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Abstract

Sheltered housing for the elderly is an intermediate type of housing, between living in oné s own
home and living in an institution. The aim of this study was to describe the changes in physical,
cognitive and psychological abilities among the elderly living in sheltered housing during a two-
year follow-up period. In this study psychological abilities were represented by depressive
symptoms. The changes in the abilities of the elderly people living in sheltered housing were
compared with the corresponding changes among the elderly li ving in their own homes.
Furthermore, the associated factors and the predictors of the decline in physical and cognitive
abilities, as well as the depressive symptoms were examined. The control group consisted of elderly
people who were matched with those living in sheltered housing in regard to age, sex, coping with
activities of daily living, cognitive capacity and depressive symptoms. The data of this study were
collected among elderly people living in 20 units of sheltered housing in Finland in 1994 and 1996.
725 residents were interviewed and 340 re-interviewed after two years. Cognitive capacity was
assessed with the help of the Mini-Mental Examination test (MMSE). Depressive symptoms were
assessed using the shortened version of the Zung Self-rating Depression Scale (ZSDS).

The results showed that the elderly living in sheltered housing were widows or widowers and
lived alone more often than the home-dwelling elderly. They perceived their health as poorer, had
less contacts with other people and had fewer hobbies than the elderly li ving at home. Nevertheless,
they felt less lonely and were more satisfied with their lives than those liv ing at home. During the
two-year follow-up period the decline in the functional capacity of the elderly li ving in sheltered
housing did not essentially differ from the corresponding change among the home-dwelling elderly.
The decline in physical and psychological abilities among the elderly living in sheltered housing
was similar to the decline among those living at home. Even if the decline in cognitive abilities
among the elderly li ving in sheltered housing was more rapid than the change among the home-
dwelling elderly, the difference between the groups was slight. Living in sheltered housing appeared
to have neither a negative nor a positive effect on the functional capacity of the elderly.

The predictors of the physical decline among the elderly living in sheltered housing were ahigh
age, poor physical abilities at baseline, a high number of depressive symptoms, the use of
medication and a low number of hobbies. The predictors of the physical decline among the home-
dwelling elderly were the female sex, a high age, poor physical abilities at baseline, a high number
of depressive symptoms, health perceived as poor and low social participation. The predictors of the
decline in cognitive abilities among the elderly li ving in sheltered housing included a high age, poor
cognitive abilities at baseline, poor education, dissatisfaction with li fe and health perceived as good.
Among the home-dwelling elderly the predictors of the decline in cognitive abilities were poor
cognitive abilities at baseline and a low number of hobbies. Among the elderly li ving in sheltered
housing the predictors of depressive symptoms included a high number of depressive symptoms at
baseline, poor cognitive abilities, health perceived as poor, ahigh number of feelings of loneliness, a
low number of visits paid to other people and high education. Among the home-dwelling elderly the
predictors of depressive symptoms were ahigh number of depressive symptoms at baseline and a
high age.

Keywords: aged, activities of daily living, cognitive decline, depression
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Tiivistelmä

Palvelutalossa asuminen on kodin ja laitoksen väliin sijoittuva asumismuoto. Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää maamme palvelutaloissa asuvien vanhusten fyysisen, kognitiivisen ja
psyykkisen toimintakyvyn muutoksia kahden vuoden seuranta-aikana. Psyykkisellä toimintakyvyllä
tarkoitettiin tässä tutkimuksessa depressiivisiä oireita. Palvelutaloissa asuvien toimintakyvyn
muutoksia verrattiin kotona asuvien vastaaviin muutoksiin. Lisäksi tarkasteltiin niitä tekijöitä, jotka
olivat yhteydessä heikkoon toimintakykyyn tai ennustivat sitä. Vertailuryhmä muodostui
vanhuksista, jotka kaltaistettiin palveluasunnossa asuvan iän, sukupuolen, fyysisen, kognitii visen ja
psyykkisen toimintakyvyn mukaan. Tutkimus perustui aineistoon, joka kerättiin 20 palvelutalossa
vuosina 1994 ja 1996. Haastatteluun osallistui 725 asukasta ja seurantahaastatteluun 340 asukasta.
Kognitiivinen toimintakyky arvioitii n Mini-Mental State Examination -testillä (MMSE) ja
depressiivisiä oireita lyhennetyllä Zung Self-rating Depression Scale -mittarilla (ZSDS).

Tutkimus osoitti, että palvelutaloissa asuvien keskuudessa on enemmän leskiä ja yksin asuvia
kuin kotona asuvien joukossa. Palvelutaloissa asuvat kokivat terveytensä huonommaksi ja he
harrastivat vähemmän kuin kotona asuvat. Myös heidän vierailukontaktinsa olivat harvemmat kuin
kotona asuvien. Palvelutaloissa asuvat kokivat vähemmän yksinäisyyttä ja olivat tyytyväisempiä
elämäänsä kuin kotona asuvat. Seuranta-aikana palvelutaloissa asuvien toimintakyvyn
heikkeneminen ei oleellisesti eronnut kotona asuvien vastaavasta muutoksesta. Palvelutaloissa
asuvilla fyysinen ja psyykkinen toimintakyky heikkenivät samalla tavoin kuin kotona asuvilla.
Vaikka palvelutaloissa asuvien kognitii vinen toimintakyky heikkeni nopeammin kuin kotona
asuvien, toimintakyvyn muutoksen ero oli kuitenkin vähäinen. Palveluasuminen ei näytä
huomattavasti vaikuttavan vanhusten toimintakykyyn, ei kielteiseen eikä myönteiseen suuntaan.

Palvelutaloissa asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustivat korkea ikä, aiempi heikko
fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, lääkkeiden käyttö ja harrastusten vähyys.
Kotona asuvien heikkoa toimintakykyä ennustivat puolestaan naissukupuoli, korkea ikä, aiempi
heikko fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, huonoksi koettu terveys ja sosiaalisiin
aktiviteetteihin osallistumisen vähyys. Palvelutaloissa asuvien kognitiivista toimintakykyä
ennustivat korkea ikä, aiempi heikko kognitii vinen toimintakyky, vähäinen koulutus, elämään
tyytymättömyys ja hyväksi koettu terveys. Kotona asuvien heikkoa kognitiivista toimintakykyä
ennustivat aiempi heikko kognitii vinen toimintakyky ja harrastusten vähyys. Palvelutaloissa asuvilla
depressiivisiä oireita ennustivat aiemmat runsaat depressiiviset oireet, heikko kognitiivinen
toimintakyky, huonoksi koettu terveys, yksinäisyyden tunne, harvat omat vierailut ja hyvä koulutus.
Kotona asuvien runsaita depressiivisiä oireita ennustivat aiemmat depressiiviset oireet ja korkea ikä.

Asiasanat: palveluasuminen, päivittäiset toiminnot, kognitiivinen häiriö, depressio
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Lyhenteet

AAMI = age-associated memory impairment, ikääntymiseen liittyvä muistihäiriö
AACD = age-associated cognitive decline, ikääntymiseen li ittyvä kognitiivisten

toimintojen heikentyminen
ADL = activities of daily living, päivittäiset toiminnot
CIND = cognitive impairment no dementia, kognitiivisen toimintakyvyn

heikentyminen ilman dementiaa
CL = luottamusväli
IADL = instrumental of daily living, välineelliset päivittäiset toiminnot
MMSE = Mini-Mental State Examination
OR = odds ratio
WHO = World Health Organisation
ZSDS = Zung Self-rating Depression Scale
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1. Johdanto

Vanhusten mahdollisuutta asua omassa kodissaan fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen
toimintakyvyn heikentyessä ja avuntarpeen lisääntyessä pidetään tärkeänä
vanhuspolitiikan tavoitteena. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
selvityksessä todetaan laitospaikkojen vähentämisen tarpeen olevan noin 30 000
laitoshoitopaikkaa vuoteen 2000 mennessä (Palvelurakennetyöryhmän muistio 1992).
Kodin ja laitoshoidon väliin sijoittuvaa asumisvaihtoehtoa, palveluasumista, on kehitetty
maassamme 1980-luvun alkupuolelta ja etenkin 1990-luvulla. Palveluasumisen
tavoitteena on, että toimintakyvyltään heikentyneet ja säännöllistä apua tarvitsevat
vanhukset pystyisivät asumaan palveluasunnossa itsenäisesti ja säilyttämään oman
elämäntyylinsä ja itsemääräämisoikeutensa mahdollisimman kauan (Sosiaalihalli tus
1989). Vanhusten palveluasumisen ja palvelujen kehittämisen merkitys korostuu, kun
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää pyritään muuttamaan avohoidon
suuntaan.

Palveluasuntojen tarkkaa määrää on vaikea selvittää luotettavasti palveluasumisen
erilaisten määrittelytapojen vuoksi. Palveluasuntoja oli vuonna 1994 noin 14 600 eli 2,1
%:lle 65 vuotta täyttäneistä (Karjalainen & Kivelä 1994). Valtion asuntorahaston kunnille
osoittaman tiedustelun mukaan kunnissa oli noin 16 600 palveluasuntoa vuoden 1995
syksyllä (Lehtinen 1996). Sosiaali- ja terveysministeriön asettama palveluasumisen
valtakunnallinen tavoite on, että palveluasuntoja on 3 %:lle 65 vuotta täyttäneistä vuoteen
2000 mennessä. Maassamme oli vuonna 1994 noin 43 500 henkeä pitkäaikaisessa
laitoshoidossa (Vaarama ja Lehto 1996). Kuluvalla vuosikymmenellä yhteiskunnallisia
palveluja on taloudellisen laman myötä vähennetty ja kohdennettu pienemmälle määrälle
vanhuksia (Malin 1996). Vanhusten elämänlaadun parantaminen vähentämällä
laitosmaista asumista on koettu tärkeäksi (Palvelurakennetyöryhmän muistio 1992).

Vanhusten palveluasumista ovat voimakkaasti kehittäneet monet kansalaisyhdistykset
ja -järjestöt. Raha-automaattiyhdistys on vaikuttanut vanhusten palveluasumisen
kehittämiseen jakamalla investointiavustuksia yhteisöille ja säätiöille. Vanhusten
palveluasumista on tutkittu maassamme vähän. Ulkomaiseen kirjallisuuteen vertaaminen
on vaikeaa paitsi maiden erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien, myös palveluasumisen
käsitteistön määrittelyvaikeuksien vuoksi. Useissa EU-maissa vanhustenhuollon
kehityssuuntana on kuitenkin avohoidon kehittäminen ja vanhusten palveluasuntojen
lisääminen (Nijkamp et al. 1991).



2. Kirjallisuus katsaus

2.1. Käsitteet

2.1.1. Nykyinen vanhuskäsitys

Vanhustenhuollon yleisesti hyväksytty tavoite on vanhusten fyysisen, mentaalisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn sekä elämänlaadun ylläpitäminen ja edistäminen ikääntymisestä
huolimatta. Terveyden käsitteeseen kuuluvat fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös
mentaalinen ja sosiaalinen toimintakyky (WHO 1980). Vanhusten toimintakyvyn
heikkenemistä on kuvattu ´haavoittuvuuś-käsitteellä (Buchner & Wagner 1992, Raphael
et al. 1995). Se tarkoittaa fysiologista tilaa, joka (1) syntyy biologisen vanhenemisen,
sairauden tai inaktiviteetin tuloksena, (2) ennustaa toimintavajavuutta (disability) ja (3) on
muunnettavissa tarkoituksenmukaisilla interventioilla. Tämän mallin mukaan preventiolla
pyritään vaikuttamaan kuntoutumista ehkäiseviin tekijöihin. Gerontologinen tutkimus,
etenkin sosiaaligerontologia, kuvaa, selittää ja ymmärtää vanhenemisprosessin sosiaalista
luonnetta ja korostaa vanhuksen oman kokemuksen merkitystä (Koskinen 1994).

Fyysiset toimintavajavuudet kaksinkertaistuvat viiden vuoden jaksoissa 75:n ja 85:n
ikävuoden välillä (Valvanne et al. 1992). Huonokuntoisten vanhusten määrä kasvaa
samassa suhteessa kuin väestö ikääntyy, minkä vuoksi vanhusten palveluiden tarve
tulevaisuudessa kasvaa (Winblad 1993). Väestön eliniän piteneminen, taloudellisen
hyvinvoinnin kasvaminen, koulutuksen paraneminen ja aktiivinen elämäntapa vaikuttavat
siten, että toimintakyvyn vajavuudet siirtyvät elämänkaaressa entistä myöhäisempään
vaiheeseen (Fries 1996).

Useat tutkijat ovat selvittäneet hyvään toimintakykyyn yhteydessä olevia ja sitä
ennustavia tekijöitä (Guralnik et al. 1989, Harris et al. 1989, Garfein et al. 1995,
Strawbridge et al. 1996). Tutkimusta ovat lisänneet havainnot iäkkäiden fyysisen
toimintakyvyn paranemisesta, vaikka useimmissa tapauksissa toimintakyky heikkeneekin
ikääntymisen myötä. Useissa tutkimuksissa vanhuksen tavanomainen tai onnistunut
vanheneminen on määritelty tutkimuskohtaisesti: healthy aging (Guralnik et al. 1989),
robust aging (Garfein & Herzog 1995), succesful aging (Seeman et al. 1995, Strawbridge
et al. 1996). Näissä tutkimuksissa korostuu moniulotteinen vanhuskäsitys, jonka mukaan
onnistunut vanheneminen käsittää hyvän fyysisen toimintakyvyn lisäksi hyvän
mentaalisen ja sosiaalisen toimintakyvyn. Tällaisen tutkimuksen vaarana on kuitenkin sen



19

kohdistuminen ainoastaan harvoihin vanhuksiin, ”eliittijoukkoon”, jonka toimintakyky on
erittäin hyvä korkeasta iästä huolimatta (Strawbridgeet al. 1996). Vanhusten terveyden
edistäminen ja sairauksien ehkäisy ovat keskeisiä kansainvälisen gerontologisen
tutkimuksen mielenkiinnon kohteita. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu
nykyiseen moniulotteiseen vanhuskäsitykseen (WHO 1980, Buchner & Wagner 1992,
Raphaelet al.1995).

2.1.2. Palveluasuminen

Palveluasumisen järjestäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Palveluasumista ohjaavat
lait ovat sosiaalihuoltolaki (1982) ja -asetus (1983), vammaispalvelulaki (1987) ja laki
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (1992). Sosiaali- ja
terveysministeriön tavoite on, että palveluasumista on 3 %:lle prosentille 65 vuotta
täyttäneistä vuoteen 2000 mennessä ja että vähintään 90 % kunnan 75 vuotta täyttäneistä
asukkaista asuu kotonaan ja enintään 10 % laitoshoidossa (Valtakunnallinen suunnitelma
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vuosina 1993-1996).

Kunnan käyttöön on perustettava, hankittava tai muutoin varattava paikallista tarvetta
vastaava määrä palvelu- ja tukiasuntoja sekä laitospaikkoja (Sosiaalihuoltolaki 1982).
Tämän lain mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä.
Asumispalveluita annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua ja tukea
asumisensa järjestämisessä. Sosiaalihuoltoasetuksen mukaan (1983) kotipalveluina
järjestetään tukipalveluja, joita ovat ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-,
saattaja-, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Vammaiselle henkilölle on järjestettävä palveluasunto, jos hän vammansa tai
sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän
toiminnoista (Vammaispalvelulaki 1987).

Sosiaalihallitus laati vuonna 1989 oppaan palveluasumisesta (Sosiaalihallitus 1989).
Sosiaalihallitus antoi oppaassaan yleisohjeet kuntien palveluasumisen suunnittelusta ja
järjestämisestä, palveluasuntojen rakentamisesta, palveluasumiseen liittyvistä palveluista
ja niiden järjestämisestä sekä kustannuksista ja rahoituksesta. Palveluasuminen on
lakisääteinen sosiaalipalvelu, johon kuuluvat asunto sekä asuntoon kiinteästi liittyvät
välttämättömät palvelut jokapäiväisistä toiminnoista suoriutumiseksi. Palveluasumisen
tavoitteena on, että toimintakyvyltään heikentyneet ja säännöllistä apua sekä tukea
tarvitsevat vanhukset pystyisivät asumaan itsenäisesti ja säilyttämään oman
elämäntyylinsä ja itsemääräämis-oikeutensa mahdollisimman pitkään. Palveluasumisessa
korostetaan vanhusten elämän-laadun merkitystä ja vanhuksen kokonaisvaltaista
hyvinvointia terveyden heikentyessä.

Palveluasunto voi sijaita palvelutalossa, palveluasuntoryhmässä tai hajautettuna muun
asutuksen joukossa. Palveluasunnot ja niihin liittyvät palvelut suositellaan rakennettaviksi
taajamiin lähelle muita palveluita. Palveluasunnot voivat olla ryhmäasuntoja, ja ne voivat
sijaita päiväkeskuksen tai vanhainkodin yhteydessä. Tällöin asunnot ovat itsenäisiä
asuinhuoneita, ja niiden yhteydessä on yhteisiä tiloja oleskelua, ryhmätoimintaa ja
harrastuksia varten. Asunnot, asukkaiden yhteistilat ja yleistilat muodostavat
palveluasumisen toiminnallisen kokonaisuuden. Yhteistiloihin kuuluvat tilat, joita
asukkaat käyttävät seurusteluun, ruokailuun, askarteluun, opiskeluun ja
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harrastustoimintaan, sekä sauna- ja pesutilat. Yleisiä tiloja ovat päivä- tai
palvelukeskuksessa sijaitsevat palvelu- ja monitoimitilat.

Palveluasunnossa asuminen perustuu vuokra- tai hoitosopimukseen. Palvelujen käyttö
perustuu taas asukkaan omaan valintaan. Asukas maksaa asumisesta ja palveluista
erikseen, ja palvelumaksuja määrättäessä sovelletaan kunnan kotipalvelun
maksuperusteita.

Sosiaalihallituksen oppaassa palveluasuntojen työntekijöiksi suositellaan
kotipalveluhenkilöstöä, joka voi olla järjestön, säätiön tai kunnan palveluksessa.
Henkilökunnan työskentely kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonloppuina ei ole
palveluasumisen järjestämisen edellytys. Välttämättömät peruspalvelut ovat ateria- ja
hygieniapalvelu, siivousapu, asiointiapu sekä välitön avunsaannin mahdollisuus
(turvapalvelu) kaikkina vuorokauden aikoina.

Palveluasumistyöryhmä (1996) on laatinut ehdotuksen palveluasumisen suunnittelun
ja rahoituksen kehittämiseksi. Työryhmän mukaan palveluasumisen keskeinen periaate on
kaikille soveltuvien, esteettömien, turvallisten ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävien
asuinympäristöjen kehittäminen.

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan vanhuspalvelun asumismuotoa, jossa
asukas saa ympärivuorokautista hoivaa, apua ja palveluja (Iiskola 1998). Tähän
palveluasumiseen sisältyy aina yövalvonta tai ainakin tehokas varallaolojärjestelmä.
Tehostettu palveluasuminen perustuu myös vuokra- ja hoitosopimukseen, mikä erottaa
tämän asumismuodon laitoshoidosta. Laitoshuollolla tarkoitetaan puolestaan hoidon,
ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä säännöllistä hoitoa antavassa
sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua,
hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen
omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksikäyttäen (Sosiaalihuoltolaki 1982).

2.1.3. Fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky

Maailman terveysjärjestön mukaan sairaus tai vamma aiheuttaa elimistössä sille
luonteenomaisen etiologian perusteella patologisen muutoksen eli vaurion (impairment)
(WHO 1980). Vaurio voi ilmetä elinten kliinisinä oireina, ja sen seurauksena ihmisen
fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky voivat muuttua, mistä vuorostaan voi
seurata toimintavajavuus (disability). Jos ihmisellä on vaikeuksia selviytyä yhteiskunnan
jäsenenä, toimintavajavuus voi johtaa puolestaan haittaan (handicap).

Fyysistä toimintakykyä mitataan arvioimalla selviytymistä päivittäisistä
perustoiminnoista (ADL, activities of daily living) ja muista kodin ja asioiden hoitoon
liittyvistä toiminnoista (IADL, instrumental activities of daily living). Fyysistä
toimintakykyä voidaan mitata joko arvioimalla suorituskykyä testein, havainnoimalla tai
haastattelemalla. Selviytymisvaikeudet päivittäisissä toiminnoissa kuvaavat hoidon ja
avun tarvetta. Fyysisen suoriutumiskyvyn vajavuudet vaikuttavat keskeisesti vanhusten
palveluiden tarpeeseen ja kehittämiseen (Heikkinenet al.1990).

Vanhusten kognitiivisen toimintakyvyn arviointi keskittyy muistin ja oppimisen
tutkimukseen (Salminenet al. 1990). Dementian seulontaan ja osin muistihäiriöiden
diagnosoitiin on kehitetty aikaan ja paikkaan orientoitumista, muistia, oppimiskykyä ja
keskittymiskykyä arvioivia testejä (Heikkinenet al. 1990). Kognitiivisen toimintakyvyn
arviointiin, dementian seulontaan ja seurantaan on kehitetty muun muassa Mini-Mental
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Examination -testi (Folsteinet al. 1975). Dementiaa lievempien kognitiivisten häiriöiden
diagnosoimiseksi on useita luokituksia (AAMI, AACD, MND, ARDC, MCI), joista
mikään ei toistaiseksi ole vakiinnuttanut asemaansa (Hänninen & Soininen 1999).

Henkilön psyykkinen toimintakyky määritellään usein tutkimuksessa käytetyn
mittausmenetelmän mukaan, koska yksiselitteistä määrittelyä ei ole tehty (Salminenet al.
1990). Useimmiten psyykkistä toimintakykyä mitataan kognitiivisten, psykomotoristen
toimintojen ja persoonallisuuden avulla. Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan tässä
tutkimuksessa yksinomaan depressiivisiä oireita.

Sosiaalista toimintakykyä kuvaavat harrastusten määrä, osallistuminen tapahtumiin,
kontaktit ystäviin ja omaisiin, yksinäisyyden tunne sekä tyytyväisyys elämään. Hyvä
sosiaalinen toimintakyky edellyttää olemassa olevaa yhteisöä sekä henkilön kognitiivisia
ja emotionaalisia valmiuksia olla vuorovaikutussuhteessa ja toimia siinä (Heikkinen
1991).

2.2. Fyysinen toimintakyky

2.2.1. Heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Tutkimuksia heikkoon fyysiseen toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä on kohtalaisen
runsaasti. Taustatietojen kuten iän, sukupuolen, siviilisäädyn, yksin asumisen,
koulutuksen ja taloudellisen tilanteen yhteyttä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn on
selvitetty useissa tutkimuksissa. Terveyteen liittyvistä tekijöistä on tutkittu muun muassa
koetun terveyden, sairauksien, näkökyvyn, kuulon, depression, depressiivisten oireiden,
kognitiivisen toimintakyvyn, tupakoinnin, alkoholinkäytön ja liikunnan yhteyttä
toimintakykyyn. Kiinnostus psykososiaalisten tekijöiden yhteydestä heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn on lisääntynyt toimintakyky-käsitteen laajennuttua käsittämään myös
sosiaalisen toimintakyvyn. Siihen liittyvistä tekijöistä on tutkittu omaisten ja ystävien
tuen, vierailujen, tapahtumiin osallistumisen ja harrastusten yhteyttä fyysiseen
toimintakykyyn.

Heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät voidaan ryhmitellä
tutkimustulosten mukaan varmoihin tai melko varmoihin ja todennäköisesti siihen
yhteydessä oleviin tekijöihin. Lisäksi on voitu erottaa tekijöitä, jotka eivät ole yhteydessä
heikkoon fyysiseen toimintakykyyn.

Varmoja tai melko varmoja heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevia
tekijöitä ovat ikä, sukupuoli, heikko kognitiivinen toimintakyky, huonoksi koettu terveys,
sairaudet, heikko näkökyky ja depressiiviset oireet tai depressio (taulukko 1).
Luonnollisesti useissa tutkimuksissa on todettu, että fyysinen toimintakyky heikkenee iän
mukana (Jylhäet al. 1985, Barberger-Gateauet al. 1992, Valvanneet al. 1992,
Laukkanenet al. 1993, Parkeret al. 1994, Langloiset al. 1996). Naisten fyysinen
toimintakyky on useimpien tutkimusten mukaan huonompi kuin samanikäisten miesten
(Kivelä 1985, Jylhä 1985, Jylhäet al. 1992, Barberger-Gateauet al. 1992, Valvanneet al.
1992, Laukkanenet al.1993, Parkeret al.1994, Langloiset al.1996).

Heikko kognitiivinen toimintakyky on yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn
(Kivelä 1985, Warrenet al. 1989, Barberger-Gateauet al. 1992, Laukkanenet al. 1993,
1994). Huonoksi koettu terveys on yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn
(Kivelä 1985, Jylhä 1985, Langloiset al. 1996). Mitä huonommin vanhus selviytyy
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kaikista päivittäisistä toiminnoistaan, sitä huonommaksi hän arvioi oman terveytensä
(Jylhä 1985).
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Miehet sairastavat useammin sydän- ja keuhkosairauksia kuin samanikäiset naiset
(Jylhä et al. 1992). Fyysistä toimintakykyä heikentävät erityisesti niveltulehdus,
sokeritauti, keuhkosairaus, aivoinfarkti ja sydänsairaudet (Langloiset al. 1996). Myös
heikko näkökyky heikentää itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista (Barberger-
Gateauet al. 1992, Laukkanenet al. 1994, Dargent-Molinaet al. 1996, Langloiset al.
1996). Useissa tutkimuksissa depressiivisten oireiden tai depression on todettu olevan
yhteydessä heikkoon toimintakykyyn (Pahkala & Kivelä 1990, Barberger-Gateauet al.
1992, Laukkanenet al.1993, 1994, Badgeret al.1993, Langloiset al.1996).

Todennäköisiä tekijöitä, jotka liittyvät yhden tai useamman tutkimuksen mukaan
heikkoon toimintakykyyn, ovat ala- tai yläraajojen huono toimintakyky, liikunnan vähyys,
vähäiset sosiaaliset suhteet, runsas terveyspalveluiden käyttö, heikko kuuloaisti,
tupakointi, kivut ja lonkkamurtumat (taulukko 1). Ala- tai yläraajojen heikko lihasvoima
tai toimintavajavuus ovat yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn (Laukkanenet
al. 1994, Langloiset al. 1996). Useimpien tutkimusten mukaan kävelyä tai säännöllistä
liikuntaa harrastavien iäkkäiden fyysinen toimintakyky on parempi kuin vähän liikuntaa
harrastavien (Moret al. 1989, Ruuskanen & Ruoppila 1995, Strawbridgeet al. 1996,
Schrollet al.1997, DiPietro 1997).

Myös vähäiset sosiaaliset suhteet perheeseen tai ystäviin sekä eristäytyminen
kanssaihmisistä liittyvät fyysisen toimintakyvyn vajavuuksiin (Savolainen 1991, Badger
et al. 1993, Newson & Schulz 1996). Fyysisen toimintakyvyn heikentyessä koti- ja
terveyspalveluiden tarve lisääntyy (Gosman-Hedströmet al. 1995, Langloiset al. 1996).
Heikentynyt kuulo on niin ikään yhteydessä heikkoon toimintakykyyn (Barberger-Gateau
et al. 1992, Langloiset al. 1996). Yksittäisissä tutkimuksissa on todettu tupakoinnin
(Langlois et al. 1996), kiputuntemusten (Barberger-Gateauet al. 1992) ja
lonkkamurtumien (Langloiset al. 1996) olevan yhteydessä heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn.

Tekijöiden, joiden vaikutukset tutkimusten mukaan ovat ristiriitaisia tai jotka eivät
todennäköisesti liity heikkoon toimintakykyyn, ovat koulutus (Parkeret al. 1994,
Barberger-Gateauet al. 1992, Langloiset al. 1996), taloudellinen tilanne (Laukkanenet
al. 1993, 1994, Langloiset al. 1996), yksin asuminen (Kivelä 1985, Iliffeet al. 1992),
painoindeksi (Langloiset al.1996) ja alkoholin käyttö (Langloiset al.1996).

2.2.2. Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät

Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavia varmoja tai melko varmoja tekijöitä ovat
korkea ikä, sukupuoli, heikko kognitiivinen toimintakyky, sairaudet ja aiempi heikko
fyysinen toimintakyky (taulukko 2).

Luonnollisesti monissa tutkimuksissa on havaittu korkean iän ennustavan heikkoa
toimintakykyä (Kivelä 1985, Lammiet al. 1989a, Moritzet al. 1995) ja samoin myös
naissukupuolen (Kivelä 1985, Lungren-Lindquist & Jette 1990, Moritzet al. 1995).
Heikko kognitiivinen toimintakyky ennustaa fyysisen toimintakyvyn heikkoutta
seurannan lopussa (Kivelä 1985, Moritzet al. 1995, Gill et al. 1996). Aiempi heikko
fyysinen toimintakyky ennustaa heikkoa toimintakykyä seurannan lopussa (Kivelä 1985,
Lungren-Lindquist & Jette 1990, Guralniket al. 1995, Gill et al. 1996). Monet sairaudet
kuten neurologiset sairaudet, keuhko- ja sydänsairaudet, verenpainetauti ja sokeritauti
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ennustavat fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä (Lammiet al. 1989a, Lungren-
Lindquist 1990, Moritzet al.1995, Schrollet al.1997).
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Taulukko 2. Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät.

Tutkija A N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kivelä (1985) PI, 28 kk 218 + + - - + +
Lammi et al. (1989a) PI, 10 v 716 + +
Lundgren-Lindqvist &
Jette (1990)

PI, 9 v 1148 + + +

Guralniket al. (1995) PI, 4 v 1122 +
Moritz et al. (1995) PI, 3 v 1856 + + - + + + +
Gill et al. (1996) PI, 1-3 v 1103 + +
Schrollet al. (1997)
Kivelä & Pahkala 1999

PI, 5 v
PI, 5 v

541
739

+ +
+

+

A: P= pitkittäistutkimus, seuranta-aika, N= osallistuneiden määrä, += positiivinen yhteys, - = ei
yhteyttä, 1= ikä, 2= sukupuoli, 3= matala koulutus, 4= yksin asuminen, 5= huonoksi koettu terveys,
6= sairaudet, 7= heikko kognitiivinen toimintakyky, dementia, 8= depressiiviset oireet tai depressio,
9= vähäinen sosiaalinen tuki (vierailut) 10= vähät harrastukset, sosiaalinen osallistuminen 11=
aiempi fyysinen toimintakyky, 12= fyysinen aktiivisuus testeissä

Yksittäisissä tutkimuksissa runsaat depressiiviset oireet (Schrollet al. 1997, Kivelä &
Pahkala 1999), vähäinen sosiaalinen tuki ja vähät harrastukset (Moritzet al. 1995) sekä
heikko suoriutuminen fyysistä toimintakykyä mittaavista testeistä (Schrollet al. 1997)
ennustavat heikkoa fyysistä toimintakykyä. Huonoksi koettu terveys tai yksin asuminen
eivät ennustaneet heikkoa fyysistä toimintakykyä (Kivelä 1985). Myöskään koulutustason
ei ole todettu ennustavan heikkoa toimintakykyä (Moritzet al.1995).

Tutkimuksissa on selvitetty myös hyvää toimintakykyä ennustavia tekijöitä. Hyvää
fyysistä toimintakykyä ennustavat miessukupuoli (Kivelä 1985), hyvä koulutus (Harriset
al. 1989, Strawbridgeet al. 1996) ja yksin asuminen (Kivelä 1985). Depressiivisten
oireiden puuttuminen ennustaa hyvää toimintakykyä (Strawbridgeet al. 1996). Hyvä
fyysinen toimintakyky on havaittu myös niillä, jotka eivät ole koskaan sairastaneet sydän-
tai nivelsairauksia, sokeritautia, keuhkosairautta tai depressiota (Harriset al. 1989,
Strawbrigde et al. 1996). Kävelyn harrastaminen ennustaa hyvää toimintakykyä
(Strawbrigde et al. 1996). Myös läheinen ystävä, vierailut ja yhteydenpito ystäviin
ennustavat hyvää toimintakykyä (Strawbrigdeet al. 1996, Garfein & Herzog 1995),
samoin kuin hyväksi koettu terveys ja vähät stressaavat elämäntapahtumat (Garfein &
Herzog 1995).

