillä tutkittavat ar
oivat selviävänsä itsenäisesti päivittäisistä perustoiminnoista (ADL-toiminnot). Nuor
massa ikäluokassa toimintakyvyn vaihtelu oli suurempaa kuin vanhemmassa. Sitäva
muissa tutkimuksissa on todettu varsinaisten ikääntymiseen liittyvien toimintakyvyn
riöiden alkavan 75-80 vuoden jälkeen (Jylhä 1985, Mikkanen 1988, Laukkanen & H
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Hartikainen, S 1995). Asioiden hoitamisesta (IADL-toiminnot) naiset selvisivät itsen
sesti, mutta yli 75-vuotiaat miehet tarvitsivat apua tiettyihin kotitaloustöihin ja naiset
ointiin kirkonkylällä. Tämä tulos kertonee enemmän siitä kulttuurista, jossa ikäänty
ovat eläneet, kuin varsinaisesti heidän huonosta toimintakyvystään. Ihmisen toimint
kyyn vaikuttavat aikaisempienkin tutkimusten mukaan mm. elämänhistorialliset tek
(Pohjolainen 1987, Suutamaet al. 1988, Koyanoet al. 1988, Leidy 1994, Salminen 1990
Valvanneet al. 1991, Melkas 1994, Song & Lee 1996, Lilja & Borell 1997, Laukkane
1998).

Psyykkistä toimintakykyätutkittiin kognitiivisten toimintojen osalta muistin näkökul-
masta ikääntyvien ihmisten itsensä arvioimana. Tutkittavista kolmannes oli havai
muistinsa huonontuneen päivittäin. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat ristiriitais
koska joissakin tutkimuksissa suurin osa arvioi muistinsa huonontuneen, kun taas to
yli puolet tutkituista arvioi sen olevan hyvän (Mattilaet al. 1989, Ruoppila & Suutama
1990, Salminenet al. 1990, Suutamaet al. 1991, Ryan 1992, Raatikainen 1992, Raatika
nen & Krogerus-Therman 1993, Tiikkanen 1994, Leinonenet al. 1996). Tämä voi johtua
tavasta, jolla muistamisesta on kysytty. Muistivaikeuksiin tulee suhtautua vakav
koska ne voivat kertoa muistiongelmien ohella myös mieliala- tai terveysongelmista (
kavaet al. 1989, Suutamaet al. 1990).

Psyykkinen toimintakyky minäkäsityksenperusteella arvioituna oli ollut lapsena kai
killa keskimäärin hyvä. Aikuisena kaikilla psyykkinen toimintakyky oli ollut hieman huo
nompi kuin lapsena. Aikuisikä oli ollut tutkittavien elämässä vaikeinta, joskin heid
sanojensa mukaan rikkainta aikaa. Tällöin miehet olivat olleet sodassa, naiset suure
sijoukon keskellä yksin hankkimassa elantoa, kasvattamassa lapsia ja hoitamassa
(vrt. esim. Roos 1987). Kehitystehtäväajattelun mukaisesti aikuisuuden myönteisemm
vaiheeksi voi muodostua ensimmäinen vakiintuminen, jolloin työ ja perheen perust
nen ovat keskeisiä asioita (esim. Perho & Korhonen 1993, Ylikarjula 1998). Viime v
sien psyykkinen toimintakyky oli kaikilla ollut keskimäärin hyvä. Eri tutkimukset vanh
nevien psyykkisestä hyvästä olosta, terveydestä, iäkkäiden persoonallisuudesta ja el
hallinnan tunteesta kuvaavat suuren osan vanhenevista ihmisistä tyytyväiseksi ja sop
neeksi elämäänsä (Salminenet al.1990 Suutama 1990, Smits & Kee 1992, Raatikainen
Krogerus-Therman 1993, Nicholas 1993, Lehtonen & Tilvis 1994, Jyrkämä 1995, Ka
lainen & Kivelä 1995).

Myös laadullisen aineiston tuottama kuvaus antoi samansuuntaisia tuloksia. Mieh
naiset kuvasivatelämänsä parastaaikaa osin samalla tavalla. Erot tulivat esille heidä
kuvatessaan elämää kokonaisuudessaan. Naisten mielestä koko elämä on ollut ha
täynnä, mutta miesten elämää on sävyttänyt elämän ankaruus ja sodan kokemukse
silla uskonnollisuus, perhe ja myönteinen elämänasenne antoivatvoimia jaksamiseen, kun
taas miehille velvollisuudet, odotus paremmasta huomisesta, uskonnollisuus ja talou
nen turvallisuus antoivat voimaa. Aikaisempienkin tutkimusten mukaan fyysisellä, e
tionaalisella ja taloudellisella turvallisuudella on merkitystä ikääntyvien kotona selviy
misessä (Forbes 1994, Rissanen & Aavarinne 1996, Pietilä & Tervo 1996) ja uskon
on tärkeä osa ikääntyvien elämänhallinnassa (Wolinsky & Stump 1996, Ylikarjula 199
Naiset olivatyksinäisempiäkuin miehet riippumatta terveydentilasta. Myös aiempien tu
kimustulosten mukaan osa ikääntyvistä tuntee itsensä yksinäiseksi (Suutamaet al. 1988,
Metso 1989, Erjanti 1990, Jyrkämä 1995, Karjalainen & Kivelä 1995, Leinonenet al.



109

eet
-
man
lä

kemi-

-
nta-

uin
in
issa

siin
osal-
ssa

tama
utki-
isessa

ytti-
män

blad

t tar-

inen
iutu-
äheni.
vien
aky-

eys-
aran-
iem-
jen

ning
in
1996, Lilja & Borell 1997). Ikääntyvät, hyväksi ja erinomaiseksi terveytensä arvioin
miehet tunsivatelämän tarkoituksellisemmaksikuin naiset. Eri tutkimusten mukaan suu
rin osa ikääntyvistä tuntee elämän tarkoitukselliseksi (Raatikainen & Krogerus-Ther
1993, Lehtonen & Tilvis 1994) ja on tyytyväinen elämäänsä (Karjalainen & Kive
1995). Noreksen (1992) tutkimuksessa naisvanhuksen elämän tarkoitukselliseksi ko
seen liittyi ymmärretyksi ja hyväksytyksi tuleminen sekä tuen saaminen.

Naistensosiaalinen toimintakykyoli parempi kuin miesten, iällä ja terveydellä ei juuri
kaan ollut vaikutusta. Aikaisemmissa tutkimuksissa hyvä terveys ja fyysinen toimi
kyky olivat yhteydessä hyvään sosiaaliseen toimintakykyyn (Suutamaet al. 1988, Chap-
pel & Bagder 1989, Heikkinen, R-L 1992, Song & Lee 1996) ja naisilla enemmän k
miehillä (Hashizumeet al. 1996, Heidrich 1996). Lähes kaikki tapasivat lapsiaan hyv
usein, puolet jopa päivittäin. Yhteydenpito lapsiin on koettu tärkeimmiksi sosiaalis
suhteissa myös muissa tutkimuksissa (Suutamaet al. 1988, Raatikainen & Krogerus-
Therman 1993, Tiikkanen 1994, Taival 1998). Osallistuminen kyläyhteisön tilaisuuk
oli kaikissa ryhmissä hyvin vähäistä, mutta vanhemman ikäryhmän miehet ja naiset
listuivat tilaisuuksiin useammin kuin nuoremman ryhmän iäkkäät. Myös aikaisemma
tutkimuksessa 75-84 vuotiailla harrastaminen oli lisääntynyt (Pohjolainen 1987, Suu
1988) ja naiset osallistuivat harratuksiin enemmän kuin miehet Jyrkämän (1995) t
muksen mukaan. Naisten elämänlaatu parani päiväkeskustoimintaan osallistum
(Raphaelet al. 1997).

6.2.3. Terveys, toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö

Tutkimukseen osallistuneet käyttivät vähän sosiaalipalveluja. Yksinasuvat miehet kä
vät palveluja hieman enemmän kuin naiset ja molemmat yksinasuvat hieman enem
kuin aviopuolison tai muun kuin aviopuolison kanssa asuvat (Anttila 1988, Bowlinget al.
1991). Tietyissä toiminnoissa miehet tarvitsevat apua enemmän kuin naiset (Win
1988, Gothoni 1990, Koskinen 1994, Karjalainen & Kivelä 1995, Sakari- Rantalaet al.
1995, Arber 1996, Hämäläinen 1997). Tyydyttävän terveyden omaavat naiset tunsiva
vetta käyttää sosiaalipalveluja enemmän kuin miehet (Dellasegaet al. 1994, Penninget
al. 1995, Arber 1996, myös Virjo 1996).

Psykososiaalisen terveyden, samoin kuin fyysisen toimintakyvynkin huonontum
lisäsi vanhempien miesten sosiaalipalvelujen käyttöä päivittäisistä toiminnoista suor
misessa. Sosiaalisen toimintakyvyn parantuessa palvelujen käyttö pääasiallisesti v
Tulos on odotettu ja tukee aiempia tutkimuksia, joissa huonon toimintakyvyn omaa
ikääntyneiden on todettu käyttävän sosiaalipalveluja enemmän kuin hyvän toimint
vyn omaavien (Bowlinget al. 1991, Valvanneet al. 1991, Koskinen 1994). Sosiaalinen
tuki on vähentänyt kotipalvelujen käyttöä (Penning 1995).

Tämän tutkimuksen mukaan yli puolet tutkittavista arvioi tunteneensa tarvetta terv
palvelujen käyttöön harvoin tai ei lainkaan. Fyysisen ja psykososiaalisen terveyden p
tuessa kumpikin ikäluokka ja sukupuoli tarvitsi vähemmän terveyspalveluja, kuten a
missakin tutkimuksissa. Tulos osoitti, että itsearvioitu terveys selitti terveyspalvelu
käyttöä, mikä on aiempienkin tutkimusten mukaista (Eve 1988, Strain 1991, Pen
1995, Virjo 1996, Deninget al. 1998). Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, toisin ku
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tässä tutkimuksessa, että vanhenevat ihmiset käyttävät runsaasti palveluita (Heikkine
L 1989, Wolinsky & Johnson 1991, Valvanneet al. 1992). Tässä tutkimuksessa miehe
käyttivät terveyspalveluita hieman enemmän kuin naiset, ja yli 75-vuotiaat hieman en
män kuin nuoremmat. Psyykkisen toimintakyvyn ja terveyspalvelujen käytön yhteyd
oli nähtävissä, että vanhemman ryhmän naisten psyykkisen toimintakyvyn parantu
heidän terveyspalvelujen käyttönsä oli vähäisempää, mutta vastaavan ikäisillä miehi
hieman lisääntyi. Aikaisemmissa tutkimuksissa ikääntyvät ihmiset, joilla on hyvä si
sen elämänhallintakyky, ovat käyttäneet vähän terveyspalveluja (Krause 1988, S
1991). Sosiaalisen toimintakyvyn ollessa hyvän terveyspalvelujen käyttö oli vähäis
pää. Tässä aineistossa miesten runsaampaa palvelujen käyttöä saattaa selittää
miesten itsearvioitu terveys oli hieman huonompi kuin naisten, joten on luonnollista,
he käyttivät myös palveluja enemmän kuin naiset. Tulos poikkeaa osin aiemmista t
muksista, joissa on esitetty, että naiset käyttävät enemmän palveluita, mutta on myö
kimuksia, joissa sukupuolella ei ole ollut merkitystä palvelujen käytön suhteen (Bow
1991, Murphy & Hepworth 1996, Winblad 1988).

Tässä tutkimuksessa avioliitossa olevat tunsivat tarvetta käyttää sekä sosiaali- et
veydenhuollon palveluita vähän enemmän kuin lesket tai naimattomat. Tulos saattaa
toa siitä, että aviopuolison kanssa asuvat olivat huonokuntoisempia kuin naimattom
lesket ja he hakeutuivat helpommin hoitoon kuin naimattomat tai lesket ja eronneet. M
Bowling ym. (1991) tutkimuksen mukaan iällä, sukupuolella ja sosiaalisen verkos
luonteella ei ole juurikaan vaikutusta palvelujen käyttöön, joskin yli 85-vuotiaat na
käyttävät enemmän palveluja. Tutkimuksissa on todettu, että sosiaalisella tuella on
merkitystä terveyspalvelujen käyttöön (Krause 1988, Penning 1995). Wolinskyn ja J
sonin (1992) tutkimuksessa leskeys ei tilastollisesti merkittävästi lisännyt palvelujen k
töä; vain hoitokotiin sijoittumisessa sillä oli merkitystä.

Tutkittaessa iän, fyysisen toimintakyvyn ja terveyden yhteyttä terveyspalvelujen k
töön, huomattiin, että terveys erotteli parhaiten terveyspalvelujen käyttäjät. Fyysisen
mintakyvyn osalta päivittäisistä perustoiminnoista ja asioiden hoitamisesta suoriut
nen erottelivat yhtä hyvin käyttäjät. Iällä ja sukupuolella ei ollut vaikutusta palvelu
käyttöön. Tulos on aikaisempien tutkimusten mukainen, eli ikääntyvät käyttävät terv
palveluja, jos heillä on lääketieteellisen hoidon tarve (Eve 1988, Mutran & Ferraro 19
Bowling et al. 1991, Strain 1991, Penning 1995, Murphy & Hepworth 1996, Deninget
al.1998). Toisaalta eri tutkimuksissa on todettu ikääntymisen lisäävän palvelujen kä
(Winblad 1988, Koskinen 1994, Karjalainen & Kivelä 1995, Murphy & Hepworth 199
Deninget al.1998).

Tutkittavat arvioivat saaneensa usein tarvitsemansa avun käyttäessään terveyde
lon palveluita ja tämä on tukenut heidän selviytymistään. Kuitenkin osa molempien
ryhmien naisista ja vanhemmista miehistä oli kokenut, että ohjeet ja neuvot eivät o
auttaneet heitä selviytymään kotona. Ovatko ohjeet ja neuvot olleet liian vaikeita ymm
rettäväksi vai onko ne jääneet saamatta? Eri tutkimuksissa on tullut esiin, että ikään
eivät käyttäneet palveluita, koska eivät olleet saaneet apua tai niitä oli vaikea saada
honi 1990, Laukkanenet al. 1991; Raatikainen 1992 a,b) tai jos he eivät ole tyytyväis
palveluihin. (Strain 1991, Virjo 1996). Myös tutkittavien omat asenteet ikääntymise
johon heidän mielestään liittyy sairaudet ja erilainen raihnaisuus, on tarkastelem
arvoinen asia palvelujen käytön kannalta.



111

etoa
en
yä,

n ja
kyky
kei-
ssa
tar-

työs-
inta-

rojen
oito-
onen
vystä

kke-
erve-
arvit-
ä sel-

tisai-
taky-

ynsä
itä.
stä,
vat

in on
änty-
miten
tun-
vänä
man

en ja

toi-
ja
on

inen
itä

änty-
Tutkimus osoitti, että strukturoidilla haastattelulla saa suhteellisen luotettavaa ti
ikääntyvien ihmisten fyysisestä toimintakyvystä. Psyykkisen toimintakyvyn tutkimin
oli vaikeampaa. Minäkäsitys on yksi tärkeä tekijä tutkittaessa psyykkistä toimintakyk
silla se kuvasti ikääntyvien ihmisten päivittäistä selviytymistä kotona. Minäkäsitykse
itsestä huolenpidon on todettu olevan yhteydessä toisiinsa. Sosiaalinen toiminta
kuvasi sitä sosiaalista kanssakäymistä, jota ikääntyvillä oli. Olisikin tärkeää miettiä
noja verkostojen luomiseksi niille ihmisille, jotka kokivat yksinäisyyttä. Tässä asia
yhteisöllinen näkökulma ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä on
peellinen (esim. Asikainen 1999).

6.3. Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle ja sosiaali-ja
terveydenhuollolle

Tämä tutkimus kohdistuu gerontologisen hoitotyön alueelle. Gerontologisessa hoito
sä ollaan kiinnostuneita vanhenevien ihmisten elämästä, heidän terveydestään ja toim
kyvystään. Terveyden edistäminen sekä yksilö että yhteisölähtöisesti sekä voimava
vahvistaminen ovat keskeistä vanhenevien ihmisten hoitotyössä. Gerontologinen h
työn tutkimus on tärkeää ikääntyvän väestön määrän kasvun takia ja se edellyttää m
tieteenalan tietoa vanhenevien ihmisten terveydestä ja sairauksista sekä toimintaky
ja niistä auttamismenetelmistä, joilla voidaan ehkäistä sairauksia ja toimintakyvn hei
nemistä Vanhenevien ihmisten omat arvioinnit terveydestä, hyvästä olosta ja oman t
yden hoitamisesta sekä toimintakyvystä ovat tärkeitä. Lisäksi on hyvä saada tietoa t
tavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, jotka saattavat edesauttaa ikääntyvi
viämään mahdollisimman pitkään kotona asumisessa.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää avoterveydenhuollossa, mm. ko
raanhoidossa ja hoitotyön koulutuksessa arvioitaessa vanhusten terveyttä ja toimin
kyä. Tutkimuksen tulosten mukaan haastatellut arvioivat terveytensä ja toimintakyk
hyväksi, vaikka heillä oli useita sairauksia, ja suuri osa käytti myös päivittäin lääkke
Ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn tukeminen edellyttää tietoa terveyde
mutta myös sairauksista, joita ikääntyvillä on. Riittävä näkö, kuulo ja lihaskunto autta
ehkäisemään tapaturmia ja ehkäisevät eristäytymistä muista ihmisistä. Muistihäiriöih
aina suhtauduttava vakavasti. On tärkeä myös hoitotyössä oppia tunnistamaan ikä
vien masennus ja kehittää auttamismenetelmiä sen ehkäisemiseksi. Sen lisäksi,
ikääntyvät arvioivat terveyttään, saatiin tietoa myös ikääntyvien ihmisten hyvän olon
teen lähteistä. Siksi hoitotyössä olisi tärkeää ymmärtää ikääntyvien terveys myös hy
olona eikä vain sairauden puuttumisena. Suurin osa ikääntyvistä oli varsin tietoisia o
terveyden hoitamisesta. Hoitotyön haasteeksi nousee niiden ikääntyvien tukemin
ohjaaminen, jotka eivät välitä pitää huolta itsestään.

Itsenäisen elämän kannalta on oleellista toimintakyvyn säilyminen ja päivittäisistä
minnoista selviytyminen mahdollisimman pitkään sairauksista huolimatta. Yksilön
myös hänelle merkityksellisen yhteisön terveyttä tukevan toiminnan vahvistaminen
olennaista ikääntyvien päivittäisessä selviytymisessä. Fyysisen toimintakyvyn tukem
ja tietoisuus esimerkiksi lihaskunnon ylläpitämisestä liikunnan keinoin ovat tärke
ennaltaehkäisevän hoidon toteuttamiseksi. Minäkäsityksen vahvistaminen on ikä
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välle tärkeä psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Myös sosiaalisen verkoston
massaolo ja sen vahvistaminen edesauttavat ikääntyviä selviytymään kotona. Toimin
kymittarit auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä yhteisen ymmärryksen lö
misessä puhuttaessa vanhenevien ihmisten selviytymisestä jokapäiväisessä elä
Suhteellisen yksinkertaisten ja validien toimintakykymittarien kehittelemiseen, erityis
psykososiaalisen toimintakyvyn alueella, pitää vielä kiinnittää huomiota.

Tutkimuksen tulosten mukaan ikääntyvät käyttivät vähän sosiaali- ja terveyspalve
huolimatta heillä olevista sairauksista ja toiminnanvajaavuuksista. Palvelujärjeste
tavoittaa nykyisellään iäkkäät henkilöt varsin myöhään toiminnanvajavuuksien jo ilma
nuttua ja palveluja on kehitetty pääasiassa tälle ryhmälle. Ikääntyvien palvelujen kä
saattaa vähentää sopeutuminen iän tuomiin vaivoihin ja pitkät matkat ja huonot kulk
teydet. Olisi kuitenkin tärkeä tukea ikääntyviä ihmisiä hakemaan palveluja, jotta enne
kainen toiminnan vajavuus voitaisiin ehkäistä, koska vähäistenkin toiminnanvajavuuk
on osoitettu ennustavan mahdollisia vaikeampia häiriöitä (Laukkanen 1998). Koko pa
lujärjestelmän on tuettava tätä tavoitetta ja tarjottava erilaisia palvelumahdollisuuk
kuntouttavan ja lyhythoidon jaksoja sekä mahdollistettava toimivat avopalvelut ikää
vien tarpeita vastaaviksi.

6.4. Jatkotutkimusehdotukset

Tässä tutkimuksessa arvioitiin maaseudun pienessä kyläyhteisössä asuvien ikään
ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettua tarvetta. Tu
mustulosten mukaan toimintakyky ja terveys olivat yhteydessä toisiinsa. Sosiaali- ja
veyspalvelujen käyttö oli vähäistä huolimatta monista sairauksista, joita tutkittavilla
Toimintakykynsä ja terveytensä säilyttämiseksi on tärkeää myös vanhenevana ihm
pyrkiä ylläpitämään terveyttä ja toimintakykyä ja tarvittaessa saada riittävästi niitä sos
li- ja terveydenhuollon palveluja, jotka auttaisivat ikääntyviä ihmisä selviytymään koto

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraavia jatkotutkimusaiheita:
1. Tärkeää on selvittää, miten voidaan edistää ikääntyvien terveyttä ja toimintaky

hyvää oloa ja omaa terveydenhoitoa siten, että heidän elämänlaatunsa olisi
Vanhenevien ihmisten merkityksellisen yhteisön terveyden edistäminen ja om
voimavojen vahvistaminen ovat keskeisiä tutkimusalueita. Tietoa tarvitaan m
niistä ennaltaehkäisevistä auttamismenetelmistä, jotka auttavat ikääntyviä ihm
selviytymään mahdollisimman pitkään siinä ympäristössä, jossa he itse haluai
elää.

2. Tarvitaan lisätutkimusta myös siitä, miten toteutetaan moniammatillinen, geriatr
arviointi, jossa selvitetään ikääntyvien terveys, fyysinen ja psyykkinen toimintaky
ja sosiaalinen verkosto, joka suhteutetaan potilaan omiin odotuksiin ja ympäri
vaatimuksiin (Lindberget al.1998).

3. Psyykkisen toimintakyvyn tutkiminen on monissa tutkimuksissa todettu vaikea
Sen vuoksi olisi tärkeää kehittää hoitotieteen lähtökohdista oleva mittari, j
täydentäisi muita toimintakykymittareita. Elämänkulun tapahtumat arkipäivä
selviytymiseen liittyvistä asioista ovat vanhenevan ihmisen toimintakyvylle
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hyvinvoinnille tärkeää. Lisäksi mittari täydentäisi kognitiivisen toimintakyvy
arviointia. Se, mitä vanhus on ihmisenä ja miten hän näkee elämänsä, riippuu p
hänen menneisyydestään, nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan.