2.2.3. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Varmoja tai melko varmoja tekijöitä, jotka useissa tutkimuksissa ennustavat fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä, ovat ikä, sukupuoli, koulutus, taloudellinen tilanne, koettu
terveys, sairaudet, liikunnan määrä ja aiempi fyysinen toimintakyky (taulukko 3).

Luonnollisesti useissa tutkimuksissa on havaittu, että korkea ikä ennustaa fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä (Palmoreet al. 1985, Strawbridgeet al. 1992, Kaplanet al.
1993, Mor et al. 1994, Seemanet al. 1995, Beckettet al. 1996, Hébertet al. 1997).
Suurimmalla osalla iäkkäistä fyysinen toimintakyky heikkenee (Palmoreet al. 1985, Boaz
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1994). Kuitenkin joillakin vanhuksilla toimintakyky saattaa myös parantua (Seemanet al.
1995, Hébertet al. 1997). Fyysinen toimintakyky heikkenee vanhemmissa ikäryhmissä
nopeammin kuin nuoremmissa (Beckettet al.1996).

Taulukko 3. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät.

Tutkija A N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Palmoreet al. (1985) PI, 10 v 297 + + + + + +

Manton (1988) PI, 2 v 31934 +

Mor et al. (1989) PI, 2 v 16148 + + + + + + + + - -

Strawbridgeet al. (1992) PI, 6 v 508 + +

Jaggeret al. (1993) PI, 5/7v 1203 + +

Kaplanet al. (1993) PI, 6 v 356 + + + +

LaCroix et al. (1993) PI, 4 v 6981 + + +

Boaz (1994) PI, 2 v 5722 + +

Mor et al. (1994) PI, 6 v 7527 + + + +

Seemanet al. (1995) PI, 2,5 v 1189 + + + + + +

Beckettet al. (1996) PI, 5 v 17646 + +

Hébertet al. (1997) PI, 3 v 1175 + -

Sonnet al. (1996) PI, 3/6 v 806 + +

Bowling & Grundy (1997) PI,2,5/3v 1370 + -

A: PI = pitkittäistutkimus, seurannan kesto, N= osallistuneiden määrä, += positiivinen yhteys, - = ei yhteyttä, 1=

ikä, 2= sukupuoli, 3= siviilisääty, 4= matala koulutus, 5= huono taloudellinen tilanne, 6= yksin asuminen, 7=

huonoksi koettu terveys, 8= liikunnan vähyys, 9= sairaudet, 10= heikko kognitiivinen toimintakyky, 11=

depressiiviset oireet, 12= tupakointi, 13= vähäinen alkoholin käyttö, 14= niukka sosiaalinen tuki (vierailut) 15=

aiempi heikko fyysinen toimintakyky

Naisten fyysinen toimintakyky heikkenee nopeammin kuin miesten (Moret al. 1989,
Jaggeret al. 1989, Strawbridgeet al. 1992, Seemanet al. 1995, Beckettet al. 1996).
Useissa tutkimuksissa miesten ja naisten toimintakyvyn muutoksen erot ovat kuitenkin
pieniä. Kaikissa tutkimuksissa muutoksen eroa ei ole havaittu (Hébertet al. 1997).
Vähäinen koulutus (Palmoreet al. 1985, Moret al. 1989) ja huono taloudellinen asema
(Palmore et al. 1985, Mor et al. 1989, Kaplan et al. 1993) ennustavat fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä.

Sairaudet ennustavat niin ikään fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä (Moret al.
1989, 1994, LaCroixet al. 1993, Boaz 1994, Seemanet al. 1995). Lonkkamurtuma,
aivoinfarkti ja vakavat kaatumiset ovat huomattavia toimintakyvyn heikkenemisriskejä
(Kaplanet al. 1993). Useat samanaikaiset sairaudet (Moret al. 1994), depressiiviset oireet
(Kaplanet al. 1993, Bowling & Grundy 1997), huonoksi koettu terveys (Moret al. 1989,
1994, Jaggeret al. 1993) ja vähäinen liikunta ennustavat toimintakyvyn heikkenemistä
(Mor et al. 1989, 1994, LaCroixet al. 1993, Seemanet al. 1995). Liikuntakyky ja
liikunnan harrastaminen vaikuttavat fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Liikuntaa
harrastamattomien riski toimintakyvyn heikkenemiseen on 1,5-kertainen verrattuna
säännöllisesti kävelyä harrastaviin (Moret al. 1989). LaCroix työtovereineen havaitsi
(1993) vähäisen kävelyn ja fyysisen liikuntaharrastuksen liittyvän erityisesti liikuntakyvyn
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heikkenemiseen. Aiempi heikko fyysinen toimintakyky ennustaa toimintakyvyn
heikkenemistä (Palmoreet al.1985, Moret al.1994, Sonnet al.1996).

Osin ristiriitaisia tuloksia on saatu siviilisäädyn, tupakoinnin ja sosiaalisen tuen
merkityksestä toimintakyvyn heikkenemiseen. Joissakin tutkimuksista naimissa olevien
fyysinen toimintakyky heikentyy enemmän kuin muiden (Palmoreet al. 1985) ja joissakin
naimattomuus, erillään asuminen puolisosta tai eronneisuus edistävät toimintakyvyn
heikentymistä (Moret al. 1989, Kaplanet al. 1993). Tupakoinnin ei ole aina todettu
ennustavan fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä (Moret al. 1989). Myöhemmin
tehdyssä tutkimuksessa tupakoinnin vaikutus on kuitenkin tullut ilmi (LaCroixet al.
1993). Kahdessa tutkimuksessa sosiaalinen tuki ei ole liittynyt fyysisen toimintakyvyn
heikkenemiseen (Moret al. 1989, Bowling & Grundy 1997), joskin yhdessä
tutkimuksessa vähäinen sosiaalinen tuki ennustaa toimintakyvyn heikkenemistä (Seeman
et al.1995).

Yksittäisissä tutkimuksissa on todettu, että yksin asuminen (Moret al. 1989), heikko
kognitiivinen toimintakyky (Boaz 1994) ja vähäinen alkoholin käyttö (LaCroixet al.
1993) ennustavat toimintakyvyn heikkenemistä.

2.3. Kognitiivinen toimintakyky

2.3.1. Heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Tutkimuksissa on selvitetty taustamuuttujien ja terveyteen liittyvien tekijöiden yhteyttä
heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn. Dementoivat sairaudet heikentävät kognitiivista
toimintakykyä jo varhaisessa vaiheessa (Hänninen & Soininen 1999). Varmoja tai lähes
varmoja tekijöitä, jotka ovat yhteydessä heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn, ovat
korkea ikä, vähäinen koulutus ja heikko fyysinen toimintakyky (taulukko 4).

Heikko kognitiivinen toimintakyky liittyy korkeaan ikään (Scherret al. 1988, Lammi
et al. 1989b, Stewartet. al. 1991, Dartigueset al. 1992, Berr et. al. 1994, Breteler et. al.
1994, Hänninenet al.1996, Grahamet al.1997). Matala koulutus on yhteydessä heikkoon
kognitiiviseen toimintakykyyn (Scherret al. 1988, Lammiet al. 1989b, Dartigueset al.
1992, Berret. al. 1994, Breteleret. al. 1994, Hänninenet. al. 1996). Maanviljelijöiden,
kotityötä tehneiden ja teollisuuden ammateissa työskennelleiden kognitiivinen
toimintakyky on heikompi kuin henkisissä ammateissa kuten opettajina, johtajina tai
asiantuntijoina toimineiden (Dartigueset al. 1992). Useissa tutkimuksissa heikko
kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky ovat yhteydessä toisiinsa. Kognitiivista
toimintakykyä mittaavista testeistä selviytyivät heikommin ne henkilöt, joiden fyysisessä
toimintakyvyssä oli vajavuuksia useammassa kuin yhdessä ADL-toiminnossa (Scherret
al. 1988). Warren ja hänen työtoverinsa (1989) havaitsivat, että matala MMSE-testin
pistemäärä korreloi fyysisen toimintakyvyn vajavuuksiin. Myös muissa tutkimuksissa on
havaittu kognitiivisesti heikentyneillä olevan fyysisen toimintakyvyn vajavuuksia
(Grahamet al.1997, Juvaet al.1997).

On löydetty todennäköisiä tekijöitä, jotka liittyvät kognitiiviseen toimintakykyyn
(taulukko 4). Näitä ovat muut kuin dementoivat sairaudet, depressiiviset oireet tai
depressio ja lääkkeiden käyttö. Kaikissa tutkimuksissa yhteyttä ei ole kuitenkaan voitu
vahvistaa. Muiden kuin dementiaa aiheuttavien sairauksien vaikutukset kognitiiviseen
toimintakykyyn ovat epäselviä. Verenkiertosairauksien kuten sydäninfarktin,
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aivohalvauksen ja karotissuonten ahtaumien on todettu olevan yhteydessä
heikentyneeseen kognitiiviseen toimintakykyyn (Breteleret al.1994, Berret al.1994).
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Muutamissa tutkimuksissa kognitiivisen toimintakyvyn ei kuitenkaan havaittu olevan
selkeästi yhteydessä sairauksiin (Stewartet al. 1991, Christensenet al. 1994).
Verenpaineen merkityksestä kognitiiviseen toimintakykyyn on tehty useita tutkimuksia,
joiden tulokset ovat osaksi ristiriitaisia. Hoitamaton korkea verenpaine saattaa heikentää
kognitiivista toimintakykyä yli 75-vuotiailla (Guoet al. 1997). Aiemmissa tutkimuksissa
verenpaineen merkitystä kognitiivisen toimintakyvyn heikentymiseen on pidetty
vähäisenä (Farmeret al.1990, Scherret al.1991).

Depressiivisten oireiden tai depression yhteys kognitiiviseen toimintakykyyn on
epävarma. Laajassa 99:n tutkimuksen meta-analyysissä on todettu depression ja
muistivaikeuksien olevan yhteydessä toisiinsa (Burtet al. 1995). Depressiiviset oireet tai
depressio heikentävät kognitiivisista testeistä selviytymistä (Scherret al. 1988).
Runsaiden depressiivisten oireiden on havaittu olevan yhteydessä heikkoon kognitiiviseen
toimintakykyyn (Lammiet al. 1989b, Stewartet al. 1991). Kognitiivisen toimintakyvyn
heiketessä depression yleisyys vähenee (Reifleret al. 1982). Yhdessä tutkimuksessa
depressio ei korreloinut MMSE-testin pistemäärään (Warrenet al. 1989). Heikko
kognitiivinen toimintakyky on yhteydessä myös lääkkeiden käyttöön (Stewartet al. 1991,
Dartigueset al. 1992, Berret al. 1994). Antidepressantit saattavat parantaa vanhusten
kognitiivista toimintakykyä (Oxman 1996).

Yksittäisissä tutkimuksissa on havaittu, että heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn
liittyvät naissukupuoli, leskeys, alkoholin käyttö, tupakointi ja vähäinen sosiaalinen
aktiivisuus. Muutamissa tutkimuksissa sukupuolella ei ole havaittu olevan yhteyttä
heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn (Scherret al. 1988, Dartigueset al. 1992), kun
taas yhdessä sen on havaittu liittyvän naissukupuoleen (Berret al. 1994). Leskillä on
havaittu olevan hieman heikompi kognitiivinen toimintakyky kuin naimisissa olevilla,
eronneilla tai naimattomilla (Scherret al. 1988). Huonoksi koettu terveys on yhteydessä
huonoon kognitiiviseen toimintakykyyn (Christensenet al. 1994, Holmenet al. 1994).
Tupakoinnilla ja alkoholin käytöllä ei havaittu yhteyttä kognitiiviseen toimintakykyyn
(Scherret al. 1988). Naisten tupakoimattomuuden on todettu olevan yhteydessä heikkoon
kognitiiviseen toimintakykyyn (Berr et al. 1994). Sosiaaliseen kanssakäymiseen
osallistumattomuus on havaittu liittyvän heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn
(Christensenet al.1996).

Joissakin tutkimuksessa heikentyneen kognitiivisen toimintakyvyn on todettu olevan
yhteydessä laitoksessa asumiseen (Grahamet al. 1997). Tutkimuksen mukaan `cognitive
impairment, no dementia´-oireyhtymästä (CIND) kärsivät asuivat 3,5 -kertaa
todennäköisemmin laitoksessa kuin kognitiivisesti terveet. Yksittäisten tutkimusten
mukaan heikko kognitiivinen toimintakyky ei liittynyt yksin asumiseen (Iliffeet al. 1992)
tai yksinäisyyden kokemiseen (Holménet al.1994).

2.3.2. Heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät

Seurantatutkimuksissa heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustaa yleensä aiempi
heikko kognitiivinen toimintakyky (taulukko 5). Dementoivasta sairaudesta kärsivän
kognitiivinen toimintakyky heikkenee useita vuosia ennen diagnoosia, ja lievä
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kognitiivisen toiminnan häiriö lisää riskiä sairastua dementiaan (Johansson & Zarit 1997,
Schmandet al.1997).

Subjektiiviset valitukset muistin huononemisesta liittyvät depressioon ja matalaan
MMSE-testin pistemäärään (Schmandet al. 1997). Depressiivisten oireiden tai depression
merkityksestä kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemiseen on ristiriitaisia tuloksia.
Useamman tutkimuksen mukaan runsaat depressiiviset oireet tai depressio eivät ennusta
kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä (Dufouilet al. 1996, Schmandet al. 1997),
kun taas yhdessä tutkimuksessa on havaittu depression lisäävän riskiä sairastua
dementiaan (Devanandet al.1996).

Taulukko 5. Heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät.

Tutkija A N 1 2 3
Dufouil et al. (1996) PI, 3 v 1600, > 65 v -
Devanandet al. (1996) PI,5 v 478, > 60 v +
Johansson & Zarit (1997) PI, 6 v 204, 80-90 v +
Schmandet al.(1997) PI, 4 v 2114, > 65 v + - +

A: PI = pitkittäistutkimus, seurannan kesto, N= osallistuneiden määrä, += positiivinenyhteys, - = ei
yhteyttä, 1= aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky, 2= depressiiviset oireet, 3= koetut
muistivaikeudet

2.3.3. Kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen ei-dementoituneilla on vähäistä (Starret al.
1997, Jacqmin-Gaddaet al. 1997) (taulukko 6). MMSE-testin tulos heikkenee
keskimäärin 0,1 pistettä vuodessa (Starret al. 1997). Korkea ikä ennustaa kognitiivisen
toimintakyvyn heikkenemistä. Kognitiivinen toimintakyky heikkenee MMSE -testissä
keskimäärin 0,2 pistettä 65 vuotta täyttäneillä ja keskimäärin 0,57 pistettä 85 vuotta
täyttäneillä viiden vuoden aikana (Jacqmin-Gaddaet. al. 1997). Muut kuin varsinaiset
dementiaa aiheuttavat sairaudet eivät ennusta kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä
(Starr et al. 1997). Depressiivisten oireiden merkitys kognitiivisen toimintakyvyn
heikkenemiseen on epäselvä (Dufouilet al. 1996, Starret al. 1997). Depressiiviset oireet
ennustivat kognitiivisen toimintakyvyn heikentymistä niillä henkilöillä, joilla ilmeni lieviä
muistitoimintojen häiriöitä jo tutkimuksen alussa (Bassuket al.1998).

Taulukko 6. Kognitiivisen toimintakyvyn muutosta ennustavat tekijät.

Tutkija A N M 1 2 3 4 5
Bassuket al. (1998) PI, 3-12 v 2812 SPMSQ +
Dufouil et al. (1996) PI, 3 v 1600, > 65 v MMSE -
Starret al. (1997) PI, 4 v 603, > 70 v MMSE + - - +
Jacqmin - Gaddaet al. (1997) PI, 5 v 2537, > 65 v MMSE +

A: PI =pitkittäistutkimus, seurannan kesto, N= osallistuneiden määrä, M= menetelmä, +=
positiivinenyhteys, - = ei yhteyttä, 1= ikä, 2= matala koulutus, 3= lääkkeiden käyttö, 4= sairaudet,
5= depressiiviset oireet tai depressio
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2.4. Psyykkinen toimintakyky

2.4.1. Depressiivisiin oireisiin tai depressioon yhteydessä olevat tekijät

Väestötutkimuksissa depressiodiagnoosi voi perustua joko depressiivisten oireiden määrää
mittaaviin kysymyssarjoihin (ZSDS, CES-D, HRDS) tai kliiniseen tutkimukseen (DMS-
III-IV). Monien terveydentilaan, terveyskäyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn
liittyvien tekijöiden yhteyttä depressiivisiin oireisiin ja depressioon on selvitetty.
Depressiivisiin oireisiin tai depressioon varmasti tai lähes varmasti yhteydessä olevia
tekijöitä ovat korkea ikä, naissukupuoli, huono fyysinen toimintakyky, sairaudet,
huonoksi koettu terveys, lääkkeiden käyttö, huonoksi koettu taloudellinen tilanne ja
vaikeat elämäntapahtumat (taulukko 7).

Depressiiviset oireet liittyvät korkeaan ikään (Berkmanet al. 1986, Turner & Noh
1988, Palinkaset al. 1990, Beekmanet al. 1995a). Niitä esiintyy 70 vuotta täyttäneillä
enemmän kuin sitä nuoremmilla. Naisilla on havaittu depressiivisiä oireita enemmän kuin
miehillä (Berkmanet al. 1986, Turner & Noh 1988, Palinkaset al. 1990, Kivelä &
Pahkala 1988). Myös kliinisissä tutkimuksissa naisilla on todettu enemmän depressiota
kuin miehillä (Kiveläet al.1988).

Monien tutkimusten mukaan heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn liittyy paljon
depressiivisiä oireita (Berkmanet al. 1986, Turner ja Noh 1988, Palinkaset al. 1990,
Badger 1993, Beekmanet al. 1995a) ja depressiota (Pahkala & Kivelä 1990).
Pitkäaikaisiin sairauksiin on todettu liittyvän myös depressiivisiä oireita (Berkmanet al.
1986, Palinkaset al. 1990, Beekmanet al. 1995a). Somaattisten sairauksien, kuten sydän-
ja verisuonitautien, sokeritaudin sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien, ja
mielenterveyden häiriöiden on havaittu olevan yhteydessä depressioon (Pahkala & Kivelä
1991, Baldwin & Tomenson 1995).

Väestötutkimusten mukaan huonoksi koettu terveys on yhteydessä depressiivisiin
oireisiin (Palinkaset al. 1990, Beekmanet al. 1995a) ja myös depressioon (Pahkala &
Kivelä 1990). Lääkkeiden käyttö liittyy sekä depressiivisiin oireisiin (Palinkaset al. 1990)
että depressioon (Pahkala & Kivelä 1990). Miesten depressiot ovat yhteydessä sydän- ja
verisuonisairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden, laksatiivien, psyykenlääkkeiden
sekä kipu- ja reumalääkkeiden käyttöön, ja naisten depressiot edellisten lisäksi myös
metformiinin käyttöön (Pahkala & Kivelä 1991).

Stressaavat elämäntapahtumat, kuten taloudelliset ongelmat, vaikeudet perhesuhteissa
tai puolison menetys ovat yhteydessä sekä depressiivisiin oireisiin että depressioon
(Pahkala 1990, Madianoset al. 1992, Princeet al. 1997). Huono taloudellinen tilanne on
myös yhteydessä depressiivisiin oireisiin tai depressioon (Turner ja Noh 1988, Madianos
et al.1992, Badger 1993).

Yksittäisissä tutkimuksissa myös seuraavat tekijät ovat liittyneet depressiivisten
oireiden runsauteen tai depressioon: leskeksi jääminen, yksin asuminen, heikko
kognitiivinen toimintakyky, yksinäisyyden tunne, sosiaalisten suhteiden vähyys ja
vähäinen sosiaalinen osallistuminen sekä runsas koti- tai terveyspalveluiden käyttö
(taulukko 7).

Siviilisäädyn merkityksestä depressiivisiin oireisiin on ristiriitaisia tuloksia (Kennedy
et al. 1990, Pahkala 1990, Pahkala & Kivelä 1990, Harlowet al. 1991a, Madianoset al.
1992, Beekmanet al. 1995a, Princeet al. 1997). Yksin asuvilla on depressiota enemmän
kuin muilla (Madianoset al.1992).
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Heikko kognitiivinen toimintakyky liittyy depressioon (Madianoset al. 1992).
Kognitiivisen toimintakyvyn heikentymistä selvittävissä tutkimuksissa on havaittu
depressiivisiä oireita etenkin kognitiivisen toimintakyvyn lievistä tai keskivaikeista
häiriöistä kärsivillä (Reifleret al.1982).

Myös voimakkaan yksinäisyyden tunteen on todettu olevan yhteydessä depressiivisiin
oireisiin tai depressioon (Princeet al. 1997). Vähäinen sosiaalinen osallistuminen ja vähät
harrastukset liittyvät depressioon sekä miehillä että naisilla (Newsonet al. 1996, Pahkala
1990, Pahkala & Kivelä 1990). Vierailujen yhteyden oireisiin on havaittu olevan
kuitenkin heikko (Kennedyet al.1990).

Näköaistin vajavuudet ovat yhteydessä depressiivisiin oireisiin (Kennedyet al. 1990).
Depressiivisiä oireista tai depressiosta kärsivät käyttävät enemmän terveyspalveluita kuin
ne, jotka eivät kärsi depressiosta (Pahkala & Kivelä 1990).

Tupakointi tai alkoholin käyttö eivät liity depressiivisten oireiden runsauteen tai
depressioon (Palinkaset al. 1990). Myöskään koulutuksen ei ole havaittu olevan
yhteydessä depressioon (Kiveläet al.1988).

2.4.2. Depressiivisiä oireita tai depressiota ennustavat tekijät

Monien terveydentilaan, terveyskäyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvien
tekijöiden depressiivisiä oireita tai depressiota ennustavaa vaikutusta on selvitetty.
Seuraavat tekijät ennustavat depressiivisten oireiden runsautta useissa tutkimuksissa
yhdenmukaisesti. Varmoja tai lähes varmoja riskitekijöitä ovat heikko fyysinen
toimintakyky, sairaudet ja vähäinen sosiaalinen osallistuminen (taulukko 8).

Päivittäisistä toiminnoista selviytymisen vaikeudet ennustavat sekä depressiivisiä
oireita että depressiota (Harlowet al. 1991b, Oxmanet al. 1992, Beekmanet al. 1995b,
Kivelä et al. 1996a). Myös sairaudet sekä heikentynyt näkö- ja kuuloaisti ennustavat
depressiivisiä oireita (Oxmanet al. 1992, Beekmanet al. 1995b). Huono fyysinen
toimintakyky on kuitenkin voimakkaammin yhteydessä depressioon kuin näkökyvyn
heikkous (Rovneret al. 1996). Depressiivisten ja somaattisten oireiden runsaus tai
aiemmin sairastettu depressio ennustavat depression uusiutumista (Oxman et al. 1992,
Horwathet al.1992, Kiveläet al.1996a).

Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät tekijät, kuten emotionaalisen ja aineellisen tuen
riittämättömyys sekä läheisen ystävän puuttuminen ja menettäminen, ennustavat
depressiivisiä oireita eri tutkimuksissa (Harlowet al. 1991b, Oxmanet al. 1992). Niillä ei
kuitenkaan ole havaittu olevan yhtä selvää yhteyttä depressioon (Greenet al. 1992).
Yhdessä tutkimuksessa on havaittu, että kiputiloista kärsivät kokevat muita enemmän
depressiivisiä oireita tai depressiota (Beekmanet al. 1995b), samoin kuin runsaasti
terveyspalveluita käyttävät, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat tai sinne muuttavat
(Beekmanet al.1995b, Kiveläet al.1996b).

Korkean iän, sukupuolen ja siviilisäädyn ei ole todettu ennustavan depressiivisiä
oireita (Beekmanet al. 1995b). Puolison menetyksen on kuitenkin havaittu ennustavan
depressiivisiä oireita (Oxmanet al. 1992). Joskin kolmen ensin mainitun tekijän
depressiota ennustavasta merkityksestä muissa tutkimuksissa saadut tulokset ovat
ristiriitaisia. Green ja työtoverit (1992) ovat havainneet naissukupuolen ennustavan
depressiivisiä oireita, kun taas korkea ikä tai siviilisääty ei niitä ennustanut. Kivelän
työryhmän (1996b) mukaan kuitenkin naisilla asuminen puolison tai muun henkilön
kanssa lisää riskiä sairastua depressioon.
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Molemmilla sukupuolilla on yhtä suuri riski sairastua depressioon, joskin vanhemman
ikäryhmä, yli 70-vuotiaiden miesten riski on kuitenkin suurempi kuin 60-69 vuotta
täyttäneiden miesten (Kiveläet al.1996a).

Muut depressiota ennustavat tekijät ovat huonoksi koettu terveys ja sen edelleen
huononeminen, vähäinen sosiaalinen osallistuminen ja harrastuksista luopuminen (Kivelä
et al. 1996a,b). Terveyskäyttäytymisestä on havaittu, että alkoholia käyttävien sekä
jossain elämänvaiheessaan depressiivisiä oireita kokeneiden riski sairastua vakavaan
depressioon on suurempi kuin muiden (Greenet al. 1992). Tupakoinnin tai alkoholin
käytön kytkeytymistä depressioon ei ole havaittu kaikissa tutkimuksissa (Kiveläet al.
1996a). Fyysisen aktiivisuuden väheneminen (Kiveläet al. 1996a) sekä elämään
tyytymättömyys ja yksinäisyyden tunne (Greenet al.1992) ennustavat myös depressiota.

Stressaavat elämäntapahtumat ennustavat niin ikään depressiota (Kiveläet al. 1996b,
Kivelä et al. 1998). Naisilla depressiota ennustavat varsinkin vakava sairastuminen,
avioliiton ristiriidat, läheisen alkoholiongelmat, ero läheisestä ihmisestä, luopuminen
harrastuksista tai vapaaehtoistoiminnasta ja avioituminen. Lapsiaan usein tapaavat tai
sukulaisiinsa tiivistä yhteyttä pitävät ovat vähemmän depressiivisiä kuin muut. Miesten
depressiota ennustavat avioituminen, lapsenlapsen avioero, ero läheisestä ihmisestä,
läheisen alkoholiongelmat sekä harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta luopuminen.

2.5. Aiemmat tutkimustulokset palveluasunnoissa asuvista

Palveluasunnoissa asuvista ja heidän asumistyytyväisyydestään on tutkimuksia (Heinola
1991, Päivärinta 1996). Näiden tutkimusten mukaan palveluasuminen on lisännyt
asukkaiden hyvinvointia ja he tuntevat itsensä terveemmiksi ja tyytyväisemmiksi kuin
aiemmin. Vanhustyön keskusliitto ry. on myös toteuttanut useita vanhusten
asumispalveluiden kehittämishankkeita yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa (Siren
1991, Siren 1994, Heinola 1991, Raitanen 1994, Viramo 1998, Leivo 1996, Särmäkari
1995). Ympäristöministeriön palveluasumistyöryhmän muistiossa on tehty useita
ehdotuksia palveluasumisen suunnittelun ja rahoittamisen kehittämiseksi
(Palveluasumistyöryhmän muistio 1996).

Palveluasunnoissa asuvien taustatietoja, terveyttä ja toimintakykyä on kuvattu
aiemmin tämän tutkimuksen perusselvitysvaiheeseen liittyvissä raporteissa (Karjalainen &
Kivelä 1994, 1995b, 1997). Vuonna 1994 tutkimukseen kuuluneissa palveluasunnoissa
asui 982 asukasta, suurin osa heistä oli naisia. Lähes puolet asukkaista oli 80 vuotta
täyttäneitä, ja heidän keski-ikänsä oli 77 vuotta. Noin puolet asukkaista oli leskiä, ja vajaa
viidesosa oli naimisissa. Suurin osa naisista ja runsas puolet miehistä asui yksin.

Yleisimmät palvelutaloon muuton syyt olivat vuonna 1994 ja 1996 oma sairaus tai
huono terveys, turvallisuuden tarve, omaisten huoli sekä yksinäisyys ja turvattomuus.
Yksinäisyys ja turvattomuus olivat yleisempiä palvelutaloon muuton syitä vuonna 1996
kuin vuonna 1994. Asuntoon liittyvät syyt olivat harvinaisempia vuonna 1996 kuin kahta
vuotta aiemmin.

Asukkaiden fyysinen toimintakyky oli heikompi useissa päivittäisissä toiminnoissa
vuonna 1996 kuin vuonna 1994. Vuonna 1996 useammat asukkaat tarvitsivat toisen
henkilön apua pukeutumisessa ja riisuuntumisessa, syömisessä, hiusten pesemisessä,
raskaan taakan kantamisessa sekä raskaissa ja keveissä kotitöissä. Vuonna 1996 useampi
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nainen tarvitsi toisen apua syömisessä, hiusten pesemisessä, raskaan taakan kantamisessa
sekä raskaissa ja keveissä kotitöissä kuin vuonna 1994.

Vuonna 1996 asukkaiden kognitiivinen toimintakyky oli huonompi kuin vuonna 1994.
Vuonna 1994 noin viidesosalla (17 %) asukkaista oli vaikeita muistihäiriöitä ja kahta
vuotta myöhemmin lähes neljäsosalla (23 %).

Runsaasti depressiivisiä oireita koki sekä vuonna 1994 että vuonna 1996 noin
viidesosa asukkaista. Suurimmalla osalla (70 %) asukkaista omainen tai ystävä kävi
vierailulla vähintään kerran viikossa molempina tutkimusvuosina. Noin joka kuudes
asukas tunsi itsensä usein yksinäiseksi sekä vuonna 1994 että vuonna 1996. Enemmistö
asukkaista oli joko tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä elämäänsä sekä vuonna 1994
että vuonna 1996.

Kahden vuoden seuranta-ajan lopussa palveluasunnoissa asui 624 asukasta eli 68 %
tutkimuksen alussa niissä asuneista. Seurannan aikana 207 (23 % ) asukasta oli kuollut ja
83 (8 %) asukasta asui muualla kuin palveluasunnossa. Muualla asuvista kolmasosa oli
siirtynyt terveyskeskuksen vuodeosastolle, viidesosa toiseen palvelutaloon tai hoitokotiin
ja joka kuudes vanhainkotiin. Näiden lisäksi joka neljäs heistä oli muuttanut sukulaisen tai
ystävän luokse.

Vuonna 1996 tehtyyn seurantatutkimuksen haastatteluun osallistui 340 asukasta.
Heidät jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat ne, joilla oli hyvä
kognitiivinen toimintakyky, ja toiseen ne, joiden kognitiivinen toimintakyky oli
kohtalainen. Molempien ryhmien tutkimustuloksia tarkasteltiin erikseen.

Ensimmäisessä ryhmässä leskien osuus kasvoi seuranta-aikana. Myös yksin asuneiden
miesten osuus kasvoi jonkin verran. Koetussa taloudellisessa tilanteessa ei tapahtunut
muutoksia. Miehet tunsivat terveytensä heikenneen seuranta-aikana, mutta naisten
kokemassa terveydentilassa ei tapahtunut muutosta. Depressiivisten oireiden määrä
lisääntyi seuranta-aikana sekä miesten että naisten keskuudessa. Seurannan päättyessä
runsaasti depressiivisiä oireita oli noin joka kymmenennellä miehellä ja noin joka
viidennellä naisella. Sekä miesten että naisten fyysinen toimintakyky heikkeni seuranta-
ajan kuluessa. Vierailujen ja soittojen tiheys, osallistuminen sosiaalisiin tapahtumiin ja
yksinäisyyden kokeminen eivät muuttuneet seuranta-aikana. Naisten osallistuminen
harrastuksiin ja tyytyväisyys elämään vähenivät seuranta-aikana. Asukkaat olivat yhtä
tyytyväisiä asumiseensa palvelutalossa seurannan lopussa kuin alussakin.

Ne asukkaat, joiden kognitiivinen toimintakyky oli kohtalainen kahden vuoden
seuranta-aikana, olivat hieman vanhempia keski-iältään kuin kognitiivisesti
hyväkuntoiset. Leskien osuus lisääntyi myös tässä ryhmässä jonkin verran. Yksin
asuneiden osuus ei muuttunut, eikä koetussa taloudellisessa tilanteessa tapahtunut
muutoksia. Kognitiiviselta toimintakyvyltään kohtalaisten keskuudessa kasvoi runsaasti
depressiivisiä oireita kokevien osuus seurannan aikana, sillä seurannan alussa heistä noin
viidesosalla ja seurannan lopussa noin neljäsosalla oli runsaasti depressiivisiä oireita.
Kognitiiviselta toimintakyvyltään heikommat kokivat sekä seurannan alussa että lopussa
useammin depressiivisiä oireita kuin kognitiivisesti hyväkuntoiset.

Molemmissa haastatteluryhmissä miehet kokivat terveytensä heikenneen seuranta-
aikana, sen sijaan naisten kokemassa terveydentilassa ei tapahtunut merkitseviä
muutoksia. Haastateltujen fyysinen toimintakyky heikkeni seuranta-aikana. Sosiaalisessa
toimintakyvyssä ei tapahtunut seuranta-aikana merkitseviä muutoksia. Miesten
tyytyväisyys asumiseen aleni, joskaan miesten yleinen tyytyväisyys elämään ei muuttunut.
Naiset olivat seurannan lopussa yhtä tyytyväisiä asumiseensa ja elämäänsä kuin seurannan
alussakin.



3. Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maamme palvelutaloissa asuvien vanhusten toi-
mintakykyä ja sen muutosta kahden vuoden seuranta-aikana. Palvelutaloissa asuvien toi-
mintakyvyn muutoksia verrattiin kotona asuvien vastaaviin muutoksiin. Vertailun
tavoitteena oli tutkia, poikkeavatko palvelutaloissa asuvat toimintakykynsä ja sen
muutoksen osalta kotona asuvista. Alla olevien osatavoitteiden avulla tutkitti in
palvelutalossa asumisen vaikutusta vanhusten toimintakyvyn muutokseen.
Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vanhusten palveluasumisen kehittämisessä.

Tutkimuksen osatavoitteet olivat

1. Kuvata palveluasunnoissa asuvien vanhusten fyysisen toimintakyvyn muutos ja
verrata sitä kotona asuvien, kaltaistettujen henkilöiden vastaavaan muutokseen sekä
eritellä molemmissa ryhmissä tekijöitä, jotka olivat yhteydessä heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn seurannan alussa ja ennustivat heikkoa toimintakykyä ja sen
heikkenemistä.

2. Kuvata palveluasunnoissa asuvien vanhusten kognitiivisen toimintakyvyn muutos ja
verrata sitä kotona asuvien, kaltaistettujen henkilöiden kognitiivisen toimintakyvyn
muutokseen sekä eritellä molemmissa ryhmissä tekijöitä, jotka olivat yhteydessä
heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn seurannan alussa ja ennustivat heikkoa
toimintakykyä ja sen heikkenemistä.

3. Kuvata palveluasunnoissa asuvien vanhusten psyykkisen toimintakyvyn muutos ja
verrata sitä kotona asuvien, kaltaistettujen henkilöiden vastaavaan muutokseen sekä
eritellä molemmissa ryhmissä tekijöitä, jotka olivat yhteydessä depressiivisiin
oireisiin seurannan alussa ja ennustivat depressiivisiä oireita.



4. Aineistot ja menetelmät

4.1. Tutki musasetelma ja tutki muksen kulku

Tutkimuksessa selvitettiin kahden ryhmän, palvelutaloissa asuvien ja kotona asuvien
vanhusten fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksia kahden vuoden
aikana. Palveluasunnoissa asuvilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa palvelutaloissa asuvia
vanhuksia. Palvelutaloissa asuvien aineisto kerättiin vuosina 1994 ja 1996, ja kotona
asuvien aineisto vuosina 1992 ja 1996. Ryhmien vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi
palveluasunnoissa asuville kaltaistettiin pari kotona asuvista. Tutkimuksen keskeisenä
tavoitteena oli kuvata palveluasunnoissa ja kotona asuvien fyysisen, kognitiivisen ja
psyykkisen toimintakyvyn keskimääräisiä eroa ryhmien välillä.

Tutkimukseen valitti in 20 palvelutaloa siten, että ne edustivat mahdollisimman hyvin
maamme palvelutaloja maantieteellisen sijainnin, taajama-asteen, asukkaiden määrän,
perustamisvuoden ja omistuksen suhteen. Tutkimukseen valikoituneet 20 palvelutaloa on
rakennettu tai peruskorjattu 1990-luvulla. Ne ovat asukasmäärältään erikokoisia (21-110
asukasta) ja sijaitsevat eri puolilla maata (Pohjois- ja Etelä-Suomessa; maaseudulla ja
kaupungissa) ja omistajat (säätiön, yhdistys tai kunta) vaihtelivat. Valitut palvelutalot
edustavat pääasiassa tällä vuosikymmenellä rakennettuja, asukasmäärältään kohtalaisen
pieniä (alle 50 asukasta), Etelä-Suomen säätiöiden tai yhdistysten omistamia palvelutaloja
(Karjalainen & Kivelä 1995b).

Haastattelijat haastattelivat näiden talojen palveluasunnoissa asuvat henkilöt tätä
tutkimusta varten strukturoidun lomakkeen avulla (liit e 1). Kognitiivinen toimintakyky
arvioitiin muistitestill ä (MMSE) (liit e 3). Haastattelut suoritettiin asukkaiden asunnoissa
11.5.1994 - 30.10.1994 ja seurantahaastattelut 1.4.1996 - 30.9.1996. Vuonna 1994 näissä
palvelutaloissa asui 982 asukasta ja vuonna 1996 900 asukasta.

Tutkija (EK) neuvotteli tutkimuksen tavoitteista ja siihen liittyv istä haastatteluista
kyseisissä palvelutaloissa molempina tutkimusvuosina Haastattelijat olivat
koulutukseltaan terveydenhoitajia, sairaanhoitajia tai perushoitajia. Haastattelijat
perehdytettiin tehtäviinsä Oulussa Kastellin tutkimuskeskuksessa vuonna 1994 yhden ja
vuonna 1996 kahden päivän koulutuksella. Ongelmatilanteissa tutkija oli käytettävissä
asioiden selvittämiseksi.

Vertailuaineiston tiedot kerättiin postikyselylomakkeilla, jotka tutkittavat palauttivat
terveysasemansa terveydenhoitajille (liit e 2). Tässä yhteydessä terveydenhoitajat
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tarkistivat lomakkeet ja tekivät tutkimukseen osallistuneille muistitestin (liite 4). Myös
tämän tutkimuksen terveydenhoitajat koulutettiin tehtäviinsä.

4.2. Palvelutaloissa asuvien aineistot vuosina 1994 ja 1996

Palvelutaloissa asui 1.5.1994 yhteensä 982 asukasta, joista miehiä oli 242 (25 %) ja naisia
740 (75 %) (taulukko 9). Haastattelujakson aikana 1.5. - 30.10.1994 asukkaista 23 (2 %)
kuoli ja 27 (3 %) muutti muualle tai oli koko jakson ajan sairaalahoidossa. Mini-Mental
State Examination (MMSE) –testiin osallistui 833 (89 %) asukasta. Kognitiivinen
toimintakyky jäi arvioimatta kaikkiaan 99 (11 %) asukkaalta. Testistä kieltäytyi 90 (10 %)
asukasta.

Taulukko 9. Palveluasuntojen asukkaat, tutkimusaineistot ja kato vuonna 1994
sukupuolen mukaan.

Tutkimusaineistot Miehet Naiset Yhteensä
N N N

Palveluasuntojen asukkaat 1.5.1994 242 740 982
Kuoli ennen haastattelua 8 15 23
Muutti pois ennen haastattelua 4 23 27

MMSE-testiin osallistui 202 631 833
Kieltäytyi 25 65 90
Afaatikko 3 6 9

Haastatteluun osallistui 178 547 725
Kieltäytyi 30 74 104
Muistihäiriöinen 22 81 103

Haastatteluun osallistui kaikkiaan 725 (78 %) asukasta. Haastatteluista kieltäytyi
yhteensä 104 (11 %) asukasta. Alentuneen kognitiivisen toimintakyvyn takia 103 (11 %)
asukasta ei haastateltu. Heistä 94 asukkaan MMSE-testin summapistemäärä oli alle 18
pistettä. Haastattelukertoja asukasta kohden oli useimmiten yhdestä kolmeen ja pienellä
osalla (N=16) neljä. Yhden asukkaan kokonaishaastatteluun käytettiin aikaa keskimäärin 3
tuntia 38 minuuttia.

Taulukko 10. Palveluasuntojen asukkaat, tutkimusaineistot ja kato vuonna 1996
sukupuolen mukaan.

Tutkimusaineistot Miehet Naiset Yhteensä
N N N

Palveluasuntojen asukkaat 1.4.1996 252 719 971
Kuoli ennen haastattelua 2 20 22
Muutti pois ennen haastattelua 7 37 44

MMSE-testiin osallistui 198 531 729
Kieltäytyi 40 121 161
Afaatikko 5 10 15

Haastatteluun osallistui 144 369 513
Kieltäytyi 52 151 203
Muistihäiriöinen 47 142 189
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Palvelutaloissa asui 1.4.1996 kaikkiaan 971 asukasta, joista miehiä oli 252 (26 %) ja
naisia 719 (74 %) (taulukko 10). Haastattelujakson aikana 1.4. - 30.9.1996 asukkaista
kuoli 22 (2 %) ja 44 (5 %) asukasta muutti palveluasunnosta tai oli haastattelujakson
aikana sairaalassa tai pitkäaikaisella vierailulla muualla. Mini-Mental State Examination
(MMSE)-testiin osallistui 729 (81 %) asukasta. Testistä kieltäytyi kaikkiaan 161 (18 %)
asukasta. Kognitiivinen toimintakyky jäi arvioimatta kaikkiaan 176 (19 %) asukkaalta.

Haastatteluun osallistui 513 (57 %) asukasta. Haastatteluista kieltäytyi 203 (22 %)
asukasta. Kieltäytymisen syinä olivat heikko fyysinen tai psyykkinen terveydentila tai
heikentynyt näkö tai kuulo. Asukkaan alentuneen kognitiivisen toimintakyvyn takia 189
(21 %) asukasta ei haastateltu. Näiden asukkaiden MMSE-testin summapistemäärä oli alle
18 pistettä. Yhden asukkaan kokonaishaastatteluun käytettiin aikaa keskimäärin 3 tuntia
44 minuuttia.

4.3. Seuranta-aineisto

Asukkaiden seuranta alkoi 1.5.1994 ja päättyi 31.3.1996. Seurannan alussa palvelutaloissa
(dementiayksiköiden asukkaat poistettu) asui 914 asukasta, ja seurannan lopussa heistä
asui palveluasunnoissa edelleen 624 (68 %) asukasta (taulukko 11). Vuonna 1994
palvelutaloissa sijaitsevissa dementiayksiköissä asui 68 asukasta.

Kahden vuoden kuluttua palvelutalojen asukkaista 207 (23 %) asukasta oli kuollut ja
83 (9 %) asukasta oli muuttanut pois palvelutalosta. Seitsemän asukasta oli muuttanut
asuintalonsa dementiaryhmäkotiin. Palveluasunnoista muuttaneista ja elossa olevista
asukkaista (N=76) kolmasosa oli siirtynyt terveyskeskuksen vuodeosastoille ja noin joka
kuudes vanhainkoteihin. Näiden lisäksi 18 asukasta oli muuttanut sukulaisten tai ystävien
luo. Toiseen palvelutaloon tai hoitokotiin oli muuttanut 11 asukasta.

MMSE-testiin osallistui 435 (75 %) asukasta. Haastatteluun osallistui molempina
vuosina 340 (58 %) asukasta. Asukkaita, jotka eivät osallistuneet haastatteluihin
molempina vuosina ja jäivät siten seurannan ulkopuolelle, oli 242. Näiden asukkaiden
MMSE-testin keskimääräinen pistemäärä oli vuonna 1994 (N=140) 18,3 (SD 5,5) pistettä
ja kahta vuotta myöhemmin (N=96) 11,7 (SD 5,7) pistettä.

Taulukko 11. Palveluasunnoissa asuvien seuranta-aineistot ja kato sukupuolen mukaan.

Tutkimusaineistot Miehet Naiset Yhteensä
N N N

Palveluasunnoissa v. 1994 ja v. 1996 asuvat 158 466 624
Kuoli ennen haastattelua v. 1996 0 13 13
Muutti pois ennen haastattelua v. 1996 6 23 29

MMSE-testiin osallistui v. 1994 ja v. 1996 116 319 435
MMSE-testistä kieltäytyi v. 1994 tai v. 1996 34 106 140
Afaatikko 2 5 7

Haastatteluun osallistui v. 1994 ja v. 1996 93 247 340
Haastattelusta kieltäytyi v. 1994 tai v. 1996 35 116 151
Muistihäiriöinen, jota ei haastateltu v. 1994 tai v. 1996 24 67 91
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4.4. Vertailuaineisto

Tässä tutkimuksessa kotona asuvilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka eivät
asuneet tutkimusjaksolla pitkäkestoisen laitoshoidon yksiköissä tai palveluasunnoissa.
Vertailuaineisto muodostettiin henkilöistä (N=1159), jotka olivat syntyneet v. 1920 tai
aiemmin ja asuivat 31.12.1990 viiden kunnan alueella (Hailuoto, Kempele, Oulunsalo,
Kiiminki ja Ylikiiminki). Tämä aineisto kerättiin Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja
yleislääketieteen laitoksella vanhusten kaatumistapaturmia selvittävän tutkimuksen
yhteydessä. Ensimmäiset tutkimukset tehtiin 1.9.1991 - 29.2.1992 ja seurantatutkimukset
26.4.1994 - 7.9.1994. Aineistosta poistettiin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleet ja
toimintakyvyltään ne heikentyneet, jotka tarvitsivat pyörätuolia sisätiloissa liikkumiseen.
Vertailuaineistoon kuului 566 sellaista kotona asuvaa, jotka osallistuivat tutkimuksiin ja
terveydenhoitajan haastatteluun sekä seurannan alussa että lopussa.

Palveluasunnoissa asuvalle valittiin pari viiden kaltaistuskriteerin mukaan (taulukko
12). Aineistojen kaltaistuskriteerit olivat ikä, sukupuoli sekä fyysinen, kognitiivinen ja
psyykkisen toimintakyky.

Taulukko 12. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien kaltaistuskriteerien keskiarvot (ka)
sukupuolen mukaan.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat

Kaltaistus- Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
kriteerit N=55 N=163 N=218 N=55 N=163 N=218

ka (SD) ka (SD) ka (SD) ka (SD) ka (SD) ka (SD)

Ikä (v.) 76,3 (6,6) 77,8 (5,7) 77,9 (6,0) 75,7 (4,7) 77,3 (4,7) 77,5 (4,9)
Fyysisen toimintakyvyn
summapisteet1 8,9 (0,34) 8,5 (1,03) 8,6 (0,9) 8,8 (0,46) 8,6 (0,89) 8,7 (0,8)
MMSE-testin
summapisteet2 23,0 (2,0) 22,7 (2,6) 22,8 (2,2) 22,6 (2,0) 22,3 (2,4) 22,3 (2,3)
Lyhyen Zungin
summapisteet3

18,6 (5,6) 20,3 (5,6) 19,8 (5,7) 18,9 (5,0) 20,6 (5,7) 20,1 (5,6)

1 summapisteet 0 - 9 pistettä2 Mini-Mental Status Examination –testi 0 - 25 pistettä
3 Zung Self-rating Depression Scale, lyhennetty versio 0 - 40 pistettä

Kunkin palveluasunnossa asuvan vertailupariksi valittiin samaa sukupuolta oleva ja
mahdollisimman samanikäinen (+5 vuotta) kotona asuva. Ikä määritettiin ensimmäisen
tutkimusvuoden viimeisen päivän mukaan. Fyysisen toimintakyvyn kriteerinä oli
selviytyminen itsenäisesti viidestä toiminnosta: syöminen, siirtyminen vuoteesta ja
vuoteeseen, wc:ssä käynti, pukeutuminen ja peseytyminen. Kognitiivisen toimintakyvyn
kriteerinä oli lyhennetyn MMSE-testin summapistemäärä. Psyykkisen toimintakyvyn
mittarina käytettiin lyhennettyä Zungin depressiomittaria. Kun tutkija oli valinnut
verrokit, palveluasunnoissa asuvien aineistoon kuului 218 asukasta, samoin kuin kotona
asuvien aineistoon.
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4.5. Mittarit

Tässä tutkimuksessa fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa on käytetty Katzin (1963)
mittariin perustuvia kysymyksiä, joita on käytetty aiemmin useissa väestötutkimuksissa
Suomessa (Heikkinenet al. 1983, Kivelä & Pahkala 1988, Lammiet al. 1989a, Luukinen
1995, Isoaho 1995). Fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa käytettiin tutkimus- ja
vertailuaineistoissa kysymyssarjaa, joka sisältää liikuntakykyyn, päivittäisiin toimintoihin
(activities of daily living, ADL) ja välineellisiin päivittäisiin toimintoihin liittyviä
(instrumental activities of daily living, IADL) kysymyksiä.

Fyysisen toimintakyvyn summamuuttujaan sisältyi yhdeksän toimintoa: liikkuminen
ulkona, liikkuminen sisällä, portaissa kulkeminen, 400 m:n matkan käveleminen,
peseytyminen, pukeutuminen, wc-käynti, vuoteesta nousu ja syöminen. Toimintojen
vaihtoehdot yhdistettiin kahdeksi luokaksi, jotka olivat päivittäisissä toiminnoissa
autettavien tai itsenäisesti suoriutuvien luokat. Autettavien ryhmään kuuluivat ne, jotka
eivät selviytyneet tai selviytyivät ainoastaan toisen henkilön avulla päivittäisistä
toiminnoistaan (0 pistettä). Itsenäisesti päivittäisistä toiminnoistaan suoriutuvien ryhmään
kuuluivat ne, jotka selviytyivät päivittäisistä toiminnoistaan vaikeuksitta tai apuvälinein
ilman toisen apua (1 piste). Fyysisen toimintakyvyn summapistemäärän vaihteluväli oli 0-
9 pistettä. Huono toimintakyky oli niillä tutkituilla, joiden fyysisen toimintakyvyn
summapistemäärä oli 0-8 pistettä. Hyvä toimintakyky oli niillä, joiden summapistemäärä
oli 9 pistettä. Toimintakyvyn muuttujien luotettavuus testattiin Cronbachin alpha-
kerrointa käyttäen (liitetaulukko 1). Kokonaisalpha säilyi korkeana, mikä osoittaa
muuttujien korreloivan keskenään.

Fyysisen toimintakyvyn muutosta ennustavia tekijöitä tarkasteltiin kahdella eri tavalla.
Ensimmäisessä analyysissä heikkeneminen määriteltiin hyvän toimintakyvyn ryhmästä
heikon toimintakyvyn ryhmään siirtymisenä. Toisessa analyysissä toimintakyvyn
heikkeneminen määritettiin fyysisen toimintakyvyn summapistemäärän yhden pisteen
alenemisena.

Kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin käytettiin kansainvälisesti ja myös
maassamme käytössä olevaa dementian seulontaan sekä sen vaikeusasteen arviointiin ja
seurantaan kehitettyä Mini-Mental State Examination -testiä (MMSE) (Folsteinet al.
1975) (liite 3). Testiä on käytetty kansainvälisesti ja Suomessa useissa tutkimuksissa
(Sulkavaet al. 1989, Luukinen 1995, Isoaho 1995). Vertailussa käytettiin MMSE-testin
lyhennettyä versiota. MMSE-testistä poistettiin yksi muuttuja aineistojen
vertailukelpoisuuden lisäämiseksi (keskittymiskykyä mittaava numero-/kirjaintehtävä)
(liite 4). Testin summapisteiden vaihteluväli oli 0-25 pistettä. Heikon ja hyvän
kognitiivisen toimintakyvyn määrittelyssä käytettiin MMSE-testin katkaisupisteenä 19/20
pistettä. Katkaisupiste vastaa 20 %:n vähentymistä sellaisessa testissä, jonka vaihteluväli
olisi 0-30 pistettä. Myös kognitiivisen toimintakyvyn muutosta ennustavia tekijöitä
tarkasteltiin kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä analyysissä toimintakyvyn muutos
määritettiin hyvän toimintakyvyn ryhmästä heikon toimintakyvyn ryhmään siirtymisenä.
Toisessa analyysissä kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen määritettiin MMSE-
testin summapistemäärän kahden tai useamman pisteen alenemisena.

Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitettiin tässä tutkimuksessa depressiivisiä oireita.
Depressiivisiä oireita mitattiin Zungin itse täytettävällä depressiivisten oireiden mittarilla
(Zung Self-rating Depression Scale) (ZSDS) (Zung 1965). Se täytettiin haastattelemalla.
Vertailuaineistossa sen sijaan testistä sovellettiin 10 kysymyksen lyhennettyä muotoa
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(Tuckeret al. 1987). Sen vaihteluväli on 0-40 pistettä. Tämän mittarin katkaisupistemäärä
depressiivisten oireiden määrittelyssä on 27/28 pistettä. Jos tutkimukseen osallistuneen
testin summapistemäärä oli 28 pistettä tai enemmän, hänet luokiteltiin runsaasti
depressiivisiä oireita kokevaksi. Depressiivisten oireiden muutos määritettiin siirtymisenä
ei-depressiivisten luokasta depressiivisten luokkaan.

Lääkkeiden käyttö perustui asukkaiden ilmoitukseen ja tarvittaessa se tarkistettiin
resepteistä.

Palveluasunnoissa ja kotona asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen
toimintakyvyn selittävinä muuttujina tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: ikä, sukupuoli,
siviilisääty, koulutus, taloudellinen tilanne, asuinkumppani, koettu terveys, tupakointi,
alkoholin käyttö, lääkkeiden käyttö, harrastusaktiivisuus, sosiaalinen osallistuminen,
yksinäisyyden tunne ja tyytyväisyys elämään.

Haastateltavan taustatietoihin liittyvät muuttujat luokiteltiin kahteen luokkaan
seuraavasti: sukupuoli (1. mies, 2. nainen), siviilisääty (1. naimattomat, lesket ja eronneet,
2. naimissa tai avoliitossa olevat), koulutus (1. kiertokoulun tai osia siitä tai kansakoulun
suorittaneet, 2. enemmän kuin kansakoulun suorittaneet), taloudellinen tilanne (1. melko
tai erittäin huono, 2. erittäin hyvä, melko hyvä tai keskinkertainen), asuminen (1. yksin
asuva, 2. yhdessä jonkun kanssa asuva).

Terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät selittävät muuttujat luokiteltiin kahteen
luokkaan seuraavasti: koettu terveys (1. melko tai erittäin huonoksi terveytensä kokeneet,
2. erittäin hyväksi, melko hyväksi tai keskinkertaiseksi terveytensä kokeneet), lääkkeiden
käyttö (1. käyttää lääkkeitä, 2. ei käytä lääkkeitä), tupakointi (1. tupakoi, 2. ei tupakoi),
alkoholin käyttö (1. käyttää useammin kuin 1-2 kertaa kuukaudessa, 2. käyttää harvemmin
tai ei käytä lainkaan), depressiiviset oireet (1. runsaasti oireita, 2. vähän oireita), fyysinen
toimintakyky (1. huono toimintakyky, 2. hyvä toimintakyky) sekä kognitiivinen
toimintakyky (1. huono toimintakyky, 2. hyvä toimintakyky).

Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät muuttujat luokiteltiin seuraavasti: omat vierailut
(1. vierailuja harvemmin kuin kerran viikossa, 2. vierailuja vähintään kerran viikossa),
omaisten ja ystävien vierailut (1. vierailuja harvemmin kuin kerran viikossa, 2. vierailuja
vähintään kerran viikossa), harrastusaktiivisuus (1. ei osallistunut harrastuksiin tai
osallistui harvemmin kuin viikoittain, 2. osallistui vähintään kerran viikossa
harrastuksiin), sosiaalinen osallistuminen (1. ei osallistunut viimeisen puolen vuoden
aikana lainkaan tai osallistui yhteen aktiviteettiin 2. osallistui vähintään kaksi kertaa
vuodessa eri toimintoihin), yksinäisyyden tunne (1. usein, joskus, 2. harvoin tai ei
koskaan), tyytyväisyys elämään (1. melko tyytyväinen, melko tyytymätön tai erittäin
tyytymätön, 2. erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen elämäänsä).

Harrastusaktiivisuutta kuvaavaan muuttujaan kuului kolme aktiviteettia, jotka olivat
lukeminen, käsityöt ja puutarhatyöt. Sosiaalisen aktiivisuuden muuttujaan kuului
yhdeksän toimintoa, jotka olivat perhejuhliin osallistuminen, teatterissa käynti,
yhdistystoiminta, bingossa käynti, kirjastossa käynti, urheilutapahtumiin osallistuminen,
kirkossa käynti ja uskonnollisiin tapahtumiin osallistuminen, sekä ulkomailla ja
kotimaassa matkailu. Lääkkeiden käytöstä selvitettiin seuraavien lääkkeiden käyttö:
sydän- ja verenpainelääkkeet, hengityselinsairauksien lääkkeet, psykotrooppiset lääkkeet,
antidepressantit, Parkinsonin taudin lääkkeet, diabeteslääkkeet, glaukoomalääkkeet ja
epilepsialääkkeet.

Fyysiseen, kognitiiviseen ja psyykkiseen toimintakykyyn yhteydessä olevia tekijöitä ja
toimintakykyä ennustavia tekijöitä selvitettiin seurannan alkutilanteen muuttujilla.
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4.6. Tilastolliset menetelmät

Ristiintaulukointien yhteydessä laskettiin riskisuhteet ja niiden 95 %:n luottamusvälit.
Monimuuttujamenetelmänä käytettiin logistista regressiomallitusta, jota sovellettiin myös
parittaiseen aineistoon. Logistista regressioanalyysia varten muuttujat jaettiin kolmeen
malliin: taustatiedot (malli 1), terveys ja terveyskäyttäytyminen (malli 2) ja sosiaalinen
toimintakyky (malli 3). Viimeisin eli yhdistetty malli sisälsi kaikkien kolmen mallin
merkitsevät muuttujat.

Ensimmäisessä mallissa tarkasteltiin taustamuuttujien (ikä, sukupuoli, siviilisääty,
koulutus, taloudellinen tilanne, asuinkumppani) yhteyttä heikkoon toimintakykyyn.
Toisessa mallissa tutkittiin terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvien muuttujien
(koettu terveys, lääkkeiden käyttö, kognitiivinen toimintakyky, depressiiviset oireet,
tupakointi ja alkoholin käyttö) yhteyttä heikkoon toimintakykyyn. Kolmannessa mallissa
selvitettiin sosiaaliseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun liittyvien tekijöiden (omat
vierailut, omaisten ja ystävien vierailut, harrastukset, sosiaalinen osallistuminen,
yksinäisyyden tunteet ja elämäntyytyväisyys) yhteyttä heikkoon toimintakykyyn.
Logistisessa regressionanalyysissä kaikkia niitä muuttujia, jotka jäivät malliin, pidettiin
mallin suhteen merkitsevinä tekijöinä. Kolmen mallin muuttujista, jotka jäivät sekä
palveluasunnoissa että kotona asuvien malleihin, muodostettiin lopuksi yhteinen malli.
Fyysistä toimintakykyä selittävä malli sisälsi kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn
muuttujat. Kognitiivista toimintakykyä selittävä malli sisälsi fyysisen ja psyykkisen
toimintakyvyn muuttujat, ja psyykkistä toimintakykyä selittävä malli sisälsi sekä fyysisen
että kognitiivisen toimintakyvyn muuttujat. Kussakin kolmessa osamallissa ikä oli jatkuva
muuttuja, kun taas muut muuttujat luokiteltiin kaksiluokkaisiksi.

Taustatietojen, terveyden ja terveyskäyttäytymisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn
yhteyksiä fyysiseen, kognitiiviseen ja psyykkiseen toimintakykyyn analysoitiin laskemalla
riskisuhteet ja niiden luottamusvälit (OR, odds ratio). Keskiarvojen 95 %:n luottamusvälit
laskettiin CIA-ohjelmalla (Gardneret al. 1991). Tilastolliset analyysit suoritettiin BMDP-
ja SAS-ohjelmistoilla (Dixonet al.1990).



5. Tulokset

5.1. Palvelutaloissa asuvat, seurantahaastatteluun osallistuneet

5.1.1. Taustatiedot

Suurin osa seurantahaastatteluihin osallistuneista oli yksin asuvia naisia (taulukko 13).
Haastateltujen keski-ikä seurannan alussa oli 76,3 (SD 8.7) vuotta. Noin kolmasosalla
asukkaista oli heikko fyysinen toimintakyky, ja noin joka kymmenennellä oli heikko
kognitiivinen toimintakyky. Runsaita depressiivisiä oireita koki noin joka kymmenes
asukas.

Taulukko 13. Palveluasunnoissa asuvien (N=320) taustatiedot seurannan alussa
sukupuolen mukaan.

Miehet Naiset Yhteensä
(N=86) (N=234) (N=320)

Taustatiedot % % %
Leski, eronnut, naimaton 50 85 76
Vähemmän kuin kansakoulu 87 84 85
Huono taloudellinen tilanne 4 11 9
Yksin asuva 49 85 76
Huonoksi koettu terveys 18 28 25
Lääkkeitä käytössä 83 89 87
Heikko fyysinen toimintakyky 30 35 34
Heikko kognitiivinen toimintakyky 9 11 11
Runsaasti depressiivisiä oireita 6 12 10
Tupakoi 18 4 8
Käyttää alkoholia 30 11 16
Vähän harrastuksia 56 39 43
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 32 31 32
Vähän muiden vierailuja 39 29 32
Vähän omia vierailuja 72 62 64
Toistuva yksinäisyyden tunne 11 17 15
Tyytymättömyys elämään 28 26 27
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5.1.2. Fyysinen toimintakyky

5.1.2.1. Fyysisen toimintakyvyn muutos

Kahden vuoden seurannan aikana palveluasunnoissa asuvilla fyysisen toimintakyvyn
muutos oli 0,3 pistettä (taulukko 14). Miesten ja naisten fyysisen toimintakyvyn
heikkeneminen ei poikennut toisistaan.

Taulukko 14 . Palveluasunnoissa asuvien fyysinen toimintakyvyn summapisteiden
keskiarvot seurannan alussa ja lopussa sekä keskiarvojen erotus sukupuolen mukaan.

MMSE-testin Palveluasunnoissa asuvat
summapisteet1 Seurannan alussa Seurannan lopussa 95 % lv.
Miehet ja naiset (N=320) (N=319)

keskiarvo (SD) 8,3 (1,2) 8,0 (1,5)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,3 (1,2) (0,11; 0,47)

Miehet (N=86) (N=86)
keskiarvo (SD) 8,5 (0,9) 8,2 (1,4)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,3 (1,2) (-0,05; 0,65)

Naiset (N=234) (N=233)
keskiarvo (SD) 8,2 (1,3) 7,9 (1,6)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,3 (1,2) (0,07; 0,56)

1 Fyysisen toimintakyvyn summapistemäärän vaihteluväli 0-9 pistettä

5.1.2.2. Heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Seurannan alussa palveluasunnoissa asuvien heikko toimintakyky oli yhteydessä heikkoon
kognitiiviseen toimintakykyyn (OR 4,67; 95 % lv. 1,75-12,4), huonoksi koettuun
terveyteen (OR 4,07; 95 % lv. 2,00-8,28), vähäiseen alkoholin käyttöön (OR 0,07; 95 %
lv. 0,01-0,31), vähäiseen sosiaaliseen osallistumiseen (OR 2,63; 95 % lv. 1,32-5,26),
harvoihin omiin vierailuihin (OR 3,72; 95 % lv. 3,71-8,10) sekä tiheisiin ystävien ja
omaisten vierailuihin (OR 0,32; 95 % lv. 0,16-0,69).