4. Tutkimus antoi myös haasteita selvittää, miten vanhenevat ihmiset saisivat sel
palveluja, jotka auttaisivat heitä selviytymään mahdollisimman pitkään kotona. M
antaa ohjeita ja neuvoja ikääntyville ihmisille niin, että he kokisivat olevansa nii
osallisena ja saavansa niistä apua?

5. On myöskin tutkittava terveyspalvelujen saatavuutta alueilla, jotka ovat kauk
taajamista. Millaisia mahdollisuuksia ikääntyvällä ihmisellä on hakea palveluita
käyttää niitä?

6. Tärkeää on selvittää, missä määrin terveydenhoitajilla on mahdollisuus lu
yhteistyössä omaisten, yksityisten ja julkisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa
sosiaalisia verkostoja, joiden avun turvin ikääntyvä ihminen selviää mahdollisimm
pitkään kotona asumisessa.

7. On myös tärkeä tutkia, miten kaupunkioloissa asuvat ihmiset arvioivat terveytt
toimintakykyään ja palvelujen käyttöä. Tiiviissä kyläyhteisössä ihmiset pitävät hu
toisistaan, mutta kaupunkioloissa vanheneva ihminen saattaa jäädä yksin etenk
hän ei kuulu minkään palvelujärjestelmän piiriin.
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7. Johtopäätökset

Tämä tutkimus antoi tietoa ikääntyvien ihmisten terveydestä, toimintakyvystä ja sosi
ja terveyspalvelujen käyttötarpeesta päivittäisessä selviytymisessä. Suurelta
tutkimustulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten tulosten ka
Ikääntyvien ihmisten terveydestä saatiin uutta tietoa hyvän olon ja oman tervey
hoitamisen näkökulmista. Uutta tietoa saatiin myös psyykkisestä toimintakyvy
minäkäsityksen perusteella arvioituna, mitä aikaisemmin ei ole tutkittu tä
näkökulmasta sekä ikääntyvien elämän parhaasta ajasta sekä voimavarojen läh
päivittäisessä selviytymisessä.
1. Tulosten mukaan monista sairauksista ja päivittäisestä lääkkeiden käytöstä huoli

ikääntyvät arvioivat terveytensä hyväski. Tämänkin tutkimus osoitti, että hyvä olo
terveys liittyivät toisiinsa. Hyvää oloa toivat terveyden lisäksi jokapäiväise
elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat. Myös oman terveyden hoitami
kuului luonnollisena osana ikääntyvien elämään, mikä ilmeni itsestä huolenpit
elämäntilanteen mukaisesti. Kuitenkin haastatelluissa oli myös heitä, jotka e
välittäneet hoitaa itseään.

2. Tulokset vahvistivat tietoa vanhenevien ihmisten selviytymisestä kotona sairauk
ja toimintakyvyn heikkouksista huolimatta. Vanhemman ikäryhmän mies
avuntarve asioiden hoitamisessa saattoi johtua siitä, että naiset olivat nämä asia
huolehtineet.

3. Tutkimukseen osallistuneet arvioivat viime vuosien psyykkisen toimintakykyn
hyväksi, kuten myös aiemmissa elämänkulun vaiheissakin. Useat ikääntyvät ihm
elivät elämänsä parasta aikaa nyt, sillä tämä oli itsenäisyyden ja riippumattomu
aikaa. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että uskonnollisuus oli tärkeä voimava
ikääntyvien päivittäisessä selviytymisessä. Lisäksi naisia auttoivat selviytym
perheen sosiaaliset suhteet ja niiden toimivuus, kun taas miehet kokivat, että eläm
oli pakko selviytyä.

4. Miesten ja naisten erilaisuus sosiaalisissa suhteissa tulee esiin tässä
aiemmissakin tutkimuksissa. Miehillä elämän ulkoiset puitteet ja työt oliv
merkityksellisiä, kun taas naisille tärkeämpiä olivat ihmissuhteet ja niiden laa
Naisten sosiaaliset verkostot olivat laajempia ja heillä oli enemmän läheisiä
luottamuksellisia ihmissuhteita. Toisaalta kontaktien vähäisyys ja osallistumattom
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Kysymys voi olla myös mahdollisuuksien vähyydestä tai kulkemisvaikeuksi
erilaisiin tilaisuuksiin.

5. Koettu terveys ja toimintakyky olivat yhteydessä toisiinsa. Terveyden ollessa hy
myös kokonaistoimintakykykin oli hyvä, mutta huolimatta huonoksi itsearvioidu
terveydestä toimintakyky saattoi olla erinomainen.

6. Sosiaalipalveluja tutkittavat käyttivät hyvin vähän sairauksistaan huolima
Sosiaalipalvelujen käytön vähäisyteen saattoi vaikuttaa myös se, että palvelu
ollut riittävästi saatavilla.

7. Terveys ja terveyspalvelujen käyttö olivat yhteydessä toisiinsa. Jos koettu tervey
hyvä, palvelujen käyttö oli vähäistä. Fyysisen toimintakyvyn vajavuus lisäsi hiem
terveyspalveluiden käyttöä, muilla toimintakyvyn osa-alueilla sillä ei ollut yhtey
palvelujen käyttöön. Vanhenevien ihmisten terveys oli kuitenkin tärkein tekijä, jo
vaikutti terveyspalvelujen käyttöön. Myös aiemmissa tutkimuksissa on esitetty,
ikääntyvät käyttävät palveluita itsearvioidun terveyden perusteella ja tuntiess
tarvitsevansa lääketieteellistä apua.

8. Vanhenevat ihmiset saivat avun sen hetkiseen terveyteensä käyttäe
terveyspalveluita, mutta ilmeisesti heidän hoitohenkilökunnalta saamansa ohjeet
olleet riittävän selkeitä, jotta ikääntyvät olisivat kokeneet ne hyödyllisiksi.
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LIITE 1.

Vanhenevien ihmisten terveyteen liittyviä suomalaisia tutkimuksia.

Tutkija, julkaisun ajan-
kohta ja tutkimusaihe

Aineisto, tutkittavien ikä,
tutkimusalue ja menetelmät

Terveyden mittaaminen Keskeisiä tutkimustuloksia

Jylhä 1985 Oman tervey-
den kokeminen eläkeiässä

Tutkimukseen osallistui
465 kotona asuvaa tampere-
laista, 60-89-vuotiasta,
joista miehiä 473 ja naisia
465. Haastattelututkimus

Terveyttä tutkittiin koe-
tun terveyden, oireiden
ja päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisen
näkökulmista.

30-44 % miehistä ja 36-43 % naisista arvioi
terveytensä erittäin hyväksi tai melko
hyväksi.. Varsin monet pitivät itseään ter-
veinä taudeista huolimatta. Yhdeksän kym-
menestä kertoi itsellään olevan ainakin
yhden pitkäaikaisen taudin.

Nissinen & Kivelä &
Puska 1985 65-74-vuoti-
aiden itäsuomalaisten ter-
veys ja toimintakyky

Tutkimukseen osallistui
480 itäsuomalaista 65-74
vuotiasta.
Strukturoitu kyselytutkimus

Terveyttä tutkittiin koe-
tun terveyden ja oireiden
kokemisen näkökulmas-
ta

22 % miehistä ja 24 % naisista koki tervey-
tensä hyväksi tai melko hyväksi, huonoksi
tai melko huonoksi 29 % miehistä ja 23 %
naisista. Erilaisiin sairauksiin liittyviä
oireita koki 77 % miehistä vähän ja naisista
60 %.

Pohjolainen 1987
Toimintakykyisyys terve-
ydentila ja elämäntyyli
71-75 vuotiailla miehillä

Tutkimukseen osallistui
176 jyväskyläläistä 71-75
vuotiasta miestä, joista 119
osallistui sekä kyselyyn että
laboratoriotutkimuksiin

Terveyttä tutkittiin sub-
jektiivisena ja objektii-
visena terveydentilana
lääkärin tekemän kliini-
sen tarkastuksen, haas-
tattelun ja sairauskerto-
musten perusteella.

8 % tutkituista arvioi terveytensä hyväksi.
43 %:lla oli vähintään kolme pitkäaikaissai-
rautta. Yleisimmät sairaudet olivat selkäsai-
raudet, sydämen toiminnanvajaus, angina
pectoris, verenpainetauti ja nivelsairaudet.
76 %:lla oli jokin liikuntaelimistön vamma.

Mikkanen 1988 Vanhus-
ten kokema terveyden-
tila, toimintakyky ja
avunsaanti

Tutkimukseen osallistui
566 kuopiolaista 70-79
vuotiasta ja yli 80 vuotiaat.
Miehiä oli 131 ja naisia
302.
Strukturoitu kyselylomake

Terveyttä tutkittiin koe-
tun terveyden avulla
sekä oireita ja vaivoja
kartoittamalla sekä tie-
dustelemalla lääkkeiden
käyttöä.

Vastanneista 36 % piti terveytään hyvänä ja
20 % huonona tai melko huonona. 11-15 %
koki usein haittaa muistamattomuudesta.
Alakuloisuutta ja masentuneisuutta oli 6
%:lla usein. 76 % ilmoitti käyttävänsä sään-
nöllisesti lääkärin määräämiä lääkkeitä.

Suutamaet al. 1988
Iäkkäiden elinolosuhteet
sekä psyykkinen ja sosi-
aalinen toimintakykyi-
syys.

Tutkimukseen osallistui
175 kotona asuvaa 75-84
vuotiasta Jyväskylästä ja
ympäristökunnista. Perus-
joukosta 2/3 osaa naisia ja
1/3 osa miehiä.
Haastattelu, testit ja arvi-
oinnit, myöhemmin 58:lle
tehtiin neuropsykologinen
tutkimus

Terveyttä tutkittiin koe-
tun terveydentilan ja sai-
rastavuuden kautta

Melko hyväksi terveydentilansa koki 34 %
ja heikoksi tai melko heikoksi 26 % tutki-
tuista. 75-79-vuotiaista miehistä 10 % ja
naisista 9 % ja 80-84-vuotiaista miehistä 11
% ja naisista 9 % arvioi terveydentilansa
erittäin hyväksi. Tutkittavilla oli ainakin
yksi pitkäaikaissairaus. Suurimmat sairaus-
ryhmät olivat verenkiertoelinten- ja tuki- ja
liikuntaelinsairaudet. Mielenterveyden häi-
riöitä ei juuri ollut. Tutkittavilla oli jonkin-
verran muistivaikeuksia. Kolmella neljästä
tutkitusta oli vähintäänkin yksi lääkärin
määrämä lääke. Näkö ja kuulo olivat hyvät.
Päivittäistä avuntarvetta oli naisilla enem-
män kuin miehillä, 80-84 vuotiailla suurem-
paa kuin nuoremmalla ikäryhmällä..

Winblad 1988 75 vuotta
täyttäneiden terveyden-
tila ja hoito maaseudulla

Tutkimukseen osallistui
348, yli 75 v. joista miehiä
127 ja naisia 221 Pyhäjär-
ven-Kärsämäen alueelta.
Haastattelu, havainnointi
sekä eri terveyden huolto-
laitosten asiakirjat

Terveyden tutkiminen
perustui lääketieteelli-
seen diagnoosiin

Yhdeksällä kymmenestä oli jokin pitkäai-
kainen sairaus. Naisilla oli miehiä enemmän
verenkierto-, urogenitaali-, tuki- ja liikunta-
elimistön sekä endokriinisiä sairauksia.
Miehillä oli runsaammin kroonisia hengi-
tyselinsairauksia. Mentaalisen toiminnan
häiriöitä esiintyi nuoremmassa ikäluokassa
10 %:lla ja vanhemmassa 19 %:lla.
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Anttila 1989. Maaseudun
vanhusten terveydentila,
sosiaali- ja terveyspalve-
lujen käyttö ja kuolleisuus

Tutkimukseen osallistui v.
1978 1040 65-vuotiasta ja
v. 1988 537 75-vuotiasta
kotona asuvaa Kuusamon
kunnasta.
Haastattelututkimus
(samat henkilöt haastatel-
tiin uudelleen)

Terveyttä tutkittiin saira-
uksien, vaivojen ja koe-
tun terveyden avulla.
Lisäksi tutkittavat vasta-
sivat mielenterveyskyse-
lyyn. Lisäksi selvitettiin
kodinhoitoapu, kotisai-
raanhoitajan ja terveys-
keskuslääkärillä käynnit.

V. 1988 haastattelussa 62 % arvioi tervey-
dentilansa hyväksi ja 38 % huonohkoksi tai
huonoksi. Huonoksi arvioivilla oli muita
enemmän sairauksia ja he käyttivät muita
enemmän myös lääkkeitä. Vuonna 1988
valitti masentuneisuutta joka neljäs 75-84
vuotias.

Mattila et al. 1989
Turvaprojekti: Eläkkeelle
siirtyminen ja vanhuu-
teen sopeutuminen

Tutkimukseen osallistui
vuonna 1920 syntyneitä
turkulaisia 200 ja 189 maa-
seudulla asuvaa.
Haastattelut, kyselyt, psy-
kologiset tutkimukset, labo-
ratoriotutkimuksia ja
kliininen lääkärintutkimus

Terveyttä tutkittaessa
kerättiin tietoja psyyk
kisestä ja ruumiillisesta
terveydentilasta, aiem-
mista sairauksista, hoito-
palveluista ja lääkkeiden
käytöstä, lapsuuden olo-
suhteista ja nuoruusiän
kehityksestä, ihmissuh-
teista, vapaa-ajasta ja
harrastuksista, luonteen
kuvauksesta ja suhtautu-
misesta eläkkeelle jää-
miseen, tulevaisuuteen
ja kuolemaan.

Kaupunkilaismiehistä 62 % ja naisista 65
% piti terveyttään erittäin hyvänä tai
hyvänä. Maaseudun miehistä 59 % ja nai-
sista 64 % piti terveyttään erittäin hyvänä
tai hyvänä. 41 % maalaisista ja 38 % kau-
punkilaisista koki terveytensä huonoksi tai
melko huonoksi. Yleisempiä sairauksia oli-
vat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä
sydän ja verenpainetauti. Suurin osa tutki-
tuista oli tyytyväisiä elämäänsä. Elämäniloa
kokeneita oli kaupungissa enemmän kuin
maaseudulla. Somaattinen ja psyykkinen
sairaus liittyivät usein yhteen. Tyytymättö-
myys sukupuolisuhteisiin oli naisilla ylei-
sempää kuin miehillä.

Metso 1989
Kotisairaanhoidon mah-
dollisuudet ja rajoitukset

Tutkimukseen osallistui
232 kotisairaanhoitopoti-
lasta Lappeenrannasta.
Tutkittujen keski-ikä oli n.
76 v. Haastattelututkimus.

Tutkittavien terveyttä
tarkasteltiin mm. tiedus-
telemalla fyysistä toi-
mintakykyä, dementiaa,
depressiota, subjektii-
vista tyytyväisyyttä,
sosiaalisia kontakteja,
diagnooseja ja lääkitystä

Sydämen vajaatoiminta oli yleisin diag-
noosi kotisairaanhoidon potilailla. Säännöl-
linen lääkitys oli 91 %:lla. Keskivaikea tai
vaikea dementia oli 3 %:lla kotisairaanhoi-
don asiakkaista. Keskivaikea tai vaikea dep-
ressio oli 4.2 %:lla.

Heikkinen, Eet al. 1992
Terveys

Tutkimukseen osallistui
jyväskyläläisiä , joista 75
vuotiaita oli 318 ja 80 vuo-
tiaita oli 248 vuosilta
1988-1990. Haastattelutut-
kimus

Terveyttä tutkittiin ter-
veyden kokemisen, tie-
dossa olevien
sairauksien, oireiden ja
lääkkeiden käytön näkö-
kulmasta sekä laborato-
riossa tehtyjen
polikliinisten tutkimus-
ten avulla.

Noin 33 % miehistä ja 30 % naisista arvioi
terveytensä hyväksi. Huonoksi terveytensä
kokeneiden määrä oli 80-vuotiailla kaksin-
kertainen verrattuna 75 vuotiaisiin. Ylei-
simmät sairaudet olivat sydän- ja verisuoni-
ja tuki- ja liikuntaelintensairauksia.Viides-
osalla miehistä ja kolmasosalla naisista oli 5
tai useampia lääkkeitä.

Heikkinen, R-L 1992
Psykososiaalisen hyvin-
voinnin sekä sosiaalisen
yhteisyyden ja suoriutu-
misen arviointi.

Tutkimukseen osallistui
jyväskyläläisiä, joista 75
vuotiaita oli 318 ja 80 vuo-
tiaita oli 248 vuosilta
1988-1990.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus

Psyykkistä hyvinvointia
tutkittiin mielialakyse-
lyllä.

75-vuotiaista miehistä lähes kolmannes ja
naisista runsas kolmannes oli lievästi dep-
ressiivisiä. 80-vuotiaista naisista 44 % ja
miehistä 37 % oli ollut masentuneita vii-
meisen viikon aikana.

Raatikainen 1992
Self-Activeness in Domi-
ciliary care

Tutkimukseen osallistui
129 kotisairaanhoitopoti-
lasta, joista 13% oli alle 65v
ja melkeinpä joka neljäs 85
v., ja 202 omaista Helsingin
alueella.
Haastattelututkimus
(tiedot tässä vain potilaiden
osalta)

Tutkittavilta kysyttiin
mm. sairauksista ja sel-
viytymisvaikeuksista,
fyysistä- ja psyykkistä
hyvinvointia ja kuntou-
tukseen ja hoitoihin liit-
tyviä asioita.

39 % arvioi terveytensä jokseenkin hyväksi
ja 36 % heikoksi. 60 %:lla oli sydän- ja
verisuonisairaus. 28 % nukkui erittäin
hyvin. Liikkumiskyky oli viidellä prosen-
tilla erittäin hyvä. 10 % tunsi itsensä hyvin
masentuneeksi. 29 % tunsi kiinnostusta elä-
mään. 30 % tunsi itsensä tyytyväiseksi. 70
% ei tuntenut pelkoa eikä ahdistusta.
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Raatikainen & Kroge-
rus-Therman 1993 Van-
husten itsemäärääminen
Turun kaupungin tervey-
denhuollossa

Tutkimukseen osallistui
213 kotisairaanhoidon sekä
188 sairaalapotilasta Turun
alueelta
(tässä tulokset avohoitopo-
tilaiden kohdalta)

Terveyttä tutkittiin saira-
uksien näkökulmasta

27 % tunsi itsensä terveeksi 71 %:lla oli
sydän ja verisuonisairaus, 66 %:lla tuki- ja
liikuntaelinsairaus. Kuulo oli 57 %:lla nor-
maali, 85 %:lla oli silmälasit. 49 % nukkui
huonosti. 47 % tunsi masentuneisuutta har-
voin.

Lehtonen & Tilvis 1994
Turun vanhustutkimus

Tutkimukseen osallistui
1466 tutkittavaa, jotka oli-
vat syntyneet 1920. Terve-
ystarkastus ja haastattelut.

Terveyttä tutkittiin koet-
tuna terveytenä ja eri-
laisten sairauksien
avulla.

Kolmeneljäsosaa tutkituista tunsi itsensä
terveeksi. Yleisempiä sairausryhmiä olivat
sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet, soke-
ritauti, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä
depressio.

Hartikainen 1995 Van-
huuden päivät kotona ja
vanhainkodissa

Tutkimukseen osallistui 58
vuorohoitoon tullutta hel-
sinkiläisvanhusta, joiden
keski-ikä oli 81-vuotta ja
vertailuryhmään 55 osas-
toilla olevaa vanhusta, joi-
den keski-ikä oli 83 vuotta.
Haastattelututkimus

Terveyttä arvioitiin
kysymällä koettua terve-
yttä ja sairauksia ja
lisäksi tarkasteltiin poti-
lasasiakirjoista mm.van-
husten sairauksia.

Tutkimusryhmän vanhuksista 55 %:lla oli
tuki- ja liikuntaelinsairauksia, 41 %:lla
sydän- ja verisuonisairauksia, 26 %:lla
virtsa- ja sukupuolielimiin liittyviä vaivoja.
33 % kärsi dementiasta ja 9 % mielenterve-
yshäiriöistä.

Isoaho 1995
Astma ja krooninen
obstruktiivinen keuhko-
sairaus iäkkäässä väestös-
sävallitsevuus ja yhteydet
toimintakykyyn

Tutkimukseen osallistui yli
64-vuotta täyttäneitä
COPD:tä sairastavia mie-
hiä 61 ja naisia 21 ja näille
verrokkiryhmät Liedon
kunnassa.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus toimintakyvyn osalta
sekä erilaiset testit.

Terveyttä tutkittiin haas-
tatteluin kysyen erityi-
sesti keuhko-, sydän- ja
verisuonitautien oireista.
Depressiivisyys tutkit-
tiin Zungin testillä.

COPD todettiin 61miehellä ja 21 naisella.
29 % miehistä ja 43 % naisista kärsi unihäi-
riöistä. Alentunut sukupuolihalu oli 36 %
miehistä ja 38 %:lla naisista. 26 % miehistä
ja 33 % naisista oli depressiivisiä.

Karjalainen & Kivelä
1995 Iäkkäiden palveluta-
loasukkaiden terveys, toi-
mintakyky ja elämänlaatu

Kohderymänä olivat 20 pal-
velutalon asukkaat Poh-
jois- ja Itä-Suomen alueella.
Miehiä oli tutkimuksessa
120 ja heidän keski-ikänsä
oli 72.5 vuotta ja naisia
380, joiden keski-ikä oli n.
76.6 vuotta.
Haastattelu- ja havainnoin-
titutkimus

Terveyttä arvioitiin tut-
kittavien omana koke-
muksena, sairauksina ja
oireiden kokemisena.
Lisäksi kysyttiin lääk-
keiden käytöstä, depres-
siosta ja yksinäisyyden
kokemuksia.

Lähes kolmasosa (30 %) miehistä ja nai-
sista noin neljännes (26 %) koki terveytensä
joko erittäin hyväksi tai hyväksi. Miesten
ikäryhmien välillä ei ollut eroja, mutta van-
hemman ikäryhmän naiset kokivat tervey-
tensä huonommaksi kuin nuoremman.
Verenkiertoelinten, tuki- ja liikuntaelinten
sekä näköaistin sairaudet olivat yleisiä.
Miesten ja naisten lääkkeiden määrä vaih-
teli 0-15. Depressiivisiä oli joka kymmenes
mies ja neljäsosa naisista.