5.1.2.3. Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä seurannan lopussa ennustivat
korkea ikä (OR 1,08; 95 % lv. 1,02-1,15), runsaat depressiiviset oireet (OR 3,10; 95 % lv.
1,13-8,53) ja harrastusten vähyys (OR 2,10; 95 % lv. 0,99-4,48).



49

5.1.2.4. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat korkea ikä
(OR 1,07; 95 % lv. 1,03-1,12), runsaat depressiiviset oireet (OR 2,47; 95 % lv. 1,12-5,42),
aiempi heikko fyysinen toimintakyky (OR 1,69; 95 % lv. 0,97-2,95), tupakointi (OR 3,01;
95 % lv. 1,10-8,25) ja huono taloudellinen tilanne (OR 2,08; 95 % lv. 0,88-4,92).

5.1.3. Kognitiivinen toimintakyky

5.1.3.1. Kognitiivisen toimintakyvyn muutos

Kahden vuoden seurannan aikana palveluasunnoissa asuvilla kognitiivisen toimintakyvyn
muutos oli 0,8 pistettä (taulukko 15).

Taulukko 15. Palveluasunnoissa asuvien MMSE-testin summapisteiden keskiarvot
seurannan alussa ja lopussa sekä keskiarvojen erotus sukupuolen mukaan.

MMSE-testin Palveluasunnoissa asuvat
summapisteet1 Seurannan alussa Seurannan lopussa 95 % lv.
Miehet ja naiset (N=287) (N=290)

keskiarvo (SD) 22,8 (2,2) 21,9 (2,9)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,8 (2,3) (0,48; 1,32)

Miehet (N=74) (N=80)
keskiarvo (SD) 22,9 (2,2) 21,9 (3,0)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,8 (2,1) (0,16; 1,84)

Naiset (N=213) (N=210)
keskiarvo (SD) 22,8 (2,2) 21,9 (2,9)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,9 (2,3) (0,41; 1,39)

1 Mini-Mental Status Examination -testin vaihteluväli 0-25 pistettä

5.1.3.2. Heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Seurannan alussa palveluasunnoissa asuvien heikko kognitiivinen toimintakyky oli
yhteydessä korkeaan ikään (OR 10,9; 95 % lv. 1,02-1,16), heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn (OR 3,74; 95 % lv. 1,33-6,85) ja harrastusten vähyyteen (OR 3,74; 95 %
lv. 1,59-8,80)

5.1.3.3. Heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustivat korkea ikä (OR
1,05; 95 % lv. 1,01-1,11), aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky (OR 9,41; 95 % lv.
3,65-24,2), matala koulutus (OR 5,07; 95 % lv. 1,09-23,6), vähäinen alkoholin käyttö (OR
0,35; 95 % lv. 0,10-1,24) ja hyväksi koettu terveys (OR 0,40; 95 % lv. 0,16-0,98).
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5.1.3.4. Kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat korkea
ikä (OR 1,06; 95 % lv. 1,02-1,10), matala koulutus (OR 2,13; 95 % lv. 1,00-4,56) ja
hyväksi koettu terveys (OR 0,48; 95 % lv. 0,25-0,91).

5.1.4. Psyykkinen toimintakyky

5.1.4.1. Depressiivisten oireiden muutos

Kahden vuoden seurannan aikana palveluasunnoissa asuvien depressiiviset oireet
lisääntyivät keskimäärin 1,9 pistettä (taulukko 16).

Taulukko 16. Palveluasunnoissa asuvien lyhyen Zungin summapisteiden keskiarvo
seurannan alussa ja lopussa sekä keskiarvojen erotus sukupuolen mukaan.

Lyhyen Zungin Palveluasunnoissa asuvat
summapisteet1 Seurannan alussa Seurannan lopussa 95 % lv.
Miehet ja naiset (N=317) (N=316)

keskiarvo (SD) 19,6 (5,8) 21,5 (5,9)
keskiarvojen erotus (SD) 1,9 (5,4) (-2,57; - 1,23)

Miehet (N=84) (N=84)
keskiarvo (SD) 18,3 (5,7) 20,0 (5,8)
keskiarvojen erotus (SD) 1,7 (5,3) (- 3,45; 0,05)

Naiset (N=233) (N=232)
keskiarvo (SD) 20,1 (5,8) 22,1 (5,8)
keskiarvojen erotus (SD) 2,0 (5,4) (- 3,06; - 0,94)

1Zung Self-rating Depression Scale, lyhennetyn version vaihteluväli 0-40 pistettä

5.1.4.2. Depressiivisiin oireisiin yhteydessä olevat tekijät

Seurannan alussa palveluasunnoissa asuvien runsaat depressiiviset oireet olivat yhteydessä
toistuvaan yksinäisyyden tunteeseen (OR 5,67; 95 % lv. 2,31-13,9), elämään
tyytymättömyyteen (OR 3,88; 95 % lv. 1,64-9,14), huonoksi koettuun terveyteen (OR
2,17; 95 % lv. 0,90-5,23) ja vähäiseen sosiaaliseen osallistumiseen (OR 3,50; 95 % lv.
1,51-8,40).

5.1.4.3. Depressiivisiä oireita ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien runsaita depressiivisiä oireita ennustivat aiemmat runsaat
depressiiviset oireet (OR 3,67; 95 % lv. 1,46-9,22), toistuva yksinäisyyden tunne (OR
2,90; 95 % lv. 1,21-6,92) huonoksi koettu terveys (OR 2,23; 95 % lv. 1,03-4,84) harvat
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omat vierailut (OR 2,71; 95 % lv. 1,05-6,98) ja vähäinen sosiaalinen osallistuminen (OR
1,93; 95 % lv. 0,91-4,12).

5.1.4.4. Depressiivisten oireiden lisääntymistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien, aiemmin ei-depressiivisten asukkaiden depressiivisten
oireiden lisääntymistä ennusti ainoastaan vähäinen sosiaalinen osallistuminen (OR 2,44;
95 % lv. 1,11-5,37).

5.2. Palvelutaloissa asuvien vertailu kotona asuviin

5.2.1. Taustatiedot

Useampi palveluasunnoissa kuin kotona asuvista oli leski, eronnut tai naimaton (OR 1,97;
95 % lv. 1,29-3,01) ja asui yksin (OR 2,41; 95 % lv. 1,52-3,82) (taulukko 17).

Taulukko 17. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien taustatiedot.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
(N=55) (N=163) (N=218) (N=55) (N=163) (N=218)

Taustatiedot % % % % % %
Leski, eronnut, naimaton 47 88 78 33 75 64
Vähemmän kuin kansakoulu 87 83 84 80 81 81
Huono taloudellinen tilanne 4 12 10 5 7 14
Yksin asuva 53 78 78 24 47 41
Huonoksi koettu terveys 16 27 24 18 15 16
Lääkkeitä käytössä 80 89 87 76 81 80

Sydän- ja verenpainelääkkeet 62 79 75 63 69 67
Psyykenlääkkeet 35 39 38 18 34 30
Hengityselinsairauksien lääkkeet 13 18 17 25 15 17
Sokeritaudin lääkkeet 9 11 11 4 11 9
Depressiolääkkeet 5 15 12 2 5 4
Glaukoomalääkkeet 4 10 9 9 7 8
Parkinsonin taudin lääkkeet 4 2 2 0 0 0

Heikko fyysinen toimintakyky 13 26 22 13 22 20
Heikko kognitiivinen toimintakyky 7 12 11 7 14 12
Runsaasti depressiivisiä oireita 7 12 11 5 12 11
Tupakoi 15 4 6 7 2 3
Käyttää alkoholia 35 13 18 24 8 12
Vähän harrastuksia 49 36 39 16 15 15
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 27 30 29 35 31 32
Vähän muiden vierailuja 42 27 31 16 20 19
Vähän omia vierailuja 75 58 62 40 41 41
Toistuva yksinäisyyden tunne 11 15 14 22 26 25
Tyytymätön elämäänsä 31 28 28 42 47 46
Stressaavia elämäntapahtumia 60 58 59 24 34 32

Kotona asuviin verrattuna palveluasunnoissa asuvista useampi koki terveytensä
huonoksi (OR 1,68; 95 % lv. 1,04-2,70). Palveluasunnoissa asuvien luona vierailtiin
harvemmin (OR 1,84; 95 % lv. 1,18-2,87), he itse vierailivat harvemmin (OR 2,36; 95 %
lv. 1,60-3,48) ja harrastivat vähemmän (OR 1,84; 95 % lv. 1,18-2,87) kuin kotona asuvat.
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Palveluasunnoissa asuvat kokivat vähemmän yksinäisyyttä (OR 0,50; 95 % 0,31-0,82) ja
he olivat tyytyväisempiä elämäänsä (OR 0,47; 95 % lv. 0,32-0,70) kuin kotona asuvat.
Palveluasunnoissa asuvat olivat kokeneet enemmän stressaavia elämäntapahtumia
haastattelua edeltävien kahden vuoden aikana (OR 3,08; 95 % 2,08-4,57).

5.2.2. Fyysinen toimintakyky

Palveluasunnoissa ja kotona asuvien fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ei poikennut
toisistaan (taulukko 18). Ryhmävertailussa palveluasunnoissa asuvien naisten fyysinen
toimintakyky heikkeni vähemmän kuin kotona asuvien naisten.

Taulukko 18. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien fyysinen toimintakyky seurannan
alussa ja lopussa sukupuolen mukaan.

Fyysisen toimintakyvyn Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat OR
summapisteet1 alussa lopussa alussa lopussa 95 % luottamusväli
Miehet ja naiset (N=218) (N=217) (N=218) (N=216)

keskiarvo (SD) 8,6 (0,9) 8,2 (1,3) 8,7 (0,8) 8,1 (1,7)
keskiarvojen erotus (SD) -0,4 (1,0) -0,5 (1,4) 0,2 (- 0,41; 0,07)

Miehet (N=55) (N=55) (N=55) (N=54)
keskiarvo (SD) 8,9 (0,3) 8,4 (1,3) 8,8 (0,5) 8,5 (1,3)
keskiarvojen erotus (SD) -0,5 (1,2) -0,3 (1,1) 0,2 (- 0,27; 0,61 )

Naiset (N=163) (N=162) (N=163) (N=162)
keskiarvo (SD) 8,5 (1,0) 8,1 (1,3) 8,6 (0,9) 8,0 (1,9)
keskiarvojen erotus (SD) -0,3 (1,0) -0,6 (1,5) 0,3 (- 0,56; - 0,02)

1Fyysisen toimintakyvyn vaihteluväli 0-9 pistettä

Parittaisessa logistisessa regressioanalyysissä palveluasunnoissa asuvien fyysisen,
kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn osalta tuloksia tarkasteltaessa ainoastaan
kognitiivisen toimintakyvyn muutos poikkesi kotona asuvien muutoksesta (taulukko 19 ja
20, liitetaulukko 2). Lisäksi palveluasunnoissa asuvien naisten fyysisen toimintakyvyn
heikkeneminen ei eronnut kotona asuvien naisten vastaavasta (liitetaulukko 3). Muiden
kuin merkitsevien tekijöiden tulokset on esitetty sukupuolen mukaan liitetaulukoissa 4 ja
5.
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Taulukko 19. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien (153 paria) parittaisen logistisen
regressioanalyysin tulokset.

Merkitsevät tekijät Muutos OR 95 % lv.
Harrastukset ennallaan tai lisääntyi ref.

vähäni 2,14 (1,06-4,33)
Tyytyväisyys elämään ennallaan tai parani ref.

heikkeni 0,39 (0,19-0,80)
Alkoholin käyttö ennallaan tai väheni ref.

lisääntyi 0,20 (0,09-0,94)
Lääkkeiden käyttö ennallaan tai väheni ref.

lisääntyi 4,10 (1,03-16,3)
Kognitiivinen toimintakyky ennallaan tai parani ref.

heikkeni 0,33 (0,13-0,89)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
OR > 1: muutos pienempi palveluasunnoissa kuin kotona asuvilla
OR < 1: muutos suurempi palveluasunnoissa kuin kotona asuvilla

Taulukko 20. Palveluasunnoissa (N=153) ja kotona asuvien (N=153) parittaisen
logistisen regressioanalyysin merkitsevien selittävien tekijöiden muutokset kahden vuoden
seuranta-aikana sukupuolen mukaan.

Tekijät Palveluasunnoissa
asuvat

Kotona asuvat Chi-square

N (%) N (%) p-arvo
Harrastukset

Väheni 18 (12) 31 (20)
Ennallaan 118 (77) 116 (76)
Lisääntyi 17 (11) 6 (4) 0.013

Tyytyväisyys elämään
Heikkeni 34 (22) 19 (12)
Ennallaan 100 (65) 108 (71)
Parani 19 (12) 26 (17) 0.060

Alkoholin käyttö
Lisääntyi 17 (11) 4 (3)
Ennallaan 123 (80) 142 (93)
Väheni 13 (9) 7 (5) 0.004

Lääkkeiden käyttö
Lisääntyi 3 (2) 12 (8)
Ennallaan 145 (95) 136 (89)
Vähentyi 5 (3) 5 (3) 0.058

Kognitiivinen toimintakyky
Huononi 19 (12) 8 (5)
Ennallaan 130 (85) 138 (90)
Parani 4 (3) 7 (5) 0.063
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5.2.2.1. Heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Seuraavaksi tarkasteltiin palveluasunnoissa ja kotona asuvien fyysiseen toimintakykyyn
yhteydessä olevia tekijöitä seurannan alussa. Miesten pienen määrän vuoksi miesten
tulokset esitetään sekä ristiintaulukoinnin että logistisen regressioanalyysin tuloksina.

Palveluasunnoissa asuvien heikko fyysinen toimintakyky oli yhteydessä heikkoon
kognitiiviseen toimintakykyyn, huonoksi koettuun terveyteen, vähäiseen sosiaaliseen
osallistumiseen, harvoihin omiin vierailuihin ja harrastusten vähyyteen (taulukko 21).
Lisäksi palveluasunnoissa asuvien heikkoon fyysiseen toimintakykyyn olivat yhteydessä
omaisten ja ystävien tiheät vierailut, vähäinen alkoholin käyttö ja vähäiset depressiiviset
oireet. Kotona asuvien heikkoon toimintakykyyn olivat yhteydessä korkea ikä, huonoksi
koettu terveys, harvat omat vierailut ja harrastusten vähyys.

Taulukko 21. Seurannan alussa heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat
tekijät logistisessa regressioanalyysissä.

Tekijät Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Harvat omat vierailut 4,71 (1,62-13,7) 3,81 (1,68-8,62)
Harvat muiden vierailut 0,14 (0,04-0,43)
Vähät harrastukset 2,16 (0,88-5,28) 3,12 (1,27-8,14)
Huonoksi koettu terveys 5,11 (2,03-12,8) 4,97 (1,91-12,9)
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 2,94 (1,12-7,72)
Alkoholin käyttö 0,07 (0,01-0,42)
Heikko kognitiivinen toimintakyky 7,38 (2,12-28,9)
Runsaat repressiiviset oireet 0,25 (0,06-1,11)
Korkea ikä1 1,17(1,07-1,28)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Naisten heikko fyysinen toimintakyky oli yhteydessä palveluasunnoissa asuvilla
heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn, huonoksi koettuun terveyteen, korkeaan ikään,
harvoihin omiin vierailuihin ja vähäiseen sosiaaliseen osallistumiseen (liitetaulukko 6).
Näiden lisäksi palveluasunnoissa asuvien omaisten ja ystävien tiheät vierailut, vähäinen
alkoholin käyttö ja vähäiset depressiiviset oireet olivat yhteydessä heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn. Kotona asuvien naisten fyysinen toimintakyky oli yhteydessä huonoksi
koettuun terveyteen, korkeaan ikään, harvoihin omiin vierailuihin ja vähiin harrastuksiin.

Palveluasunnoissa asuvien miesten heikko fyysinen toimintakyky ei ollut yhteydessä
taustamuuttujiin (liitetaulukko 7). Kotona asuvien miesten korkea ikä oli yhteydessä
heikkoon fyysiseen toimintakykyyn. Molemmissa ryhmissä miesten heikko fyysinen
toimintakyky oli yhteydessä huonoksi koettuun terveyteen. Kotona asuvien miesten vähät
harrastukset olivat yhteydessä heikkoon toimintakykyyn.

Logistisen regressioanalyysin ensimmäisessä mallissa ainoastaan kotona asuvien ikä
oli yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn (OR 1,16; 95 % lv. 0,98-1,38).
Toisessa mallissa palveluasunnoissa asuvien miesten heikko fyysinen toimintakyky oli
yhteydessä huonoksi koettuun terveyteen (OR 11,5; 95 % lv. 1,89-69,50) ja kotona
asuvien korkeaan ikään (OR 1,29; 95 % 1,01-1,65) ja huonoksi koettuun terveyteen (OR
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43,7; 95 % lv. 3,52-543,00). Kolmannessa mallissa ainoastaan kotona asuvien ikä oli
yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn (OR 1,16; 95 % lv. 0.98-1,38).

5.2.2.2. Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä seurannan lopussa ennustivat
asukkaan korkea ikä, seurannan alkutilanteen heikko fyysinen toimintakyky, runsaat
depressiiviset oireet, lääkkeiden käyttö ja harrastusten vähyys (taulukko 22). Kotona
asuvien heikkoa toimintakykyä taas ennustivat korkea ikä, naissukupuoli, seurannan
alkutilanteen heikko fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, huonoksi koettu
terveys ja vähäinen sosiaalinen osallistuminen.

Taulukko 22. Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät logistisessa
regressioanalyysissä.

Tekijät Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Miessukupuoli 0,35 (0,13-0,92)
Vähät harrastukset 2,10 (1,00-4,40)
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 2,02 (0,93-4,35)
Lääkkeiden käyttö 3,94 (0,84-18,5)
Heikko fyysinen toimintakyky 11,0 (4,36-27,9) 9,72 (3,67-25,8)
Huonoksi koettu terveys 4,19 (1,58-11,1)
Runsaat repressiiviset oireet 3,63 (1,28-10,3) 2,99 (0,98-9,14)
Korkea ikä1 1,07 (1,01-1,15) 1,09 (1,01-1,18)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Palveluasunnoissa asuvien naisten heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustivat korkea
ikä, seurannan alkutilanteen heikko fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet ja
yksin asuminen (liitetaulukko 6). Kotona asuvien naisten heikkoa toimintakykyä
ennustivat korkea ikä, seurannan alkutilanteen heikko fyysinen toimintakyky, runsaat
depressiiviset oireet ja huonoksi koettu terveys.

Palveluasunnoissa asuvien miesten taustatekijät tai terveyteen ja
terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät eivät ennustaneet heikkoa fyysistä toimintakykyä
seurannan lopussa (liitetaulukko 8). Kotona asuvien miesten huonoksi koettu terveys
ennusti heikkoa fyysistä toimintakykyä seurannan lopussa. Palveluasunnoissa ja kotona
asuvien miesten sosiaaliseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun liittyvät tekijät eivät
ennustaneet heikkoa fyysistä toimintakykyä. Logistisessa regressioanalyysissä
palveluasunnoissa asuvien miesten heikkoa fyysistä toimintakykyä ennusti avo- tai
avioliitossa asuminen (OR 0,22; 95 % lv. 0,06-0,84). Kotona asuvilla huonoksi koettu
terveys (OR 68,70; 95 % lv 6,03-783,00) ja alkoholin käyttö (OR 6,91; 95 % 0,58-83,00)
ennustivat heikkoa toimintakykyä.
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5.2.2.3. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat korkea ikä,
lääkkeiden käyttö, harrastusten vähyys ja tupakointi (taulukko 23). Kotona asuvilla
fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat korkea ikä, naissukupuoli, huonoksi
koettu terveys, aiempi heikko fyysinen toimintakyky ja vähäinen sosiaalinen
osallistuminen.

Palveluasunnoissa asuvien naisten fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat
korkea ikä, runsaat depressiiviset oireet ja vähät harrastukset (liitetaulukko 6). Kotona
asuvien naisten fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä puolestaan ennustivat korkea ikä ja
aiempi heikko fyysinen toimintakyky.

Taulukko 23. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät logistisessa
regressioanalyysissä.

Tekijät Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Miessukupuoli 0,44 (0,18-1,05)
Vähät harrastukset 2,21 (1,13-4,34)
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 1,96 (0,98-3,93)
Lääkkeiden käyttö 4,43 (1,15-17,0)
Heikko fyysinen toimintakyky 2,12 (0,96-4,72)
Huonoksi koettu terveys 3,25 (1,39-7,63)
Tupakointi 4,02 (0,92-17,5)
Korkea ikä1 1,08 (1,02-1,15) 1,08 (1,01-1,17)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Palveluasunnoissa asuvien miesten avio- tai avoliitossa asuminen oli yhteydessä
toimintakyvyn heikkenemiseen (liitetaulukko 9). Palveluasunnoissa asuvien miesten
fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennusti heikko kognitiivinen toimintakyky. Kotona
asuvien miesten toimintakyvyn heikkenemistä ennusti huonoksi koettu terveys. Muut
terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen sekä sosiaalisen toimintakykyyn ja elämänlaatuun
liittyvät tekijät eivät ennustaneet palveluasunnoissa ja kotona asuvien miesten
toimintakyvyn heikkenemistä. Miesten logistisessa regressioanalyyissä palveluasunnoissa
asuvien miesten avio- tai avoliitossa asuminen olivat yhteydessä fyysisen toimintakyvyn
heikkenemiseen (OR 0,21; 95 % 0,05-0,91). Miesten logistisissa malleissa kotona asuvien
miesten huonoksi koettu terveys ennusti fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä (OR
21,00; 95 % lv 3,60-123,00).

5.2.3. Kognitiivinen toimintakyky

Palveluasunnoissa asuvien kognitiivinen toimintakyky heikkeni enemmän kuin kotona
asuvien (taulukko 24). Kognitiivisen toimintakyvyn ero tuli esille myös naisten ryhmässä.
Parittaisessa logistisessa regressioanalyysissä ilmeni myös, että palveluasunnoissa asuvien
kognitiivinen toimintakyky heikkeni enemmän kuin kotona asuvien (taulukko 19 ja 20).
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Taulukko 24. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien MMSE-testin summapisteet seurannan
alussa ja lopussa sukupuolen mukaan.

MMSE-testin Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat OR
Summapisteet1 alussa lopussa alussa lopussa 95 % luottamusväli
Miehet ja naiset (N=218) (N=208) (N=218) (N=206)

keskiarvo (SD) 22,8 (2,2) 22,0 (2,7) 22,3 (2,3) 22,1 (2,8)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,9 (2,3) - 0,1 (2,2) 0,8 (0,37; 1,23)

Miehet (N=55) (N=54) (N=55) (N=53)
keskiarvo (SD) 23,0 (2,0) 22,2 (2,5) 22,6 (2,0) 22,4 (3,0)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,9 (2,3) - 0,2 (2,2) 0,7 (-0,16; 1,56)

Naiset (N=163) (N=154) (N=163) (N=153)
keskiarvo (SD) 22,3 (2,8) 21,9 (2,8) 22,7 (2,3) 22,3
keskiarvojen erotus (SD) - 0,9 (2,1) - 0,1 (2,4) 0,8 (0,33: 1,27)

1 Mini-Mental Status Examination -testin vaihteluväli 0-25 pistettä

5.2.3.1. Heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien heikko kognitiivinen toimintakyky seurannan alussa oli
yhteydessä korkeaan ikään, yksinäisyyteen ja harrastusten vähyyteen (taulukko 25).
Kotona asuvien heikko kognitiivinen toimintakyky oli yhteydessä korkeaan ikään ja
omien vierailujen vähyyteen.

Taulukko 25. Heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät
logistisessa regressioanalyysissä seurannan alussa.

Tekijät Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Harvat omat vierailut 6,19 (2,13-18,0)
Vähät harrastukset 3,37 (1,20-9,46)
Toistuva yksinäisyyden tunne 4,27 (1,44-12,6)
Korkea ikä1 1,21 (1,09-1,34) 1,23 (1,10-1,37
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde”, suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Palveluasunnoissa asuvien naisten heikko kognitiivinen toimintakyky seurannan alussa
oli yhteydessä korkeaan ikään, runsaisiin depressiivisiin oireisiin ja heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn (liitetaulukko 10). Kotona asuvien naisten heikko kognitiivinen
toimintakyky oli yhteydessä korkeaan ikään ja omien vierailujen vähyyteen.

Palveluasunnoissa asuvien miesten taustatekijät eivät olleet yhteydessä heikkoon
toimintakykyyn (liitetaulukko 11). Kotona asuvien miesten heikko kognitiivinen
toimintakyky liittyi leskeksi jäämiseen, naimattomuuteen tai eronneisuuteen.
Palveluasunnoissa ja kotona asuvien miesten heikko kognitiivinen toimintakyky ei ollut
yhteydessä terveyteen tai terveyskäyttäytymiseen eikä sosiaalisen toimintakykyyn
liittyviin muuttujiin. Sen sijaan palveluasunnoissa asuvien miesten toistuva yksinäisyyden
tunne oli yhteydessä heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn. Logistisissa
regressioanalyyseissä palveluasunnoissa asuvien miesten heikko kognitiivinen
toimintakyky oli yhteydessä huonoksi koettuun terveyteen (OR 5,37; 95 % lv 0,63-46,1)
ja toistuvaan yksinäisyyden tunteeseen (OR 10,2; 95 % lv 1,06-99,30). Kotona asuvilla
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miehillä heikko kognitiivinen toimintakyky oli yhteydessä harrastusten vähyyteen (OR
6,29; 95 % 0,72-54,80).

5.2.3.2. Heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustivat korkea ikä,
aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky, matala koulutus, tyytymättömyys elämään ja
hyväksi koettu terveys (taulukko 26). Kotona asuvien heikkoa kognitiivista toimintakykyä
ennustivat aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky ja harrastusten vähyys.

Taulukko 26. Heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät logistisessa
regressioanalyysissä.

Tekijät Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Heikko kognitiivinen toimintakyky 7,57 (2,26-25,3) 18,2 (6,31-52,5)
Matala koulutus 11,7 (1,41-96,8)
Tyytymättömyys elämään 2,92 (1,15-7,41)
Huonoksi koettu terveys 0,38 (0,13-1,17)
Harrastusten vähyys 4,54 (1,52-13,6)
Korkea ikä1 1,12 (1,03-1,21)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Palveluasunnoissa asuvien naisten heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustivat
korkea ikä, aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky, matala koulutus, tyytymättömyys
elämään ja hyväksi koettu terveys (liitetaulukko 10). Kotona asuvien naisten heikkoa
toimintakykyä ennustivat aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky, huonoksi koettu
terveys ja vähäinen sosiaalinen osallistuminen. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien
miesten taustatekijät, terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen, sosiaaliseen toimintakykyyn
ja elämänlaatuun liittyvät tekijät eivät ennustaneet heikkoa kognitiivista toimintakykyä
(liitetaulukko 12). Logistisissa regressiomalleissa palveluasunnoissa asunnoissa asuvien
miesten yksin asuminen (OR 6,26; 95 % lv 0,67-59,10) ja kotona asuvien korkea ikä (OR
1,15; 95 % lv 0,98-1,35) ennustivat heikkoa kognitiivista toimintakykyä.

5.2.3.3. Kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat korkea
ikä, matala koulutus, vähäinen lääkkeiden käyttö ja hyvä fyysinen toimintakyky
(taulukko 27). Kotona asuvien kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat
matala koulutus, huonoksi koettu terveys ja vähäiset depressiiviset oireet.
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Taulukko 27. Kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät logistisessa
regressioanalyysissä.

Tekijät Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Matala koulutus 2,44 (1,01-5,93) 2,49 (0,90-6,87)
Lääkkeiden käyttö 0,49 (0,21-1,13)
Heikko fyysinen toimintakyky 0,46 (0,20-1,02)
Huonoksi koettu terveys 2,13 (0,91-5,03)
Runsaat repressiiviset oireet 0,23 (0,05-1,05)
Korkea ikä 1,07 (1,02-1,13)

OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Palveluasunnoissa asuvien naisten kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä
ennustivat korkea ikä ja vähäinen lääkkeiden käyttö (liitetaulukko 10). Kotona asuvien
naisten kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat huonoksi koettu terveys ja
vähäiset depressiiviset oireet. Palveluasunnoissa asuvien miesten kognitiivisen
toimintakyvyn heikkenemistä ennusti aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky
(liitetaulukko 13). Kotona asuvien miesten kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä
ennusti harvat muiden vierailut.

5.2.4. Psyykkinen toimintakyky

Ryhmävertailussa palveluasunnoissa asuvien depressiivisten oireiden muutos ei eronnut
kotona asuvien muutoksesta (taulukko 28). Myöskään parittaisessa logistisessa
regressioanalyysissä ryhmien välillä ei ollut eroa (taulukko 19 ja 20).

Taulukko 28. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien lyhyen Zungin summapisteet
seurannan alussa ja lopussa sukupuolen mukaan.

Lyhyen Zungin Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat OR

Summapisteet
1 alussa lopussa alussa lopussa 95 % luottamusväli

Miehet ja naiset (N=218) (N=215) (N=218) (N=211)
keskiarvo (SD) 19,8 (5,7) 21,7 (5,7) 20,1 (5,6) 21,6 (5,7)
keskiarvojen erotus (SD) 1,8 (5,4) 1,5 (4,8) 0,3 (- 0,67; 1,27)

Miehet (N=55) (N=54) (N=55) (N=53)
keskiarvo (SD) 18,5 (5,7) 19,4 (5,8) 18,6 (5,1) 19,8 (4,9)
keskiarvojen erotus (SD) 0,9 (5,2) 1,2 (4,7) 0,3 (- 2,20; 1,60)

Naiset (N=163) (N=158) (N=163) (N=161)
keskiarvo (SD) 20,3 (5,6) 22,2 (5,8) 20,6 (5,7) 22,4 (5,5)
keskiarvojen erotus (SD) 2,1 (5,4) 1,6 (4,8) 0,5 (- 0,61; 1,64)

1 Zung Self-rating Depression Scale, lyhennetyn version vaihteluväli 0-40 pistettä

5.2.4.1. Depressiivisiin oireisiin yhteydessä olevat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien runsaat depressiiviset oireet olivat yhteydessä korkeaan ikään,
elämään tyytymättömyyteen, toistuvaan yksinäisyyden tunteeseen ja vähäiseen
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sosiaaliseen osallistumiseen (taulukko 29). Kotona asuvien runsaat depressiiviset oireet
olivat yhteydessä toistuvaan yksinäisyyden tunteeseen sekä omien vierailujen ja
harrastusten vähyyteen.

Palveluasunnoissa asuvien naisten runsaat depressiiviset oireet olivat yhteydessä
elämään tyytymättömyyteen, toistuvaan yksinäisyyden tunteeseen ja vähäiseen
sosiaaliseen osallistumiseen (liitetaulukko 14). Kotona asuvien naisten runsaat
depressiiviset oireet olivat yhteydessä toistuvaan yksinäisyyden tunteeseen sekä omien
vierailujen ja harrastusten vähyyteen.

Palveluasunnoissa ja kotona asuvien miesten taustatekijät, terveyteen ja
terveyskäyttäytymiseen, sosiaaliseen toimintakykyyn tai elämänlaatuun liittyvät tekijät
eivät olleet yhteydessä runsaisiin depressiivisiin oireisiin (liitetaulukko 15). Logistisissa
malleissa ainoastaan kotona asuvien miesten toistuva yksinäisyyden tunne (OR 8,40; 95 %
lv. 0,65-108,00) oli yhteydessä runsaisiin depressiivisiin oireisiin.

Taulukko 29. Seurannan alussa depressiivisiin oireisiin yhteydessä olevat tekijät
logistisessa regressioanalyysissä.

Tekijät Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Harvat omat vierailut 5,70 (1,92-19,90)
Harrastusten vähyys 3,64 (1,17-11,40)
Tyytymättömyys elämään 5,37 (1,85-15,60)
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 4,48 (1,64-12,20)
Toistuva yksinäisyyden tunne 4,06 (1,39-11,90) 10,6 (3,17-30,10)
Korkea ikä1 1,07 (0,98-1,17)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

5.2.4.2. Depressiivisiä oireita ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien depressiivisiä oireita ennustivat heikko kognitiivinen
toimintakyky, aiemmat runsaat depressiiviset oireet, huonoksi koettu terveys, toistuva
yksinäisyyden tunne, harvat omat vierailut ja hyvä koulutus (taulukko 30). Kotona
asuvien depressiivisiä oireita ennustivat aiemmat runsaat depressiiviset oireet ja korkea
ikä.

Taulukko 30. Depressiivisiä oireita ennustavat tekijät logistisessa regressioanalyysissä.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
Matala koulutus 0,36 (0,13-1,03)
Huonoksi koettu terveys 3,16 (1,25-7,98)
Aiemmat runsaat depressiiviset oireet 3,45 (1,21-9,85) 35,4 (11,0-114,00)
Toistuva yksinäisyyden tunne 3,30 (1,08-10,10)
Harvat omat vierailut 3,57 (1,19-10,70)
Heikko kognitiivinen toimintakyky 4,20 (1,31-13,40)
Korkea ikä1 1,17 (1,07-1,29)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
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1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Palveluasunnoissa asuvien naisten depressiivisten oireiden runsautta ennustivat
aiemmat runsaat depressiiviset oireet ja heikko fyysinen toimintakyky (liitetaulukko 14).
Kotona asuvilla niitä ennustivat korkea ikä, aiemmat runsaat depressiiviset oireet ja
toistuva yksinäisyyden tunne. Palveluasunnoissa asuvien miesten depressiivisten oireiden
runsautta ennustivat huonoksi koettu terveys ja tupakointi (liitetaulukko 16).

Logistisissa malleissa palveluasunnoissa asuvien miesten depressiivisiä oireita
ennustivat korkea ikä (OR 1,22; 95 % lv. 0,97-1,55), huonoksi koettu terveys (OR 20,90;
95 % lv. 1,19-367,00), tupakointi (OR 19,30; 95 % lv. 1,13-330,00) ja alkoholin käyttö
(OR 9,82; 95 % lv. 0,96-100,00). Kotona asuvilla tämän tutkimuksen selittävät tekijät
eivät ennustaneet runsaita depressiivisiä oireita.

5.2.4.3. Depressiivisten oireiden lisääntymistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien depressiivisten oireiden lisääntymistä ennusti heikko fyysinen
toimintakyky (taulukko 31). Kotona asuvilla depressiivisten oireiden lisääntymistä
ennustivat korkea ikä ja vähäinen sosiaalinen osallistuminen.

Taulukko 31. Depressiivisten oireiden lisääntymiseen yhteydessä olevat tekijät
logistisessa regressioanalyysissä.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
Heikko fyysinen toimintakyky 3,10 (1,25-7,69)
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 2,74 (1,02-7,33)
Korkea ikä1 1,15 (1,04-1,26)
OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli

Palveluasunnoissa asuvilla naisilla depressiivisten oireiden lisääntymistä ennustivat
heikko fyysinen toimintakyky ja kotona asuvien korkea ikä ja vähäinen sosiaalinen
osallistuminen (liitetaulukko 14). Palveluasunnoissa asuvilla miehillä huonoksi koettu
terveys ennusti depressiivisten oireiden lisääntymistä (liitetaulukko 17). Tämän
tutkimuksen selittävät tekijät eivät ennustaneet kotona asuvien miesten depressiivisten
oireiden lisääntymistä.

5.3. Palvelutaloissa asuvat, vertailun ulkopuolelle jääneet

5.3.1. Taustatiedot

Kahden vuoden seurantahaastatteluihin osallistui sellaisia palvelutalojen asukkaita, joita ei
tässä tutkimuksessa vertailtu kotona asuviin. Vertailun ulkopuolella oli 102 asukasta
(taulukko 32). Vertailun ulkopuolelle jääneiden keski-ikä oli 72,3 (SD 12,0; mediaani 75).
Vertailun ulkopuolelle jääneillä oli heikompi fyysinen toimintakyky ja he harrastivat
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vähemmän kuin vertailuun valikoituneet. Fyysisen toimintakyvyn heikkous tuli esille sekä
miesten että naisten keskuudessa. Harrastusten vähyys tuli esille erityisesti miesten
ryhmässä.

Taulukko 32. Palveluasunnoissa asuvat, vertailuun valikoituneet ja sen ulkopuolelle
jääneet taustietojen ja sukupuolen mukaan.

Palveluasunnoissa asuvat
Vertailuun valikoituneet Vertailun ulkopuolelle jääneet

Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
(N=55) (N=163) (N=218) (N=31) (N=71) (N=102)

Taustatiedot % % % % % %
Leski, eronnut, naimaton 47 88 78 55 80 73
Vähemmän kuin kansakoulu 87 83 84 87 86 86
Huono taloudellinen tilanne 4 12 10 4 10 8
Yksin asuva 53 78 78 43 81 70
Huonoksi koettu terveys 16 27 24 21 30 27
Lääkkeitä käytössä 80 89 87 100 100 100
Heikko fyysinen toimintakyky 13 26 22 61 56 58
Heikko kognitiivinen toimintakyky 7 12 11 16 10 12
Runsaasti depressiivisiä oireita 7 12 11 3 11 9
Tupakoi 15 4 6 23 4 10
Käyttää alkoholia 35 13 18 20 6 10
Vähän harrastuksia 49 36 39 68 46 52
Vähäinen sosiaalinen osallistuminen 27 30 29 41 34 36
Vähän muiden vierailuja 42 27 31 33 37 36
Vähän omia vierailuja 75 58 62 67 70 69
Toistuva yksinäisyyden tunne 11 15 14 10 20 17
Tyytymättömyys elämään 31 28 28 21 23 22

5.3.2. Fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky

Kahden vuoden seurannan aikana palveluasunnoissa asuvien, kotona asuvien vertailun
ulkopuolelle jääneiden fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutos ei
poikennut vertailuun valikoituneiden vastaavasta muutoksesta (taulukko 33). Sukupuolten
välillä ei ollut eroja.
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Taulukko 33. Palveluasunnoissa asuvien fyysinen, kognitiivisen ja psyykkisen
toimintakyvyn summapisteiden keskiarvot kotona asuvien vertailuun valikoituneilla ja sen
ulkopuolelle jääneillä seurannan alussa ja lopussa sekä keskiarvojen erotus.

Palveluasunnoissa asuvat
Kotona asuvien

vertailuun
valikoituneet (N=218)

Kotona asuvien vertailun
ulkopuolelle

jääneet (N=102) OR 95 %
Toimintakyky alussa lopussa alussa lopussa luottamusväli.
Fyysinen toimintakyvyn
summapisteet

(N=218) (N=217) (N=102) (N=102)

keskiarvo (SD) 8,6 (0,9) 8,2 (1,3) 7,7 (1,5) 7,5 (1,8)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,4 (1,0) - 0,2 (1,6) 0,2 (- 0,49; 0,09)

MMSE-testin summapisteet (N=218) (N=208) (N=69) (N=82)
keskiarvo (SD) 22,8 (2,2) 22,0 (2,7) 22,9 (2,4) 21,7 (3,4)
keskiarvojen erotus (SD) - 0,9 (2,3) - 0,6 (2,1) 0,3 (- 0,88; 0,28)

Lyhyen Zungin summapisteet (N=218) (N=215) (N=99) (N=101)
keskiarvo (SD) 19,8 (5,7) 21,7 (5,7) 19,2 (6,0) 21,2 (6,4)
keskiarvojen erotus (SD) 1,8 (5,4) 2,1 (5,4) 0,3 (-1,59; 0,99)

Seurannan alussa vertailun ulkopuolelle jääneiden heikko fyysinen toimintakyky oli
yhteydessä huonoksi koettuun terveyteen (OR 6,60; 95 % lv. 2,07-20,98), vähäiseen
sosiaaliseen osallistumiseen (OR 4,51; 95 % lv. 1,63-12,50) ja harvoihin omiin
vierailuihin (OR 2,40; 95 % lv. 1,00-5,76). Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustivat
aiempi heikko toimintakyky (OR 28,57; 95 % lv. 9,74-83,85), huonoksi koettu terveys
(OR 17,9; 95 % lv. 3,94-81,42) ja tyytymättömyys elämään (OR 3,78; 95 % lv. 1,27-
11,28).

Vertailun ulkopuolelle jääneiden asukkaiden heikko kognitiivinen toimintakyky
seurannan alussa ei ollut yhteydessä tutkittuihin tekijöihin. Heikkoa kognitiivista
toimintakykyä ennusti aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky (OR 12,14; 95 % lv.
2,37-62,28).

Vertailun ulkopuolelle jääneiden runsaat depressiiviset oireet seurannan alussa olivat
yhteydessä huonoksi koettuun terveyteen (OR 6,57; 95 % lv. 1,52-58,57) ja toistuvaan
yksinäisyyden tunteeseen (OR 8,13; 95 % lv. 1,91-34,59). Tässä ryhmässä aiemmat
runsaat depressiiviset oireet (OR 6,70; 95 % lv. 1,60-28,070) ja toistuva yksinäisyyden
tunne (OR 4,08; 95 % lv. 1,30-12,81) ennustivat runsaita depressiivisiä oireita.



6. Pohdinta

6.1. Aineistot ja menetelmät

6.1.1. Tutkimusasetelma

Tutkimuksen tavoitteina oli arvioida palvelutaloissa ja kotona asuvien fyysisen,
kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutosten eroja kahden vuoden seuranta-
aikana. Vertailuryhmäksi palveluasunnoissa asuville henkilöill e otettiin kaltaistettu otos
kotona asuvista siten, ettei siihen kuulunut palvelutaloissa tai laitoksessa olevia vanhuksia.
Ryhmien vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi ryhmät kaltaistettiin iän, sukupuolen sekä
fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn mukaan. Kaltaistuksen heikkoutena
on kuitenkin se, että sillä ei ole mahdollista selvittää tuntemattomien sekoittavien
tekijöiden vaikutusta. Luotettavin keino ryhmien vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi
olisi satunnaistus ryhmiä muodostettaessa, mikä tarkoittaisi tutkittavien jakamista
satunnaisesti joko tutkimus- tai vertailuryhmään jo seurannan alussa. Tämän tutkimuksen
suunnittelussa tämä menetelmä ei ollut mahdoll inen.

Aineistojen kaltaistuksen vaikeutena oli löytää useiden kaltaistuskriteerien mukaiset
parit. Tässä tutkimuksessa kaltaistuskriteereitä oli viisi, mikä on suurehko määrä.
Täydellisten kaltaistusparien löytäminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Keskeisin syy
siihen, että palveluasunnossa asuvalle ei löytynyt kaltaistuskriteerien mukaista paria
kotona asuvien joukosta, oli parien fyysisen toimintakyvyn eroavuudet. Palveluasunnoissa
asuvien ryhmässä oli enemmän toisen apua päivittäisissä perustoiminnoissa tarvitsevia
kuin kotona asuvien ryhmässä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien keskuudesta ei
puolestaan löytynyt kriteerien mukaista vertailuparia palveluasunnoissa asuville. Edelliset
tarvitsivat päivittäisissä perustoiminnoissa enemmän apua kuin palveluasunnoissa asuvat.
Siten voidaan ajatella, että palvelutaloissa asuvat ovat valikoituneet tähän asumismuotoon
jo fyysisen toimintakykynsä perusteella.

Tutkimuksen tavoitteena oli palvelutaloissa ja kotona asuvien toimintakyvyn
muutosten arvioimisen lisäksi eritellä heikkoon fyysiseen, kognitiiviseen ja psyykkiseen
toimintakykyyn yhteydessä olevia ja niitä ennustavia tekijöitä. Toimintakykyä selittävät
tekijät koostuivat tutkittavien taustatiedoista sekä heidän terveyteensä ja
terveyskäyttäytymiseensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja elämänlaatuunsa liittyvistä
muuttujista. Niiden valinta on perustunut vanhusten toimintakykyä käsittelevässä
kirjallisuudessa esitettyihin tutkimustuloksiin toimintakykyyn yhteydessä olevista
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tekijöistä. Selittävien tekijöiden valinta rajoittui myös niihin muuttujiin, jotka olivat
mukana sekä palvelutaloissa asuvien että vertailuryhmän aineistoissa alku- ja
lopputilanteessa.

Hyvin iäkkäitä koskevien epidemiologisten pitkittäistutkimusten ongelmana on
tutkittujen suuri kato seuranta-aikana. Vanhusten osallistumista seurantatutkimuksiin
vaikeuttavat haastateltavien huono terveys, kieltäytyminen haastattelusta terveydellisiin
tai muihin syihin vedoten ja kuolleisuus. Tutkimuskohteena olleissa 20 palvelutalossa
asuvista (N=932) ensimmäiseen haastatteluun osallistui 725 (78 %). Palvelutaloissa
asuvien aineiston voi siten sanoa edustavan maamme palvelutaloissa asuvia vanhuksia.
Kahden vuoden kuluttua 23 % asukkaista oli kuollut ja 8 % asui muualla kuin
palveluasunnossa. Suurin osa muualla asuvista oli muuttanut laitoshoitoon. Tämä tulos
viittaa siihen, että palvelutaloissa voidaan hoitaa heikkokuntoisiakin vanhuksia ja
palveluasunnot korvaavat osittain vanhusten laitoshoitopaikkoja.

Seurantahaastatteluun osallistui 340 (47 %) asukasta. Väestötutkimuksiin verrattuna
haastatteluun osallistuneiden määrä on pieni. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäivät ne,
jotka eivät osallistuneet seurantahaastatteluun. Suurimmat syyt siihen, että vanhus ei
osallistunut tutkimukseen, olivat haastattelusta kieltäytyminen ja asukkaan muistihäiriöt.
Henkisen suorituskyvyn häiriöt ovat yleisiä pysyvästi laitoshoidossa olevilla (Niinistö
1987). Palvelutaloissa asuvistakin vuonna 1996 lähes viidesosalla oli vaikeita
muistihäiriöitä (Karjalainen ja Kivelä 1997). Haastatteluun osallistuneiden määrää
voidaan pitää jopa kohtuullisena. Siten tutkimustulokset voidaan yleistää palvelutaloissa
asuviin, joilla on kohtalaisen hyvä fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky.

Parittaiseen logistiseen regressioanalyysiin saatiin 153 (70 %) kaltaistukseen
valikoidusta 218 vanhuksesta. Osallistumisprosenttia voidaan pitää kohtuullisena.

6.1.2. Mittarit

Fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa käytettiin kysymyssarjaa, jota on käytetty useissa
väestötutkimuksissa Suomessa (Heikkinenet al. 1983, Lammiet al. 1989a, Kivelä &
Pahkala 1988, Luukinen 1995, Isoaho 1995). Toisen henkilön apuun turvautuminen
päivittäisissä perustoiminnoissa on yksi palveluasuntoon siirtymisen tärkeimpiä syitä.
Siten ”itsenäinen – autettava” -luokittelua fyysisen toimintakyvyn arvion perusteena
pidettiin riittävänä tämän tutkimuksen analyysejä varten, joskin luokittelu on melko
karkea. Apuvälineillä liikkuvat määriteltiin itsenäisesti suoriutuviksi. Toimintakyvyn
summamuuttujan luotettavuus on hyvä Cronbachin alphakertoimen mukaan.

Tässä tutkimuksessa käytettiin vain yhtä mittaria (MMSE-testi) arvioitaessa
kognitiivista toimintakykyä. Epidemiologisissa tutkimuksissa käytetään yleensä lyhyitä ja
nopeita testejä haastattelujen lisäksi. Koska tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
haastattelemalla fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviä asioita, ei
kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin käytetty muita testejä. Tutkimus oli suunniteltu
myös siten, ettei asukkaille tehty lääkärintutkimuksia.

Koulutetut haastattelijat pystyvät suorittamaan MMSE-testin luotettavasti, koska se on
suhteellisen yksinkertainen ja testin suorittamiseen kuluva aika on lyhyt (Folsteinet al.
1975, Sulkavaet al. 1989). Sen avulla ei voida kuitenkaan varmasti tunnistaa dementiaa,
ja testin tuloksiin vaikuttavat tutkitun ikä ja koulutustaso (Crumet al. 1993, Jaggeret al.
1992, Mitrushina & Satz 1994). Muutamat tutkijat ovat suositelleet käytettäväksi
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kognitiivisen toimintakyvyn ja dementian seulonnassa iän ja koulutustason mukaisia
normaaliarvoja (Bleeckeret al. 1988, Uhlmann & Larson 1991). Sen sijaan sukupuoli ei
ole yhteydessä testistä suoriutumiseen (Tombaughet al. 1992). Tässä tutkimuksessa
kuitenkin iän ja koulutustasoerojen merkitys testiin lienee vähäinen, sillä aineistot
kaltaistettiin iän mukaan ja suomalainen vanhusväestö on koulutukseltaan suhteellisen
homogeeninen.

MMSE-testin herkkyys (sensitiivisyys) vaihtelee 21 - 87 %:n ja toistettavuus
(spesifisyys) 82 -100 %:n välillä kohderyhmästä riippuen (Folsteinet al. 1975, Tombaugh
& McIntyre 1992). Sitä voidaan käyttää yhtenä testinä kognitiivisen toimintakyvyn
arvioinnissa ja sen muutoksen seurannassa (Tombaugh & McIntyre 1992). Sen on todettu
korreloivan neuropsykologisiin testeihin (Mitrushina & Satz 1991). Tämän testin käyttöä
vertailututkimuksen osalta vaikeutti se, että vertailuaineiston seurannassa käytettiin testin
yhtä muuttujaa (kirjain/numerotehtävä) vaihtoehtoisesti. Muuttujan vaihtoehtoinen käyttö
vaikuttaa MMSE-testin kokonaissummaan tehtävien erilaisen vaikeusasteen vuoksi.
Testin luotettavuuden lisäämiseksi tämä muuttuja poistettiin summapistemäärästä.
Summan katkaisupisteen valinta perustui täydellisen MMSE-testin 20 %:n laskuun, mitä
pidetään testin tulkinnassa hyväksyttävänä laskuna normaaliarvolle (24/30 pistettä).
Todennäköisesti testi on vertailukelpoinen täydelliseen MMSE-testiin, sillä kotona
asuvien aineistossa testituloksen heikkeneminen oli samansuuruinen kuin ei-
dementoituneessa väestössä saatu tulos.

MMSE-testistä on kehitetty myös lyhennetty versio, jota ei kuitenkaan käytetty, koska
siihen sisältyy poistettu muuttuja (Braekhuset al. 1992). Testin toistettavuus on parempi
niillä, joilla on hyvä kognitiivinen toimintakyky, kuin niillä, joiden kognitiivinen
toimintakyky on heikko (Mitrushina & Satz 1991). Tässä tutkimuksessa suurimmalla
osalla tutkituista molemmissa ryhmissä kognitiivinen toimintakyky oli lähtötilanteessa
hyvä (MMSE-pisteet >20).

MMSE-testin pisteiden muutoksen arviointi ei ole ongelmatonta. Erityisesti on vaikeaa
arvioida pistemäärä, joka ilmaisee kliinisesti merkitsevän kognitiivisen toimintakyvyn
heikentymisen. Väestötutkimusten mukaan testin vuosittainen muutos ei-
dementoituneessa väestössä on vähäinen (Starret al. 1997, Jackmin-Gaddaet al. 1997).
Sen sijaan Alzheimerin tautia sairastavilla pisteet laskevat enemmän (2-5 pistettä
vuodessa) kuin ei-dementoivaa sairautta sairastavilla (Mitrushina & Satz 1994, Tombaugh
& McIntyre 1992). Tässä tutkimuksessa pidettiin kahden tai useamman pisteen muutosta
merkitsevänä testin muutoksena. Muutoksen pistemäärän raja perustuu aineiston
testipisteiden muutoksen keskiarvoon, aineiston kokoon ja analysointimenetelmään.
Testin kahden pisteen muutos ei kuitenkaan välttämättä merkitse kliinisesti todettavaa
muutosta kognitiivisessa toimintakyvyssä eikä korreloi neuropsykologisten testien kanssa
(Olin & Zelinski 1991). MMSE-testin suurin heikkous on sen huonossa kyvyssä erotella
lievistä kognitiivisista häiriöistä kärsivät kognitiivisesti terveistä (Tombaugh & McIntyre
1992).

Palveluasunnossa ja kotona asuvien vertailussa depressiivisiä oireita mitattiin
lyhennetyllä Zungin testillä (Tuckeret al.1987). Alkuperäinen Zungin depressiomittari on
kehitetty oireiden muutosten mittaamiseksi lääkehoidon vaikutuksia selvitettäessä, ja sen
validiteetti on todettu hyväksi (Biggset al. 1978). Testi ei yksinään varmista
depressiodiagnoosia, vaan siihen tarvitaan myös kliininen arvio.

Tutkittavien oma arvio terveydestään on todettu hyväksi yleisen terveydentilan
mittariksi. Siinä heijastuvat sekä fyysiset että psyykkiset sairaudet. Omien
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terveysarvioiden toistettavuus on hyvä ja parempi kuin lääkärin tekemien arvioiden. Itse
arvioitu terveydentila näyttää myös ennustavan hyvin terveyden muutoksia (Jylhä 1985).

Käytettyjen sosiaalisen toimintakyvyn mittareiden toistettavuutta ei ole selvitetty. Ei
myöskään ole tiedossa, miten hyvin niiden avulla voidaan mitata muutoksia. Kovin
herkkiä muutoksen mittareita ne tuskin ovat. Osa niistä on kuitenkin sellaisia, joita on
käytetty aiemmissa iäkkäitä käsittelevissä tutkimuksissa sosiaalisen toimintakyvyn
muutoksia arvioitaessa (Kivelä & Pahkala 1988 ).

Yhteenvetona voidaan todeta, että muutamat käytetyistä mittareista ovat kohtalaisen
luotettavia toistettuina ja kohtalaisen herkkiä muutoksille. Osa mittareista on sellaisia, että
niiden luotettavuutta toistetuissa mittauksissa tai herkkyyttä muutosten mittaamisessa ei
ole selvitetty.

6.1.3. Menetelmät ja tilastolliset analyysit

Mallitukset suoritettiin logistisen regressioanalyysin avulla ryhmittämällä selittävät
muuttujat kolmeen eri osamalliin, joista yhdistettiin lopullinen malli. Kolmen osamallin
avulla etsittiin merkitsevimmät selittävät tekijät, jolloin lopullisen mallin selittävien
tekijöiden määrä pieneni. Parittainen regressioanalyysi on ryhmävertailua tarkempi ja
mahdollistaa kaltaistetun aineiston parivertailun. Heikkoutena siinä kuitenkin on, että
yhdenkin lähtö- tai seurantatiedon puuttuminen poistaa parin analyysistä. Analyysit tehtiin
sekä sukupuolet yhdessä että erikseen. Tässä tutkimuksessa miesten määrä oli kuitenkin
pieni, minkä vuoksi logistisen regressioanalyysin luotettavuus heikkeni. Tämän vuoksi
miesten tulosten analyyseissä käytettiin ristiintaulukointia.

6.2. Palvelutaloissa ja kotona asuvien toimintakyvyn muutokset

Tässä tutkimuksessa palvelutaloissa asuvat eroavat taustatietojensa osalta kotona asuvista.
Seurannan alussa palvelutaloissa asuvista useampi oli leski ja asui yksin kuin kotona
asuvista. He kokevat terveytensä huonommaksi, heidän luona vieraillaan ja he itse
vierailevat harvemmin sekä harrastavat vähemmän kuin kotona asuvat. Toisaalta
palvelutaloissa asuvat kokevat vähemmän yksinäisyyttä ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä
kuin kotona asuvat. Palveluasunnoissa asuvien keski-ikä on korkea ja palveluasuntojen
asukkaista suurin osa on naisia. Iäkkäässä väestössä naisten määrä on suurempi kuin
miesten, ja naiset jäävät leskeksi nuorempina kuin miehet. Heikentynyt toimintakyky,
leskeksi jääminen sekä yksin asuminen ja siihen liittyvä turvattomuus selittävät osaltaan
naisten suuren osuuden asukkaiden kokonaismäärästä.

Tässä tutkimuksessa palvelutaloissa asuvien, kohtalaisen hyväkuntoisten vanhusten
toimintakyvyn heikkeneminen ei olennaisesti eroa kotona asuvien vastaavasta
muutoksesta. Palveluasunnoissa asuvien fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn
heikkeneminen ei eroa ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminenkin eroaa vain vähän
kotona asuvien vastaavista muutoksista. Kotona asuvien vertailun ulkopuolelle jääneiden
asukkaiden fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky ei myöskään eronnut
vertailuun valikoituneista. Siten palvelutaloissa ja kotona asuvien vanhusten
toimintakyvyn eroavuudet ovat vähäiset. Palveluasuminen ei näytä vaikuttavan kielteisesti
eikä myönteisesti vanhusten toimintakykyyn.
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Luonnollisesti suurimmalla osalla iäkkäistä fyysinen toimintakyky heikkenee. Korkea
ikä, aiempi heikko fyysinen toimintakyky, useat samanaikaiset sairaudet ja depressiiviset
oireet ennustavat toimintakyvyn heikkenemistä. Monet edellä mainituista tekijöistä ovat
tulleet esille myös palveluasunnoissa asuvien keskuudessa. Palvelutaloissa asuvien
fyysinen toimintakyky olisi saattanut heiketä nopeammin kuin kotona asuvien.
Palvelutaloon muuttaneet ovat kokeneet muuton iäkkäänä. Palveluasuntoon muuton
yhtenä syynä on usein myös terveyden heikentyminen. Palvelutaloissa asuvat kokevatkin
terveytensä heikommaksi kuin kotona asuvat. Muuttoa uuteen ympäristöön voidaan pitää
yhtenä stressitekijänä, joka vaatii sopeutumista. Palveluasunnoissa asuvien naisten
fyysisen toimintakyvyn vähäisempi heikkeneminen jää epätodennäköiseksi, koska se ei
tullut esille parianalyysissä. Sairauksien aiheuttamia fyysisen toimintakyvyn vajavuuksia
voidaan ehkäistä sairauksien hyvällä hoidolla. Tutkimukset liikunnan merkityksestä
fyysiseen toimintakykyyn ovat olleetkin rohkaisevia (Moret al. 1989, Ruuskanen &
Ruoppila 1995, DiPietro 1997). Palveluasunnoissa asuvien liikunnan lisäämiseen on hyvät
mahdollisuudet.

Palveluasunnoissa asuvien kognitiivinen toimintakyky heikentyi kahden vuoden
seuranta-aikana enemmän kuin kotona asuvien. Palveluasunnoissa asuvien muutos kahden
vuoden aikana oli keskimäärin yksi piste. Lievä kognitiivisen toimintakyvyn
heikkeneminen saattaa olla varhainen merkki dementiasta (Hänninen & Soininen 1999).
Tutkimusten mukaan terveessä, ei-dementoituneessa väestössä kognitiivisen
toimintakyvyn heikkeneminen on kuitenkin vähäistä ilman dementoivan sairauden
vaikutusta (Jacqmin-Gaddaet al.1997). Tässä tutkimuksessa kotona asuvien kognitiivisen
toimintakyvyn muutos tukeekin edellä mainittua havaintoa. Palveluasunnoissa asuvien
hieman nopeampi kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen saattaa liittyä
yksinäisyyteen ja mielialatekijöihin. Se saattaa liittyä myös asukkaiden valikoitumiseen
tähän asumismuotoon. Sosiaaliset ja taloudelliset huolet sekä turvattomuus edistävät
palveluasuntoon hakeutumista. Palveluasuntoon saattaa myös valikoitua asumaan
henkilöitä, joilla on lievä kognitiivisen toimintakyvyn heikentyminen muiden muuttoon
liittyvien syiden lisäksi. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien kognitiivisen toimintakyvyn
heikkenemistä ennustavat tekijät eivät olennaisesti poikkea toisistaan. Kognitiivisen
toimintakyvyn häiriön varhainen toteaminen ja hoitoon ohjaaminen on etenkin
palveluasunnoissa työskentelevien työntekijöiden entistä vaativampi tehtävä. Nykyiset
dementiapotilaiden tutkimus- ja hoitosuositukset painottavat varhaisten muistiongelmien
tunnistamista (Suomen muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmä 1996). Alzheimerin
taudin nykyinen lääkehoito on tehokkainta taudin varhaisvaiheessa (Pulliainen & Kuikka
1998).

Palveluasunnoissa asuvien depressiivisten oireiden lisääntyminen ei eroa kotona
asuvien vastaavasta muutoksesta seuranta-aikana. Palveluasunnoissa asuvilla olisi
saattanut esiintyä depressiivisiä oireita enemmän kuin kotona asuvilla, sillä monella heistä
on ollut stressaavia elämäntapahtumia. Palvelutaloon muuton yhdeksi syyksi usein
mainitaan terveyden tilan huononeminen. Palveluasunnoissa asuvien depressiiviset oireita
ennustavat aiemmat runsaat depressiiviset oireet, huonoksi koettu terveys ja
yksinäisyyden tunne. Useissa tutkimuksissa näiden tekijöiden on havaittukin ennustavan
depressiivisyyttä tai depressiota. Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät tekijät, kuten
emotionaalisen ja aineellisen tuen riittämättömyys tai läheisen ystävän puuttuminen ja
menettäminen, ennustavat depressiivisiä oireita (Harlowet al. 1991b, Oxmanet al. 1992).
Palveluasunnoissa asuvilla heikko fyysinen toimintakyky ennusti depressiivisten oireiden
lisääntymistä ja kotona asuvilla niitä ennusti korkea ikä ja vähäinen sosiaalinen
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osallistuminen. Siten palveluasunnoissa asuvilla depressiiviset oireet liittyvät terveyteen.
Palvelutalossa asuminen lisää asukkaiden turvallisuutta ja siten se edistänee myös
asukkaiden psyykkistä hyvinvointia.

6.3. Palvelutaloissa ja kotona asuvien toimintakykyyn liittyvät tekijät

6.3.1. Fyysinen toimintakyky

6.3.1.1. Fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien heikko fyysinen toimintakyky on yhteydessä useampiin
tekijöihin kuin kotona asuvien. Kolme tekijää on yhteistä sekä palveluasunnoissa että
kotona asuvien keskuudessa. Molemmissa ryhmissä heikko fyysinen toimintakyky on
yhteydessä huonoksi koettuun terveyteen, vähiin harrastuksiin ja harvoihin omiin
vierailuihin. Lisäksi palveluasunnoissa asuvien heikko fyysinen toimintakyky on
yhteydessä heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn, sosiaalisen osallistumisen vähyyteen,
omaisten ja ystävien tiheisiin vierailuihin, alkoholin vähäsen käyttöön ja depressiivisten
oireiden vähyyteen. Palveluasunnoissa asuvien korkea ikä ei ollut kuitenkaan yhteydessä
heikkoon fyysiseen toimintakykyyn kuten kotona asuvilla.