Sakari-Rantalaet al. 1995
Iäkkäiden toimintakyky ja
terveystutkimus

Tutkimukseen osallistui
295 Jyväskylässä ja Keu-
ruu-Multialla 92 75-vuoti-
asta. Haastattelu ja
laboratoriotutkimukset.

Terveydentilaa arvioi-
tiin koetun terveyden,
itseilmoitettujen ja lää-
kärintarkastuksessa
esiintulleiden sairauk-
sien sekä reseptilääkkei-
den käytön avulla.

Tutkittujen väestöjen välillä ei havaittu suu-
ria eroja terveydessä. Hyväksi tai erittäin
hyväksi terveydentilansa koki jyväskylä-
läismiehistä 14 % ja naisista 15 % ja keu-
ruu-multialaismiehistä 3 % ja naisista 13 %.
Pitkäaikaissairauksia oli jyäskyläläismie-
hillä km. 2.3 ja naisilla 2.4 ja keuruu-multi-
alaisilla miehillä km. 3.2 ja naisilla 3.3.
Eniten sairastettiin verenkiertoelimistön sai-
rauksia, tuki-ja liikuntaelinten sairauksia ja
kolmanneksi hermoston ja aistinelinten sai-
rauksia. Neuvonnan tarvetta ilmeni tervey-
teen, apuvälineisiin ja sosiaaliseen
elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa.
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Leinonenet al.1996
Iäkkäiden henkilöiden ter-
veys- ja toimintakykytar-
kastusten toteutus
perusterveydenhuollossa

Tutkimukseen osallistui
Jyväskylästä, Huhtasuon
alueelta, v.1993 41 70-vuo-
tiasta ja v. 1994 34 sama-
ikäistä sekä 20 75vuotiasta.
Haastattelu ja laboratorio-
tutkimukset ja terveystar-
kastus.

Terveydentilaa arvioi-
tiin terveystarkastusten,
laboratoriotutkimusten,
antropometristen aisti-
toimintojen ja fyysisen
toimintakyvyn mittauk-
silla. Lisäksi oli
Mini-Mental State-testi
ja Beckin depressioas-
teikkoon perustuva mie-
lialakysely

Yleisimmät sairausryhmät olivat sydän- ja
verenkiertoelimistön-, hermoston- ja aisti-
mien- sekä umpieritys- ja aineenvaihdunta-
sairaudet. Vuonna 1994 tutkituista 70
vuotiaista kaksi viidesosaa ja muista vii-
desosa käytti viittä tai useampaa lääkettä.
Valtaosa koki terveytensä vähintään tyydyt-
täväksi. Vajaalla 10 %:lla näkökyky oli
heikko. Noin 10 %:lla 70 vuotiaista ja 15
%:lla 75 vuotiaiasta oli keskivaikea kuulo-
nalenema. 15 %:lla tutkituista esiintyi lie-
vää ja 4 %:lla keskivaikeaa masennusta.

Karjalainen & Kivelä
1997 Iäkkäiden palveluta-
loasukkaiden terveyden,
toimintakyvyn ja elämän-
laadun muutokset

Kohderymänä olivat 20 pal-
velutalon asukkaat. Poh-
jois- ja Itä-Suomen alueella.
Vuonna 1996 tutkimukseen
osallistui 367 asukasta,
joista naisia oli 261 ja mie-
hiä 106.
Haastattelututkimus

Terveyttä arvioitiin tut-
kittavien omana koke-
muksena, sairauksina ja
oireiden kokemisena.
Lisäksi kysyttiin dep-
ressiosta ja yksinäisyy-
den kokemuksia.

Vuonna 1996 28 % sekä miehistä että nai-
sista arvioi terveydentilansa hyväksi ja 31
% huonoksi. Miehistä 86 %:lla ja naisista
78 %:lla oli vähän tai kohtalaisesti depres-
siivisiä oireita.

Rahkonen & Takala 1997
Terveydentilan ja toimin-
takyvyn sosiaaliset erot
vanhoilla miehillä ja nai-
silla

Kohderyhmänä oli 1448
laitoksen ulkopuolista
65-vuotta täyttänyttä.
Tietokoneavusteinen käyn-
tihaastattelu

Terveyttä arvioitiin koe-
tun terveyden, haittaa-
van
pitkäaikaissairastavuu-
den ja toimintakyvyn
rajoitusten yhteyksinä
sosiaaliluokkaan, siviili-
säätyyn ja asuinpaik-
kaan.

Miesten koettu terveys oli hieman huo-
nompi kuin naisten. Koetussa terveydessä e
ollut siviilisäädyn mukaan eroja kummalla-
kaan sukupuolella.

Taival 1998 The Older
Person’s Adaptation and
The Promotion of Adapta-
tion in Home Nursing
Care

Tutkimukseen osallistui
100 kotisairaanhoidon van-
huspotilasta Lounais-Suo-
men alueella, joista 60 %
oli yli 80-vuotiaita ja yli
80-vuotiaita oli kolman-
tena tutkimusvuonna 70 %.
Kaksi kolmesta oli naisia.
Tutkimusmenetelmänä oli-
vat haastattelu ja havain-
nointi.

Terveyttä arvioitiin
Royn adaptaatiomal-
lissa olevan itsekäsityk-
sen pohjalta. Fyysisen
minän aluetta tutkittiin
kysymällä terveydestä,
selviytymisestä ja sai-
rauden ja iän tuomista
muutosten vaikutuksista.

Useimmilla potilailla oli verenkierto- ja
hengityselinten sairauksia. 60 % potilaista
nukkui jokseenkin huonosti. Yksinasuvat
tunsivat terveytensä paremmaksi kuin
yhdessä asuvat.
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LIITE 2.

Vanhenevien ihmisten terveyteen liittyviä ulkomaisia tutkimuksia.

Tutkija, julkaisun
ajankohta ja tutkimus-
aihe

Aineisto, tutkittavien ikä,
tutkimusalue ja menetel-
mät

Terveyden mittaaminen Keskeisiä tutkimustuloksia

Kaplan et al. 1988
Subjective State of
Health and Survival in
Elderly Adults

Tutkimukseen osallistui
1276 israelilaista yli 65
vuotiasta
Haastattelututkimus

Terveyttä tutkittiin ikäänty-
vien omana kokemuksena.
Lisäksi heiltä kysyttiin lää-
kehoidoista.

24 % tutkittavista tunsi itsensä terveeksi ja 7
% hyvin sairaaksi. Naiset raportoivat use-
ammin olevansa sairaita kuin miehet muissa
ikäryhmissä, mutta ei 80-84 vuotiaiden koh-
dalla. 47 %:lla oli vähintään kolme pitkäai-
kaissairautta. Lääkeiden käytön määrä oli
vahvasti yhteydessä itseraportoituun tervey-
teen ja lisäksi oireiden määrään.

Lohr et al. 1988 The
Relationships of
Coping Responses to
Physical Health Status
and Life Satisfaction
Among Older Women

Tutkimukseen osallistui
281 56-95-vuoden ikäistä
naista Keskilännessä Ame-
rikassa.
Strukturoitu haastattelu.

Terveyttä tutkittiin tutkitta-
vien itsearviointina ADL- ja
IADL-mittareilla ja selviyty-
mistä ongelma- ja emootio-
suuntautuneilla mittareilla
Lisäksi elämäntyytyväisyyttä
mitattiin Life satisfac-
tion-mittarilla.

Huono fyysinen terveys alensi toimintaky-
kyä ja vähensi elämäntyytyväisyyttä. Posi-
tiiviset selviytymismekanismit vaikuttivat
fyysien terveyden kokemiseen.

Schank & Lough
1990 Profile: frail
elderly women, main-
taining independence

Tutkimukseen osallistui
10 yli 85 vuotiasta naista.
Strukturoitu kyselylomake

Terveyttä tutkittiin omana
kokemuksena ja ilmenevinä
terveysongelmina sekä lääk-
keiden käyttöä

70 % määritteli terveytensä erittäin hyväksi
tai hyväksi ja loput kohtalaiseksi. 80%:lla
oli diagnosoitu arthriitti. Kipulääkkeet oli-
vat käytetyimpiä lääkkeitä. 20 % kertoi
nukkuvansa koko yön.

Burke & Flaherty
1993 Coping strate-
gies and health status
of elderly arthritic
women

Tutkimukseen osallistui
130 yli 75 vuotiasta
arthriittia sairastavaa
naista Keski-Atlantin alu-
eelta. Strukturoitu haastat-
telututkimus

Terveyttä tutkittiin selviyty-
mis-(Ways of Coping Scale)-
ja artriitin voimakkuuden -
(Arthritis Impact Measure-
ment Scale) ja lihasten heik-
kenemistä (Musculoskeletal
Impairment Indexin) kuvaa-
vien mittareiden avulla.

Fyysisen terveyden pistemäärät laskettiin
siten, että 0 kuvasi erittäin hyvää ja 10 huo-
noa terveyttä. Psykososiaalisen terveyden
pistemäärät olivat 2.9-6.9 välillä ja
keski-arvo oli 4.1. 60 % tutkittavista käytti
säännöllisesti lääkkeitä kipuihinsa.

Heidrich 1993 The
Relationship between
Physical Health and
Psychological
Well-Being in Elderly
Women: A Develop-
mental Perspective

Tutkimukseen osallistui
243 yli 65 vuotiasta naista,
Etelä Winsconsin alueelta.
Kyselytutkimus

Terveyttä tutkittiin terveys-
ongelmien lukumäärällä,
vaikeuksina päivittäisessä
selviytymisessä ja siitä joh-
tuvasta depressiosta ja sekä
oireina.

Huono terveys oli yhteydessä syvempään
depressioon ja ahdistuneisuuteen. Ikä vai-
kutti elämän tarkoituksen kokemiseen, per-
soonalliseen kasvuun ja hyviin
ihmissuhteisiin heikentävästi.

Heidrich 1994
The Self, Health, and
Depression in Elderly
Women

Tutkimukseen osallistui
146 yli 60 vuotiasta naista
USA:ssa: Tutkimus suori-
tettiin kaksi kertaa.
Strukturoitu kyselytutki-
mus

Terveyttä tutkittiin terveys-
ongelmien lukumäärällä,
oireiden kokemisella ja toi-
mintakykyä ADL-mittarilla,
joka sisälsi IADL-toimin-
not. Minäkäsitystä mitattiin
positivisella suhtautumisella
toisiin, persoonallisella kas-
vulla, elämäntarkoituksen
kokemisella ja itsenäisyy-
dellä.

Ensimmäisellä kerralla naiset raportoivat
km. 3.2 terveysongelmaa, mutta suhteelli-
sen vähän oireita ja vaikeuksia suoriutua
päivittäisistä toiminnoista. N 18 %:lla oli
kliininen depressio. Terveydentilalla ja dep-
ressiolla oli yhteys. Huonon terveyden
omaavat naiset olivat muista riippuvaisia ja
heillä ei juurikaan ollut sosiaalisia kontak-
teja. Depressio vaikutti minäkäsitykseen
heikentävästi.
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Mulrow et al.1994
The Relationship
bet-ween Disease and
Function and Percei-
ved Health in Very
Frail Elders

Tutkimukseen osallistui
194 hoitokodin asukasta
Teksasissa.
Strukturoitu kyselytutki-
mus

Terveyttä tutkittiin sairauk-
sien kuormittavuuden perus-
teella, ADL-mittarilla ja
itsearvioitua terveyttä SIC
(Sickness Impact Pro-
file)-mittarilla.

81 % tutkituista tarvitsi toisten apua ainakin
kolmella päivittäisen toiminnan alueella.
Itsearvioitu terveys oli keskimäärin heikko
fyysisellä ja psykososiaalisella alueella. 75
%:lla oli vähintään kolme sairautta. Yleisin
sairaus oli verenkiertoelinten taudit. 28 %:
lle oli sattunut tapaturma.

Heidrich 1996
Mechanisms Related
to Psychological
Well-Being in Older
Women with Chronic
Illnesses: Age and
Disease Comparisons

Tutkimukseen osallistui
102 osteoartriittia sairasta-
vaa 60-74 -vuotiasta ja 86
yli 75- vuotiasta rinta-
syöpää sairastavaa naista
Wisconsin alueella. Haas-
tattelu ja strukturoitua
kyselylomake

Terveyttä tutkittiin koetun
terveyden avulla itserapor-
toituina toiminnan vajaa-
vuuksina ja oireina sekä
sairauksina.

Artriittia sairastavilla naisilla oli negatiivi-
sempi kuva fyysisestä terveydestään ja sai-
raudestaan kuin rintasyöpäpotilailla.
Psyykkisen hyvinvoinnin kokemus oli
samanlainen.

Lough & Schank
1996
Health and Social
Support Among Older
Women in Congregate
Housing

Tutkimukseen osallistui 47
yli 65-vuotiasta naista.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus

Terveyttä tutkittiin itsearvi-
oituna terveytenä ja lisäksi
kysyttiin oireista ja lääk-
keide käytöstä .
IADL-ADL-mittareilla selvi-
tettiin toimintakykyä ja sosi-
aalista tukea.

43 % tutkituista arvioi terveytensä hyväksi
ja huonoksi 9 %. Eniten heillä esiintyi art-
riittia, kaihia, verenpainetta ja sydän vai-
voja. Useimmat heistä käyttivät lääkkeitä.
43 % ilmoitti selviävänsä kulkemisesta itse-
näisesti. Myös taloudenhoidosta useimmat
selvisivät täysin itsenäisesti. 92 % ilmoitti,
että heillä oli hyvin läheinen sukulainen. 53
% ilmoitti osallistuvansa sosiaaliseen toi-
mintaan.

Preston & Bucher
1996
The Effects of Com-
munity Differences on
Health Status, Health
Stress, and Helping
Networks in a Sample
of 900 Elderly.

Tutkimukseen osallistui
900 yli 65-vuotiasta
kotona asuvaa valkoihoisia
naisia Amerikan eri osa-
valtioista.
Puhelinhaastattelu

Terveyttä tutkittiin
itsearvioituna terveytenä ja
terveyden vaikusta päivittäi-
seen selviytymiseen.

Terveytensä arvioi hyväksi 35 % ja erittäin
hyväksi 24 % ja huonoksi tai erittäin huo-
noksi 13 %. Hieman yli puolet väitti, että
heidän terveytensä esti heidän päivittäisiä
toimiaan.

Kim et al.1998
Racial Differences in
Health Status and
Health Behaviors of
Older Adults

Tutkimukseen osallistui
248 vanhusta, 181 kaukaa-
sialaista ja 67 Afrikaname-
rikkalaista.
Strukturoitu kyselytutki-
mus

Terveyttä tutkittiin päivittäi-
sitä toiminnoista selviytymi-
senä ja fyysisen ja
psyykkisen terveyden mitta-
reilla, koettuna terveytenä ja
mahdollisuutena vaikuttaa
omaan terveyteensä

Afrikkalais-amerikkalaisilla oli huomatta-
vasti huonompi mielenterveys ja itsearvi-
oitu terveys kuin kaukaasialaisilla.
Kaukaasilaiset arvioivat kokonaistervey-
tensä paremmaksi kuin afrikanamerikkalai-
set.
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LIITE 3 .

Vanhenevien ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviä
malaisia tutkimuksia.

Tutkija, julkaisun
ajankohta ja tutki-
musaihe

Aineisto,tutkittavien ikä,
tutkimusalue ja menetelmät

Toimintakyvyn
mittaaminen

Keskeisiä tutkimustuloksia

Jylhä 1985 Oman
terveyden kokemi-
nen eläkeiässä

Tutkimukseen osallistui 465
tamperelaista, kotonaasuvaa
60-89- vuotiasta, joista mie-
hiä 473 ja naisia 465. Haas-
tattelututkimus

Toimintakykyä mitattiin
päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisena ADL ja
IADL-mittareilla

85-89 vuotiaista naisista lähes puolet suoriu-
tui päivittäisistä toiminnoista huonosti.
Miesten sosiaaliset kontaktit vähenivät suo-
riutumisvaikeuksien myötä, naisilla ne vähe-
nivät iän myötä. Miehillä koettu terveys oli
voimakkaammin kuin naisilla yhteydessä laa-
joihin sosiaalisiin suhteisiin ja yleiseen elä-
mään tyydyttävyyteen.

Nissinenet al. 1985
65-74-vuotiaiden
itäsuomalaisten ter-
veys ja toimintakyky

Tutkimukseen osallistui 480
itäsuomalaista 65-74 vuoti-
asta.
Strukturoitu kyselylomake

Toimintakykyä selvitettiin
kysymällä neljästätoista
päivittäisestä ja omaan
hygieniaan liittyvistä toi-
minnoista.

Joka kuudennen miehen ja naisen toiminta-
kyky oli toimintakykyindeksin perusteella
jonkin verran heikentynyt. Nuorempien
miesten ryhmän toimintakyky oli parempi
kuin vanhemman. Naisilla eri ikäryhmissä
toimintakyky oli yhtä hyvä.

Pohjolainen 1987
Toimintakykyisyys
terveydentila ja elä-
mäntyyli 71-75 vuo-
tiailla miehillä

Tutkimukseen osallistui 176
jyväskyläläistä 71-75 vuoti-
asta miestä, joista 119 osal-
listui sekä kyselyyn että
laboratoriotutkimuksiin

Kognitiivisia toimintoja tut-
kittiin verbaalisen tuottami-
sen, aritmeettisen päättelyn,
numerosarjojen ja kuutio-
tehtävien avulla. Sosiaa-
lista osallistumista ja
harrastustoimintaa tutkit-
tiin elämäntyylin ilmentä-
jänä.

Kognitiivinen toimintakykyoli erittäin tärkeä
psykofyysisen toimintakyvyn kannalta ja se
oli keskimäärin hyvä.
Sosiaalinen osallistuminen:
61% ilmoitti, ettei käytä aikaa järjestötoimin-
taan. Sukulaiskontakteja tutkittavilla oli vii-
kossa km. 3.3 ja ystäväkontakteja 3.2. 67
%:lla oli hyvät suhteet naapureihin.

Mikkanen 1988 Van-
husten kokema ter-
veydentila,
toimintakyky ja
avunsaanti Teok-
sessa Lauri (toim.)
Vanhuuden kokemi-
nen Kuopiossa

Tutkimukseen osallistui 566
kuopiolaista 70-79 vuotiasta
ja yli 80 vuotiaat. Miehiä oli
131 ja naisia 302.
Strukturoitu kyselylomake.

Toimintakykyä selvitettiin
päivittäisistätoiminnoista
suoriutumisena ja liikku-
miskykynä.

Yhdeksän kymmenestä pystyi liikkumaan
sisällä itsenäisesti. Vanhemmassa ikäryh-
mässä 55 % pystyi liikkumaan ulkona ilman
apuvälineitä. Suurin osa tutkituista peseytyi
ja pukeutui ilman apua. Kevyistä kotitöistä
selviytyi ilman apua melkein kaksi kolmas-
osaa vanhimmassa ikäryhmässä. 70-74-vuo
tiaista 26 % ja 75-79-vuotiaista lähes puolet
tarvitsi toisten apua raskaissa kotitöissä. Yli
80-vuotiaista 15 % selvisi ilman apua ras-
kaissa kotitöissä ja asioiden hoidossa kodin
ulkopuolella vain kolmasosa. 70-74- ja
75-79-vuotiaiden ryhmissä tarvittiin apua
kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

Suutamaet al. 1988
Iäkkäiden elinolo-
suhteet sekä psyyk-
kinen ja sosiaalinen
toimintakykyisyys.

Tutkimukseen osallistui 175
kotona asuvaa 75-84 vuoti-
asta Jyväskylästä ja ympä-
ristökunnista. Perusjoukosta
2/3 osaa naisia ja 1/3 osa
miehiä.
Haastattelu, testit ja arvioin-
nit, myöhemmin 58:lle teh-
tiin neuropsykologinen
tutkimus.

Fyysistä toimintakykyä sel-
vitettiin päivittäisistä toi-
minnoista suoriutumisen ja
avuntarpeen perusteella ja
haastattelijoiden arvioin-
tien perusteella tutkittavien
selviytymisestä kotona.
Lisäksi tarkasteltiin liikku-
miskykyä. Sosiaalista toi-
mintakykyä tarkasteltiin
sosiaalisista kontakteista
sekä ajankäytöstä ja harras-
tuksista saatujen tietojen
perusteella.

Päivittäistä avuntarvetta oli naisilla enemmän
kuin miehillä, 80-84 vuotiailla suurempaa
kuin nuoremmalla ikäryhmällä. 60 % tutki-
tuista tarvitsi apua raskaissa kotitöissä ja
lähes kolmasosa oli auttajan varassa. 29 %:lla
oli liikkumista helpottavia apuvälineitä, van-
hemmalla ikäryhmällä enemmän kuin nuo-
remmalla. 90 % vastanneista oli viikottain
yhteydessä lapsiinsa. Neljällä viidesosalla oli
useita hyviä ystäviä. Yksinäiseksi tunsi
itsensä joskus 40 %. Viidesosa osallistui jär-
jestö- tai yhdistystoimintaan. Uskonnollisiin
tilaisuuksiin osallistui naisista yli puolet ja
miehistä kolmasosa.
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Winblad 1988 75-
vuotta täyttäneiden
terveydentila ja
hoito maaseudulla

Tutkimukseen osallistui yli
75 v. 348, joista miehiä 127
ja naisia 221 Pyhäjär-
ven-Kärsämäen alueelta.
Haastattelu, havainnointi
sekä eri terveyden huolto-
laitosten asiakirjat

Toimintakykyä tarkastel-
tiin menttaalisen toimin-
nan, tarpeella käynnin,
liikkumisen, syömisen,
pukeutumisen ja peseytymi-
sen alueilla.

Kaksi kolmannesta suoriutui päivittäisistä
toiminnoista ainakin kohtalaisesti. Miehet
olivat parempikuntoisempia kuin naiset.

Anttila 1989 Maa-
seudun vanhusten
terveydentila, sosi-
aali- ja terveyspalve-
lujen käyttö ja
kuolleisuus

Tutkimukseen osallistui v.
1978 1040 65 -vuotiasta ja
v. 1988 537 75-vuotiasta
kotona asuvaa Kuusamon
kunnasta.
Haastattelututkimus

Toimintakykyä tutkittiin
päivittäisestä toiminnasta
suoriutumisena.

Yksin asuvat suoriutuivat muita paremmin
päivittäisistä toiminnoista.

Mattila et al.1989
Turvaprojekti: Eläk-
keelle siirtyminen ja
vanhuuteen sopeutu-
minen

Tutkimukseen osallistui
vuonna 1920 syntyneitä
turkulaisia 200 ja 189 maa-
seudulla asuvaa.
Strukturoitu haastattelu,
psykologiset tutkimukset,
laboratoriotutkimuksia ja
kliininen lääkärintutkimus

Psyykkistä toimintakykyä
tutkittiin psyykkisten häiri-
öiden perusteella. Lisäksi
psyykkistä toimintakykyä
arvioitiin persoonallisuu-
denpiirteillä, psyykkisillä
oireilla ja suhtautumista
elämään. Kognitiivista suo-
rituskykyä tutkittiin mm.
muistia mittaavin tehtävin.

Muistitsuoritukset olivat kaupunkilaisilla
parempia kuin maalaisilla. Tutkijan mielestä
79 %:lla kaupunkilaisista ja 72 %:lla maa-
alaisista psyykkinen toimintakyky oli nor-
maali. 67 %:lla kaupunkilaisista ja
maalaisista 84 %:lla oli ainakin yksi poik-
keava persoonallisuuden piirre kuten ahdistu-
neisuus tai levottomuus.

Metso 1989
Kotisairaanhoidon
mahdollisuudet ja
rajoitukset

Tutkimukseen osallistui 232
kotisairaanhoitopotilasta
Lappeenrannasta. Tutkittu-
jen keski-ikä oli n. 76 v.
Kotona asuvaan vertailu-
ryhmään kuului 199 tutkit-
tavaa, Strukturoitu
haastattelututkimus

Fyysistä toimintakykyä tut-
kittiin ADL-mittarilla,
lisäksi tutkittiin demen-
tiaa, depressiota, subjektii-
vista tyytyväisyyttä,
sosiaalisia kontakteja, diag-
nooseja ja lääkitystä.

45 %:lla kotisairaanhoidon asiakkaista oli
melko huono tai huono toimintakyky. 38 %
tutkituista tunsi itsensä yksinäiseksi. Subjek-
tiivinen tyytyväisyys oli 60 %:lla huono.
Omaisista 60 % kävi vähintään kerran vii-
kossa tapaamassa tutkittavia.

Erjanti 1990 Iäkkäi-
den inhimilliset tar-
peet ja itsehoito

Tutkimukseen osallistui 50
yli 60 vuotiasta kotisairaan-
hoidon potilasta, joista 9 oli
miestä ja loput naisia Ähtä-
rissä. Puolistrukturoitu
kysely ja haastattelututki-
mus

Tutkittavilta kysyttiin tar-
peiden toteutumista ja hei-
dän valmiuksiaan
itsehoidossa.

Tutkittavat selviytyivät kotona hyvin, mutta
he tarvitsivat apua ja tukea toimintansa ulot-
tamiseksi kodin ulkopuolella. Toisaalta he
kokivat olemisensa turvalliseksi ja saavansa
luottamusta, toisaalta kokivat tarpeettomuu-
den tunnetta. Iäkkäiden itsehoitoisuuden taso
oli hyvä fyysisten tarpeiden tyydyttymisessä.
Itsehoitovaje oli tunne- ja hengellisen elä-
män, yhteisyyssuhteiden sekä inhimillisen
kasvun ja kehityksen tarpeiden osalla.

Heikkinen 1990
Sosiaalinen toimin-
takyky
Teoksessa: Heikki-
nen et al. (toim.)
Iäkkäiden henkilöi-
den toimintakyky
Ikivihreät-projekti
Osa I

Tutkimukseen osallistui 800
vuosina 1904-1913 ja
1914-23 syntyneitä jyväs-
kyläläisiä, kahdessa ryh-
mässä, joissa naisia 792 ja
miehiä 431. Strukturoitu
haastattelututkimus

Sosiaalista toimintakykyä
tutkittiin vuorovaikutussuh-
teiden sujuvuuden ja yleistä
aktiivisuutta kuvaavien osi-
oiden näkökulmasta.
Lisäksi kysyttiin koetusta
yksinäisyydestä ja sukupuo-
lisuhteiden sujuvuudesta.

Kanssakäyminen oli vaikeaa kahdelle pro-
sentille tutkituista. Miehistä 7-15- ja naisista
4-10 prosenttiin ei ollut yhtään luotettavaa
ystävää. Miehillä oli enemmän myös vaike-
uksia sukupuolielämän sujuvuudessa kuin
naisilla. Naiset osallistuivat säännöllisesti
seurakuntatoimintaan 13-28 prosenttiin ja
miehet 4-13 prosenttiin.. Vanhemmassa ikä-
luokassa vuorovaikutussuhteiden sujuminen
oli huonompaa kuin nuoremmassa.
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Laukkanen & Heik-
kinen 1990 Päivittäi-
sistä toiminnoista
selviäminen

Tutkimukseen osallistui 800
vuosina 1904-1913 ja
1914-23 syntyneitä jyväs-
kyläläisiä, kahdessa ryh-
mässä, joissa naisia 792 ja
miehiä 431. Strukturoitu
haastattelututkimus

Psyykkisen toimintakyvyn
osalta käytettiin itsearvioin-
teihin perustuvia tutkimus-
menetelmiä, kognitiivisten
toimintojen osalta
Mini-D-testiä. Lisäksi tut-
kittiin mielialaa ja itsear-
vostusta sekä
vanhenemiseen liittyviä
asenteita. Haastattelijat
arvioivat muistia, ymmärtä-
mistä ja ajattelun suju-
vuutta.
Sosiaalista toimintakykyä
tarkasteltiin tutkittavien
vuorovaikutussuhteiden
osalta. Päivittäisen toimin-
takyvyn tutkimisessa käy-
tettiin PADL- ja
IADL-toimintojen tarkaste-
lua. Tutkittavien omat arvi-
oinnit toimintakyvystä
olivat myös mukana.

Alle 75-vuotiaiden psyykkinen toimintakyky
oli parempi kuin 75- vuotta täyttäneiden.
Naiset ovat erittäin merkitsevästi yksinäisem-
piä kuin miehet, vanhempien joukossa yksi-
näisyys yleistyi.
PADL-toiminnoissa oli suuresti vaikeuksia
yli 80 vuotiailla, erityisesti naisilla. Vaikeuk-
sitta selvisi 37 % naisista, 55 % miehistä ja
IADL-toiminnoista ilman vaikeuksia selvisi
10 % naisista ja 17 % miehistä.
Alle 75 vuotiaiden miesten itsearvioitu ter-
veys ja toimintakyky oli huonompi kuin nais-
ten, 75-vuotiaiden keskuudessa se oli
päinvastoin. 80-84 -vuotiaat miehet raportoi-
vat merkitsevästi vähemmän toiminnanrajoi-
tuksia ja kokivat terveytensä paremmaksi
kuin naiset. Ulkona liikkumista pelkäsi 10 %
haastatelluista. 17 %:lle oli sattunut kotitapa-
turma Raskaat taloustyöt, julkisilla kulkuvä-
lineillä liikkuminen ja vaatteiden pesu
tuottivat eniten vaikeuksia IADL-toimin-
noissa v. 1904-1908 syntyneillä.

Ruoppila & Suutama
1990
Psyykkinen toimin-
takyky

Tutkimukseen osallistui
vuosina 1904-1913 ja
1914-23 syntyneitä jyväs-
kyläläisiä, kahdessa ryh-
mässä, joissa naisia 792 ja
miehiä 431. Haastattelutut-
kimus, joka perustui itsear-
viointiin ja lisäksi
kyselylomake

Psyykkisessä toimintaky-
vyssä tutkittiin kognitiivis-
ten toimintojen tasoa sekä
mielialaa. Metakognitioita
tutkittiin henkisen vireyden,
muistin ja oppimisen itsear-
vioinneilla.

Tutkituista viidesosa piti muistiaan hyvänä
tai erittäin hyvänä. Nuoremmat arvioivat
muistinsa paremmaksi kuin vanhemmat. Tut-
kituista noin kaksi viidesosaa arvioi henkisen
vireytensä hyväksi. Alle 75-vuotiaiden
psyykkinen toimintakyky oli parempi kuin
vanhempien.

Salminenet al. 1990
Psyykkinen toimin-
takyky

Tutkimukseen osallistui 175
yli 75-84-vuotiasta Jyväs-
kylästä ja lähikunnista.
Miehiä oli 87 ja naisia 88.
Strukturoitu haastattelu

Psyykkistä toimintakykyä
tutkittiin erilaisin testein ja
muistia itsearvioituna.
Lisäksi persoonallisuutta
tutkittiin vapaalla kuvauk-
sella itsestä ja muista.
Lisäksi psyykkistä toimin-
takykyä tutkittiin henki-
senä vireytenä.

Vanhempi ikäryhmä arvioi muistinsa parem-
maksi kuin nuorempi. Eniten vaikeuksia oli
nimien muistamisessa. Minäkuva oli
75-79-vuotiailla 14 %:lla erittäin myönteinen
molemmilla sukupuolilla ja 80-84-vuotiailla
12 %:lla miehistä ja 11 %:lla naisista. Usein
yksinäiseksi tunsi tutkituista alle kymmenes-
osa. 44 % arvioi henkisen vireytensä tyydyt-
täväksi tai melko hyväksi ja iällä ja
sukupuolella ei ollut eroja. 30 % vastaajista
ei tuntenut pelkoja.

Laasasenaho 1991
Dementoituneen
potilaan toiminta-
kyky ja selviytymi-
nen avohoidossa

Tutkimukseen osallistui
Helsingin yliopistollisen
keskussairaalan alueelta.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus omaisille sekä
havainnointi tutkittavien
jokapäiväisestä selviytymi-
sestä kotona.

Tutkimuksessa kysyttiin
omaisten näkemyksiä
dementoituneiden potilai-
den päivittäisestä seliytymi-
sestä.

Aterioinnissa he tarvitsivat osittain apua.
Liikkumisessa tutkittavat eivät juurikaan tar-
vinneet apua. Puhelimen käyttö, kaupassa-
käynti, ruoan valmistaminen, taloustyöt,
pyykinpesu, rahojen käsittely ja lääkityksestä
huolehtiminen tuottivat vaikeuksia.
Yhdeksän tutkittavaa tunsi tulevansa ymmär-
retyksi. Mielialamuutokset ja masentunei-
suus oli tavallisia ongelmia eri asteisena.
Lähimuistin häiriö haittasi tutkittavien joka-
päiväistä elämää. Sosiaaliset suhteet keskit
tyivät lähipiiriin. Ulkopuoliset harrastukset
puuttuivat lähes kokonaan.
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Heikkinen, R-L
1992
Psykososiaalisen
hyvinvoinnin sekä
sosiaalisen yhteisyy-
den ja suoriutumi-
sen arviointi.

Tutkimukseen osallistui
jyväskyläläisiä, joista 75
vuotiaita oli 318 ja 80 vuoti-
aita oli 248 vuosilta
1988-1990.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus

Psyykkistä hyvinvointia tut-
kittiin mielialakyselyllä,
yksinäisyyden kokemuk-
silla ja yhteisyyssuhteilla.

Yksinäisyys oli erittäin merkitsevästi yhtey-
dessä yksin asumiseen molemmilla sukupuo-
lilla. Naisista eri ikäryhmässä yli 69 %:lla ja
miehistä 78-84 % nuoremmassa ja vanhem-
massakin ikäluokassa 70 % oli yksi huoleh-
tiva henkilö olemassa. Yksinasuvista
miehistä 60 %:lla ei ollut kumppania. Jonkun
kanssa asuvista 95 %:lla oli kumppani. Jon-
kun kanssa asuvista naisistakin 30 % elää
ilman intiimiä läheisyyttä ja yksin asuvista 90
%.

Laukkanen et al.
1992
Päivittäisistä toimin-
noista selviytymi-
nen.

Tutkimukseen osallistui
jyväskyläläisiä, joista 75
vuotiaita oli 318 ja 80 vuoti-
aita oli 248 vuosilta
1988-1990.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus

Päivittäisiä toimintoja
PADL- ja IADL-mittareilla

Eri ikäryhmissä päivittäisistä toiminnoista
kevyetkin taloustyöt aiheuttivat vaikeuksia
sekä 75- että 80-vuotiaille, 75-vuotiaista nai-
sista yli puolelle ja 80-vuotiaista 66 %:lle
Myöskin julkisissa kulkuvälineissä liikkumi-
nen sekä ulkona että sisällä yli 80 vuotiaiden
ryhmässsä oli vaikeaa. 80-vuotiaista naisista
46 %:lla oli vaikeuksia ulkona liikkumisessa.

Raatikainen 1992
Self-Activeness in
Domiciliary care

Tutkimukseen osallistui 129
kotisairaanhoitopotilasta,
joista 13% oli alle 65 ja
melkeinpä joka neljäs 85 v.,
ja 202 omaista Helsingin
alueella.
Haastattelututkimus

Päivittäistä selviytymistä
tutkittiin BA-DL-, IADL-ja
AADL mittareilla.

65 %:lla oli toimintakykyä rajoittavia teki-
jöitä päivittäisten toimintojen alueella. 20 %
arvioi muistinsa hyvin hyväksi. Potilaiden
itsearvostus oli aika hyvä. 10 % tunsi itsensä
hyvin masentuneeksi. 29 % tunsi kiinnostusta
elämään. 30 % tunsi itsensä tyytyväiseksi. 70
% ei tuntenut pelkoa eikä ahdistusta. 34 % ei
juuri koskaan tuntenut yksinäisyyttä. 76 %
tunsi itsensä psyykkisesti vahvaksi. 81 %
tunsi, että heistä pidettiin. 39 % tunsi tul-
leensa hyvin ymmärretyksi sukulaisten
taholta.

Suutamaet al. 1992
Kognitiivisten toi-
mintojen arviointi
Teoksessa: Heikki-
nen & Suutama
(toim.) Iäkkäiden
henkilöiden toimin-
takyvyn ja terveyden
arviointi Ikivih-
reät-projekti Osa II

Tutkimukseen osallistui
jyväskyläläisiä, joista 75
vuotiaita oli 318 ja 80 vuoti-
aita oli 248 vuosilta
1988-1990.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus

Kognitiivistä toimintakykyä
tutkittiin 80-vuotiailla itse-
arvioilla muistin, oppimis-
kyvyn ja henkisen vireyden
tasosta ja itsearvioiduilla
muistivaikeuksilla sekä
Mini-D testillä.

75-vuotiaista 16 %:lla ei ollut ongelmia
muistamisessa, 77 %:lla oli jonkin verran.
Miesten ja naisten välillä ei ollut eroja.
80-vuotiaista lähes 80 % arvioi muistinsa
tyydyttäväksi. Puolet arvioi henkisen virey-
tensä sekä hyväksi.

Raatikainen & Kro-
gerus-Therman 1993
Vanhusten itsemää-
rääminen Turun kau-
pungin
terveydenhuollossa

Tutkimukseen osallistui 213
kotisairaanhoidon sekä 188
sairaalapotilasta Turun alu-
eelta
(tässä tulokset avohoitopoti-
laiden kohdalta)

Toimintakykyä tutkittiin
päivittäisiin toimiin ja lii-
kuntaan liittyvillä kysy-
myksillä sekä kysymyksillä
fyysisestä, psyykkisestä ja
sosiaalisesta hyvästä olosta.

Toimintakyky: alenemista oli tapahtunut
ulkona liikkumiskyvyssä, peseytymisessä,
pukeutumisessa ja WC:ssä käymisessä. Kol-
mannes pystyi hyvin suoriutumaan kevyistä
kotitöistä. Kaksikolmasosaa ei selvinnyt ras-
kaista kotitöistä.
57 % kotisairaanhoidon potilaista ilmaisi
muistavansa asioita hyvin.Psyykkinen hyvä
olo: 69 % tunsi itsensä pidetyksi ja 70 % piti
itsestään, 43 % tunsi itsensä henkisesti vah-
vaksi. 65 % koki elämän tarkoituksen. 69 %
tunsi tyytyväisyyttä elämään. 32 % tunsi
yksinäisyyttä usein, 63 % vanhuksista soitti
omaisille päivittäin /viikottain ja 60 % omai-
sista kävi päivittäin
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Hokkanen & Jylhä
1994 Eläkeikäisten
naisleskien terveys
ja elämäntilanne

Tutkimukseen osallistui v.
1979 1059 60-89-vuotiasta
tamperelaista ja 1989 435
tamperelaista.
Haastattelututkimus

Tutkimuksessa tarkasteltiin
leskeyden vaikutusta eläke-
ikäisten naisten terveyteen,
terveyspalvelujen käyttöön,
sosiaaliseen aktiivisuuteen
ja elämän kokemiseen .

Lesket tunsivat useammin yksinäisyyttä kuin
avioliitossa olevat. Leskeys vaikuttaa enem-
män elämän kokemiseen kuin terveyteen tai
sosiaaliseen toimintakykyyn.

Lehtonen & Tilvis
1994 Turun vanhus-
tutkimus

Tutkimukseen osallistui
1466 tutkittavaa, jotka oli-
vat syntyneet 1920. Terve-
ystarkastus ja haastattelut.

Toimintakykyä tarkasteltiin
itsearvioituun terveyteen ja
toimintakykyyn perustuen
sekä terveystarkastuksin.

Itsenäisesti selviäviä tutkituista oli 90 % ja
toimintakyvyltään itsenäisiä oli 80 %. 20
%:lla oli vaikeuksia portaiden nousussa. Suu-
rin osa tutkituista oli tyytyväisä elämäänsä ja
tunsi itsensä tarpeelliseksi. Aika moni tunsi
ajoittain yksinäisyyttä.

Tiikkanen 1994
Vanhusten muistitoi-
minnot ja suoriutu-
minen
kotisairaanhoidossa

Tutkimukseen osallistui 204
75-vuotta täyttänyttä poti-
lasta Lahden ja Helsingin
kahden terveyskeskuksen
alueilta.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus

Tutkimuksessa tarkasteltiin
päivittäisistä toiminnoista
suoriutumista ADL-, IADL-
ja AADL -mittareilla.
Muistitoimintoja ja kogni-
tiivista tilaa mm. kommuni-
kaation ymmärtämisen ja
eri tietoisuuden ja tapahtu-
mien muistamisen alueilta.
Lisäksi tutkittiin mielialaa
ja sosiaalista tukea.

Perustoiminnoista 91 % selviytyi lähes täysin
itsenäisesti. Kodin ulkopuolella liikkumi-
sessa 42 % oli täysin toisen avun varassa.
Noin kolmannes oli erityisen kiinnostuneita
erilaisten tapahtumien seuraamisessa ja 31%
yhteydenpidossa omaisiin ja ystäviin. Erittäin
suurta passiivisuutta (5 %) esiintyi tapahtu-
mien seuraamisessa TV:n tai radion välityk-
sellä. Muistitoiminnot ja hoitajien
tunnistaminen arvioitiin puolella erittäin
hyviksi. 35 % potilaista ilmaisi tuntevansa
itsensä yksinäiseksi usein ja 40 % ilmaisi,
ettei tapaa lapsiaan riittävän usein. 55 % poti-
laista sai sosiaalista tukea eniten lapsiltaan.

Hartikainen, A 1995
Vanhuuden päivät
kotona ja vanhainko-
dissa

Tutkimukseen osallistui 58
vuorohoitoon tullutta hel-
sinkiläisvanhusta, joiden
keski-ikä oli 81vuotta ja
vertailuryhmään 55 osas-
toilla olevaa vanhusta, joi-
den keski-ikä oli 83 vuotta.
Haastattelututkimus

Hoitohenkilökunta arvioi
vanhusten toimintakyvyn
ADL-mittarilla ja vanhus-
ten ja omaisten haastattelu-
jen perusteella.

Vanhukset selvisivät päivittäisitä toimin-
noista paremmin kotona kuin vanhainko-
dissa. Vanhainkotijakson aikana heidän
toimintakykynsä heikkeni.

Hartikainen, S 1995
Geriatrinen alueelli-
nen toimintamalli ja
sen vaikutukset

Tutkimukseen osallistui
325 potilasta. Haastattelu-
tutkimus

Toimintakykä tutkittiin
yleisellä toimintakykymit-
tarilla.

Huonoin toimintakyky oli 85-vuotta täyttä-
neillä päivittäisten toimintojen kohdalla.
Miesten toimintakyky oli huonompi kuin
naisten paitsi ulkona liikkumisen kohdalla.

Isoaho 1995
Astma ja krooninen
obstruktiivinen
keuhkosairaus iäk-
käässä väestössäval-
litsevuus ja yhteydet
toimintakykyyn

Tutkimukseen osallistui yli
64-vuotta täyttäneitä
COPD:tä sairastavia miehiä
61 ja naisia 21 ja näille ver-
rokkiryhmät Liedon kun-
nassa.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus toimintakyvyn osalta
sekä erilaiset testit.

Toimintakykyä tutkittiin
ADL- ja IADL-toimin-
noista suoritumisena.
Lisäksi kognitiivista toi-
mintakykyä tutkittiin
MMSE-testillä ja depressii-
viset oireet Zungin testilla
sekä kysyttiin muut psyyk-
kiset oireet. Sosiaalisen toi-
mintakyvyn alue tutkittiin
osallistumisen ja harrastus-
ten kautta.

ADL-toiminnoissa COPD:tä sairastavat sel-
visivät melko hyvin. IADL-toiminnoissa ras-
kaiden kotitöiden tekemisessä 46 %:lla
miehistä ja 76 %:lla naisista oli vaikeuksia.
Kognitiivinen häiriö oli 17 %:lla miehistä ja
5 %:lla naisista. Tyytymättömyyttä elämään
tunsi miehistä 33 % ja naisista 48 %. 72 %
miehistä ja 81 % naisista tapasi ystäviään ja
tuttujaan. Miehistä osallistui 36 % ja naisista
24 % uskonnollisiin tilaisuuksiin.
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Jyrkämä 1995
”Rauhaisasti alas
illan lepoon”?

Tutkimukseen osallistui 825
55-75-vuotiasta neljältä eri
paikkakunnalta sekä maa-
seudulta että kaupungista.
Strukturoitu haastattelutut-
kimus

Tutkittavilta kysyttiin mm.
toimintakykyä, ikääntymi-
sen kokemuksia, odotuksia
ja tulevaisuuden näkymiä,
vuorovaikutustietoja ja akti-
viteetteja

Tyytyväiseksi itseensä tunsi tamperelaisita
lähes aina km. 28 % ja Taivalkoskella 29 %.
Naiset olivat yleensä tyytyväisempiä elä-
määnsä kuin miehet. Yksinäiseksi itsensä
tunsi usein tamperelaisista 5 % ja taivalkos-
kelaisista 15 %, naiset useammin kuin mie-
het. Tarpeettomaksi tunsi Tampereella usein
4 % ja Taivalkoskella 8 %. Tampereella asu-
vista 60 % ja Taivalkoskella asuvista 67 % ei
kuulunut mihinkään yhdistykseen tai yhtei-
söön. Maaseudulla asuvat kävivät useammin
kirkossa ja seuroissa, kun kaupunkilaiset ja
naiset useammin kuin miehet.