Tämän tutkimuksen mukaan huonoksi koettu terveys liittyy heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn molemmissa ryhmissä. Tulos on yhdenmukainen aiempien tutkimusten
kanssa (Jylhä 1985, Langloiset al. 1996). Jylhä (1985) on todennut, että oma arvio
terveydestä on yhteydessä sekä fyysiseen että sosiaaliseen hyvinvointiin. Mitä huonompi
on selviytyminen päivittäisistä toiminnoista, sitä huonommaksi arvioidaan oma terveys.
Miesten oma arvio terveydestään liittyy selkeämmin sosiaalisiin suhteisiin ja yleiseen
elämän tyydyttävyyteen kuin naisten. Molemmissa ryhmissä - myös sukupuolet erikseen
tarkasteltuina - heikko fyysinen toimintakyky on yhteydessä huonoksi koettuun
terveyteen. Seurannan alussa useammat palveluasunnoissa asuvista kokivat terveytensä
huonommaksi verrattuna kotona asuviin. Palveluasunnoissa asuvat käyttivät enemmän
lääkkeitä, mikä saattaa viitata siihen, että he sairastavat enemmän pitkäaikaisia sairauksia
kuin kotona asuvat. Lääkkeiden käytössä on kuitenkin alueellisia eroja, jotka eivät selity
yksinomaan sairastuvuuden eroilla (Kalsta & Voipio 1997).

Toinen heikkoon fyysiseen toimintakykyyn liittyvä tekijä sekä palveluasunnoissa että
kotona asuvilla on vähät harrastukset. Kuitenkin, kun sukupuolia tarkasteltiin erikseen,
havaittiin, että palveluasunnoissa asuvilla naisilla harrastusten vähyys ei ollut yhteydessä
heikkoon toimintakykyyn kuten kotona asuvilla. Tämä viitannee siihen, että myös
huonokuntoiset palveluasunnoissa asuvat naiset harrastavat käsitöitä ja lukemista.
Palveluasunnoissa asuvilla on kotona asuvia paremmat mahdollisuudet osallistua
asuntojen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevan palvelukeskuksen
harrastus- ja viriketoimintaan, kun taas kuin kotona asuvien harrastuksia saattavat
vähentää pitkät etäisyydet palvelukeskuksiin. Myös muiden kannustava tuki lisännee
harrastusaktiivisuutta.

Kolmas heikkoon fyysiseen toimintakykyyn liittyvä yhteinen tekijä molemmissa
ryhmissä on harvat omat vierailut omaisten ja ystävien luo. Tämä selittynee osaksi
fyysisen toimintakyvyn rajoittumisella, mikä saattaa johtaa ystävyyssuhteista
eristäytymiseen. Vanhusten sosiaaliset suhteet riippuvat myös siitä, miten aktiivisia ovat
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omaiset ja lapset ylläpitämään niitä (Hämäläinen 1997). Usein sosiaalisia suhteita
ylläpidetään omaisiin ja ystäviin helpommin puhelimitse kuin vierailuja tekemällä.

Edellisten kolmen yhteisen tekijän lisäksi palveluasunnoissa asuvien heikko fyysinen
toimintakyky liittyy heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn, omaisten ja ystävien
tiheisiin vierailuihin, sosiaalisen osallistumisen vähyyteen, alkoholin vähäiseen käyttöön
ja depressiivisten oireiden vähyyteen.

Kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentynyt, yksin asuva ja toisen apua tarvitseva
tuskin selviytyy kotona, ellei puoliso, lähiomainen tai kotipalvelu ole hänestä pitämässä
huolta. Useimmat palveluasuntoihin muuttavat ovatkin yksin asuvia. Palveluasuntoon
muuttoon liittyy usein vanhuksen oman tai puolison terveyden huonontuminen.
Asukasvalintaan vaikuttavat asukkaaksi hakevan terveyden ja toimintakyvyn lisäksi hänen
sen hetkinen elämäntilanteensa, yksin asuminen, asumisen puutteellisuudet ja se,
voidaanko tarvittavat palvelut järjestää kotiin (Björnsson & Borgegård 1989, Karjalainen
& Kivelä 1994). Kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät ongelmat saattavat
olla siten osasyynä palveluasuntoon muuttoon. Heikko fyysinen ja kognitiivinen
toimintakyky yhdessä tuovat enemmän ongelmia yksin asuvalle kuin muiden kanssa
asuvalle. Useissa tutkimuksissa on todettu heikon kognitiivisen toimintakyvyn olevan
yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn. Syysuhde voi olla kuitenkin molempiin
suuntiin.

Palvelutaloissa asuvien heikko fyysinen toimintakyky on yhteydessä omaisten ja
ystävien runsaisiin vierailuihin. Palveluasuntoon muutto on suuri muutos vanhuksen
elämässä ja lisännee läheisten aiempaa tiheämpää yhteydenpitoa. Omaisten ja ystävien
tiheät käynnit saattavat liittyä myös huonokuntoisen vanhuksen hoitamiseen. Vierailut
ehkäisevät vanhuksen sosiaalista eristymistä ja nostavat hänen elämänlaatuaan (Garfeinet
al. 1995, Strawbrigdeet al.1996).

Palveluasunnoissa asuvien vähäinen sosiaalinen osallistuminen on yhteydessä
heikkoon fyysiseen toimintakykyyn. Toisaalta palveluasunnoissa asuvilla on hyvät
mahdollisuudet osallistua asuntojen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa
palvelukeskuksissa järjestettävään harrastus- ja viriketoimintaan. Tulos viittaa kuitenkin
siihen, että palveluasunnoissa asuvien, huonokuntoisten asukkaiden sosiaalinen
osallistuminen on vähäistä. Sosiaalisen osallistumisen merkitystä fyysistä toimintakykyä
selittävänä tekijänä pidetään vaatimattomana (Savolainen 1991).

Tämän tutkimuksen mukaan palveluasunnoissa asuvien depressiivisten oireiden
vähäisyys liittyy heikkoon fyysiseen toimintakykyyn. Useimmissa tutkimuksissa runsaat
depressiiviset oireet ovat yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn (Pahkala &
Kivelä 1991, Laukkanenet al. 1993, Langloiset al. 1996). Seurannan alkutilanteessa,
etenkin palveluasunnoissa asuvat naiset käyttivät enemmän depressiolääkkeitä kuin
kotona asuvat. Tulosta saattaa selittää myös se, että suurimmalla osalla palveluasunnoista
asuvista fyysinen toimintakyky oli hyvä seurannan alussa.

Palveluasunnoissa asuvien keskuudessa alkoholin vähäinen käyttö on yhteydessä
heikkoon fyysiseen toimintakykyyn. Alkoholin kohtuullisella käytöllä on todettu
myönteisiä vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksiin (Langloiset al. 1996, Rehmet al.
1997). Iän mukana alkoholin käyttö vähentyy useimmiten terveydellisistä syistä, koska
monilla vanhuksilla on sairauksiin pitkäaikainen lääkitys. Palveluasunnoissa asuvat
käyttävätkin enemmän lääkkeitä ja kokevat terveytensä huonommaksi kuin kotona asuvat.
Siten terveydelliset syyt selittänevät palveluasunnoissa asuvien vähäisen alkoholin käytön
yhteyden heikkoon fyysiseen toimintakykyyn.
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Sukupuolia erikseen tarkasteltaessa korkea ikä on yhteydessä heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn molemmissa ryhmissä. Avun tarvetta ei yleensä ratkaise niinkään
kronologinen ikä, vaan sairauksien tai muista syiden aiheutuvat toimintakyvyn
vajavuudet. Ikä on joillakin paikkakunnilla palveluasuntoihin pääsyn kriteeri (Karjalainen
& Kivelä 1994).

Yhteenvetona fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevista tekijöistä voidaan todeta,
että palveluasunnoissa asuvien heikko fyysinen toimintakyky liittyy useampiin tekijöihin
kuin kotona asuvien. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn liittyvät tekijät ovat molemmissa ryhmissä huonoksi koettu terveys,
vähäiset harrastukset ja harvat omat vierailut. Lisäksi palveluasunnossa asuvien muita
heikkoon fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tekijöitä ovat kognitiivisen toimintakyvyn
heikkous ja sosiaalisen osallistumisen vähyys. Palveluasunnossa asuvien korkea ikä ei ole
yhteydessä heikkoon fyysiseen toimintakykyyn kuten kotona asuvilla.

6.3.1.2. Heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa ja kotona asuvilla on kolme yhteistä riskitekijää, jotka ennustavat
heikkoa fyysistä toimintakykyä. Molemmissa ryhmissä nämä ovat korkea ikä, aiempi
heikko fyysinen toimintakyky ja runsaat depressiiviset oireet. Useissa tutkimuksissa on
todettu korkean iän ennustavan heikkoa fyysistä toimintakykyä (Harriset al. 1989, Lammi
et al. 1989a, Moritzet al. 1995, Strawbridgeet al. 1996). Siten tämä tutkimustulos on
edellisten kanssa yhdenmukainen.

Iän merkitys ennustavana tekijänä ilmenee sekä miehillä että naisilla. Sekä
palveluasunnoissa että kotona asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustaa myös
seurannan alkuvaiheen heikko fyysinen toimintakyky. Useimpien tutkimusten mukaan
seuranta-ajan lähtötilanteen heikko fyysinen toimintakyky ennustaa seurannan lopussa
olevaa fyysistä toimintakykyä (Kivelä 1985, Lundgren-Lindqvistet al. 1990, Guralniket
al. 1995, Gill et al. 1996). Siten tämä tutkimuksen tulos on myös samansuuntainen
väestötutkimusten kanssa.

Tässä tutkimuksessa ilmenee, että palveluasunnoissa ja kotona asuvien heikkoa
fyysistä toimintakykyä ennustavat myös runsaat depressiiviset oireet. Tämä tutkimuksen
tulos on samansuuntainen kuin aiemmassa tutkimuksessa, jossa runsaiden depressiivisten
oireiden havaittiin ennustavan toimintakyvyn tai liikkumiskyvyn heikkenemistä (Schroll
et al.1997, Kivelä & Pahkala 1999).

Palveluasunnoissa asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat lisäksi
lääkkeiden käyttö ja vähät harrastukset. Seurannan alussa palveluasunnoissa asuvat naiset
käyttivät enemmän lääkkeitä kuin kotona asuvat. Tämä saattaa liittyä palveluasunnoissa
asuvien vakavampaan sairastavuuteen ja siihen, että lääkkeiden käyttöä seurataan
tarkemmin kuin kotona asuvilla. Palvelutalojen työntekijät huolehtivat tarvittaessa
asukkaiden lääkkeiden jaosta. Harrastusten vähyys liittyy heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn sekä palveluasunnoissa että kotona asuvilla seurannan alussa. Lisäksi se
ennustaa palveluasunnoissa asuvilla toimintakyvyn heikkenemistä. Tämä saattaa viitata
vaikeuteen motivoida palveluasunnoissa asuvia, huonokuntoisia iäkkäitä harrastusten
pariin.

Palveluasunnoissa asuvilla naissukupuoli, huonoksi koettu terveys ja sosiaalisen
osallistumisen vähyys eivät ennustaneet heikkoa fyysistä toimintakykyä verrattuna kotona
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asuviin. Väestötutkimuksissa naisten riski fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen on
suurempi kuin miesten. Kotona asuvien tulos on samansuuntainen kuin
väestötutkimuksissa (Kivelä 1985, Moritzet al. 1995, Lungren-Lindquist & Jette 1990).
Kotona asuvilla huonoksi koettu ennustaa heikkoa fyysistä toimintakykyä sekä miesten
että naisten ryhmässä. Palveluasunnoissa asuvilla tätä yhteyttä ei ole. Huonoksi koettu
terveys kuvaa fyysisen toimintakyvyn lisäksi sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia.
Palveluasuntojen ja palvelukeskusten työntekijöiden läsnäolo, avunsaannin mahdollisuus
ja hälytysjärjestelmät lisäävät palveluasunnoissa asuvien sosiaalista ja psyykkistä
turvallisuuden tunnetta. Palveluasuntojen yhteydessä sijaitsevissa palvelukeskuksissa on
pyritty luomaan edellytyksiä sosiaaliseen osallistumiseen sekä harrastus- ja
viriketoimintaan. Siten kotona asuvilla on mahdollisesti suurempi riski eristäytyä
sosiaalisesta kanssakäymisestä kuin palveluasunnoissa asuvilla.

Palveluasunnoissa asuvien naisten heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustaa yksin
asuminen. He asuvatkin yksin useammin kuin kotona asuvat naiset. Suurin osa iäkkäästä
väestöstä on naisia, ja yksin asuminen on yleistä leskeksi jäämisen myötä vanhemmissa
ikäryhmissä. Yksin asuminen voi liittyä tässä ikäryhmässä myös lähiomaisten vähyyteen.
Väestötutkimuksissa yksin asuminen ei ennusta heikkoa fyysistä toimintakykyä (Moritzet
al. 1995). Palveluasunnoissa asuvien miesten heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustaa
avio- tai avoliitossa asuminen. Avio- tai avoliitossa asuvat parit muuttavat
palveluasuntoon, jos toinen tarvitsee apua puolisonsa hoitamiseen.

6.3.1.3. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa ja kotona asuvilla on yksi yhteinen fyysiseen toimintakyvyn
heikkenemisen liittyvä riskitekijä, korkea ikä. Ikääntymisen myötä fyysisen
toimintakyvyn heikkeneminen on todennäköisempää kuin parantuminen (Palmoreet al.
1985, Mor et al. 1994, Beckettet al. 1996, Hebertet al. 1997). Iän merkitys käy ilmi
molemmissa ryhmissä.

Muiden ennustavien tekijöiden suhteen ryhmät eroavat. Palveluasunnoissa asuvilla
fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat lisäksi lääkkeiden käyttö, vähät
harrastukset ja tupakointi. Kotona asuvilla sitä ennustavat naissukupuoli, aiempi heikko
fyysinen toimintakyky, huonoksi koettu terveys ja vähäinen sosiaalinen osallistuminen.

Palveluasunnoissa asuvien fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustaa lääkkeiden
käyttö. Sairaudet liittyvät fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen (Boazet al. 1994, Mor
et al. 1994, Seemanet al. 1995). Palveluasunnoissa asuvilla tupakointi ennustaa fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä. Tupakoinnin on myös aiemmin havaittu olevan yhteydessä
fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen (LaCroixet al. 1993). Nämä tulokset ovat siis
aiempien tutkimustulosten suuntaisia. Palveluasunnoissa asuvien vähät harrastukset
ennustavat fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Harrastusten vähentyminen saattaa olla
myös seurausta heikentyneestä fyysisestä toimintakyvystä tai depressiosta ja siihen
liittyvästä passiivisuudesta. Depressiossa aktiivisuus ja mielenkiinto harrastuksiin
vähenee. Palveluasunnoissa asuvien mahdollisuudet osallistua sosiaalisiin tapahtumiin
ovat kuitenkin paremmat kuin kotona asuvien. Sosiaalisella tuella ei kuitenkaan ole
todettu olevan yhteyttä fyysisen toimintakyvyn muutokseen (Bowlinget al.1997).

Palveluasunnoissa asuvien naisten depressiiviset oireet ennustavat fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä. Tämä tulos ei ilmennyt kotona asuvien naisten
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keskuudessa. Havainto on samansuuntainen kuin aiemmissa tutkimuksissa, jossa heikon
mentaalisen toimintakyvyn on todettu ennustavan fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä
(Bowling et al.1997).

Palveluasunnoissa asuvien miesten heikko kognitiivinen toimintakyky ennustaa
heikkoa fyysistä toimintakykyä. Useassa tutkimuksessa on todettu, että heikko
kognitiivinen toimintakyky ennustaa fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä (Jaggeret al.
1989, Boaz 1994). Palveluasunnoissa asuvien miesten heikkoa fyysistä toimintakykyä
ennustaa myös asuminen avio- tai avoliitossa. Todennäköisesti palveluasuntoihin on
valikoitunut aviopareja, joista miehen kognitiivinen toimintakyky on heikentynyt.

Kotona asuvilla korkea ikä, naissukupuoli, aiempi heikko fyysinen toimintakyky,
huonoksi koettu terveys ja vähäinen sosiaalinen osallistuminen ennustavat fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä. Naisten toimintakyvyn on havaittu heikkenevän miehiä
enemmän. Kotona asuvien keskuudessa fyysiseen toimintakyvyn heikkenemistä vahvasti
ennustavat tekijät, kuten aiempi heikko fyysinen toimintakyky ja huonoksi koettu terveys,
tulevat esille kuten useissa väestötutkimuksissa (Palmoreet al. 1985, Mor et al. 1994,
Sonnet al.1996).

6.3.2. Kognitiivinen toimintakyky

6.3.2.1. Heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät

Tässä tutkimuksessa sekä palveluasunnoissa että kotona asuvien heikko kognitiivinen
toimintakyky oli yhteydessä korkeaan ikään seurannan alussa. Iän myötä riski sairastua
dementoiviin sairauksiin lisääntyy (Sulkavaet al. 1989). Heikko kognitiivinen
toimintakyky on yhteydessä korkeaan ikään (Brayne & Calloway 1990, Uhlmann &
Larson 1991). Tämän tutkimuksen tulokset ovat siten samansuuntaiset kuin aiempien
tutkimusten. Muiden heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvien tekijöiden suhteen
palveluasunnoissa ja kotona asuvat eroavat toisistaan. Palveluasunnoissa asuvien heikko
kognitiivinen toimintakyky liittyy toistuvaan yksinäisyyden tunteeseen ja vähiin
harrastuksiin. Kotona asuvilla se liittyy sitä vastoin harvoihin omiin vierailuihin.

Yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteet ovat tärkeimpiä palveluasuntoon muuton
syitä (Karjalainen & Kivelä 1994). Palveluasumisen yksi tavoite on aktivoida iäkkäitä
harrastus- ja virkistystoimintaan, vaikka heidän fyysinen tai kognitiivinen
toimintakykynsä olisikin heikko. Harrastus- ja virkistystoiminnalla pyritään siihen, että
vanhukset voisivat tavata muita ikätovereitaan ja saada ystäviä, ja poistamaan
yksinäisyyden tunnetta. Lievästi muistihäiriöinen voi tunnistaa oireensa alkuvaiheessa,
minkä vuoksi hän voi masentua ja luopua sosiaalisesta kanssakäymisestä (Reifleret al.
1982). Seurauksena saattaa olla eristäytyminen muista ihmisistä ja yksinäisyyden
tunteiden korostuminen. Edellä mainitut syyt saattavat johtaa myös harrastuksista
luopumiseen. Kognitiivisten toimintojen heikentyessä sosiaalinen kanssakäyminen ja
sosiaaliset taidot heikkenevät. Sosiaalisesti aktiivisilla on parempi kognitiivinen
toimintakyky kuin vähemmän aktiivisilla (Smitset al. 1995). Harrastusten väheneminen
saattaa palveluasunnoissa asuvilla liittyä myös depressiivisiin oireisiin tai depressioon.
Masentunut ihminen vähentää kanssakäymistä muiden kanssa, joskin myös vähäinen
kanssakäyminen saattaa edistää depression puhkeamista (Pahkala 1990).
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Palveluasunnoissa asuvien naisten heikko kognitiivinen toimintakyky on yhteydessä
heidän heikkoon fyysiseen toimintakykyynsä. Monet aiemmat tutkimukset ovat
osoittaneet heikon kognitiivisen ja heikon fyysisen toimintakyvyn liittyvän toisiinsa
(Scherr et al. 1988, Dartigueset al. 1992, Grahamet al. 1997, Juvaet al. 1997).
Kognitiivisen toimintakyvyn heiketessä fyysisen toimintakyvyn vaikeudet päivittäisissä
toiminnoissa lisääntyvät. Siten tämän tutkimuksen tulokset vastaavat edellä mainittuja
havaintoja. Heikon fyysisen toimintakyvyn liittyminen vain palveluasunnoissa asuvilla
heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn saattaa selittyä palveluasunnoissa asuvien
pitkäaikaissairauksien vakavuudella. Henkisen suorituskyvyn häiriöt ovat yleisiä
laitoshoidossa olevien vanhusten keskuudessa (Niinistö 1987). Palveluasuntoon asukkaat
valikoituvat fyysisen toimintakyvyn lisäksi henkisten ja sosiaalisten syiden perusteella.
Myös suositukset dementoituneiden hoidon järjestämisestä välimuotoista palveluasumista
tehostamalla lisäävät kognitiivisista häiriöistä kärsivien ohjautumista palveluasumisen
piiriin (Viramo 1994)

Palveluasunnoissa naisten heikko kognitiivinen toimintakyky liittyy runsaisiin
depressiivisiin oireisiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että depressio liittyy
heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn (Madianoset al. 1992), joskaan kaikissa
tutkimuksissa tätä ei ole voitu vahvistaa (Kennedyet al. 1990). Depressio saattaa liittyä
myös varhaisvaiheessa oleviin dementoiviin sairauksiin (Reifleret al. 1982). Kotona
asuvien runsaat depressiiviset oireet eivät kuitenkaan liittyneet heikkoon kognitiiviseen
toimintakykyyn. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat näin ollen aiempia havaintoja.
Palveluasuntoihin muuttaneilla saattavat muutto palveluasuntoon ja vaikeat
elämäntapahtumat aiheuttaa psykososiaalista stressiä, mikä voi ilmetä depressiivisenä
oireiluna. Palveluasuntoon muutto vaatii vanhukselta sopeutumista uuteen
asuinympäristöön (Tinker 1992, Tinkeret al.1995).

6.3.2.2. Heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat seurannan
alkuvaiheen heikko kognitiivinen toimintakyky, korkea ikä, matala koulutustaso ja
tyytymättömyys elämään. Korkeaan ikään liittyy lisääntynyt riski muistin heikentymiseen
ja dementoiviin sairauksiin (Hänninenet al. 1996). Tutkimusten mukaan myös matala
koulutustaso on yhteydessä heikkoon MMSE-testi tulokseen (Fillenbaumet al. 1988,
Uhlmann & Larson 1991). Nämä ennustavatkin toimintakyvyn heikkenemistä
palveluasunnoissa asuvilla. Seurannan alussa palveluasunnoissa ja kotona asuvien
koulutustaustat eivät juurikaan poikenneet toisistaan.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että seurannan alkuvaiheen heikko kognitiivinen
toimintakyky ennustaa sen heikkenemistä seurantajaksolla (Johansson & Zarit 1997,
Schmandet al. 1997). Siten tämän tutkimuksen havainto on yhdenmukainen aiempien
tutkimustulosten kanssa.

Elämään tyytymättömyys saattaa heijastaa palveluasunnoissa asuvien depressiota.
Tämä tulos on yhdensuuntainen aiemman tutkimuksen kanssa, jossa yleisen elämään
tyytymättömyyden on havaittu ennustavan depressiota (Green et. al. 1992).
Palveluasunnoissa asuvat ovat kokeneet muuton ja siihen liittyvät stressitekijät. Vaikka
palveluasunnoissa asuvien elämään tyytyväisyys heikkenee seuranta-aikana enemmän
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kuin kotona asuvien, palveluasunnoissa asuvat olivat seurannan lopussa yhtä tyytyväisiä
elämäänsä kuin kotona asuvat.

Palveluasunnoissa asuvien hyväksi koetun terveyden ennustemerkitys on tässä
tutkimuksessa ristiriitainen aiempiin tutkimuksiin. Niiden mukaan huonoksi koettu
terveys on yhteydessä heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn (Holménet al. 1993,
Christensenet al. 1994). Tässä tutkimuksessa kotona asuvilla huonoksi koettu terveys
ennustaakin heikkoa toimintakykyä.
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6.3.2.3. Kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät

Palveluasunnoissa asuvien kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat korkea
ikä, matala koulutus, vähäinen lääkkeiden käyttö ja hyvä fyysinen toimintakyky. Kotona
asuvien kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustivat matala koulutus, huonoksi
koettu terveys ja vähäiset depressiiviset oireet.

Tämän tutkimuksen mukaan sekä palveluasunnoissa että kotona asuvien kognitiivisen
toimintakyvyn heikkenemistä ennustaa matala koulutustaso. Tämä havainto on
yhteneväinen aiempaan tutkimukseen, jossa on selvitetty ikään liittyvää kognitiivisen
toimintakyvyn heikkenemistä (Starret al.1997).

Tässä tutkimuksessa palveluasunnoissa asuvien vähäinen lääkkeiden käyttö ennustaa
kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä. Havainto saattaa selittyä lääkkeiden käytön
unohtamisella tai sillä, että kognitiivisesti heikkokuntoisilla muut sairaudet on
alidiagnosoitu. Lääkkeiden käytöllä ei ole havaittu olevan vaikutusta kognitiivisen
toimintakyvyn heikentymiseen (Starret al. 1997). Palveluasunnoissa asuvien aiempi hyvä
fyysinen toimintakyky ennustaa kognitiivisen toimintakyvyn heikentymistä. Tätä
selittänee se, että suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista oli seurannan alussa
hyvä kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky. Lisäksi dementoivat sairaudet aiheuttavat
vasta myöhäisessä vaiheessa vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista.

Depressiivisten oireiden on havaittu ennustavan kognitiivisen toimintakyvyn
heikkenemistä niillä, joilla on lieviä muistihäiriöitä (Bassuket al. 1998). Edellä mainitun
tutkimuksen mukaan depressiivisyys on seuraus kognitiivisten toimintojen
heikentymisestä. Tässä tutkimuksessa kotona asuvilla runsaat depressiiviset oireet
ennustavatkin kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä.

6.3.3. Psyykkinen toimintakyky

6.3.3.1. Depressiivisiin oireisiin yhteydessä olevat tekijät

Seurannan alussa palveluasunnoissa ja kotona asuvien depressiiviset oireet liittyivät eri
tekijöihin. Ainoastaan yksi tekijä oli yhteinen, nimittäin toistuva yksinäisyyden tunne.
Myös muissa tutkimuksissa yksinäisyyden tunne on havaittu liittyvän depressiivisiin
oireisiin tai depressioon (Badgeret al. 1993, Princeet al. 1997). Yksinäisyyden tunne on
yleistä vanhemmissa ikäryhmissä, sillä noin joka toinen 80 vuotta täyttäneistä kokee
olevansa yksinäinen (Heikkinen 1997). Palveluasuntojen yhteisillä ja lähitiloilla pyritään
edesauttamaan asukkaiden keskinäistä tutustumista, yhdessäoloa ja asumisviihtymistä
(Åkerblom& Åkerblom 1994, Päivärinta 1996).

Palveluasunnoissa asuvilla runsaat depressiiviset oireet ovat yhteydessä myös
korkeaan ikään, elämään tyytymättömyyteen ja sosiaalisen kanssakäymisen vähyyteen.
Korkean iän yhteys depressiivisiin oireisiin on samansuuntainen kuin monissa aiemmissa
tutkimuksissa (Palinkaset al. 1990, Beekmanet al. 1995a). Palveluasunnoissa asuvilla
tyytymättömyys elämään on yhteydessä depressiivisiin oireisiin. Sama ei päde kotona
asuviin. Seurannan alussa palveluasunnoissa asuvista useammat olivat kuitenkin
tyytyväisempiä elämäänsä kuin kotona asuvat. Palveluasunnoissa asuvat saattavat olla
muita alttiimpia depressiolle, sillä he ovat kokeneet terveytensä heikentyneen,
palveluasuntoon muuton ja muita elämäntapahtumia enemmän kuin kotona asuvat. Kaikki
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edellä mainitut seikat ilmeisesti heijastuvat elämään tyytymättömyytenä ja lisäävät
depressiivisiä oireita. Elämään tyytymättömyyden on todettu liittyvän depressiivisyyteen
(Viinamäki et al. 1998). Palveluasunnoissa asuvat käyttävätkin vertailuryhmään
verrattuna useammin depressiolääkkeitä.

Palveluasunnoissa asuvilla sosiaalisen kanssakäymisen vähyys oli yhteydessä
depressiivisiin oireisiin. Palveluasunnoissa ja kotona asuvien sosiaalinen osallistuminen
oli yhtä aktiivista seurannan alussa, mutta sen yhteys depressiivisiin oireisiin tulee esille
ainoastaan palveluasunnoissa asuvilla. Sosiaalisen kanssakäymisen vähyys muiden kanssa
saattaakin olla seurausta depressiosta, jolloin vanhus menettää mielenkiintonsa pitää
yhteyksiä tuttaviin.

Palveluasunnoissa asuvien harrastusten ja omien vierailujen vähyys eivät liittyneet
depressiivisiin oireisiin, vaikka seurannan alussa palveluasunnoissa asuvat harrastivat ja
vierailivat vähemmän kuin kotona asuvat. Kotona asuvien depressiiviset oireet liittyivät
pääasiassa sosiaaliseen eristäytymiseen, jota ilmentävät harvat omat vierailut, vähät
harrastukset ja toistuva yksinäisyyden tunne.

6.3.3.2. Depressiivisiä oireita ennustavat tekijät

Molemmissa ryhmissä aiemmat runsaat depressiiviset oireet ennustavat depressiota.
Niiden onkin havaittu useissa tutkimuksissa ennustavat runsaita depressiivisiä oireita tai
depression uusiutumista (Horwathet al. 1992, Oxmanet al. 1992, Kiveläet al. 1996a).
Siten saatu tulos on molemmissa ryhmissä samansuuntainen kuin aiemmissa
tutkimuksissa. Muutoin depressiivisiä oireita ennustavat tekijät poikkeavat ryhmien
välillä.

Vaikka korkea ikä ennustaakin depressiota iäkkäillä miehillä (Kiveläet al. 1996a),
niin palveluasunnoissa asuvilla ikä ei kuitenkaan ennusta sitä. Ikääntymisen myötä
depressiivisten oireiden ei ole todettu lisääntyvän 75-80 vuotta täyttäneillä (Beekmanet
al. 1995b, Heikkinen 1997).

Palveluasunnoissa asuvilla heikko kognitiivinen toimintakyky ennustaa depressiivisten
oireiden runsautta. Sen ja depression on aiemmin todettu liittyvän toisiinsa (Madianoset
al. 1992). Etenkin lievässä ja keskivaikeassa dementiassa samanaikainen depressio on
todennäköisempi kuin vaikeassa dementiassa (Reifleret al. 1982). Palveluasunnoissa
asuvien huonoksi kokema terveys ennustaa depressiivisten oireiden runsautta. Seurannan
alussa palveluasunnoissa asuvat kokivat terveytensä huonommaksi kuin kotona asuvat,
vaikka palveluasunnoissa ja kotona asuvat kaltaistettiin fyysisen toimintakyvyn mukaan.
Havainto viittaa siihen, että seurannan alussa palveluasunnoissa asuvilla oli mahdollisesti
vakavampia pitkäaikaisia sairauksia kuin kotona asuvilla. Toisaalta depressiivisiä oireita
kokevien alakuloinen mieliala on saattanut vaikuttaa siihen, että he arvioivat terveytensä
objektiivista tilannetta huonommaksi. Subjektiivisesti koetun terveydentilan
heikkeneminen ennustaa depressiota (Kiveläet al.1996a).

Palveluasunnoissa asuvilla toistuva yksinäisyyden tunne ennustaa depressiivisiä
oireita. Yksinäisyyden tunne liittyy depressiivisiin oireisiin myös aiemmassa
tutkimuksessa (Greenet al. 1992). Yksinäisyys, masentuneisuus ja itsensä sairaaksi
kokeminen johtavat usein tyytymättömyyden tunteisiin kotipalvelun asiakkailla (Metso
1989). Ne ovat myös tekijöitä, joiden vuoksi hakeudutaan palveluasuntoihin. Omien
vierailujen väheneminen ennustaa palveluasunnoissa asuvien depressiivisiä oireita. Tätä
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havaintoa selittänevät depressioon liittyvät oireet, joihin kuuluu muun muassa
eristäytyminen muista. Toisaalta myös niukka sosiaalinen tuki saattaa altistaa depressiolle
(Kivelä 1996b). Palveluasunnoissa asuvien naisten depressiivisiä oireita ennustavat
aiemmat depressiiviset oireet ja heikko fyysinen toimintakyky, joiden merkitys on tullut
esille myös aiemmissa tutkimuksissa (Kiveläet al.1996a, Greenet al.1992).

Tupakoinnin on todettu ennustavan depressiivisiä oireita (Greenet al. 1992), joskaan
sen ei ole todettu ennustavan depressiota (Kiveläet al. 1996a). Tässä tutkimuksessa
tupakointi ennustaa depressiivisiä oireita ainoastaan miesten keskuudessa. Aiemman
tutkimuksen mukaan koulutustaso ei ennusta depressiivisiä oireita (Beekmanet al.
1995b). Tästä tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, että palveluasunnoissa asuvilla, hyvän
koulutuksen saaneilla on suurempi riski depressiivisiin oireisiin kuin muilla. Hyvän
koulutuksen on aiemmin todettu olevan yhteydessä masentuneisuuteen (Viinamäkiet al.
1998).

Keskeinen tulos on, että palveluasunnoissa asuvilla depressiivisten oireita ennustavat
useammat tekijät kuin kotona asuvilla. Palveluasunnoissa asuvien depressiivisiä oireita
ennustavat aiemmat depressiiviset oireet, heikko kognitiivinen toimintakyky, huonoksi
koettu terveys, yksinäisyyden tunne ja harvat omat vierailut. Sen sijaan korkea ikä ei
ennustanut palveluasunnoissa asuvilla runsaita depressiivisiä oireita kuten kotona asuvilla.

Palveluasunnoissa asuvien depressiivisten oireiden lisääntymistä ennustaa heikko
fyysinen toimintakyky. Tämä on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (Harlowet al.
1991b, Oxmanet al.1992, Beekmanet al.1995b, Kiveläet al.1996a).

6.4. Palvelutaloissa asuvat, vertailun ulkopuolelle jääneet

Ne palveluasunnoissa asuneet, jotka osallistuivat seurantahaastatteluihin, mutta jäivät
vertailun ulkopuolelle, olivat fyysiseltä toimintakyvyltään seurannan alussa heikompia
kuin vertailuun valikoituneet. Sen sijaan heidän kognitiivinen ja psyykkinen
toimintakykynsä ei poikennut vertailuun valikoituneista seurannan alussa. Kahden vuoden
aikana vertailun ulkopuolelle jääneiden asukkaiden fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen
heikkenivät samalla tavoin kuin vertailuun valikoituneiden.

Vertailun ulkopuolelle jääneiden heikko fyysinen toimintakyky oli yhteydessä
samoihin tekijöihin kuin vertailuun valikoituneiden. Heidän heikkoa toimintakykyä
ennustivat aiempi heikko fyysinen toimintakyky, huonoksi koettu terveys ja elämään
tyytymättömyys. Elämään tyytymättömyys ei tullut esille heikkoon fyysiseen
toimintakykyyn yhteydessä olevana tai ennustavana tekijä vertailuun valikoituneiden
keskuudessa. Vertailun ulkopuolelle jääneiden asukkaiden heikkoa kognitiivista
toimintakykyä ennusti ainoastaan aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky. Vertailun
ulkopuolelle jääneiden depressiivisiin oireisiin yhteydessä olevat tekijät ja niitä ennustavat
tekijät eivät poikenneet vertailuun valikoituneiden riskitekijöistä. Aiemmat depressiiviset
oireet ja yksinäisyyden tunne ennustivat molemmissa ryhmissä depressiivisyyttä.



7. Johtopäätökset
1. Palveluasunnoissa asuvia koskevat tulokset ovat yleistettävissä palvelutaloissa

asuviin vanhuksiin, joiden fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky on
kohtalaisen hyvä. Tutkimuksen aineiston muodostivat asukkaat, jotka osallistuivat
haastatteluun kahden vuoden välein.

2. Palvelutaloissa asuvien keskuudessa on enemmän leskiä ja yksin asuvia kuin kotona
asuvien joukossa. He kokevat terveytensä huonommaksi ja harrastavat vähemmän
kuin kotona asuvat. Myös heidän vierailukontaktinsa ovat harvemmat kuin kotona
asuvien. Palvelutaloissa asuvat kokevat vähemmän yksinäisyyttä ja ovat
tyytyväisempiä elämäänsä kuin kotona asuvat.

3. Tutkimus osoittaa, että palvelutaloissa asuvien toimintakyvyn heikkeneminen ei
oleellisesti eroa kotona asuvien vastaavasta muutoksesta kahden vuoden seuranta-
aikana. Palvelutaloissa asuvien vanhusten fyysinen ja psyykkinen toimintakyky
heikkenevät samalla tavoin kuin kotona asuvilla. Palvelutaloissa asuvien
kognitiivinen toimintakyky heikkenee nopeammin kuin kotona asuvien, mutta ero on
kuitenkin vähäinen. Palveluasuminen ei siten näytä vaikuttavan kielteisesti eikä
myönteisesti vanhusten toimintakykyyn.

4. Palvelutaloissa asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat korkea ikä, aiempi
heikko fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, lääkkeiden käyttö ja
harrastusten vähyys. Kotona asuvien heikkoa toimintakykyä ennustavat puolestaan
naissukupuoli, korkea ikä, aiempi heikko fyysinen toimintakyky, runsaat
depressiiviset oireet, huonoksi koettu terveys ja sosiaalisiin aktiviteetteihin
osallistumisen vähyys.

5. Palvelutaloissa asuvien heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat korkea ikä,
aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky, vähäinen koulutus, elämään
tyytymättömyys ja hyväksi koettu terveys. Kotona asuvien heikkoa kognitiivista
toimintakykyä ennustavat ainoastaan aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky ja
harrastusten vähyys.

6. Palvelutaloissa asuvien depressiivisiä oireita ennustavat aiemmat runsaat
depressiiviset oireet, heikko kognitiivinen toimintakyky, huonoksi koettu terveys,
yksinäisyyden tunne, harvat omat vierailut ja hyvä koulutus. Kotona asuvien runsaita
depressiivisiä oireita ennustavat aiemmat depressiiviset oireet ja korkea ikä.



8. Yhteenveto

Tärkeänä vanhuspolitiikan tavoitteena pidetään vanhusten asumista omassa kodissaan,
vaikka fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky iän myötä heikkenee. Kodin ja
laitoksen väli in sijoittuvaa asumisvaihtoehtoa, palveluasumista on kehitetty maassamme
1980-luvun alkupuolelta lähtien ja etenkin 1990-luvulla. Palveluasumisen tavoitteena on,
että toimintakyvyltään heikentyneet ja säännöllistä apua tarvitsevat vanhukset kykenevät
asumaan palveluasunnossa itsenäisesti ja säilyttämään oman elämäntyylinsä ja
itsemääräämisoikeutensa mahdollisimman kauan (Sosiaalihallitus 1989). Vanhusten
palveluasumisen ja vanhusten muiden palvelujen kehittämisen merkitys korostuu
pyrittäessä muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
avohoitopainotteiseksi.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, poikkeavatko palvelutaloissa asuvat
toimintakykynsä ja sen muutosten osalta kotona asuvasta vanhusväestöstä kahden vuoden
seuranta-aikana. Lisäksi tutkimuksessa kuvattiin sosioekonomisia, sosiaalisia ja
terveyteen lii ttyviä tekijöitä, jotka olivat yhteydessä heikkoon toimintakykyyn tai
ennustivat palveluasunnoissa ja kotona asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen
toimintakyvyn heikkenemistä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vanhusten
palveluasumisen kehittämisessä.

Tämän tutkimuksen seuranta-aineisto perustuu aineistoon, joka kerättiin 20
palvelutalossa asukkaiden (N=982) terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua selvittävää
tutkimusta varten vuosina 1994 ja 1996 (Karjalainen & Kivelä 1994, 1995a, 1995b,
Karjalainen et al. 1996). Palvelutaloissa asuvista haastatteluun osallistui 725 asukasta ja
seurantahaastatteluun 340 asukasta. Vertailuaineisto muodostettiin 70 vuotta täyttäneistä
iäkkäistä, jotka asuivat viiden kunnan alueella 30.12.1990. Palveluasunnoissa ja kotona
asuvat kaltaistettiin iän, sukupuolen sekä fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen
toimintakyvyn mukaan. 218 (68 %) asukkaalle saatiin kriteerien mukainen pari kotona
asuvista. Palveluasunnoissa asuvista kaltaistuksen ulkopuolelle jäi 102 asukasta.
Haastattelut suoritettiin strukturoitujen lomakkeiden avulla ja kognitiivinen toimintakyky
arvioitiin Mini-Mental State Examination-testillä (MMSE) (Folstein et al. 1975).
Depressiivisiä oireita selvitettiin lyhennetyllä Zung Self-rating Depression Scale -
mittarilla (ZSDS) (Tucker et al. 1987). Palveluasunnoissa asuvia koskevat tulokset ovat
yleistettävissä palvelutaloissa asuviin vanhuksiin, joiden fyysinen, kognitiivinen ja



81

psyykkinen toimintakyky ovat kohtalaisen hyvät. Tutkimuksen aineiston muodostivat
asukkaat, jotka olivat osallistuneet haastatteluun kahden vuoden välein.

Palveluasunnoissa asuvista useampi oli leski ja asui yksin kuin kotona asuvista.
Palveluasunnoissa asuvat kokivat terveytensä huonommaksi ja he harrastivat vähemmän
kuin kotona asuvat. Myös heidän vierailukontaktinsa olivat harvemmat kuin kotona
asuvien. Toisaalta he tunsivat harvemmin itsensä yksinäisiksi ja olivat tyytyväisempiä
elämäänsä, vaikka he olivat kokeneet useammin stressaavia elämäntapahtumia
haastattelua edeltäneiden kahden vuoden aikana kuin kotona asuvat.

Tutkimus osoittaa, että palvelutaloissa asuvien toimintakyvyn heikkeneminen ei
oleellisesti eroa kotona asuvien vastaavasta muutoksesta. Palveluasunnoissa fyysinen ja
psyykkinen toimintakyky heikkenivät samalla tavalla kuin kotona asuvilla kahden vuoden
seuranta-aikana. Palveluasunnoissa asuvilla kognitiivinen toimintakyky sen sijaan
heikkeni enemmän kuin kotona asuvilla, mutta ero oli kuitenkin vähäinen. Tulosten
perusteella palveluasuminen ei näytä vaikuttavan vanhuksen toimintakykyyn kielteisesti
eikä myönteisesti.

Palveluasunnoissa asuvien heikko fyysinen toimintakyky oli yhteydessä huonoksi
koettuun terveyteen, heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn, harrastusten vähyyteen,
harvoihin omiin vierailuihin ja sosiaalisen osallistumisen vähyyteen. Kotona asuvien
heikkoon toimintakykyyn olivat yhteydessä korkea ikä, huonoksi koettu terveys, harvat
omat vierailut ja harrastusten vähyys. Palvelutaloissa asuvien heikkoa fyysistä
toimintakykyä ennustivat korkea ikä, aiempi heikko fyysinen toimintakyky, runsaat
depressiiviset oireet, lääkkeiden käyttö ja harrastusten vähyys. Kotona asuvien heikkoa
toimintakykyä ennustivat puolestaan naissukupuoli, korkea ikä, aiempi heikko fyysinen
toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, huonoksi koettu terveys ja sosiaalisen
kanssakäymisen vähyys.

Seurannan alussa palveluasunnoissa asuvien heikko kognitiivinen toimintakyky oli
yhteydessä korkeaan ikään, yksinäisyyteen ja harrastusten vähyyteen. Kotona asuvien
heikko kognitiivinen toimintakyky oli yhteydessä korkeaan ikään ja omien vierailujen
vähyyteen. Palvelutaloissa asuvilla heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustivat korkea
ikä, aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky, vähäinen koulutus, tyytymättömyys
elämään ja hyväksi koettu terveys. Kotona asuvilla heikkoa kognitiivista toimintakykyä
ennustivat aiempi heikko kognitiivinen toimintakyky ja harrastusten vähyys.

Seurannan alussa palveluasunnoissa asuvien runsaat depressiiviset oireet olivat
yhteydessä korkeaan ikään, elämään tyytymättömyyteen, yksinäisyyteen ja vähäiseen
sosiaaliseen osallistumiseen. Kotona asuvien runsaat depressiiviset oireet olivat
yhteydessä yksinäisyyden tunteeseen sekä omien vierailujen ja harrastusten vähyyteen.
Palveluasunnoissa asuvilla niitä ennustivat aiemmat depressiiviset oireet, heikko
kognitiivinen toimintakyky, huonoksi koettu terveys, yksinäisyys, harvat omat vierailut ja
hyvä koulutus. Kotona asuvien depressiivisiä oireita ennustivat aiemmat runsaat
depressiiviset oireet ja korkea ikä.



9. English summary

In Finland one of the most important issues in the policy of care for the elderly is how to
increase opportunities for living at home despite the fact that physical, psychological or
social abilities are declining with age. The goal of sheltered housing is to enable the dis-
abled old people in need of continuous help and support to go on living independently and
to enable them to maintain their own lifestyles and have their right of self-determination
as long as possible (The National Board of Social Welfare 1989). Sheltered housing for
the elderly is an intermediate form of housing, between living in oné s own home and
living in an institution, which has been developed in Finland since the early 1980´s and in
especially in the 1990́s. Developing sheltered housing and other open care services for
the elderly people is a crucial issue when the organisation of services of social and health
care systems is being changed towards an open care system.

The aim of this study was to describe whether the elderly people liv ing in sheltered
housing differ from those living at home with regard to their functional capacity and the
change in it. Another aim was to describe the sociodemographic, socioeconomic, social
and health- related factors associated with a poor functional capacity or predicting
changes in the physical, cognitive and psychological abilities of the elderly living either in
sheltered housing with or in their own homes. The results can be used in developing
services for the elderly people liv ing in sheltered housing.

The data of this study consisted of the data on the residents living in 20 sheltered
housing (N=982) units in Finland in 1994 and 1996. The residentś health, functional
capacity and quality of li fe were examined (Karjalainen and Kivelä 1994, 1995a, 1995b,
Karjalainen et al. 1996). The residents (N=725) were interviewed by trained nurses. 340
(54 %) residents were re-interviewed after two years. In this study the control group
consisted of home-dwelling elderly people, above or at the age of 70 years who lived in
the area of five municipalities near Oulu on 30th December 1990. Elderly people living in
sheltered homes or in institutions were excluded. The control group was matched with
regard to age, sex, coping with activities of daily living, cognitive abilities and depressive
symptoms. A pair was found for 218 (68 %) residents, while no match was found for 102
residents in sheltered housing. The interviews were conducted according to structured
questionnaires. Cognitive abilities were assessed with the help of the Mini-Mental State
Examination test (MMSE) (Folstein et al. 1975). Depressive symptoms were assessed
using the shortened Zung Self-rating Depression Scale (ZSDS) (Tucker et al. 1987). The
results concerning the elderly living in sheltered housing can be generalized to apply to
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other elderly people living in sheltered housing as far as their physical, cognitive and
psychological abilities are relatively good. The data of this study consisted of residents
who had been interviewed twice, with an interval of two years.

The results showed the elderly living in sheltered housing were widows or widowers
and lived alone more often than the home-dwelling elderly. They perceived their health as
poorer, had fewer contacts with other people and had fewer hobbies than the elderly living
at home. Nevertheless they felt less lonely and were more satisfied with their lives than
those living at home, even though they had more often had stressful experiences in life
during the previous two years than the home-dwelling elderly.

During the two-year follow-up period the decline in the functional capacity of the
elderly living in sheltered housing did not essentially differ from the corresponding
change among the home-dwelling elderly. The decline in physical and psychological
abilities among the elderly living in sheltered housing was similar to the decline among
those living at home. Even if the decline in cognitive abilities among the elderly living in
sheltered housing was more rapid than the change among the home-dwelling elderly, the
difference between the groups was slight. According to the present data living in sheltered
housing appeared to have neither a negative nor a positive effect on the functional
capacity of the elderly.

Poor physical abilities of the elderly living in sheltered housing were associated with
health perceived as poor, poor cognitive abilities, few hobbies, few contacts with other
people and low social participation. Among the home-dwelling elderly poor functional
capacity was associated with a high age, health perceived as poor, few contacts with other
people and few hobbies. The predictors of the physical decline among the elderly living in
sheltered housing were a high age, poor physical abilities at baseline, a high number of
depressive symptoms, the use of medication and a low number of hobbies. Predictors of
the physical decline among the home-dwelling elderly were the female sex, a high age,
poor physical abilities at baseline, a high number of depressive symptoms, health
perceived as poor and low social participation.

At the beginning of the follow-up poor cognitive abilities were associated with a high
age, loneliness and few hobbies among the elderly living in sheltered housing. Factors
associated with poor cognitive abilities among the elderly living at home were a high age
and visiting other people rarely. The predictors of the decline in cognitive abilities among
the elderly living in sheltered housing included a high age, poor cognitive abilities at
baseline, poor education, dissatisfaction with life and health perceived as good. Among
the home-dwelling elderly the predictors of the decline in cognitive abilities were poor
cognitive abilities at baseline and a low number of hobbies.

At the beginning of the follow-up period factors associated with a high number of
depressive symptoms among elderly living in sheltered housing were a high age,
dissatisfaction with life, loneliness and low social participation. Among the home-
dwelling elderly a high number of depressive symptoms were associated with loneliness,
few contacts with other people and few hobbies. Among the elderly living in sheltered
housing the predictors of depressive symptoms included a high number of depressive
symptoms at baseline, poor cognitive abilities, health perceived as poor, a high number of
feelings of loneliness, a low number of visits paid to other people and high education.
Among the home-dwelling elderly the predictors of depressive symptoms were a high
number of depressive symptoms at baseline and a high age.
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LIITE 1

LOMAKE 1. |__|__| |__|__|__|

TERVEYDEN, SOSIAALISEN TUEN JA ASUINVIIHTYVYYDEN
HAASTATTELULOMAKE

1. 1. Haastattelu päiväys |__|__| / |__|__| 199|__|

2. 1. Haastattelu alkoi klo |__|__| - |__|__|

3. 1. Haastattelu loppui klo |__|__| - |__|__|

4. 2. Haastattelu päiväys |__|__| / |__|__| 199|__|

5. 2. Haastattelu alkoi klo |__|__| - |__|__|

6. 2. Haastattelu loppui klo |__|__| - |__|__|

7. 3. Haastattelu päiväys |__|__| / |__|__| 199|__|

8. 3. Haastattelu alkoi klo |__|__| - |__|__|

9. 3. Haastattelu loppui klo |__|__| - |__|__|

10. Palvelutalon numero |__|__|

11. Haastattelijan numero |__|__|

Haastateltavan nimi _________________________________________________________

473. Haastateltavan sosiaaliturvatunnus |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__|

12. Haastateltavan sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies

NÄÖN JA KUULON ARVIOINTI

13. Näkökyky (silmälasien kanssa, jos käyttää niitä)
1 lukee haastattelulomakkeen pientä tekstiä
2 lukee testipaperin isoa tekstiä
3 ei kykene lukemaan testipaperin isoa tekstiäkään
4 näkökyvyn arviointi epävarma dementian vuoksi

14. Kuulon arviointi (kuulokojeen kanssa, jos käyttää)
1 kuulee normaalin puheen 1 metrin etäisyydeltä
2 kuulee huudon noin 1 metrin etäisyydeltä
3 kuuro
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YLEISTIEDOT

15. Mikä on nykyinen siviilisäätynne?
1 Naimaton
2 Naimisissa tai avoliitossa ja asumme yhdessä
3 Naimisissa tai avoliitossa ja asumme erillään
4 Leski
5 Eronnut tai asumuserossa

16. Mikä on peruskoulutuksenne?
1 Osia kansakoulusta, kiertokoulu tai vastaava
2 Kansakoulu kokonaan
3 Keskikoulu
4 Ylioppilas
(0 = ei kansakouluakaan)

17. Millaista ammatillista koulutusta olette saanut?
1 Ei ammattikoulutusta
2 Ammattikurssi
3 Ammattikoulu
4 Opistotasoinen ammattikoulutus
5 Korkeakoulu tai yliopisto

18. Mikä vaihtoehto parhaiten kuvaa sitä työtä, jota olette tehnyt suurimman osan elämäänne?
1 suunnittelu-, hallinto-, opetus- tai muu vastaava työ
2 työnjohtotehtävät teollisuudessa, rakennustöissä, kaivoksissa jne.
3 ruumiillinen työ teollisuudessa, rakennustöissä, metsätöissä, kaivoksissa jne.
4 toimistotyö, palvelutyö, esim. kaupassa tai muu vastaava työ
5 maanviljelys-karjanhoito tai muu maataloustyö ( kuten maalaistalon emäntä)
6 työ perheen tai kodin piirissä
7 muu työ, millainen? ________________________________________________

19. Minä vuonna jäitte eläkkeelle? V. 19|__|__|

20. Millaisesta työstä siirryitte eläkkeelle?
1 suunnittelu-, hallinto-, opetus- tai muu vastaava työ
2 työnjohtotehtävät teollisuudessa, rakennustöissä, kaivoksissa jne.
3 ruumiillinen työ teollisuudessa, rakennustöissä, metsätöissä, kaivoksissa jne.
4 toimistotyö, palvelutyö, esim. kaupassa tai muu vastaava työ
5 maanviljelys-karjanhoito tai muu maataloustyö ( kuten maalaistalon emäntä)
6 työ perheen tai kodin piirissä
7 muu työ, millainen? _______________________________
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NYKYINEN TERVEYDENTILA

21. Millainen on tämänhetkinen terveydentilanne omasta mielestänne?
1 erittäin hyvä
2 melko hyvä
3 keskinkertainen
4 melko huono
5 huono

Mitä sairauksia Teillä on nykyisin? Ei Kyllä
22. Sepelvaltimovika tai sydänveritulppa....………………………………… 1 2
23. Sydämen vajaatoiminta.......................................................................….. 1 2
24. Verenpainetauti (lääkehoito)...............................................................….. 1 2
25. Keuhkoastma, pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma 1 2
26. Sokeritauti (lääkehoito)......................................................................…… 1 2
27. Nivelreuma.........................................................................................…… 1 2
28. Nivelrikko tai nivelkuluma muualla kuin selkä- tai kaularangassa......…. 1 2
29. Välilevynrappeuma tai muu selkä- tai kaularangan sairaus.................…. 1 2
30. Hyvänlaatuinen kasvain, joka todettu alle viisi vuotta sitten mikä,
___________________________________________________________ 1 2
31. Syöpä, joka on todettu alle viisi vuotta sitten, mikä? ______________ 1 2
32. Ruoansulatuselimen sairaus, mikä?____________________________ 1 2
33. Pitkäaikainen ihottuma tai muu ihosairaus, mikä?_________________ 1 2
34. Kuuloa heikentävä sairaus, mikä?_____________________________ 1 2
35. Näköä heikentävä sairaus, mikä?______________________________ 1 2
36. Muu aistinelinsairaus, mikä?_________________________________ 1 2
37. Psyykkinen sairaus, mikä?___________________________________ 1 2
38. Parkinsonin tauti......................................................................………… 1 2
39. MS-tauti (multippeli skleroosi)...................................................………. 1 2
40. Alaraajojen molemminpuolinen halvaus (paraplegia)...................…….. 1 2
41. Ala-ja yläraajan toispuoleinen halvaus (hemiplegia)....................…….. 1 2
42. Yläraajan toispuoleinen halvaus ..................................................……... 1 2
43. Alaraajan toispuoleinen halvaus .............................................…………. 1 2
44. Muu neurologinen sairaus, mikä? ______________________________ 1 2
45. Toispuoleinen sääriamputaatio ja proteesi.....................................……. 1 2
46. Toispuoleinen sääriamputaatio ilman proteesia.......................………… 1 2
47. Molemminpuolinen sääriamputaatio ja proteesi..............................….... 1 2
48. Molemminpuolinen sääriamputaatio ja proteesi toisessa jalassa.......….. 1 2
49. Molemminpuolinen sääriamputaatio ilman proteeseja.....................…… 1 2
50. Toispuoleinen reisiamputaatio ja proteesi.........................................…… 1 2
51. Toispuoleinen reisiamputaatio ilman proteesia.................................…… 1 2
52. Molemminpuolinen reisiamputaatio ja proteesi.................................…... 1 2
53. Molemminpuolinen reisiamputaatio ja proteesi toisessa jalassa....……... 1 2
54. Molemminpuolinen reisiamputaatio ilman proteeseja......................…… 1 2
55. Muu alaraaja-amputaatio, mikä? ________________________________ 1 2
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56. Muu yläraaja-amputaatio, mikä? _____________________________ 1 2
57. Muu sairaus, mikä? _______________________________________ 1 2

Onko Teillä sairauden tai vamman vuoksi
Kyllä Ei

58. ohutsuoliavanne................................................................................... 1 2
59. paksusuoliavanne................................................................................. 1 2
60. virtsarakkoavanne................................................................................ 1 2
61. katetroitu virtsarakko........................................................................... 1 2

62. Mikä on painonne? |__|__|__| kg (ilmoitettu)
63. Mikä on pituutenne? |__|__|__| cm (ilmoitettu)

ONKO TEILLÄ VIIMEISEN KAHDEN VIIKON AIKANA OLLUT SEURAAVIA
OIREITA? (HUOMATKAA, ETTÄ KYSYMME OIREITANNE EDELTÄVÄN KAHDEN
VIIKON AJALTA.) PYYDÄMME TEITÄ RENGASTAMAAN JOKAISEN KYSYMYKSEN
KOHDALTA TEILLE SOPIVIMMAN VASTAUSVAIHTOEHDON.

on ollut on ollut on ollut
ei satunnaisesti usein lähes jatkuvasti

64. Päänsärkyä..................................... 1………… 2……………. 3…………… 4
65. Nivelsärkyä................................... 1…………… 2................... 3................... 4
66. Lihassärkyä.................................. 1................... 2................... 3................... 4
67. Niska- ja hartiaseudun särkyä ..... 1................... 2................... 3................... 4
68. Rintakipua..................................... 1................... 2................... 3................... 4
69. Hengenahdistusta rasituksessa...... 1................... 2................... 3................... 4
70. Hengenahdistusta ilman rasitusta.. 1................... 2................... 3................... 4
71. Sydämentykytystä.......................... 1................... 2................... 3................... 4
72. Käsien vapinaa............................. 1................... 2................... 3................... 4
73. Ripulia.......................................... 1................... 2................... 3................... 4
74. Ummetusta.................................... 1................... 2................... 3................... 4
75. Vatsakipuja................................... 1................... 2................... 3................... 4
76. Tihentynyttä virtsaamistarvetta..... 1................... 2................... 3................... 4
77. Kirvelyä virtsatessa...................... 1................... 2................... 3................... 4
78. Virtsan valahtamista housuihin..... 1................... 2................... 3................... 4
79. Pahoinvointia ............................... 1................... 2................... 3................... 4
80. Oksentelua.................................... 1................... 2................... 3................... 4
81. Runsasta janoa.............................. 1................... 2................... 3................... 4
82. Suun kuivumista............................ 1................... 2................... 3................... 4
83. Huimauksen tunnetta..................... 1................... 2................... 3................... 4
84. Kaatuilua...................................... 1................... 2................... 3................... 4
85. Muistin heikkenemistä.................. 1................... 2................... 3................... 4
86. Ruokahaluttomuutta...................... 1................... 2................... 3................... 4
87. Runsasta hikoilua ilman

ruumiillista rasitusta..................... 1................... 2................... 3................... 4
88. Haluttomuutta ja voimattomuutta.. 1................... 2................... 3................... 4
89. Väsymystä ja heikkouden tunnetta 1................... 2................... 3................... 4
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90. Levottomuuden tunnetta................ 1................... 2................... 3................... 4
91. Kutinaa iholla............................... 1................... 2................... 3................... 4
92. Näköhäiriöitä................................ 1................... 2................... 3................... 4
93. Kuulovaikeuksia........................... 1................... 2................... 3................... 4

SEURAAVAKSI ON MUUTAMIA LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ.

94. Mitä lääkkeitä käytätte säännöllisesti tai tarvittaessa ?

Lääkkeen nimi:
(reseptistä tai lääkepurkista) säänn.=1/ tarv.=2 ATC-koodi
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|

YKSINÄISYYS

124. Kuinka usein tunnette itsenne yksinäiseksi?
1 usein
2 joskus
3 en koskaan

125. Kuinka usein tunnette itsenne turvattomaksi?
1 usein
2 joskus
3 en koskaan

126. Tunnetteko itsenne enemmän vai vähemmän yksinäiseksi muutettuanne palvelutaloon?
1 merkittävästi enemmän
2 hieman enemmän
3 ei muutosta
4 hieman vähemmän
5 merkittävästi vähemmän

SEURAAVASSA ESITETÄÄN ERILAISIA VÄITTÄMIÄ. LUKEKAA NE TARKKAAN!
RENGASTAKAA SITTEN KUNKIN VÄITTÄMÄN ALLA OLEVISTA VAIHTOEHDOISTA
SE, JOKA PITÄÄ PAIKKANSA JUURI TEIDÄN KOHDALLANNE.
VASTAUSVAIHTOEHDOT OVAT: EI KOSKAAN TAI ERITTÄIN HARVOIN, JOSKUS,
USEIN, ENIMMÄKSEEN TAI AINA.
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127. Tunnen itseni alakuloiseksi tai surulliseksi
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

128. Aamuisin tunnen olevani parhaimmillani
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

129. Itken äkillisesti tai minulla on usein tarvetta itkeä
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

130. Öisin nukun huonosti
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

131. Syön yhtä paljon kuin aikaisemmin
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

132. Viehättävien naisten tai miesten katselu, heidän kanssaan keskustelu tai yhdessäolo tuottaa
minulle iloa

1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

133. Huomaan, että olen laihtunut
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

134. Kärsin ummetuksesta
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

135. Sydämeni lyö nopeammin kuin tavallisesti
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
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4 enimmäkseen tai aina

136. Väsyn ilman mitään syytä
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

137. Pystyn ajattelemaan yhtä selvästi kuin ennenkin
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

138. Asiat sujuvat minulta yhtä helposti kuin ennenkin
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

139. Olen rauhaton enkä pysty olemaan aloillani
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

140. Katson tulevaisuuteen toivorikkaasti
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

141. Minun on helppo tehdä ratkaisuja
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

142. Olen ärtyneempi kuin tavallisesti
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina
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143. Uskon olevani hyödyksi ja että minua tarvitaan
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

144. Elämäni on jokseenkin täynnä tapahtumia
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

145. Minulla on tunne, että muille olisi parempi jos olisin kuollut
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

146. Teen sellaisia asioita, joita tein ennen, yhä edelleen mielelläni
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

Seuraavaksi on lueteltu eräitä elämään liittyviä tapahtumia ja muutoksia, joilla saattaa
olla merkitystä hyvinvoinnille. Mitä tällaisia tapahtumia ja /tai muutoksia Teille on sattunut
viimeksi kuluneina kahtena vuotena (1.5.1992 jälkeen)?
Vastaus jokaiseen kysymykseen kyllä tai ei.

ei kyllä
147. oma vakava sairastuminen, leikkaus tai tapaturma......... 0.......... 1
148. aviopuolison vakava sairastuminen............................... 0.......... 1
149. aviopuolison kuolema................................................... 0.......... 1
150. muun perheenjäsenen tai läheisen omaisen vakava

sairastuminen...........................................................… 0.......... 1
151. muun perheenjäsenen tai läheisen omaisen kuolema..... 0.......... 1
161. läheisen ystävän vakava sairastuminen......................... 0.......... 1
162. läheisen ystävän kuolema............................................. 0.......... 1
163. asunnon muutto............................................................ 0.......... 1
164. taloudellisen aseman huononeminen............................. 0.......... 1
165. muu muutos avioliitossa kuin aviopuolison kuolema

(avioero, asumusero, muuttaminen erilleen asumaan)... 0.......... 1
166. paikkakunnan vaihdos................................................... 0.......... 1
167. jostakin aatteellisesta, poliittisesta, uskonnollisesta tai

ammatillisesta järjestöstä eroaminen............................. 0.......... 1
168. jokin muu tapahtuma tai muutos, mikä? ____________ 0.......... 1

__________________________________________
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TOIMINTAKYKY

Seuraavien toimintojen suorittamisessa on ikääntyneillä henkilöillä usein vaikeuksia.
Haluamme tietää, onko Teillä nykyisin tällaisia vaikeuksia.