Karjalainen &
Kivelä 1995 Iäkkäi-
den palvelutaloasuk-
kaiden terveys,
toimintakyky ja elä-
mänlaatu

Kohderymänä olivat 20 pal-
velutalon asukkaat Pohjois-
ja Itä-Suomen alueella.
Miehiä oli tutkimuksessa
120 ja heidän keski-ikänsä
oli 72.5 vuotta ja naisia 380,
joiden keski-ikä oli n. 76.6
vuotta.
Haastattelu- ja havainnoin-
titutkimus

Kognitiivisen toimintaky-
vyn arvioinnissa käytettiin
MMSE-testiä. Fyysistä toi-
mintakykä mitattiin liikun-
takyvyn, päivittäistä
perustoiminnoista suoriutu-
misen (ADL)- ja muista toi-
minnoista (IADL)-
selviytymisen avulla. Sosi-
aalista kanssakäymistä arvi-
oitiin lasten ym.
tapaamisten ja puhelinkon-
taktien avulla. Elämään tyy-
tyväisyyttä
(LSIA)-mittarilla

Lähes joka kymmenes asukkaista oli täysin
liikuntakyvytön. Joka kahdeskymmenes tar-
vitsi toisen apua. Vaikeuksitta sisällä liikku-
maan pystyi joka toinen ja ulkona joka
kolmas. Päivittäisistä toiminnoista selviytyi
täysin itsenäisesti joka neljäs asukkaista.
Neljä kymmenestä palvelutaloasukkaasta oli
kognitiivisilta kyvyiltään heikentynyt. 6
%:lla miehistä ja 3 %:lla naisista kanssakäy-
minen toisten ihmisten kanssa oli vähäistä.
Palvelutaloasukkaat olivat kohtalaisen tyyty-
väisiä elämäänsä. Yksinäisyyttä palvelutalo-
asukkaat kokivat jonkinverran tiheämmin
kuin laitosten ulkopuolella asuvat.

Sakari-Rantalaet al.
1995 Iäkkäiden toi-
mintakyky ja terve-
ystutkimus

Tutkimukseen osallistui 295
Jyväskylässä ja Keu-
ruu-Multialla 92 75-vuoti-
asta. Haastattelu ja
laboratoriotutkimukset.

Toimintakykyä tutkittiin
PADL- ja IADL-mittarein.
Lisäksi fyysistä toimintaky-
kyä tutkittiin fysiologisin
mittauksin. Muistia ja muita
kognitiivisia kykyjä tutkit-
tiin psykometrisin testein.

Päivittäisitä perustoiminnoista tutkituilla oli
vähiten vaikeuksia syömisessä ja eniten
ulkona liikkumisessa ja portaissa kulkemi-
sessa. Kognitiivisissa testeissä ilmeni, että
keuruulaiset ja multialaiset arvioivat muis-
tinsa hieman paremmaksi kuin jyväskyläläi-
set.

Leinonenet al. 1996
Iäkkäiden henkilöi-
den terveys- ja toi-
mintakykytarkastust
en toteutus peruster-
veydenhuollossa

Tutkimukseen osallistui
Jyväskylästä, Huhtasuon
alueelta, v. 1993 41 70-vuo-
tiasta ja v. 1994 34 sama-
ikäistä sekä 20 75vuotiasta.
Haastattelu ja laboratorio-
tutkimukset ja terveystar-
kastus.

Tutkittaville tehtiin labora-
toriokokeet, terveydenhoi-
tajan tarkastus, joka sisälsi
antropometrisia, aistitoi-
mintojen ja fyysisen toimin-
takyvyn mittauksia. Lisäksi
tehtiin Mini-Men-
tal-State-testi sekä Beckin
depressioasteikkoon perus-
tuva mielialakysely.

Valtaosa koki terveytensä vähintään tyydyttä-
väksi, viidesosalla terveys rajoitti elämää ja
kahdella kolmasosalla oli päivittäistä toimin-
taa haittaavia oireita. Lähes kaikki pystyivät
liikkumaan itsenäisesti ilman apuvälineitä.
85 % oli sitä mieltä, että heidän muistinsa oli
heikentynyt. Yli puolella ei ilmennnyt yksi-
näisyyden tunnetta kovinkaan usein.

Karjalainen &
Kivelä 1997 Iäkkäi-
den palvelutaloasuk-
kaiden terveyden,
toimintakyvyn ja
elämänlaadun muu-
tokset

Kohderymänä olivat 20 pal-
velutalon asukkaat. Poh-
jois- ja Itä-Suomen alueella.
Vuonna 1996 tutkimukseen
osallistui 367 asukasta,
joista naisia oli 261 ja mie-
hiä 106.
Haastattelututkimus

Fyysistä toimintakykyä
mitattiin liikuntakyvyn, päi-
vittäistä perustoiminnoista
suoriutumisen (ADL)- ja
muista toiminnoista
(IADL)- selviytymisen
avulla. Kognitiivisen toi-
mintakyvyn arvioinnissa
käytettiin MMSE-testiä.
Sosiaalista kanssakäymistä
arvioitiin lasten ym. tapaa-
misten ja puhelinkontak-
tien avulla. Elämään
tyytyväisyyttä ja yksinäi-
syyttä kysyttiin yksittäisillä
kysymyksillä.

Apua tarvitiin pukeutumisessa, syömisessä,
keveissä ja raskaissa kotitöissä, kantami-
sessa ja varpaan kynsien leikkaamisessa. Ero
johtuivat naisten huonommasta toimintaky-
vystä. Miesten välillä ei ollut eroja. Joka kol-
mas asukas oli kognitiiviselta
toimintakyvyltään heikompi kuin vuonna
1994. Miesten ja naisten keskuudessa depres
siivisyys oli lisääntynyt. Kognitiivisesti toi-
mintakykyisten asukkaiden luona vierailtiin
harvemmin vuonna 1996. Naisten tyytyväi-
syys elämään oli huonompi kuin vuonna
1994.
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Rahkonen & Takala
1997 Terveydenti-
lan ja toimintaky-
vyn sosiaaliset erot
vanhoilla miehillä ja
naisilla

Kohderyhmänä oli 1448 lai-
toksen ulkopuolista
65-vuotta täyttänyttä.
Tietokoneavusteinen käyn-
tihaastattelu

Toimintakykyä tutkittiin
portaissa kulkemisen, käve-
lemisen, kantamisen, luke-
misen ja ruoan
pureskelimisen vaikeutena
ja näiden yhteyttä sosiaalili-
luokkaan, siviilisäätyyn ja
asuinpaikkaan.

Naisten toimintakyky oli useammin huono
kuin miesten. 80-vuotta täyttäneistä miehistä
joka toisella ja naisista vieläkin useammalla
oli huono toimintakyky. Eronneilla miehillä
oli useammin huono toimintakyky. Naimatto-
mat miehet kärsivät vähiten huonosta toimin-
takyvystä.

Pietilä & Tervo
(1998) Elderly Fin-
nish people’s experi-
ences with coping at
home

Tutkimukseen osallistui 20
laittoksen ulkopuolella asu-
vaa yli 75-vuotiasta Oulun
alueella.
Haastattelututkimus

Päivittäista selviytymistä
tutkittiin teemahaastatte-
lulla käyttäen apuna selviy-
tymisteoriaa ja aikaisempia
tutkimuksia.

Kotona selviytymistä edistäviä tekijöitä oli-
vat sosiaaliset suhteet, päivittäiset tapahtuma
ja aikaisemmat elämänkokemukset. Sosiaali-
set suhteet käsittivät perheen, perustervey-
denhuollon palvelut ja naapurit.. Terveys,
hyvinvoinnin kokemus ja turvallisuus lisäsi-
vät kotona selviytymistä.

Taival 1998 The
Older Person’s
Adaptation and The
Promotion of Adap-
tation in Home Nur-
sing Care

Tutkimukseen osallistui 100
kotisairaanhoidon vanhus-
potilasta Lounais-Suomen
alueella, joista n. 60 % oli
yli 80-vuotiaita ja yli
80-vuotiaita oli kolmantena
tutkimusvuonna 70%.
Kaksi kolmesta oli naisia.
Kolmivuotinen toimintatut-
kimus, jossa tutkimusmene-
telmänä olivat haastattelu ja
havainnointi

Toimintakykyä tutkittiin
kysymällä vanhuksilta itsel-
tään fyysistä toimintakykyä,
selviytymistä, ikään liitty-
viä muutoksia, joista on
haittaa ja yhteyksiä muihin
ihmisiin.

Tutkittavat pystyivät liikkumaan ulkona joko
itsenäisesti tai toisten avustamana. Puolet
heistä tarvitsi apua ruuan valmistuksessa.
Tutkittavat eivät pitäneet itseään tärkeinä.
Heidän tärkeimmät ihmissuhteensa olivat
lapset ja lastenlapset. Monet heistä olivat tyy-
tyväisiä fyysiseen kuntoonsa, mutta joilla-
kin oli sopeutumisongelmia.

Laukkanen 1998
Iäkkäiden henkilöi-
den selviytyminen
päivittäisistä toimin-
noista

Tutkimuksen kohteena ovat
olleet 1904-23 syntyneet
jyväskyläläiset vuonna
1988, 75-vuotiaat 1989 ja
80-vuotiaat vuonna 1990
sekä glostrubilaiset miehet
naiset vuonna 1989. Haas-
tattelututkimus ja lisäksi 75-
ja 80-vuotiaille on tehty
toimintakykytutkimuksia
laboratoriossa sekä lääkä-
rintarkastus.

Päivittäisistä toiminnoista
selviytymistä tutkittiin itse-
arviointimenetelmällä
PADL- ja IADL- mitta-
reilla. Kognitiivista kyvyk-
kyyttä arvioitiin erilaisin
testein. Laboratoriotutki-
mukset sisälsivät kehon
rakenteen-, aistitoiminto-
jen-, havaintomotoriikan- ja
yksinkertaisten toimintojen
mittauksia. Lisäksi isomet-
risen lihasvoiman ja maksi-
maalisen työtehon
mittauksia, psykometrisen
tutkimuksen ja lääkärintut-
kimuksen.

V. 1988 haastatelluista 65-69 v. vajaa puolet
selviytyi vaikeuksitta päivittäisitä perustoi-
minnoista ja asioiden hoitamisesta kodin
ulkopuolella. 80-84 v. selviytyi joka kuudes.
Miehet selviytyivät paremmin kuin naiset
PADL- ja IADL-toiminnoista. Kahdessa van-
himmassa 5-vuotisikäryhmässä suurempi osa
miehistä kuin naisista selviytyi vaikeuksitta
kaikista
PADL-toiminnoista. ja ero oli tilastollisesti
merkitsevä 75-79-vuotiailla. Kaikilla eniten
vaikeuksia tuotti ulkona liikkuminen. Pyy-
kinpesu, ruuanvalmistus ja puhelimen käyytö
olivat helpompia naisille kuin miehille, vaik-
kakin muissa IADL-toiminnoissa miehet sel-
visivät paremmin. Avun tarve lisääntyi
ikääntymisen myötä.
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Vanhenevien ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviä
maisia tutkimuksia.

Tutkija, julkaisun ajan-
kohta ja tutkimusaihe

Aineisto, ikä, alue, ja
menetelmät

Toimintakyvyn mittaaminen Keskeisiä tutkimustuloksia

Ekdahlet al. 1987 Chan-
ges in Physical Functio-
nal Capacity from 71 to
78 Years of Age for
Population Living at
Home

Tutkimukseen osallistui
130 kotona asuvaa 71-78
vuotiasta Etelä-Ruot-
sista. Heistä oli 58 %
miehiä ja 42 % naisia.
Strukturoitu haastattelu-
tutkimus

Toimintakykyä tutkittiin
ADL-mittarilla. Lisäksi tut-
kittiin liikkumiskykyä kodin
ulkopuolella. Sosiaalista toi-
mintakykyä tarkasteltiin las-
ten, sukulaisten, ystävien ja
naapurien tapaamisena ja
lisäksi kysyttiin yksinäisyy-
den kokemuksia.

90 % tutkittavista onnistui suorittamaan
päivittäiset perustoiminnot. Naisten ja
miesten välillä ei ollut eroa. Tutkimuksessa
ei havaittu yhteyttä toiminnanvajavuuden
ja yksinäisyyden tunteen kokemisen
välillä. Vaikeudet kulkuneuvojen käytössä
vaikuttivat myös sosiaalisiin kontakteihin.

Chappel & Badger 1989
Social Isolation and
Well-Being

Tutkimukseen osallistui
743 ikääntyvää ihmistä,
joista 59 % oli naisia ja
41 % miehiä Winnipe-
gistä.
Haastattelututkimus

Sosiaalista eristyneisyyttä tut-
kittiin kysymyksin mm. yksi-
näisyydestä ja ystävistä.
Elämän tyytyväisyyttä mitat-
tiin Z-indeksillä. Toimintaky-
kyä mitattiin päivittäisistä
toiminnoista selviytymisenä.

40 %:lla ei ollut päivittäin yhteyksiä
keneenkään. 21 %:lla terveys oli erinomai-
nen. Tyytyväisyys elämään oli kaikilla
hyvä. 52 % ilmaisi olevansa onnellisia.
Huonon terveyden omaavat olivat sosiaali-
sesti eristyneempiä kuin hyvän terveyden
omaavat. Terveys ja toimintakyky vaikutti-
vat hyvinvointiin.

Koyanoet al. 1988
Prevalence of Disability
in Instrumental Activi-
ties of Daily Living
Among Elderly Japanese

Tutkimukseen osallistui
7735 japanilaista, joiden
keski-ikä oli 73.5 vuotta.
44.3 % oli miehiä ja 55.7
% naisia.
Kyselylomake tutkimus

Toimintakykyä tutkittiin
IADL-mittarilla.

Toimintakyvyn vajavuus oli vähäinen ja
lisääntyi iän mukana. Naisilla yleisten kul-
kuneuvojen käyttö oli vaikeampaaa kuin
miehillä ja miehillä taas ruuan valmistami-
nen mitä iäkkäämpiä he olivat.

Carlssonet al. 1991 The
Oldest Old: Patterns of
Adjustment and Depen-
dence

Tutkimukseen osallistui
129 yli 85- vuotiasta,
joista oli 39 miestä ja 91
naista Gothenburgista
Ruotsissa
Syvähaastattelu ja kyse-
lylomake.

Toimintakykyä tutkittiin
kysymällä liikkumisesta ja
selviytymisestä päivittäisistä
tarpeista ja avunlähteistä.

46 %:lla ei liikuntakyky ollut heikentynyt.
76 %:lla ei ollut ongelmia WC:ssä käyn-
nin, peseytymisen ja pukeutumisen. suh-
teen. 60 % tutkituista tarvitsi jonkinlaista
apua päivittäin. Naiset selvisivät miehiä
paremmin itsensä huolehtimisesta.

Burbank 1992 An Explo-
ratory Study: Assessing
The Meaning In Life
Among Older Adult
Clients

Tutkimukseen osallistui
81 yli 62 vuotiasta val-
koista naista, joiden
keski-ikä oli 76.5 vuotta.
Strukturoitu kyselylo-
make

Elämän tarkoitusta tutkiin
mittarilla, joka sisälsi kysy-
myksiä elämäntarkoituksesta,
heidän olemisensa mielek-
kyydestä ja tavoitteistaan.

89 % vastaajista arvioi elämän tarkoituk-
selliseksi. Yli puolet (57 %) merkitsi
ihmissuhteet tärkeimmäksi tekijäksi. 13
%:lle oli uskonto tärkeä, 10 %:lle aktivi-
teetit olivat tärkeintä.

Smits & Kee 1992 Cor-
relates Of Self-Care
Among The Indepen-
dent Elderly Self-Con-
cept Affects Well-Being

Tutkimukseen osallistui
48 itsenäisesti asuvaa yli
65-97 vuotiasta. Naisia
oli 42 ja miehiä 6.

Minäkäsitystä, itsehoitoa ja
toiminnallista terveyttä tutkit-
tiin eri mittareilla.

Hyvä toimintakyky vaikutti positiivisesti
minäkäsitykseen mutta ei itsehoitoon.

Ryan 1992
Beliefs About Memory
Changes Across the
Adult Life Span

Tutkimukseen osallistui
142 aikuista, joiden
keski-ikä oli 36 vuotta ja
toiseen 189, keski-ikä 34
vuotta
Strukturoitu kysely

Muistia tutkittiin muistites-
tillä (SIME)

65-vuotiailla ja 85-vuotiailla oli enemmän
muistivaikeuksia kaikilla tutkituilla alu-
eilla kuin nuoremmilla.
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Burke & Flaherty 1993
Coping strategies and
health status of elderly
arthritic women

Tutkimukseen osallistui
130 yli 75 vuotiasta
naista, jotka asuivat yksin
Keski-Atlantin alueella.
Strukturoitu haastattelu

Selviytymistä tutkittiin sel-
viytymikykymittarilla
(WOCS), artriitin vaikeutta
(AIMS)-mittarilla ja toimin-
nan rajoituksia Musculoske-
letal Impairment Index
mittareilla.

Erilaiset selviytymismekanismit ovat
perustana vanhojen ihmisten riippumatto-
muuden säilymiselle huolimatta psyykki-
sistä ja sosiaalisista menetyksistä.

Heidrich 1993 The Rela-
tionship between Physi-
cal Health and
Psychological
Well-Being in Elderly
Women: A Developmen-
tal Perspective

Tutkimukseen osallistui
243 yli 65 vuotiasta
naista Etelä Winsconsin
alueelta. Kyselytutkimus

Toimintakykyä tutkittiin
ADL-mittarilla, terveyskyse-
lyllä ja oireiden kokemisella.
Psyykkistä hyvinvointia tut-
kittiin kysymällä elämän tar-
koituksesta, persoonallisesta
kasvusta, positiivisesta suh-
tautumisesta toisiin ja itsenäi-
syydestä.

Osalla oli pieniä vaikeuksia suoriutua
ADL-toiminnoista. Osalla oli myöskin vai-
keuksia selvitä kotitöistä, kävelemisestä ja
kaupassakäynnistä. Ikä heikensi terveyttä
ja toimintakykyä elämän tarkoituksen
kokemista ja persoonallista kasvua. Huono
terveys oli yhteydessä depressioon, ahdis
tuneisuuteen, ihmissuhteisiin ja autonomi-
aan. 21 %:lla tutkituista oli kliininen
depressio.

Jirovec & Maxwell 1993
Nursing Home Residents
Functional Ability and
Perceptions of Choice

Tutkimukseen osallistui
107 Etelä-Michiganin
alueella sijaitsevaa hoito-
kodin asukasta, joista
miehiä oli 38 ja naisia 69.
Keski-ikä oli 78.49
vuotta
Strukturoitu kyselylo-
make.

Tutkimuksessa mitattiin itse-
hoitokykyä ASA-A-mittarilla
ja toimintakykyä Katzin
ADL-mittarilla

Asukkaat halusivat enemmän mahdolli-
suuksia suorittaa päivittäisiä perustoimin-
toja kuin he tunsivat saavansa
hoitokodissa. Mitä itsenäisemmiksi he tuli-
vat, sitä enemmän heillä oli mahdollisuuk-
sia hoitaa itseään .

Nicholas 1993
Hardiness, self-care
practices and perceived
health status in older
adults

Tutkimukseen osallistui
72 ikääntyvää amerikka-
laista, joista miehiä oli
45.8 % ja naisia 54.2 %.
Tutkittavien keski-ikä oli
69.5 vuotta.
Kyselytutkimus

Elämänhallintaa (Hardiness),
itsehoitotoimintoja ja itsearvi-
oitua terveyttä tutkittiin
Health-Related Hardiness-,
persoonallista elämäntyyliä
Personal-Life-style-mitta-
rilla ja itsearvioitua terveyttä
Visual Analogue -mittareilla

Elämänhallinnan ja terveyden välillä oli
tilastollisesti merkittävä yhteys. Sukupuo-
lella ei ollut merkitystä. Lisäksi elämänhal-
linta ja itsehoito korreloivat tilastollisesti
merkittävästi tulojen, vähäisen sairauden
määrän, toisen kanssa asumisen ja hyvä
itsearvioidun terveyden välillä. Kohtuulli-
sen voimakas korrelaatio oli myös itsehoi-
don ja terveyden välillä, sukupuolten
välillä ei ollut eroja.

Heidrich 1994
The Self, Health, and
Depression in Elderly
Women

Tutkimukseen osallistui
146 yli 60 vuotiasta
naista USA:ssa: Tutki-
mus suoritettiin kaksi
kertaa.
Strukturoitu kyselytutki-
mus

Toimintakykyä tutkittiin
ADL-mittarilla, joka sisälsi
IADL-toiminnot. Minäkäsi-
tystä mitattiin positivisella
suhtautumisella toisiin, per-
soonallisella kasvulla, elä-
mäntarkoituksen kokemisella
ja itsenäisyydellä.

Huonon terveyden omaavilla naisilla oli
itsenäisyys ja suhteet toisiin hyvin alhai-
set. Depressio vaikutti minäkäsitykseen
heikentävästi.

Bondevik & Skogstad
1995
The Oldest Old and Per-
sonal Activities of Daily
Living

Tutkimukseen osallistui
221 yli 80-vuotiasta Nor-
jassa. Toiseen ryhmään
kuului 111 palveluko-
dissa asuvaa, joista nai-
sia oli 94 ja miehiä 17.
Kotona asuvia oli 110.
Heistä 93 oli naisia ja
miehiä oli 17.
Strukturoitu kysely

Toimintakykyä tutkittiin
ADL-mittarilla itsenäisyyden
ja toisista riippuvuuden näkö-
kulmasta. Toimintakyvyn alu-
eista tutkittiin peseytyminen,
pukeutuminen, erittäminen,
liikkuminen, pidätyskyky ja
ruokailu.

77 kotona asuvaa 80-89-vuotiaista olivat
täysin itsenäisiä päivittäisissä toimin-
noissa. Yli 90-vuotiaista 29 suoriutui itse-
näisesti toimintakyvyn eri osa-alueista,
paitsi peseytymisestä.
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Crawfordet al. 1996
Formal and Informal
Support of Elderly
People in the Commu-
nity in Relation to a
Measure of Disability

Tutkimukseen osallistui
390 yli 75-vuotiasta,
joista miehiä oli 109 ja
naisia 281 Etelä -Belfas-
tissa Irlannissa.
Haastattelututkimus

Psyykkistä ja fyysistä toimin-
nanvajavuutta tarkasteltiin
CAPE-(Clifton Assessment
Procedure for the Elderly)
systeemin avulla

Täysin riippumattomia muista oli 71 % tut-
kituista. Yksinasuvista (197) 37 % :lla kävi
sukulaisia, naapureita tai ystäviä päivittäin.
41 % sai kotipalvelun apua päivittäin tai
viikottain. 36 % yksin asuvista sai kotisai-
raanhoitajan palveluita ja 3 % jonkun
muun kanssa asuvista. 47 %:lla yksin asu
vista ja jonkun muun kanssa asuvista 2
%:lla kävi sosiaalityöntekijä 2 kertaa vii-
kossa tai kuukaudessa.

Hashizumeet al. 1996
Correlates of Participa-
tion in Adult Day Care
and Quality of Life In
Ambulatory Frail
Elderly in Japan

Tutkimukseen osallistui
95 61-96 vuotiasta joista
miehiä oli 40 miestä ja
naisia 55 Japanissa.
Strukturoitu kyselylo-
make

Toimintakykyä tutkittiin
ADL-mittarilla. Lisäksi käy-
tettiin Rosenbergin minäkäsi-
tys-, sosiaalisen kontaktin ja
hyvinvointimittareita

Osallistuminen päiväkeskustoimintaan
vaikutti positiivisesti naispuolisten tutkitta-
vien elämänlaatuun, miespuolisilla ei.
Miesten toimintakyky oli merkittävästi
alhaisempi kuin naisilla. Mitä riippuvai-
semmiksi miehet tulivat, sitä alempi hei-
dän itsearvostuksensa oli, mutta naisilla ei.
Naisten kohdalla elämänlaatu parani,
mutta ei miehillä.

Song & Lee 1996 Deve-
lopment of a functional
Capacity Model for the
Elderly

Tutkimukseen osallistui
209 yli 60 vuotiasta
naista Seoulissa Kore-
assa.
Haastattelututkimus

Toimintakyvyn mittaami-
sessa käytettiin ADL- ja
IADL-mittareita. Sosiaalista
ympäristöä mitattiin sosiaali-
sen tuen mittarilla.

Fyysinen toimintakyky oli yhteydessä dep-
ressiion. Sensijaan lievällä sensorisen alu
een (näkö ja kuulo) heikkoudella ei ollut
vaikutusta depressioon Korean kulttuu-
rissa. Sosiaalinen tuki vähensi depressiota
ja paransi fyysistä toimintakykyä.

Heidrich 1996
Mechanisms Related to
Psychological
Well-Being in Older
Women with Chronic Ill-
nesses: Age and Disease
Comparisons

Tutkimukseen osallistui
102 osteoartriittia sairas-
tavaa 60-74 -vuotiasta ja
86 yli 75 vuotiasta rinta-
syöpää sairastavaa naista
Wisconsin alueella. Haas-
tattelu ja strukturoitua
itseraportointimittari.

Terveyttä tarkasteltiin itsear-
viointeina toimintakyvystä,
oireista sekä sairauksista.
Sosiaalista toimintakykyä tut-
kittiin sosiaalisen verkoston
avulla. Psyykkistä hyvinvoin-
tia tutkitiin depression, minä-
käsityksen, itsenäisyyden ja
positiivisen suhtautumisen
avulla toisiin ja elämän tar-
koituksen näkökulmasta.

Vanhemmat ja nuoret eivät eronneet ter-
veydentilaltaan. Toisaalta artriittia sairasta-
vat naiset iästä huolimatta, raportoivat
enemmän terveysongelmia, enempi oireita
ja arvioivat terveysongelmiaan vakavim-
miksi, kroonisemmiksi ja vähemmän hal-
littaviksi kuin rintasyöpää sairastavat.
Artriittia sairastavilla naisilla oli enemmän
oireita ja vaikeuksia päivittäisissä toimin-
noissa kuin syöpää sairastavilla. Molem-
missa rymissä naiset, joilla oli laaja
sosiaalinen verkosto oli parempi psyykki-
nen hyvinvointi kuin muilla.

Lough & Schank 1996
Health and Social Sup-
port Among Older
Women in Congregate
Housing

Tutkimukseen osallistui
47 yli 65-vuotiasta naista.
Strukturoitu haastattelu-
tutkimus

Toimintakykyä tutkittiin
IADL- ja ADL-mittareilla ja
sosiaalista tukea itsearvioi-
tuna kykynä potentiaalisiin
sosiaalisiin resursseihin.

43 % ilmoitti selviävänsä kulkemisesta
itsenäisesti. Myös taloudenhoidosta useim
mat selvisivät täysin itsenäisesti. 92 %
ilmoitti, että heillä oli hyvin läheinen suku-
lainen. 93 % oli saanut viisi tai enemmän
puhelua kuukauden aikana. 53 % ilmoitti
osallistuvansa sosiaaliseen toimintaan.

Wolinsky & Stump 1996
Age and the Sense of
Control Among Older
Adults

Tutkimukseen osallistui
1051 potilasta.
Haastattelututkimus

Tutkimuksessa käytettiin
Mirowskyn ja Rossin kehittä-
mää elämänhallinnan mitta-
ria.

Vanhemmilla ikääntyneillä oli huonompi
elämänhallinnan tunne kuin nuoremmilla.
Fyysinen toimintakyky ei ollut yhteydessä
elämänhallinnan tunteeseen, mutta mielen
terveys oli yhteydessä itsearvioituun ter-
veyteen. Uskonnolla ja elämänhallinnan
tunteella oli positiivinen yhteys.
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Bondevik 1997
The Oldest Old and Per-
sonal Activities of Daily
Living:-Associations
with Loneliness

Tutkimukseen osallistui
221 yli 80-vuotiasta Nor-
jassa.
Strukturoitu haastattelu-
tutkimus

Toimintakykyä tutkittiin
ADL-mittarilla ja yksinäi-
syyttä sitä kuvaavilla mitta-
reilla.

Riippuvuus toisista toimintakyvyn alu-
eella ei ole yhteydessä yksinäisyyden
kokemuksiin. Sensijaan ne, jotka olivat
riippuvaisia toisten avusta pidätyskyvyssä
olivat yksinäisempiä kuin itsenäisesti sel-
viävät, mikä johtunee asian luonteesta ja
vaikuttaa ikääntyvän ihmisen itsearvostuk-
seen ja minäkuvaan.

Lilja & Borell 1997
Elderly People’s Daily
Activities and Need for
Mobility Support

Tutkimukseen osallistui
684 yli 65 vuotiasta kah-
dessa ryhmässä Tukhol-
man alueella. Ryhmä
A:ssa oli 284 ihmistä,
joiden keski-ikä oli 84.5
v. ja joista 81% oli naisia
ja ryhmä B.ssä oli 325
ihmistä, joiden keski-ikä
oli 81 v. ja joista 75 % oli
naisia.
Kyselytutkimus

Toimintakykyä tutkittiin
ADL-mittarilla, ja harrastuk-
set ja sosiaaliset kontaktit
lisättiin tähän kyselyyn.
Lisäksi heiltä tiedusteltiin
elinolosuhteita, kotiympäris-
töä ja tyytyväisyyttä siihen.

Ryhmän Aihmisillä oli 91 %:lla oli jonkin-
asteista toiminnanvajavuutta liikkumi-
sessa. 33 %:lla oli toiminnanvajavuutta
psykososiaalisissa kyvyissä, 44 %:lla
muistissa, 43 %:lla kuulossa ja 59 %:lla
näkökyvyssä. 72 % ei voinut harrastaa
mitään kodin ulkopuolella. Vain harvalla
oli kodin ulkopuolisia kontakteja.
Ryhmän Bihmisillä oli 65 %:lla jonkinas-
teista vajavuutta liikkumiskyvyssä, 22
%:lla psykososiaalisissa kyvyissä , 26
%:lla muistissa, 30 %:lla kuulossa ja 35
%:lla näkökyvyssä.
60 %:lla oli harrastuksia kodin ulkopuo-
lella. Vain harvalla oli kodin ulkopuolisia
kontakteja.

Raphael et al. 1997
Measuring the quality of
life of older persons: a
model with implications
for community and pub-
lich health nursing

Tutkimukseen osallistui
205 vanhenevaa ihmistä,
joiden keski-ikä oli 73v.
Heistä miehiä oli 43 ja
naisia 153 Ontariossa
Kanadassa.
Kyselytutkimus

Elämänlaatua tutkittiin
QOLPSV-mittarilla, mikä
sisälsi kysymyksiä fyysi-
sestä ja psykologisesta ja
sosiaalisesta olemisesta.
Lisäksi tutkimuksessa oli
minäkäsitykseen liittyvä mit-
tari.

Elämänlaatu on vahvasti yhteydessä onnel
lisuuteen ja sosiaalinen terveys oli vahvasti
yhteydessä kaikkiin elämänlaadun aluei-
siin. Ylättävää oli, että sosiodemokraafi-
silla muuttujilla ja elämänlaadulla ei ollut
yhteyttä.

Weaver et al. 1997 An
Explenatory Model Of
Functional Status In
Chronic Obstructive Pul-
monary Disease

Tutkimukseen osallistui
104 ihmistä, joiden
keski-ikä oli 65.5 v.
Heistä miehiä oli 85 ja
naisia 19.
Kyselylomake

Toimintakykyä tutkittiin
keuhkojen toiminnan mitta-
rilla, joka käsitteli fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista toi-
mintakykyä päivittäisessä
suoriutumisessa. Lisäksi oli
12 minuutin kävelytesti ja
minäkäsitykseen liittyvä mit-
tari.

Hengenahdistus, depressio ja keuhkojen
toiminta vaikuttivat toimintakykyyn.
Minäkäsitys ja ahdistuneisuus liittyivät
yhteen. Masennus vaikutti toimintaky-
kyyn.
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LIITE 5.

Vanhenevien ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön liittyviä suomalaisia tut
muksia.

Tutkija, julkaisun
ajankohta ja tutki-
musaihe

Aineisto, tutkitta-
vien ikä, tutkimus-
alue ja menetelmät

Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen käytön mittaami-
nen

Keskeisiä tutkimustuloksia

Mikkanen 1988 Van-
husten kokema terve-
ydentila,
toimintakyky ja avun-
saanti

Tutkimukseen osal-
listui 566 kuopio-
laista 70-79
vuotiasta ja yli
80-vuotiaat. Miehiä
oli 131 ja naisia 302.
Strukturoitu kysely-
lomake.

Tutkittavilta kysyttiin
yhteiskunnan tarjoamaa
apua päivittäisessä sel-
viytymisessä. Lisäksi
kysyttiin lääkärissäkäyn-
tien määrää ja sairaalas-
saoloaikaa.

28 % tutkituista oli saanut kotiavustajan palveluita ja
vanhimmassa ryhmässä yli puolet. Lääkärin vastaan
otolla viimeisen puolen vuoden aikana oli käynyt 44 %
1-2 kertaa. Ikäryhmien välillä ei ollut suuria eroja. 29
% tutkituista oli ollut sairaalahoidossa viimeisen puo-
len vuoden aikana. Molemmissa ikäryhmissä n. 27 %
oli saanut apua kotisairaanhoitohenkilöstöltä.

Winblad 1988 75
vuotta täyttäneiden
terveydentila ja hoito
maaseudulla

Tutkimukseen osal-
listui yli 75 v. 348,
joista miehiä 127 ja
naisia 221 Pyhäjär-
ven-Kärsämäen alu-
eelta.
Strukturoitu haastat-
telu, havainnointi
sekä eri terveyden-
huoltolaitosten asia-
kirjat

Tietoja kerättiin mm. ter-
veyskeskuskäynneistä ja
sairaalassaolosta.

Apulisää sai 8 % 70-79 vuotiaista. Lääkärissä käyntejä
terveyskeskuksissa kertyi 3,2 kotona asuvaa kohde
vuodessa. Miehet lisäsivät ja naiset vähensivät lääkär
palvelujen käyttöään iän myötä. Kotiavun käyttö ei iän
mukana lisääntynyt niin selvästi kuin kotisairaanhoi-
don. Kotiavun käyntitiheys miesten luona oli korke-
ampi kuin naisten.

Anttila 1989 Maaseu-
dun vanhusten terve-
ydentila, sosiaali- ja
terveyspalvelujen
käyttö ja kuolleisuus

Tutkimukseen osal-
listui v. 1978 1040
65 -vuotiasta ja v.
1988 537 75-vuoti-
asta kotona asuvaa
kuusamolaista .
Tiedot kerättiin eri
tietolähteistä.

Terveyspalvelujen käy-
töstä kerättiin tiedot ter-
veyskertomuksista ja
sosiaalihuollon käynnit
asiakaskorteista. Sairaa-
lahoidot Lääkintöhalli-
tuksen poistoilmoitus-
rekisteristä.

Yksin asuvat käyttivät muita enemmän sosiaalipalve-
luita ja heidän luokse tehtiin muita enemmän kodinhoi-
toavun käyntejä. Terveyspalvelujen käytössä ei ollut
eroja. Kotisairaanhoidon käyntejä tehtiin yksinasuvien
luokse hieman enemmän. Yleissairaalahoitoa oli käy
tetty samanverran kaikissa ryhmissä.

Gothoni 1990
Vanhusten sosiaaliset
verkostot ja sosiaali-
nen tuki

Tutkimukseen osal-
listui 30 kiteeläistä
ja 24 helsinkiläistä
yli 75-vuotiasta.
Strukturoitu haastat-
telu ja havainnointi-
päiväkirjat

Tutkittavilta kysyttiin
palvelujen käyttöä ja tyy-
tyväisyyttä niihin.

58-66 % vanhuksista ei selvinnyt ilman siivousapua.
Kiteeläiset saivat 70 %:sti siivousapunsa kotiavusta
jilta ja Kalliossa 58 %:sti. Ruuanlaitossa tarvitsi apua
18 % ja miehet enemmän kuin naiset. Kalliossa ja
Kiteellä asuvat kokivat sairaalaan pääsyn vaikeana.

Valvanneet al. 1991
Kotona asuvien 75-,
80- ja 85-vuotiaiden-
toimintakyky ja avun
tarve

Tutkimukseen osal-
listui 539 helsinki-
läistä.
Strukturoitu haastat-
telu, kirjekysely

Palvelujen käyttöä tutkit-
tiin tutkittavien oman
ilmoituksen perusteelle
palvelujen käytöstä.
Lisäksi lääkäri arvioi ter-
veystarkastuksen yhtey-
dessä avuntarvetta.

Päivittäisen avun tarve kaksinkertaistui 80- ja 85- ikä-
vuoden välillä. Joka viides 85-vuotias mies ja nainen
ilmoitti tarvitsevansa päivittäin apua. Perustoimin-
noissa tarvitsi apua yli 85-vuotiaista joka kymmenes.
ADL-toiminnoissa tarvitsi apua yksinasuvista 1 % ja
muiden kanssa asuvista 8 %.

Heikkinenet al.1992
Terveys Teoksessa:
Heikkinen, R-L. &
Suutama, T (toim.)
(1992)
Iäkkäiden henkilöi-
den toimintakyvyn ja
terveyden arviointi.
Ikivihreät projekti osa
II

Tutkimukseen osal-
listui jyväskyläläi-
siä, joista 75
vuotiaita oli 318 ja
80 vuotiaita oli 248
vuosilta 1988-1990.
Haastattelututkimus

Tutkittavilta kysyttiin
lääkärissä ja muun hoito-
henkilökunnan luona
käyntejä viimeisten 3
kuukauden aikana sekä
avuntarvetta

Noin puolet 75-vuotiaista tutkituista oli käynyt terve-
yskeskuslääkärillä ja kolmasosa yksityisellä. Sairaalan
poliklinikkakäyntejä oli myös runsaasti. 45-70 % ei
ollut koskaan osallistunut terveystarkastukseen.
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Laukkanen et al.
1992
Päivittäisistä toimin-
noista selviytyminen

Tutkimukseen osal-
listui jyväskyläläi-
siä, joista 75
vuotiaita oli 318 ja
80 vuotiaita oli 248
vuosilta 1988-1990.
Haastattelututkimus

Tutkittavilta kysyttiin
lääkärissä ja muun hoito-
henkilökunnan luona
käyntejä viimeisten 3
kuukauden aikana sekä
avuntarvetta.

27 % sai 65-84-vuotiaista apua, sosiaali- ja terveyden
huollosta. 6 % ei käyttänyt palveluita, koska niitä oli
vaikea saada.

Raatikainen 1992 a
Potilaiden avun tarve
ja palvelujen riittä-
vyys kotisairaanhoi-
dossa

Tutkimukseen osal-
listui 215 espoo-
laista
kotisairaanhoidon
potilasta, joista
kolme neljäsosaa oli
naisia.
Haastattelu

Avun saannin riittä-
vyyttä kysyttiin poti-
lailta ja tietoja verraattiin
työntekijöiden tarvearvi-
ointiin.

Useimmin tarvittiin apua ulkona liikkumisessa ja
peseytymisessä. Neljällä viidestä oli pysyvää avuntar
vetta kodinhoidollisissa asioissa. Joka toinen käytti sii-
vousapua vähintään kerran viikossa. 41 % sa
kylvetysapua ja noin joka viides fysikaalista hoitoa
vähintään kerran kuukaudessa. 18 % arvioi avun riittä
mättömäksi päivittäisisssä toiminnoissa..
Psyykkisissä ja sosiaalisissa ongelmissa 11 % piti apu
riittämättömänä. 13 % ei ollut saanut riittävästi apua
sairaanhoidollisissa ongelmissa

Raatikainen 1992 b
Self-Activeness in
Domiciliary care

Tutkimukseen osal-
listui 129 kotisai-
raanhoitopotilasta,
joista 13% oli alle
65v ja melkeinpä
joka neljäs 85 v., ja
202 omaista Helsin-
gin alueella.
Strukturoitu haastat-
telututkimus (tiedot
tässä vain potilai-
den osalta)

Palvelujen tarvetta kar-
toitettiin kysymällä pal-
velujen käyttöä ja
tarvetta tutkittavilta ja
hoitohenkilöstön näke-
myksiä palvelutarpeesta.

Useimmat potilaat tarvitsivat siivouspalveluita. Potilai-
den mielestä peseytymiseen ja pukeutumiseen ja erittä
miseen liittyvissä toiminnoissa he saivat riittävästi
apua, mutta ei ulkonaliikkumiseen. 88 % tutkituista oli
käynyt lääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen vuo-
den aikana. Ennaltaehkäisevän informaation tarve ja
tarjonta eivät kohdanneet. Potilaat olisivat tarvinneet
enemmän hoidollista apua kuin he saivat. Psyykkisiin
ongelmiin potilaat tunsivat saavansa enemmän apu
kuin sosiaalisiin.

Vaarama 1992
Vanhusten palvelujen
tavoitteet ja todelli-
suus

Kohderyhmänä oli
eri tilastot ja projek-
tikuntien tiedot.

Tutkimuksen kohteena
on valtakunnalliset tilas-
tot, eri tutkimusten tulok-
set ja projektikuntien
(37) tulokset ja kuntien
kertomusjärjestelmät
(KETI).

Sosiaalipalvelut: Vuonna 1988 61 % vanhuskotitalouk-
sista sai kodinhoitoapua ja näistä 58 % oli yli 75 vuoti-
aita. 14 % yli 65-vuotiaista on kunnallisen tukipalvelun
piirissä. Ateriapalvelut ovat suurin tukipalvelumuoto,
seuraavaksi vaatehuolto ja kolmanneksi kuljetuspalve
lut. Kotihoidon tuen piirissä oli 63 % vanhuksia. Sosiaa-
lisen lomatoiminnan piirissä oli yli 65 vuotiaita 0.4 %.
Terveyspalvelut: 90 % valvotun kotisairaanhoidon
käynneistä tehtiin vanhusväestön luokse. Yli 75-vuoti-
aiden osuus oli 65 %. Yleissairaaloiden hoitopäivistä
vanhukset käyttivät 68 %, psykiatristen sairaaloiden 50
% ja terveyskeskusten vuodeosastojen n. 90 % Ter
veysneuvontakäynneistä yli 65-vuotiaat käyttivät 5 %
ja niistä eniten tehtiin terveydenhoitajien luokse.

Koskinen 1994
Gerontologinen sosi-
aalityö vanhuspolitii-
kan mikrorakenteena

Tutkimukseen osal-
listuivat kolme ikä-
kohorttia
Tampereelta,
60-69-, 70-79- ja
80-89-vuotiaat.
Strukturoitu haastat-
telututkimus

Palveluiden käyttötiedot
kerättiin haastattele-
malla vanhuksia heidän
kokemistaan terveyden-
huollon- ja sosiaalihuol-
lon palvelutarpeista.

Sosiaalipalvelut: Ateriapalveluja miehet käyttivät
70-79- ja 80-89-vuotiaina 8 %. Naiset 70-79-vuotiaina 6
% ja 80-89-vuotiaat 17 %. Kuljetuspalveluita
70-79-vuotiaat miehet ja naiset käyttivät 5 % ja 80-89
-vuotiaat miehet 2 % ja naiset 13 %. Kylvetyspalveluja
70-79-vuotiaat miehet käyttivät 1 % ja naiset 3 % ja
80-89-vuotiaat miehet 9 % ja naiset 10 %. Varsin moni
tunsi tervetta keskustella sosiaalityöntekijän kanssa. Pa
velukeskusta 70-79-vuotiaat miehet käyttivät 34 % ja
naiset 33 %, 80-89-vuotiaat miehet 14 % ja naiset 27 %
Terveydenhuoltopalvelut:70-79-vuotiaiden miesten
lääkärissäkäyntien ka. oli 4.5, 80-89-vuotiailla naisilla
se oli 4.7. Miehistä oli 42-51 % ja naisista 44-60 % ter-
veydenhoitajaan yhteydessä. Kotikäyntejä vastaanott
vat eniten 80-89-vuotiaat naiset. Lääkintävoimistelijan
hoitoa oli miehistä saanut eri ikäryhmissä 18-28 % ja
naisista 11-21 %.
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Karjalainen & Kivelä
1995 Iäkkäiden pal-
velutaloasukkaiden
terveys, toiminta-
kyky ja elämänlaatu

Kohderyhmänä oli-
vat 20 palvelutalon
asukkaat Pohjois- ja
Itä-Suomen alueella.
Miehiä oli tutkimuk-
sessa 120 ja heidän
keski-ikänsä oli 72.5
vuotta ja naisia 380,
joiden keski-ikä oli
76.6 vuotta.
Haastattelu- ja
havainnointitutki-
mus

Palveluiden käyttötiedot
koottiin henkilökunnan
arviointilomakkeista.

Kolme neljäsosaa asukkaista käytti ateria-, siivous-
hygienia- ja turvapalveluita. Useampi mies kuin nai-
nen käytti ateria-, kahvio- ja kuntosalipalveluita. Nai-
sista useampi kuin miehistä osallistui viriketoimintaan
ja käytti jalkojenhoitopalveluita. Vanhempi ikärymä
käytti runsaammin palveluita kuin nuorempi.

Sakari-Rantalaet al.
1995 Iäkkäiden toi-
mintakyky ja terveys-
tutkimus

Tutkimukseen osal-
listui 295 Jyväsky-
lässä ja
Keuruu-Multialla 92
75-vuotiasta. Haas-
tattelu ja laborato-
riotutkimukset.

Palvelujen käyttöä tutkit-
tiin haastattelussa kysy-
mällä palvelujen käytöstä
viimeisen 12 kk aikana.

Jyväskyläläiset käyttivät enemmän kotiapua ja ateria
palveluita kuin keuruu-multialaiset. Päiväkeskuksessa
kävivät keuruu-multialaisnaiset enemmän kuin muut.
Turvapuhelinta käyttivät keuruu-multialaiset naiset 3
% ja jyväskyläismiehet prosentin verran. Jyväskyläise
miehet ja naiset käyttivät lääkäripalveluja lähes saman
verran, mutta keuruu-multialaisista naiset käyttivät
hieman enemmän kuin miehet. Ko. naiset käyttivät
myös kotisairaanhoitajan palveluita enemmän kuin
miehet.

Leinonenet al. 1996
Iäkkäiden henkilöi-
den terveysja toimin-
takykytarkastusten
toteutus perustervey-
denhuollossa

Tutkimukseen osal-
listui Jyväskylästä,
Huhtasuon alueelta
v.1993 41 70-vuoti-
asta ja v. 1994 34
samanikäistä sekä
20 75-vuotiasta.
Haastattelu ja labo-
ratoriotutkimukset
ja terveystarkastus.

Terveyspalveluiden käyt-
tötiedot perustuivat kyse-
lyyn terveyspalveluiden
käytöstä.

Yleislääkärin vastaanotolla oli tutkituista käynyt hie-
man yli 50 %. 10-15 % oli käynyt erikoislääkärin vas-
taanotolla yksityisellä terveysasemalla.
Terveystarkastuksessa ei ollut koskaan käynyt 50 %
kummastakaan ikäryhmästä.

Virjo 1996
Sosiaali- ja terveys-
palveluita käyttämät-
tömät 75 vuotta
täyttäneet

Tutkimukseen osal-
listui 651 henkilöä.
Naisista osallistui
tutkimukseen 85 %
ja miehistä 91 %.
Ylöjärvi-Kurun alu-
eelta.
Kyselylomake

Palveluiden käyttötiedot
terveyskeskuksen avo-
palveluista saatiin
atk-rekisteristä. Sosiaali-
palvelujen käyttötiedot
saatiin Ylöjärven osalta
sosiaaliviraston
atk-rekisteristä ja Kurun
osalta sosiaalitoimen
arkistosta. Yksityisten
palvelujen käyttö kysyt-
tiin tutkituilta.

59 % kaikista tutkimukseen kutsutuista ei käyttänyt
julkisen sosiaalihuollon palveluita. Naiset käyttivät
enemmän kuin miehet. 18 % ei käyttänyt minkäänlai-
sia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. 19 % ei
käyttänyt julkisen terveydenhuollon palveluita, käy-
tössä ei ollut eroja miesten ja naisten eikä kurulaisten
ja ylöjärveläisten välillä.

Hämäläinen 1997
Elämäntilanne ja toi-
mintakyvyn sosiaali-
set edellytykset
80-vuotiaana

Tutkimukseen osal-
listui henkilöt, jotka
olivat syntyneet
1909 ja 1910 ja
jotka osallistuivat
80-vuotisseuran-
taan.

Palveluiden käyttötiedot
arvioi sosiaalityöntekijä.

Kunnallista tai yksityistä kotiapua miehistä sai 39 % ja
naisista 29 %.
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LIITE 6 .

Vanhenevien ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä ulkomaisia tutkimuksia.

Tutkija, julkaisun ajankohta ja tut-
kimusaihe

Aineisto,tutkittavien ikä, tut-
kimusalue ja menetelmät

Palvelujen mittaaminen Keskeisiä tutkimustuloksia

Eve 1988
A Longitudinal Study of Use of
Health Services Among Older
Women

Tutkimukseen osallistui 1894
ikääntyvää naista USA:ssa.
Struktutroitu haastattelututki-
mus

Terveydenhoitopalvelujen
käyttöä tutkittiin lääkärissä
käyntien määrällä, sairaa-
lassaololla ja sillä onko tut-
kittujen täytynyt luopua
tarvisemistaan palveluista
kuluneena vuonna.

Aikaisempi ja tämänhetkinen
terveys sekä lääkärissä käyn-
tien määrä selitti terveyspal-
velujen käyttöä.

Krause 1988
Stressful Life Events and Physi-
cian Utilization

351 yli 65-vuotiasta teksasi-
laista osallistui tutkimukseen.
Strukturoitu haastattelututki-
mus

Palvelujen käyttöä mitat-
tiin lääkärissä käyntien
lukumäärällä ja stressaa-
vien elämäntapahtumien
kokemisen, sosiaalisen
tuen, elämänhallinnan ja
fyysisen terveyden yhteyk-
sillä.

Tutkittavat käyttivät lääkärin
palveluja 18 kuukauden
aikana km. 6.6. Ikääntyvät,
joilla oli enemmän informaa-
lista tukea kävivät lääkärissä
useammin kuin ne, joilla ei
tukea ollut. Muutoin sosiaali-
sella tuella on vähäinen vai-
kutus palvelujen käyttöön. Ei
myöskään stressaavat elä-
mäntapahtumat eikä elämän-
hallinta vaikuttaneet
palvelujen käyttöön.

Mutran & Ferraro 1988
Medical Need and Use of services
Among Older Men and Women

Tutkimukseen osallistui yli
65-vuotiaita, joista oli miehiä
1275 ja naisia 1875 USA:ssa
Kyselytutkimus

Palvelujen käyttöä tutkittiin
mm. lääkärikäyntien mää-
rällä, sairaalassa ololla,
koetulla terveydellä, lähei-
syydellä lasten kanssa.

Vaikuttavin tekijä lääkärissä
käyntiin oli lääketieteellisen
hoidon tarve. Huonoksi terve-
ytensä arvioivat miehet
hakeutuvat helpommin lääkä-
riin kuin naiset johtuen erilai-
sista sairauksista.

Bowling et al. 1991
Use of Services in Old Age: Data
from Three Surveys of Elderly
People

Tutkimukseen osallistui
65-85-vuotiaat ja yli 85-vuoti-
aat, jotka asuivat Lontoon
alueella, ja yksi ryhmä Esse-
xin alueelta 65-85 vuotiaita.
Haastattelututkimus

Palvelujen käyttöä tutkittiin
terveyden, toimintakyvyn,
sosiaalisen verkoston ja
-tuen, psykiatrisen kuollei-
suuden ja yleisen elämän-
tyytyväisyyden
näkökulmasta.

Sosiaalisella verkostolla oli
vain vähäinen merkitys lääkä-
rissä kaynteihin. Talouden
koko vaikutti sosiaali- ja toi-
mintakyky sairaanhoitopalve-
lujen käyttöön.

Strain 1991
Use of Health Services in Later
Life: The Influence of Health
Beliefs

Tutkimukseen osallistui 743
yli 60 vuotiasta Winnipegin
alueella Kanadassa. Tutki-
tuista 59 % oli naisia.
Strukturoitu haastattelututki-
mus, joka sisälsi myös avoi-
mia kysymyksiä.

Terveyspalvelujen käyttöä
tutkitiin kysymällä sosiaa-
lista verkostoa, osallistu-
mista harrastuksiin,
terveyttä, terveyskäsitystä,
kokemuksia sairauksista,
terveyden ylläpidosta ja
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen käytöstä.

Ihmiset, jotka suhtautuvat
skeptisesti lääketieteeseen,
kävivät harvoin lääkärissä.
Ulkoisella elämänhallinnalla
oli vähäinen vaikutus palve-
lujen käyttöön. Sisäisellä elä-
mänhallinta eikä oman
terveydenhoito vaikuttanut
juurikaan palvelujen käyt-
töön. Tarve oli tärkein tekijä
lääkärissä käyntiin. Miehet
menivät helpommin sairaa-
laan kuin naiset.
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Wolinsky & Johnson 1992
Widowhood, Health Status, and
Use of Health Services by Older
Adults: A CrossSectional and
Prospective Approach

Tutkimukseen osallistui 2354
ikääntyvää USA:ssa.
Strukturoitu haastattelututki-
mus

Terveyspalvelujen käyttöä
mitattiin mm. sairaana-
oloina vuoteessa viimeisen
12 kuukauden aikana ja
kotisairaanhoidon palvelus-
ten käyttönä. Lisäksi kysyt-
tiin lääkärissä käyntien
määrää ja kuolemia kah-
den viimeisen vuoden
aikana.

Leskeys ei tilastollisesti mer-
kittävästi vaikuttanut terveys-
palvelujen käyttöön. Se
vaikutti vain myöhempään
hoitokotiin sijoittumiseen.

Dellasegaet al. 1994
Use of Home Health
Services by Elderly Persons with
Cognitive Impairment

Tutkimukseen osallistui
USA-:ssa 100 ikääntyvää,
joista miehiä oli 37 % ja naisia
63 %.

Kotisairaanhoidon palvelu-
jen käyttöä tutkittiin sekä
kognitiivisesti vajaakyky-
isiltä että terveeltä vertailu-
ryhmältä potilaiden
papereista.

Vajaakykyiset saivat vähem-
män sairaanhoidon ja enem-
män sosiaalihuollon
palveluita kuin terveet. Kog-
nitiivisesti vajaakykyisillä oi
toistuvia sairaalassaoloja ja
hätäpuheluja ja sairaanhoita-
jayhdistyksen ensiapukäyn-
tejä useammin kuin
toimintakykyisillä.

Penning 1995
Health, Social Support, and The
Utilization of Health Services
Among Older Adults

Tutkimukseen osallistui 1284
yli 60 vuotiasta Manitobassa
Kanadassa.
Haastattelututkimus

Terveyspalvelujen käyttöä
tutkittiin kysymällä lääke-
tieteellisten palvelujen käy-
töstä, sairaalassaolosta ja
kotisairaanhoidon käytöstä
ja terveydestä.

Lääkäripalvelujen käyttö
perustui lääketieteelliseen
hoidon tarpeeseen. Sosiaali-
sella tuella ei ollut yhteyttä
käyttämiseen. Myös koti sai-
raanhoitopalvelujen käyttö
perustui terveyteen liitty viin
tekijöihin. Toimintakyvyttö-
myys aiheutti palvelujen
käyttöä. Ikääntyneet, joilla on
vahva sosiaalisen tuen ver-
kosto, käyttävät vaikeasta
sairaudesta tai toimintakyvyt-
tömyydestä huolimatta
vähemmän palveluja kuin ne,
joilla ei tätä ole.

Murphy & Hepworth 1996
Age and Gender Differences in
Health Services Utilization

Tutkimukseen osallistui 759
ihmistä 66-99-vuoteen
USA:ssa. Heistä oli 459
miestä ja 300 naista.
Strukturoitu kyselytutkimus

Palvelujen käyttöä tutkittiin
tiedustelemalla mm. käyn-
neistä perusterveydenhuol-
lossa, erikoislääkärillä,
sairaalassaoloa, kotisai-
raanhoidon käyntejä, päi-
vystyksessä käyntejä ja
reseptien lukumäärää 6-18
kuukauden aikana.

Iän lisääntyessä akuuttien ja
kalliiden terveyspalvelujen-
käyttö lisääntyi. Perustervey-
denhuollossa käynnit
vähenivät. Sukupuolella ja
iällä ei ollut merkitystä käyn-
teihin.

Deninget al.1998
Changes in selfrated health, disa-
bility and contact with services in
a very elderly cohort:a 6-year fol-
low up study

Tutkimukseen osallistui 2609
yli 75-vuotiasta ja 6 vuotta
myöhemmin 628 tutkittiin
uudelleen. Strukturoitu haas-
tattelututkimus.

Palvelujen käyttö tutkittiin
viikkoa ennen uusinta haas-
tattelua, mukaan otettiin
kotiavun käyttö, ruokapal-
velut, kotisairaanhoito ja
päiväkeskus sekä sairaala-
päivät

Huonoksi arvioitu terveys oli
enemmän yhteydessä lisään-
tyneeseen palvelujen käyt-
töön ja lisääntyneeseen
kotiapuun sekä ruokapalve-
luihin että kotisairaanhoidon
käyttöön ja päiväkeskuksen
käyttöön kuin masentunei-
suus. Ikä oli lisäksi yhtey-
dessä lisääntyneeseen
palvelujen käyttöön.
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LIITE 7.

Taustatiedot ja haastattelutilanne.

Haastattelupäivä______________________Haastattelu alkoi; klo__________
Haastattelija__________________________Haastattelu päättyi; klo_________

Haastateltava, numero__________________2. Asuinkylä_________________
1. Syntymäaika_________Ikä vuosina_____3. Sukupuoli_________________
4. Sivilisääty

naimaton ______
naimisissa______ avioliitto solmittu ______
avoliitossa______ avoliitto vuonna ______
leski ______ aviopuoliso kuollut vuonna______
eronnut ______ vuonna ______

5. Lasten lukumäärä ______
6. Samassa ruokataloudessa asuvat

aviopuoliso/avopuoliso_ ______
lapsi/lapsen perhe ______
lasten lapsen perhe ______
muu sukulainen ______
muu, kuka/ketkä __________________________________________

7. Haastateltavan koulutus
vähemmän kuin kansakoulu______
kansakoulu ______
keskikoulu ______
lukio ______
ammattikoulu ______
yliopistotutkinto ______
muu, mikä _________________________

8. Haastateltavan päätyö ennen eläkkeelle jäämistä________________________
9. Haastateltavan eläke

vanhuuseläke (kansaneläke) ______
varhaiseläke ______
sairaus- tai työkyvyttömyyseläke ______
muu, mikä _________________________

Haastattelutilanteessa haastattelija ja haastateltava
olivat kaksistaan ______
paikalla useampia henkilöitä, ketä ___________________________
Vastasiko haastateltava kaikkiin kysymyksiin itse?_______________
_______________________________________________________

Miten haastateltava suhtautui haastatteluun?______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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tunte-
Päivittäinen selviytyminen kotona.

Aluksi kysyn teiltä, miten selviätte päivittäisestä elämästä kotonanne. Vastatkaa omien tämänhetkisten
mustunne mukaisesti.

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai keiden avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai keiden avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai keiden avulla _______________________________________
_______________________________________

- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

itsenäi-
sesti

apuvä-
linei-
den

avulla

toisen
avusta-
mana

useiden
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

10. Kuinka pystytte liikkumaan kodissanne? 1 2 3 4 5

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

useiden
avusta-
mana

en lain-
kaan
itse

11. Kuinka pystytte liikkumaan pihapiirissänne? 1 2 3 4 5

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

useiden
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

12. Kuinka pystytte liikkumaan kylällänne (kauppa, pos-
tilaatikko, naapuri)?

1 2 3 4 5

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

13. Kuinka pystytte valmistamaan ruokanne (lämmin ruoka,
kylmäruoka, leivän leikkaaminen yms.)

1 2 3 4
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- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

toisen
syöttä-
mänä

14. Kuinka pystytte ruokailemaan? 1 2 3 4

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

15. Kuinka pystytte pukeutumaan (napit, sukat, kengät, puserot
jne.)?

1 2 3 4

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

16. Kuinka pystytte peseytymään (kädet, kasvot, hampaat, jalat
jne.)?

1 2 3 4

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

en lain-
kaan
itse

17. Kuinka selviätte WC:ssä käynnistä (sisä-WC, ulkokäymä-
lä.)?

1 2 3 4
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- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai keiden avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tarvitsette apua _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- minkä tai kenen avulla _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

22. Mitä muita päivittäiseen selviytymiseen liittyviä asioita tuli esille?
(haastattelijan havainnot)

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

18. Kuinka pystytte pesemään vaatteenne? 1 2 3 4

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
vulla

toisen
avusta-
mana

en ain-
kaan itse

19. Kuinka pystytte hoitamaan päivittäiset askareet (astioiden
peseminen, huoneiden siivoaminen, vaatteiden korjaaminen,
muut pienet korjaustyöt.)?

1 2 3 4

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

20. Kuinka selviätte omien asioittenne hoitamisesta omalla
kylällänne (kauppa, kauppa-auto, jne.)?

1 2 3 4

itsenäi-
sesti

apuväli-
neiden
avulla

toisen
avusta-
mana

en lain-
kaan itse

21. Kuinka selviätte omien asioittenne hoitamisesta kirkonkyläl-
lä?

1 2 3 4
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astatkaa
Lähiyhteisö päivittäisessä selviytymisessä.

Seuraavat kysymykset käsittelevät elämäänne läheistenne kanssa sekä elämäänne lähiympäristössä. V
omien tämänhetkisten kokemustenne perusteella.

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- kenen aloitteesta _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________

- kuka/ketkä _______________________________________
_______________________________________

päivit-
täin

kerran
viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

har-
vem-
min

23. Kuinka usein tarvitsette puolisonne apua päivittäisissä
askareissa?

1 2 3 4 5

päivit-
täin

kerran
viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

24. Kuinka usein tapaatte lapsianne tai heidän perheitään? 1 2 3 4 5

päivit-
täin

kerran
viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

25. Kuinka usein puhutte puhelimessa lastenne tai heidän
perheidensä kanssa?

1 2 3 4 5

päivit-
täin

kerran
viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

26. Kuinka usein lapsenne tai heidän perheensä auttavat
teitä?

1 2 3 4 5
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- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

29. Miten muuten pidätte yhteyttä sukulaisiinne

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

päivittäin
kerran vii-

kossa
joka toinen

viikko
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

27. Kuinka usein tapaatte sukulaisianne? 1 2 3 4 5

päivittäin kerran
viikossa

joka toi-
nen viik-
ko

kerran
kuukau-
dessa

harvem-
min

28. Kuinka usein puhutte puhelimessa sukulaisten-
ne kanssa?

1 2 3 4 5

päivit-
täin

kerran
viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

30. Kuinka usein sukulaisenne auttavat teitä päivittäi-
sissä askareissa?

1 2 3 4 5

päivittäin
kerran vii-

kossa
joka toi-

nen viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

31. Kuinka usein tapaatte naapureitanne? 1 2 3 4 5
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___
______

___
______
______

_____
______

______

____
______
- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________

- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

35. Onko teillä lemmikkieläimiä? On______ Ei______

Mikäli on, kertokaa mikä merkitys niillä on teille?______________________________________________
____________________________________________________________________________________

36. Millainen kylänne on asuinpaikkana?____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

37. Millainen yhteishenki mielestänne on kylässänne?_________________________________________
____________________________________________________________________________________

- miten ilmenee_______________________________________________________________________

38. Millaista toimintaa on kylällänne?_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

päivittäin
kerran

viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

32. Kuinka usein naapurinne auttavat teitä päivittäi-
sissä askareissa?

1 2 3 4 5

päivittäin
kerran

viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

33. Kuinka usein tapaatte ystäviänne? 1 2 3 4 5

päivittäin
kerran

viikossa

joka toi-
nen

viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

34. Kuinka usein ystävänne auttavat teitä päivittäisis-
sä askareissa?

1 2 3 4 5
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_____
______

_____
______
______

______
______
______
______
______
- mikä merkitys________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

39. Millaista toimintaa haluatte kylällenne?__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

41. Mitä muita lähiyhteisöön liittyviä asioita tuli esille? (haastattelijan havainnot)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

kerran
viikossa

joka
toinen
viikko

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

en kos-
kaan

40. Kuinka usein osallistutte seuraaviin tilai-
suuksiin

kyläjohtokunnan tilaisuudet

maa- ja kotitalousnaisten tilaisuudet

ompelu- ja lauluseurat

diakoniatoiminnan tilaisuudet
(esim. hyväntekeväisyystoiminta)

muut seurakunnan tilaisuudet

muihin, mihin

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5
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ien tun-

äinen

______
______
______
Elämänhistoria

Seuraavassa on muutamia kysymyksiä lapsuudesta, aikuisuudesta ja viime vuosista. Vastatkaa niihin om
temustenne mukaan.

42. Mikä seuraavista kuvaa lapsuudenaikaista perhettänne?

työläisperhe ______
maaseudun tilaton perhe, esim. torppariperhe______
pienviljelijäperhe ______
maanviljelijäperhe ______
käsityöläisperhe ______
yrittäjäperhe ______
virkamiesperhe ______
muu, mikä__________________________________________

43. Montako henkilöä lapsuudenaikaiseen perheeseenne kuului?______

Keitä (sukulaisuussuhteet)?_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

44. Millainen ilmapiiri lapsuudenaikaisessa perheessänne oli (esim. turvallinen, turvaton, läheinen, et
jne.)?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

45. Minkä ikäisenä lähditte kotoa?______

- mistä syystä________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mistä syystä ja missä tilanteissa
1)_____________________________________
_______________________________________
2)_____________________________________
_______________________________________
3)_____________________________________
_______________________________________

usein joskus
ei kos-
kaan

46. Kuinka usein olette joutunut ottamaan vastuuta (esim.
toisista ihmisistä, taloudellinen vastuu jne.)

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3



165

______
______
______
_
______
47. Mikä teidän elämässänne on ollut parasta aikaa?
____________________________________________________________________________________
- mistä syystä ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

48. Mitkä asiat ovat olleet teille merkittäviä tapahtumia?

1) lapsuuden aikana___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) aikuisiässä________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) viime vuosien aikana________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Millaisissa asioissa
1)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Millaisissa asioissa
1)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________

usein joskus
ei juuri
koskaan

49. Kuinka usein olette tuntenut, että olette onnistunut teh-
tävissänne?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

4

4

4

usein joskus
ei juuri
koskaan

50. Kuinka usein olette tuntenut, että toiset eivät ymmärrä
teitä?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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______
______
______
______
______
______

___
___
___
___
___
___

_____
_____
_____
_____
_____
____
kenen kanssa ja missä tilanteissa
1)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

- millaisissa asioissa________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

53. Millainen teidän terveytenne on ollut?

1) lapsuuden aikana____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2) aikuisiässä_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3) viime vuosien aikana_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Mistä syystä ja missä tilanteissa
1)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

usein joskus
ei juuri
koskaan

51. Kuinka usein olette tuntenut, että ette tule toimeen jon-
kun ihmisen kanssa?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3

usein joskus ei juuri
koskaan

52. Kuinka usein olette tuntenut olleenne avuksi toisille
ihmisille?

1 2 3

usein joskus
ei juuri
koskaan

54. Kuinka usein olette tuntenut itsenne yksinäiseksi?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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______
______
______
______

_____
______

______
______
_____
Mistä syistä ja missä tilanteissa
1)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Missä tilanteissa ja miksi
1)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

58. Mikä on antanut teille elämässänne voimia?

1) lapsuuden aikana___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2) aikuisiässä________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3) viime vuosien aikana________________________________________________________________

usein joskus ei juuri koskaan
55. Kuinka usein olette tuntenut, että olette saanut hyväk-
syntää ja kiitosta?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viimeisen viiden vuoden aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3

usein joskus
ei juuri
koskaan

56. Kuinka usein olette tuntenut, että elämällänne on tar-
koitus?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3

usein joskus
ei juuri
koskaan

57. Kuinka usein olette tuntenut pelkoa tulevaisuuden suh-
teen?

1 2 3
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______

______
______
______

enne
_________________________________________________________________________________

59. Mitä muita elämän historiaan liittyviä asioita tuli esille? (haastattelijan havainnot)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Itsemäärääminen

Seuraavilla kysymyksillä pyrin selvittämään teidän itsenäisyyttä. Vastatkaa niihin omien tuntemust
mukaan.

Millaisista asioista
1) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Miksi ja missä asioissa
1) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys päätöksenteolle______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

usein joskus ei juuri koskaan
60. Kuinka usein olette saanut päättää asiois-
ta?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3

erittäin
tärkeä

tärkeä
ei lainkaan

tärkeä
61. Kuinka tärkeää sukulaisten apu on ollut teille?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3

usein joskus ei juuri koskaan
62. Kuinka usein kysytte neuvoa tärkeissä asioissa
sukulaisiltanne?

1 2 3
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Miksi ja missä asioissa
1) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys päätöksenteolle______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Miksi ja missä asioissa
1) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

erittäin
tärkeä

jokseenkin
tärkeä

ei lainkaan
tärkeä

63. Miten tärkeää naapuriapu on ollut teil-
le?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3

usein joskus ei juuri koskaan
64. Kuinka usein kysytte neuvoa tärkeissä asioissa
naapureiltanne?

1 2 3

erittäin
tärkeä

jokseenkin
tärkeä

ei lainkaan
tärkeä

65. Kuinka tärkeä ystävien apu on ollut teille?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3

usein joskus ei juuri koskaan
66. Kuinka usein kysytte neuvoa tärkeissä asioissa
ystäviltänne?

1 2 3
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- mikä merkitys päätöksenteolle______________________________________

- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

usein joskus
ei juuri
koskaan

67. Kuinka usein elämässänne olette saanut itse päättää
asumiseenne liittyvistä seikoista (asuinpaikka, kodin kor-
jaus jne.)?

1 2 3

usein joskus
ei juuri
koskaan

68. Kuinka usein elämässänne olette saanut itse päättää
raha-asioistanne?

1 2 3

usein joskus
ei juuri
koskaan

69. Kuinka usein elämässänne olette saanut itse päättää
lastenne kasvatukseen liittyvistä asioista (myös koulutus,
tulevaisuus)?

1 2 3

usein joskus
ei juuri
koskaan

70. Kuinka usein elämässänne olette saanut itse päättää
hoitonne järjestämisestä kotona?

1 2 3
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______
______
______
______
______
- missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

missä asioissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________

73. Mitkä asiat ovat olleet teille niin tärkeitä, että olette halunnut itse niistä päättää

1) lapsuuden aikana___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) aikuisiässä________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) viime vuosien aikana________________________________________________________
___________________________________________________________________________

74. Mitä muita itsemääräämiseen liittyviä asioita tuli esille? (haastattelijan havainnot)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

usein joskus
ei juuri
koskaan

71. Kuinka usein olette saanut itse päättää omasta hoidostanne
ollessanne potilaana terveyskeskuksessa?

1 2 3

usein joskus
ei juuri
koskaan

72. Kuinka usein olette saanut itse päättää päivittäisistä
toiminnoista/järjestelyistä toisen ollessa apuna kodissanne
(esim. kodinhoitaja, sukulainen)

1 2 3
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kaan.
Terveydentila päivittäisessä selviytymisessä

Seuraavaksi kysyn teiltä muutamia terveyteenne liittyviä asioita. Vastatkaa niihin omien tuntemustenne mu

- mikä merkitys ___________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä johtuu _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä johtuu _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

79. Onko teillä tällä hetkellä jokin lääkärin toteama pitkäaikaissairaus tai vamma?
On_______
Ei________
Jos on, mikä ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

75. Kuinka usein tunnette itsenne terveek-
si?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

76. Kuinka usein olette huolissanne tämän hetkisestä ter-
veydentilastanne?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

77. Kuinka usein olette huolissanne terveydentilastanne
tulevaisuudessa?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

78. Kuinka usein tunnette että ette pysty huolehtimaan
itsestänne?

1 2 3 4
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______
______
______
______
______
80. Mitä sellaisia sairauksia teillä on, jotka vaikeuttavat teidän selviytymistänne kotona?
(esim. ihon kunto, sukuelinten sairaudet, virtsan karkaaminen, ummetus, allergia)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

81. Kuinka usein käytätte lääkkeitä (esim. sydänlääke,
verenpainelääke, särkylääke, jne.)?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

82. Kuinka usein unohdatte ottaa lääkkeenne ohjeiden
mukaisesti?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

83. Kuinka usein tunnette, että fyysinen (ruumiillinen)
kuntonne on heikko?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

84. Kuinka usein tunnette, että henkinen terveytenne
(vireys, mieliala) on muuttunut?

1 2 3 4
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- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa __________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys ___________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

85. Kuinka usein tunnette itsenne masentuneeksi? 1 2 3 4

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

86. Kuinka usein tunnette pelkoa kodissanne? 1 2 3 4

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

87. Kuinka usein ajattelette kuolemaan liittyviä asioita? 1 2 3 4

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

88. Kuinka usein viime aikoina olette tuntenut, että
muistinne on huonontunut?

1 2 3 4

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

89. Kuinka usein olette huomannut, että ette kuule tois-
ten puhetta?

1 2 3 4
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______
______
______
______

no
- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mistä syystä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mistä johtuen
1) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

90. Kuinka usein viime aikoina olette huomannut, että
näkönne on heikko?

1 2 3 4

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

91. Kuinka usein teille on sattunut tapaturmia kodissan-
ne (kaatuminen, putoaminen, liukastuminen jne.)?

1 2 3 4

päivittäin
kerran

viikossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

92. Kuinka hyvin nukutte mielestänne? 1 2 3 4

hyvä kohtalainen huo
93. Minkälainen mielestänne on ollut sukupuolielämänne?

1) nuoruudessa

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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____
_____

______
______
______
______
______

______
______
______
______
______

______
______
______
______
______

______
______
______
______
______
Jos kyllä, millaisen_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Jos kyllä, mikä merkitys pahoinpitelyllä on ollut terveydellenne
(fyysinen, henkinen terveys)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

95.Mitkä asiat saavat teissä aikaan hyvän olon tunteen?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

96. Mitä teette itse hoitaaksenne omaa terveyttänne?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

97. Mitä muita terveyteen liittyviä asioita tuli esille? (haastattelijan havainnot)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

kyllä ei
94. Oletteko joutunut kodissanne pahoinpitelyn kohteeksi?

1) lapsuuden aikana

2) aikuisiässä

3) viime vuosien aikana

1

1

1

2

2

2
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enne
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Seuraavaksi kysyn teiltä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita. Vastatkaa niihin omien tuntemust
mukaisesti.

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

päivittäin
kerran vii-

kossa

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

98. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne valmiin ruoan kotiin
tuotuna?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

99. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne kodinhoitoapua
(ruoan valmistus, siivous)?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

100. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne saunotus- ja
kylvetysapua kotiavustajalta?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

101. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne apua vaattei-
den pesussa ja korjaamisessa?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa

kerran
kuukau-

dessa

harvem-
min

102. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne liikkumiseenne
kuljetusapua (esim. taksi, invataksi, koulutaksi)?

1 2 3 4
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- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- millaiseen _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

103. Kuinka usein teillä on tilanteita, jolloin tunnette
tarvetta ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon (esim.
raha-asioissa)?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

104 Kuinka usein tunnette tarvetta kotiavustajan/kodin-
hoitajan apuun?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin

105. Kuinka usein käytte kunnan palvelukeskuksessa? 1 2 3 4

2-3 kertaa
vuodessa

kerran vuo-
dessa

harvemmin en koskaan

106. Kuinka usein olette osallistunut kunnan/tai jonkun
järjestön tarjoamaan lomatoimintaan?

1 2 3 4

2-3 kertaa
vuodessa

kerran vuo-
dessa

harvemmin en koskaan

107. Kuinka usein vapaaehtoisjärjestön (SPR, kuulon-
huoltoliitto jne.) työntekijä on auttanut teitä?

1 2 3 4

hyvä kohtalainen huono
108. Millainen on taloudellinen tilanteenne? 1 2 3
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______
______
______
109. Mitä teille merkitsee koti- ja terveyspalvelujen maksullisuus?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

- mikä merkitys _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

säännölli-
sesti

satunnai-
sesti

ei koskaan

110. Kuinka usein saatte kunnasta avustusta aviopuolisonne/ läheisen-
ne hoitamiseksi?

1 2 3

päivittäin
kerran vii-

kossa
harvemmin en lainkaan

111. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne terveydentilan-
ne vuoksi apua kotona ollessanne?

1 2 3 4

kerran vii-
kossa

kerran kuu-
kaudessa

harvemmin en lainkaan

112. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne lääkärin apua? 1 2 3 4

kerran vii-
kossa

kerran kuu-
kaudessa

harvemmin en lainkaan

113. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne kuntouttavaa
hoitoa (esim. hieronta, fysikaalinen hoito)?

1 2 3 4

päivittäin
kerran vii-

kossa
joka toinen

viikko
harvemmin en lainkaan

114. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne
terveydenhoitajan apua?

1 2 3 4 5

kerran vii-
kossa

kerran kuu-
kaudessa

harvemmin en lainkaan

115. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne keskustelu-
apua asiantuntijan kanssa mieltä askarruttavissa asiois-
sa? (esim. terveydenhoitaja, erikoissairaanhoitaja, lää-
käri)

1 2 3 4
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- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- keneltä _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- miksi _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- mikä on estänyt avun saamisen _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

- missä tilanteissa _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin en lainkaan

116. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne
turvapuhelinta?

1 2 3 4 5

usein joskus
ei juuri
koskaan

117. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne sairaalahoitoa? 1 2 3

päivittäin
kerran vii-

kossa
kerran kuu-

kaudessa
harvemmin en lainkaan

118. Kuinka usein tunnette tarvitsevanne
osavuorokautista hoitoa (esim. päiväsai-
raala, yöhoito)?

1 2 3 4 5

usein joskus ei koskaan
119. Kuinka usein olette tuntenut saaneenne tarvitsemaanne apua? 1 2 3

usein joskus ei koskaan
120. Kuinka usein olette tuntenut, että saamanne apu on ollut teille
hyväksi?

1 2 3
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______
______
______
______
______

______
______
______
______
______
- millaiset ohjeet ______________________________________
______________________________________
______________________________________

- keneltä ______________________________________
______________________________________
______________________________________

122. Mitä muuta haluatte kertoa saamistanne palveluista?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

123. Mitä muita sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita tuli esille?
(haastattelijan havainnot)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

usein joskus ei koskaan
121. Kuinka usein olette tuntenut, että saamanne ohjeet ja neuvot ovat
auttaneet teitä selviämään kotona?

1 2 3
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LIITE 8.

Ohjeet haastattelijalle

1. Esittäydy ja osoita henkilöllisyytesi.

2. Tarkista haastateltavan henkilöllisyys.

3. Kerro Pudasjärven kunnan lähettämästä kirjeestä sekä tutkimuksesta
-kuka tekee tutkimuksen ja miksi
-tietojen luottamuksellisuus (haastateltavan nimi ei tule papereihin ja sitä ei mainita missään
yhteydessä)
-tutkimustuloksista saa myöhemmin tietoa terveyskeskuksesta

4. Pyri siihen, että järjestyy kahdenkeskinen ja rauhallinen haastattelutilanne.

5. Luotettavan aineiston saamiseksi
-pyri rauhallisen, vapauttavan ilmapiirin luomiseen
-tututstu etukäteen huolellisesti mittariin
-haastattelutilanteessa kerro aluksi yleisesti kyselylomakkeesta ja siihen vastaamisesta
-etene kysymyksiä esittäessäsi rauhallisesti, anna haastateltavalle aikaa miettiä
tarvittaessa toista kysymys, pidä tavoitteena, että haastateltava ymmärtää kysytyn asian
-seuraa haastateltavan jaksamista ja pidä tarvittaessa taukoja

6. Perustiedoston kysymysten jälkeen täytä soveltuvin osin asunto- ja asukaskortti.

7. Pyri siihen, että haastattelutilanne päättyy mielyttävästi haastateltavaa kunnioittaen.
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ma-
LIITETAULUKKO 1. Terveyden, toimintakyvyn ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sum
muuttujat ja reliabiliteetti.

Muuttujien sisällöt Kysymykset Cronbachin alpha

Terveys

Terveys
Psykososiaalinen terveys

75,76,77,78,83 ,89,90
84,85,87

0.64
0.67

Fyysinen toimintakyky
Perustarpeet
Kotiaskareet

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
13,18,19,20,21

0.81
0.74

Psyykkinen toimintakyky
minäkäsityksen ilmeneminen
-lapsuudessa
-aikuisuudessa
-viime vuosina

49.1,50.1,51.1,54.1,55.1,56.1
49.2, 55.2,56.2

49.3,50.3, 54.3,55.3,56.3

0.57
0.54
0.61

Sosiaalinen toimintakyky
Lasten, sukulaisten, naapurien ja ystävien yhteydenpito
Osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin 25,27,28,31,33 0.47

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja käyttö

Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut

98,99,100,101,102,104
111,112,113,114,115,118

0.79
0.54
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olen
LIITETAULUKKO 2. Minäkäsityksen ilmeneminen elämänkulun eri vaiheissa sukupu
mukaan (%).

Minäkäsityksen
ilmeneminen

Elämänkulun vai-
heet

Suku-
puoli Usein Joskus Ei juuri koskaan Yhteensä (n)

Onnistumisen tunne
Lapsuus Mies 33 25 42 100 (48)
Aikuisuus 22 28 49 100 (49)
Viime vuodet 30 27 43 100 (49)
Lapsuus Nainen 13 35 52 100 (68)
Aikuisuus 11 36 53 100 (70)
Viime vuodet 14 38 48 100 (69)

Tunne, että toiset eivät ymmärrä

Lapsuus Mies 13 28 58 100 (53)
Aikuisuus 11 32 57 100 (53)
Viime vuodet 9 28 62 100 (53)
Lapsuus Nainen 4 17 79 100 (70)
Aikuisuus 7 28 65 100 (71)
Viime vuodet 4 30 66 100 (71)

Tunne, että ei tule toimeen toisten kanssa
Lapsuus Mies 6 7 87 100 (53)
Aikuisuus 2 17 81 100 (54)
Viime vuodet 4 8 88 100 (53)
Lapsuus Nainen 1 3 96 100 (70)
Aikuisuus 1 14 85 100 (71)
Viime vuodet 3 13 84 100 (71)

Yksinäisyyden kokeminen
Lapsuus Mies 11 17 72 100 (54)
Aikuisuus 5 15 80 100 (54)
Viime vuodet 9 17 74 100 (54)
Lapsuus Nainen - 3 97 100 (72)
Aikuisuus 1 17 82 100 (77)
Viime vuodet 15 34 51 100 (77)

Hyväksynnän ja kiitoksen kokeminen
Lapsuus Mies 30 34 36 100 (50)
Aikuisuus 22 42 36 100 (50)
Viime vuodet 32 40 28 100 (50)
Lapsuus Nainen 20 36 44 100 (70)
Aikuisuus 23 37 40 100 (71)
Viime vuodet 20 44 36 100 (71)

Elämän tarkoituksellisuuden kokeminen
Lapsuus Mies 47 19 34 100 (47)
Aikuisuus 58 19 23 100 (48)
Viime vuodet 56 28 16 100 (50)
Lapsuus Nainen 49 23 28 100 (61)
Aikuisuus 61 27 12 100 (66)
Viime vuodet 54 31 15 100 (68)

Pelko tulevaisuudesta
Mies 15 20 65 100 (55)
Nainen 13 22 65 100 (72)
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LIITETAULUKKO 3a. Terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteys lapsien tapaam
mukaan (%).

LIITETAULUKKO 3b. Terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteys lapsien kan
puhelinkontaktien mukaan (%).

LIITETAULUKKO 4a. Terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteys sukulaisten tap
misten mukaan (%).

Tapaamisen Terveys
useus Huono Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Yhteensä n
Päivittäin 25 50 41 36 40 46
Kerran viikossa 25 23 33 17 26 29
Joka toinen viikko - 9 12 8 10 11
Kerran kuukaudessa - 18 8 25 15 17
Harvemmin 50 - 6 14 9 10
Yhteensä %

(n)
100
(4)

100
(22)

100
(51)

100
(36)

100
(113)

Puhelinkontaktien Terveys
useus Huono Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Yhteensä n
Päivittäin 25 23 29 21 26 (28)
Kerran viikossa 25 36 45 54 46 (50)
Joka toinen viikko 25 14 2 9 7 (8)
Kerran kuukaudessa 25 9 14 6 11 (12)
Harvemmin 18 10 9 11 (12)
Yhteensä %

(n)
100
(4)

100
(22)

100
(51)

100
(33)

100
(110)

Tapaamiskertojen Terveys
useus Huono Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Yhteensä (n)
Päivittäin - 12 7 10 9 (11)
Kerran viikossa 25 16 4 5 7 (9)
Joka toinen viikko - 12 7 5 7 (9)
Kerran kuukaudessa - 4 9 13 9 (11)
Harvemmin 75 56 73 67 68 (85)
Yhteensä %

(n)
100
(4)

100
(25)

100
(56)

100
(40)

100
(125)
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LIITETAULUKKO 4b. Terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteys sukulaisten ka
puhelinkontaktien mukaan (%).

LIITETAULUKKO 5a. Terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteys naapurien kan
tapaamisten mukaan (%).

LIITETAULUKKO 5b. Terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteys ystävien tapaa
ten mukaan (%).

Puhelinkontaktien
useus

Terveys
Huono Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Yhteensä n

Päivittäin - 4 8 3 (4)
Kerran viikossa - 16 13 20 16 (19)
Joka toinen viikko - 12 13 8 11 (13)
Kerran kuukaudessa 25 20 26 23 24 (29)
Harvemmin 75 48 48 41 47 (57)
Yhteensä %

(n)
100
(4)

100
(25)

100
(54)

100
(39)

100
(122)

Tapaamiskertojen
useus

Terveys
Huono Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Yhteensä n

Päivittäin 33 32 30 30 30 (38)
Kerran viikossa - 24 26 30 26 (33)
Joka toinen viikko - 16 4 10 8 (10)
Kerran kuukaudessa 67 4 10 8 10 (12)
Harvemmin - 24 30 22 26 (32)
Yhteensä %

(n)
100
(3)

100
(25)

100
(57)

100
(40)

100
(125)

Tapaamiskertojen
useus

Terveys
Huono Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Yhteensä n

Päivittäin - 4 4 5 4 (5)
Kerran viikossa - 20 14 18 16 (20)
Joka toinen viikko - 8 5 8 6 (8)
Kerran kuukaudessa 25 4 9 23 13 (16)
Harvemmin 75 64 68 46 61 (76)
Yhteensä %

(n)
100
(4)

100
(25)

100
(57)

100
(39)

100
(125)
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Liitekuvio 1. Esimerkki aineiston analyysista; Vanhenevien ihmisten hyvän olon lähte
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Liitekuvio 2. Fyysinen terveys ja sosiaalinen toimintakyky iän ja sukupuolen mukaan.

Liitekuvio 3. Psykososiaalinen terveys ja psyykkinen toimintakyky iän ja sukupu
mukaan.

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Fyysinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5

S
os

ia
al

in
en

to
im

in
ta

ky
ky

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

huono erinomainen

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Psykososiaalinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5

P
sy

yk
k.

to
im

in
ta

ky
ky

vi
im

e
vu

os
in

a

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

tyydyttävä erinomainen
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Liitekuvio 4. Psykososiaalinen terveys ja sosiaalinen toimintakyky iän ja sukupu
mukaan.

Liitekuvio 5. Fyysinen terveys ja sosiaalipalvelut iän ja sulupuolen mukaan.

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Psykososiaalinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5

S
os

ia
al

in
en

to
im

in
ta

ky
ky

6

5

4

3

2

1

0

tyydyttävä erinomainen

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Fyysinen terveys

4,54,03,53,02,52,01,51,0

S
os

ia
al

ip
al

ve
lu

je
n

kä
yt

tö

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

huono erinomainen
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Liitekuvio 6. Psyykkinen toimintakyky ja sosiaalipalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Liitekuvio 7. Fyysinen toimintakyky ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Psyykk.toimintakyky viime vuosina

3,53,02,52,01,51,0,5

S
os

ia
al

ip
al

ve
lu

je
n

kä
yt

tö

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

tyydyttävä erinomainen

Ikä ja sukupuoli

yli 75 nainen

alle 75 nainen

yli 75 mies

alle 75 mies

Fyysinen toimintakyky (IADL-toiminnot)

4,54,03,53,02,52,01,51,0,5

T
er

ve
ys

pa
lv

el
ui

de
n

kä
yt

tö

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

huono erinomainen
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Liitekuvio 8. Sosiaalinen toimintakyky ja terveyspalvelut iän ja sukupuolen mukaan.

Ikä ja sukupuoli

yli 75, nainen

alle 75, nainen

yli 75, mies

alle 75, mies

Sosiaalinen toimintakyky

5,55,04,54,03,53,02,52,01,51,0,5

T
er

ve
ys

pa
lv

el
ui

de
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