169. Kykenettekö kävelemään ulkona?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

170. Kykenettekö kävelemään huoneiden väliä?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

171. Kykenettekö kulkemaan portaita?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

172. Kykenettekö kävelemään ainakin 400 metriä?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

173. Kykenettekö käyttämään WC:tä?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

174. Kykenettekö peseytymään ja kylpemään itse?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

175. Kykenettekö pesemään hiuksenne?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

176. Kykenettekö pukeutumaan ja riisuuntumaan itse?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta
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177. Kykenettekö pukemaan ja riisumaan ylävartalonne itse?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

178. Kykenettekö pukemaan ja riisumaan alavartalonne itse?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

179. Kykenettekö nousemaan istuma-asennosta seisomaan?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

180. Kykenettekö kampaamaan hiuksenne?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

181. Kykenettekö panemaan kengät/sukat jalkaanne ja ottamaan ne pois?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

182. Kykenettekö pääsemään vuoteesta ja vuoteeseen?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

183. Kykenettekö syömään itse?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

184. Kykenettekö tekemään keveitä kotitöitä? (pesemään astioita, lakaisemaan lattioita)
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta
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185. Kykenettekö tekemään raskaita kotitöitä? (pesemään ikkunoita ja lattioita, yleistä kodin
siivousta)

1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

186. Kykenettekö kantamaan painavia tavaroita, esim. 5 kg:n ostoskassia 100 metriä?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

187. Kykenettekö leikkaamaan varpaankyntenne?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

188. Kykenettekö laittamaan ruokanne?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

189. Kykenettekö käyttämään yleisiä kulkuneuvoja?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

190. Kykenettekö ajamaan polkupyörällä?
1. en
2. kyllä

192. Kykenettekö hoitamaan raha-asioitanne?
1. en
2. jos joku auttaa
3. kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4. vaikeuksitta

SEURAAVAT KYSYMYKSET KÄSITTELEVÄT APUVÄLINEITTENNE KÄYTTÖÄ.

Mitä liikkumisen apuvälineitä Teillä on käytössä sisällä?
ei kyllä

193. kävely- tai 4-pistekeppi.................... 1.......... 2
194. kyynär- tai kainalosauvat.................. 1.......... 2
195. kävelyteline...................................... 1.......... 2
196. pyörätuoli......................................... 1.......... 2
197. muu, ________________________ 1.......... 2
198. muu, ________________________ 1.......... 2
199. muu, ________________________ 1.......... 2
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200. Kuinka usein käytätte liikkumisen apuvälinettä sisällä?
1 jatkuvasti
2 muutamia kertoja päivässä
3 muutamia kertoja viikossa
4 muutamia kertoja kuukaudessa
5 ei lainkaan

Mitä liikkumisen apuvälineitä Teillä on käytössä ulkona?
ei kyllä

201. kävely- tai 4-pistekeppi.................... 1.......... 2
202. kyynär- tai kainalosauvat.................. 1.......... 2
203. kävelyteline...................................... 1.......... 2
204. pyörätuoli......................................... 1.......... 2
205. muu, ________________________ 1.......... 2
206. muu, ________________________ 1.......... 2
207. muu, ________________________ 1.......... 2

208. Kuinka usein käytätte liikkumisen apuvälinettä ulkona?
1 jatkuvasti
2 muutamia kertoja päivässä
3 muutamia kertoja viikossa
4 muutamia kertoja kuukaudessa
5 ei lainkaan

209. Käytättekö kuulokojetta?
1 ei
2 kyllä

210. Onko Teillä muita kuuloon liittyviä apuvälineitä?
1 ei
2 kyllä, mitä?__________________________________

211. Käytättekö silmälaseja?
1 ei
2 kyllä

212. Onko Teillä muita näönhuoltoon liittyviä apuvälineitä kuin silmälasit?
1 ei
2 kyllä, mitä? ___________________________________

SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT TUPAKOINTIANNE JA ALKOHOLIN
KÄYTTÖÄNNE.

213. Tupakoitteko nykyisin tai oletteko tupakoinut aikaisemmin?
1 en ole tupakoinut

2 olen tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut
3 tupakoin satunnaisesti (en päivittäin)
4 tupakoin päivittäin

214. Montako vuotta yhteensä olette tupakoinut?
|__|__| vuotta
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215. Jos olette lopettanut tupakoinnin, minä vuonna lopetitte?
(koodataan 0000 jos ei ole koskaan tupakoinut) (0000 ei ole lopettanut)

v.|__|__|__|__|

216. Kuinka paljon poltatte nykyisin tai poltitte aikaisemmin (tupakoinnin lopettaneet)
keskimäärin? (koodataan 00 jos ei ole koskaan tupakoinut)

|__|__| savuketta/pv (01 satunnaisesti esim. 1 aski/kk)
|__|__| sikaria/pv
|__|__| piipullista/pv

217. Kuinka usein käytätte olutta, viiniä tai väkeviä alkoholijuomia?
1 päivittäin
2 2 -3 kertaa viikossa
3 yhden kerran viikossa
4 1 tai 2 kertaa kuukaudessa
5 harvemmin
6 ei koskaan
(7 = ruokalusikallinen konjakkia illalla)

TÄMÄN JÄLKEEN KYSYMME KANSSAKÄYMISTÄNNE
MUIDEN KANSSA JA HARRASTUKSIANNE.

218. Onko Teillä lapsia?
1 ei
2 kyllä, montako? |__|__|

219. Montako niistä on elossa? |__|__|

220. Onko Teillä lapsenlapsia?
1 ei
2 kyllä, montako? |__|__|

221. Onko Teillä lapsenlapsenlapsia?
1 ei
2 kyllä, montako? |__|__|

222. Kuinka monta avioliittoa Teillä on ollut mukaan lukien nykyinen aviopuolisonne?
|__|__| avioliittoa

223. Mikä on viimeisen avioliiton solmimisvuosi? (jos naimaton koodataan 0000)
v.|__|__|__|__|

224. Kuinka monelle ystävälle voitte kertoa asioitanne täysin luottamuksellisesti?
|__|__|__| ystävälle
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SEURAAVA KYSYMYS KOSKEE VAIN NAIMISISSA TAI AVOLIITOSSA OLEVIA
225. Seuraavassa esitetään avio- tai avoliiton onnellisuuden erilaisia asteita. Keskellä oleva piste,
numero 3 eli "onnellinen" kuvaa useimpien avio- tai avoliittojen onnellisuuden astetta. Nyt
pyydämme Teitä kuvaamaan ja rengastamaan se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa Teidän avio- tai
avoliittonne onnellisuuden astetta, kun otatte huomioon kaikenlaiset asiat.

0 äärimmäisen onneton
1 kohtalaisen onneton
2 hieman onneton
3 onnellinen
4 hyvin onnellinen
5 äärimmäisen onnellinen
6 täydellinen

226. Kuinka usein lapsenne vierailevat Teidän luonanne?
1 ei ole lapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan
(asuu lapsensa kanssa = tyhjä)

227. Kuinka usein lastenlapsenne vierailevat Teidän luonanne?
1 ei ole lastenlapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

228. Kuinka usein sisaruksenne vierailevat Teidän luonanne?
1 ei ole sisaruksia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan
(asuu sisarensa kanssa = tyhjä)
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229. Kuinka usein muut sukulaisennevierailevat Teidän luonanne?
1 ei ole sukulaisia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

230. Kuinka usein ystävänne vierailevat Teidän luonanne?
1 ei ole ystäviä
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

231. Kuinka usein Te vierailette lastenne luona?
1 ei ole lapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

232. Kuinka usein Te vierailette lastenlastenne luona?
1 ei ole lastenlapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

233. Kuinka usein Te vierailette sisarustenne luona?
1 ei ole sisaruksia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
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9 harvemmin tai ei ollenkaan

234. Kuinka usein Te vierailette muiden sukulaistenneluona?
1 ei ole sukulaisia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

235. Kuinka usein Te vierailette ystävienne luona?
1 ei ole ystäviä
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 -10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

Tapaatteko mielestänne kyllin usein

ei ole haluaisin tapaan haluasin
tavata kyllin tavata
useammin usein harvemmin

236. lapsianne?................. 1.................... 2.................... 3.................... 4
237. lastenlapsianne?........ 1.................... 2.................... 3.................... 4
238. sisaruksianne?........... 1.................... 2.................... 3.................... 4
239. muita sukulaisianne?.. 1.................... 2.................... 3.................... 4
240. ystäviänne?................ 1.................... 2.................... 3.................... 4

241. Kuinka usein Te soitatte lapsillenne?
1 ei ole lapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan
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242. Kuinka usein Te soitatte lapsenlapsillenne?
1 ei ole lapsenlapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

243. Kuinka usein Te soitatte sisaruksillenne?
1 ei ole sisaruksia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

244. Kuinka usein Te soitatte muille sukulaisillenne?
1 ei ole sukulaisia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

245. Kuinka usein Te soitatte ystävillenne?
1 ei ole ystäviä
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

246. Kuinka usein lapsenne soittavat Teille?
1 ei ole lapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
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8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

247. Kuinka usein lapsenlapsenne soittavat Teille?
1 ei ole lapsenlapsia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

248. Kuinka usein sisaruksenne soittavat Teille?
1 ei ole sisaruksia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

249. Kuinka usein muut sukulaisennesoittavat Teille?
1 ei ole sukulaisia
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan

250. Kuinka usein ystävänne soittavat Teille?
1 ei ole ystäviä
2 päivittäin
3 2 - 5 kertaa viikossa
4 noin kerran viikossa
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa
6 noin kerran kuukaudessa
7 muutaman kerran vuodessa ( 3 - 10 kertaa)
8 1 - 2 kerran vuodessa
9 harvemmin tai ei ollenkaan
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251. Onko yhteydenpito lastenne kanssa muuttunut palvelutaloon muuttonne jälkeen?
Yhteydenpitoa on

1 ei ole lapsia
2 paljon enemmän
3 jonkin verran enemmän
4 saman verran kuin ennen muuttoa
5 jonkin verran vähemmän
6 paljon vähemmän

252. Onko yhteydenpito muiden sukulaistennekanssa muuttunut palvelutaloon muuttonne jälkeen?
Yhteydenpitoa on

1 ei ole sukulaisia
2 paljon enemmän
3 jonkin verran enemmän
4 saman verran kuin ennen muuttoa
5 jonkin verran vähemmän
6 paljon vähemmän

253. Onko yhteydenpito ystävienne kanssa muuttunut palvelutaloon muuttonne jälkeen?
Yhteydenpitoa on

1 ei ole ystäviä
2 paljon enemmän
3 jonkin verran enemmän
4 saman verran kuin ennen muuttoa
5 jonkin verran vähemmän
6 paljon vähemmän

254. Oletteko saaneet uusia ystäviä palvelutalon asukkaista (henkilökunnan ulkopuolelta)?
1 ei
2 kyllä, kuinka monta |__|__|__|
(kaikki = tyhjä)

255. Mikä seuraavista toteamuksista kuvaa parhaiten suhdettanne muihin palvelutalon asukkaisiin?
1 suhteemme ovat läheiset ja autamme mielellämme toisiamme tarvittaessa
2 suhteemme ovat hyvät, mutta vierailemme harvoin toistemme luona
3 suhteemme ovat etäiset

256. Haluaisitteko enemmän tai vähemmän yhdessäoloa muiden palvelutalon asukkaidenkanssa?
1 paljon enemmän
2 hieman enemmän
3 saman verran kuin nyt
4 hieman vähemmän
5 paljon vähemmän

257. Jos tarvitsette tai tarvitsisitte apua käytännön asioissa, esim. pankissa käynnissä, kävelyllä
käynnissä jne, onko Teillä ketään sellaista henkilöä joka auttaa tai todennäköisesti auttaisi Teitä?(
palvelutalon henkilökuntaa ei lueta mukaan)

1 ei
2 kyllä, kuinka monta |__|__|__|

258. Jos teillä on tai olisi mielen murheita tai henkisiä vaikeuksia, joiden takia tarvitsette tai
tarvitsisitte keskellä yötä apua keskustelun muodossa, onko Teillä ketään muualla kuin kotonanne
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tai palvelutalossa olevaa henkilöä, jolle voitte soittaa tai voisitte keskellä yötä? ( palvelutalon
henkilökuntaa ei lueta mukaan)

1 ei ole
2 kyllä, kuinka monta |__|__|__|
(0 = ei puhelinta, useita ei määrää merkitty = tyhjä)

HARRASTUKSET

OSALLISTUTTEKO SEURAAVIIN TOIMINTOIHIN JA HARRASTUKSIIN?

259. Kirjojen lukeminen? ( = kirjakasetti)
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

260. Lehtien lukeminen?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

261. Television katselu?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

262. Radion kuuntelu?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

263. Musiikin kuuntelu?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan
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264. Kortin pelaaminen?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

265. Bingon pelaaminen?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

266. Lottoaminen, veikkaus tai muut arpajaiset?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

267. Teatteri, elokuvat, konsertit, taidenäyttelyt jne.?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

268. Kerho- ja yhdistystoiminta? (muu kuin seurakunnan järjestämä)
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

269. Kirjastossa käynti?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan
(muu henkilö voi tuoda tai tilata)
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270. Kirkossa käyminen tai seurakunnan järjestämät tilaisuudet?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

271. Perhejuhlat, häät, hautajaiset, syntymäpäivät? (mikä tahansa näistä)
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

272. Kotimaassa matkustaminen?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

273. Ulkomailla matkustaminen?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

274. Opintopiiri teoria-aineet? (esimerkiksi kansalaisopiston järjestämät kieli-,
kirjallisuus- ym. piirit)

1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

275. Opintopiiri käytännön aineet? (esimerkiksi kansalaisopiston järjestämät käsityö-, puutyö- ym.
piirit)

1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan
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276. Korjaustyöt kotona/autossa/tekniset työt?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

277. Puutarhatyöt?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

278. Erilaiset käsityöt? (muut kuin kansalaisopiston tai vastaavan piirissä tapahtuvat)
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

279. Urheilun seuraaminen (katsojana urheilukisoissa)?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

280. Ulkoilmaharrastukset? (metsästys, kalastus, purjehtiminen)
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

281. Kävely?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

282. Uinti?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
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4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

283. Pyöräily, hiihto tai muu vastaava?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

284. Tanssi?
1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan

285. Jokin muu harrastus?
Mikä?________________________________________________________________

1 joka päivä
2 joka viikko
3 joka kuukausi
4 muutamia kertoja vuodessa
5 harvemmin
6 ei koskaan
7 ei muita harrastuksia

Mitä lemmikkieläimiä Teillä on?
ei kyllä

286. kissa............................................ 1.......... 2
287. koira............................................ 1.......... 2
288. lintu............................................. 1.......... 2
289. marsu.......................................... 1.......... 2
290. kala............................................. 1.......... 2
291. muu, mikä?_________________ 1.......... 2
292. muu, mikä?_________________ 1.......... 2

293. Osallistutteko harrastusryhmiin palvelutalon tai palvelukeskuksen ulkopuolella?
1 en
2 kyllä

294. Oletteko tyytyväinen harrastusmahdollisuuksiinne palvelutalossa?
1 hyvin tyytyväinen
2 tyytyväinen
3 melko tyytyväinen
4 tyytymätön
5 hyvin tyytymätön
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295. Onko harrastustenne määrä muuttunut palvelutaloon muuttonne jälkeen?
1 ei
2 kyllä, lisääntynyt
3 kyllä, vähentynyt

TÄMÄN JÄLKEEN ESITÄMME KYSYMYKSIÄ PALVELUTALOASUMISESTA
JA PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ

296. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen palvelutaloasumiseen ?
1 erittäin tyytyväinen
2 tyytyväinen
3 kohtalaisen tyytyväinen
4 hieman tyytymätön
5 erittäin tyytymätön

297. Kuinka tyytyväinen olette siihen miten asianne ovat tällä hetkellä?
1 erittäin tyytyväinen
2 tyytyväinen
3 kohtalaisen tyytyväinen
4 hieman tyytymätön
5 erittäin tyytymätön

298. Kuinka hyvin olette mielestänne sopeutuneet asumaan palvelutalossa?
1 erittäin hyvin
2 hyvin
3 kohtalaisen hyvin
4 ei erityisen hyvin
5 ei lainkaan hyvin

299. Onko palvelutalossa asuminen sellaista kuin luulitte sen olevan ennen muuttoa?
1 parempaa
2 huonompaa
3 samanlaista, mitä luulin
4 ei ollut mitään ennakko-odotuksia

300. Onko täällä asuessa ollut ikävä entiseen kotiin?
1 ei
2 joskus
3 usein

301. Kenen kanssa asutte nykyisin?
1 yksin
2 puolison tai avopuolison kanssa kahdestaan
3 lapsen / lasten ja puolison kanssa
4 lasten kanssa ilman puolisoa
5 lapsen kanssa kahdestaan
6 sisaren / sisarien tai veljen / veljien kanssa
7 muun henkilön kanssa, kenen__________________
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KYSYMME TEILTÄ PALVELUTALON PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ.

302. Kuka päätti, mitä palveluja käytätte palvelutalossa?
1 itse ( yksin tai yhdessä muiden kanssa)
2 henkilökunta
3 omaiset
4 muu/ muut, kuka_________________________________

303. Onko palvelumaksut mielestänne
1 kalliita
2 kohtuullisia
3 edullisia

Kuka yleensä siivoaa asuntonne?
ei kyllä

304. itse........................................................ 1........ 2
305. puoliso.................................................. 1........ 2
306. lapset tai sukulaiset............................... 1........ 2
307. ystävät, tuttavat, naapurit...................... 1........ 2
308. palvelutalon siivouspalvelu.................. 1........ 2
309. kunnallinen kotiavustaja / kodinhoitaja.. 1........ 2
310. yksityinen siivouspalvelu...................... 1........ 2
311. muu, kuka?_______________________ 1........ 2

Kuka yleensä laittaa ruokanne?
ei kyllä

312. itse........................................................ 1........ 2
313. puoliso.................................................. 1........ 2
314. lapset tai sukulaiset.............................. 1........ 2
315. ystävät, tuttavat, naapurit...................... 1........ 2
316. kunnallinen kotiavustaja / kodinhoitaja. 1........ 2
317. käytän palvelutalon ateriapalvelua....... 1........ 2
318. muu, kuka?______________________ 1........ 2

Kuka yleensä tekee ostoksenne?
ei kyllä

319. itse........................................................ 1........ 2
320. puoliso.................................................. 1........ 2
321. lapset tai sukulaiset............................... 1........ 2
322. ystävät, tuttavat, naapurit...................... 1........ 2
323. kunnallinen kotiavustaja / kodinhoitaja. 1........ 2
324. palvelutalon työntekijä.......................... 1........ 2
325. muu, kuka?______________________ 1........ 2

326. Oletteko tyytyväinen palvelutalon henkilökunnan toimintaan?
1 kyllä
2 en, minkä vuoksi ___________________________

327. Oletteko tyytyväinen palvelutalon palveluihin?
1 kyllä
2 en, miksi?
_______________________________________________________
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TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ

328. Kuinka monta kertaa olette käynyt lääkärin vastaanotolla ( mukaan lukien sairaalan
poliklinikkakäynnit) viimeisen 6 kk:n aikana?

|__|__|__|kertaa

329. Kuinka monta kertaa lääkäri on käynyt teidän luona kotona viimeisen 6 kk:n aikana?
|__|__|__|kertaa

330a). Kuinka monta kertaa olette ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla viimeisen 6
kk:n aikana?

|__|__|__|kertaa

330b). Kuinka monta kertaa olette ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla viimeisen 2
vuoden aikana?

|__|__|__|kertaa

KYSYMME JOITAKIN TALOUDELLISEEN ASEMAANNE LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ

Millaista eläkettä tai muuta tukea saatte asuessanne palvelutalossa?
ei kyllä

331. kansaneläkettä.................................. 1............... 2
332. ansioeläkettä.................................... 1............... 2
333. tapaturma- tai invalidieläkettä......... 1............... 2
334. lesken eläkettä................................. 1............... 2
335. perhe-eläkettä.................................. 1............... 2
336. rintamamieslisää.............................. 1............... 2
337. ylimääräistä rintamalisää................. 1............... 2
338. puolisolisää..................................... 1............... 2
339. hoitotukea........................................ 1............... 2
340. toimeentulotukea.............................. 1............... 2
341. asumistukea..................................... 1............... 2

342. Millaiseksi koette taloudellisen tilanteenne tällä hetkellä?
1 erittäin hyväksi
2 melko hyväksi
3 tyydyttäväksi
4 melko huonoksi
5 erittäin huonoksi
(jos joku muu hoitaa, ei tiedä = tyhjä)

PALVELUTALOON MUUTTOON JOHTANEET SYYT

343. Milloin muutitte palvelutaloon (kk ja v) |__|__| 19|__|__|

344. Olette asunut suurimman osan elämästänne kaupungissa vai maaseudulla?
1 kaupungissa
2 maaseudulla
3 puoliksi maaseudulla ja kaupungissa

345. Monessako eri kunnassa olette asunut elämänne aikana?
|__|__| eri kunnassa
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346. Missä asuitte ennen muuttoa palvelutaloon?
1 samassa kunnassa
2 eri kunnassa

347. Mikä oli aikaisemman asuntonne etäisyys palvelutalosta?
|__|__|__| km

(< 0,5 km = 000 km,≥ 0,5 km = 001 km)

348. Millaisessa asunnossa asuitte juuri ennen muuttoa palvelutaloon?
1 mökissä
2 omakotitalossa
3 maalaistalossa
4 rivitalossa tai paritalossa
5 kerrostalossa, monesko kerros? |__|__|, oliko hissi? 1.Ei 2.Kyllä
6 vanhusten vuokra- tai omistusasuintalossa
7 muussa vanhusten palvelutalossa
8 psykiatrisessa kuntoutuskodissa
9 invalidien palvelutalossa
10 sairaalassa, mikä ja kuinka kauan?___________________
11 vanhainkodissa, mikä ja kuinka kauan? _______________
12 muussa, missä?__________________________________

349. Monessako asunnossa olette asunut elämänne aikana mukaan lukien tämän asunnon?
|__|__|

350. Asuitteko ennen muuttoa vuokra-asunnossa vai omistusasunnossa?
1 vuokra-asunnossa
2 omistusasunnossa

351. Kuinka monta erillistä huonetta entisessä asunnossanne oli keittiö mukaan lukien?
(Erillinen huone = ovi välissä tai selkeä oviaukko)
|__|__| huone/huonetta, pinta-ala |__|__|__|m2

352. Kuinka monta henkilöä kuului samaan talouteen ennen kuin kuin muutitte palvelutaloon?
(mukaan lukien Te itse)

|__|__| henkilöä

353. Kenen kanssa asuitte ennen muuttoa?
1 yksin
2 puolison tai avopuolison kanssa kahdestaan
3 lapsen / lasten ja puolison kanssa
4 lasten kanssa ilman puolisoa
5 lapsen kanssa kahdestaan
6 sisaren/ sisarten tai/ ja veljen/veljien kanssa
7 muun henkilön kanssa, kenen________________________
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354. Kuinka usein kotisairaanhoitaja kävi luonanne ennen muuttoa palvelutaloon?
1 päivittäin, kuinka monta kertaa päivässä |__|__|
2 2 -3 kertaa viikossa
3 kerran viikossa
4 2- 3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa
6 ei kertaakaan
7 asuin vanhainkodissa tai muussa laitoksessa
(8 = kerran/kk)
(jos puolison luona = koko perhe)

355. Kuinka usein kotiavustaja/kodinhoitaja kävi luonanne ennen muuttoa palvelutaloon?
1 päivittäin, kuinka monta kertaa päivässä |__|__|
2 2 -3 kertaa viikossa
3 kerran viikossa
4 2- 3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa
6 ei kertaakaan
7 asuin vanhainkodissa tai muussa laitoksessa
(8 = kerran/kk)

356. Halusitteko itse muuttaa palvelutaloon?
1 kyllä
2 en
(3 = muuttanut vanhainkodista)

357. Muutitteko palvelutaloon vapaaehtoisesti vai vasten tahtoanne?
1 vapaaehtoisesti
2 vastentahtoisesti

358. Kenen toivomuksesta muutitte palvelutaloon?
(Rengasta pääasiallisin henkilö)

1 omasta
2 puolison
3 tyttären ( + hänen puoliso)
4 pojan ( + hänen puoliso)
5 lasten
6 lapsenlasten / -lapsien
7 muun sukulaisen/ muiden sukulaisten
8 ystävien
9 kunnan sosiaalitoimen työntekijöiden
10 kunnan terveydenhuollon työntekijöiden
11 sairaalahenkilökunnan
12 muun, kenen?______________________________

359. Kuka auttoi teitä asunnon saamisessa palvelutalosta?
(Rengasta pääasiallisin henkilö)

1 ei kukaan
2 puoliso
3 tytär ( + hänen puoliso)
4 poika ( + hänen puoliso
5 lapset
6 lapsenlapsi / -lapset
7 muu sukulainen/ muut sukulaiset
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8 ystävät
9 kunnan sosiaalitoimen työntekijät
10 kunnan terveydenhuollon työntekijät
11 sairaalahenkilökunta
12 muu, kuka ______________________________________
(13 = palvelutalon johtaja, isännöitsijä, edustaja)

Seuraavana haluamme tietää, mitkä olivat tärkeimmät syyt palvelutaloon muuttoonne?
Rengastakaa KYLLÄ niiden syiden kohdalle, jotka kuuluvat muuttoon johtaneisiin tärkeisiin
syytekijöihin. ( Muut rengastetaan EI.)

ei kyllä
360. oma sairaus tai huono terveys........................... 1............ 2
361. yksinäisyys ja turvattomuus................................ 1............ 2
362. vaikeudet saada apua kotiin............................... 1............ 2
363. avio /avopuolison huono terveydentila............... 1............ 2
364. avio /avopuolison kuolema................................. 1............ 2
365. muun omaisen / sukulaisen huono terveydentila. 1............ 2
366. muun omaisen / sukulaisen kuolema................... 1............ 2
367. vaikeudet omaisten kanssa................................. 1............ 2
368. halu asua lähempänä omaisia tai sukulaisia....... 1............ 2
369. asunnon puute/häätö tai vastaava....................... 1............ 2
370. asunto oli liian suuri.......................................... 1............ 2
371. asunto oli liian pieni.......................................... 1............ 2
372. asuntoa oli vaikea huoltaa.................................. 1............ 2
373. asunto oli puutteellisesti varustettu.................... 1............ 2
374. talossa ei ollut hissiä......................................... 1............ 2
375. pitkä matka palveluihin...................................... 1............ 2
376. huonot liikenneyhteydet...................................... 1............ 2
377. omaisten huoli.................................................... 1............ 2
378. sosiaaliviranomaisten mielipiteet...................... 1............ 2
379. terveydenhuollon työntekijöiden mielipiteet...... 1............ 2
380. halu saada turvallisuutta.................................... 1............ 2
381. vanhainkoti lakkautettiin.................................... 1............ 2
382. muu, mikä? ____________________________ 1............ 2
383. muu, mikä? ____________________________ 1............ 2

Mitkä seuraavista varusteista oli siinä asunnossa, jossa asuitte ennen muuttoanne palvelutaloon
asuin
vanhainkodissa
tai laitoksessa ei kyllä

384. kylpyhuone (sauna) 0........................ 1.......... 2
385. sisä WC................ 0........................ 1.......... 2
386. viemäri................. 0........................ 1.......... 2
387. vesijohto............... 0........................ 1.......... 2
388. sähkö.................... 0........................ 1.......... 2
389. pyykinpesukone.... 0........................ 1.......... 2
390. jääkaappi.............. 0........................ 1.......... 2
391. pakastin................ 0........................ 1.......... 2
392. puhelin................. 0........................ 1.......... 2
393. televisio.............. 0........................ 1.......... 2
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394. radio.................... 0........................ 1.......... 2
395. sähköliesi............ 0........................ 1.......... 2
396. pölynimuri........... 0........................ 1.......... 2
397. astianpesukone.... 0........................ 1.......... 2

398. Millainen oli oma terveydentilanne ennen muuttoa palvelutaloon verrattuna nykyiseen
terveydentilaanne?

1 selvästi parempi
2 parempi
3 samanlainen
4 huonompi
5 selvästi huonompi

399. Onko muutto palvelutaloon mielestänne vaikuttanut terveydentilaanne?
1 ei ole
2 on, parantavasti
3 on, huonontavasti

400. Millainen oli kykynne kävellä sisätiloissa ennen muuttoa palvelutaloon verrattuna nykyiseen
kävelykykyynne?

1 selvästi parempi
2 parempi
3 samanlainen
4 huonompi
5 selvästi huonompi

401. Millainen oli kykynne kävellä ulkona ennen muuttoa palvelutaloon verrattuna nykyiseen
kävelykykyynne?

1 selvästi parempi
2 parempi
3 samanlainen
4 huonompi
5 selvästi huonompi

402. Miltä Teistä tuntui muuttaa palvelutalon vuokra-asuntoon entisestä omasta
omistusasunnostanne?

1 en muuttanut omistusasunnosta
2 epämiellyttävältä
3 samantekevältä
4 miellyttävältä
(5 = en muuttanut vuokra-asuntoon)

403. Miltä Teistä tuntui muuttaa palvelutaloon ottaen huomioon muutto kokonaisuudessaan?
1 epämiellyttävältä
2 samantekevältä
3 miellyttävältä
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SEURAAVAKSI ESITÄN TEILLE JOUKON ELÄMÄÄ KOSKEVIA TOTEAMUKSIA. TOISET
IHMISET OVAT NÄISTÄ TOTEAMUKSISTA SAMAA MIELTÄ JA TOISET ERI MIELTÄ.
PYYDÄN TEITÄ KUUNTELEMAAN ESITTÄMÄNI TOTEAMUKSET JA VASTAAMAAN
KUNKIN KOHDALLA OLETTEKO SEN KANSSA SAMAA MIELTÄ, ERI MIELTÄ VAI
ETTEKÖ OLE ASIASTA VARMA. VOITTE MYÖS ITSE LUKEA NÄMÄ TOTEAMUKSET JA
SAMALLA HARKITA MIELIPIDETTÄNNE.

V a i h t o e h d o t
samaa eri ei osaa
mieltä mieltä sanoa

404. Tultuani vanhemmaksi elämä näyttää
sujuvan paremmin kuin mitä odotin....................................... 1.............. 2.............. 3

405. Olen saanut elämässäni enemmän menestymisen
mahdollisuuksia kuin useimmat tuntemani ihmiset................. 1.............. 2.............. 3

406. Tämä on elämäni ikävintä aikaa............................................ 1.............. 2.............. 3
407. Olen nyt yhtä onnellinen kuin nuorempanakin ...................... 1.............. 2.............. 3
408. Elämäni voisi olla onnellisempaa kuin mitä se nyt on........... 1.............. 2.............. 3
409. Nämä ovat elämäni parhaita vuosia...................................... 1.............. 2.............. 3
410. Useimmat tekemistäni asioista ovat ikävystyttäviä ja

yksitoikkoisia....................................................................... 1.............. 2.............. 3
411. Odotan, että jotakin kiinnostavaa ja miellyttävää tapahtuu

minulle tulevaisuudessa....................................................... 1.............. 2.............. 3
412. Tekemäni asiat ovat minusta nyt yhtä kiinnostavia kuin

aiemminkin........................................................................... 1.............. 2.............. 3
413. Tunnen itseni vanhaksi ja jonkin verran väsyneeksi............. 1.............. 2.............. 3
414. Tunnen ikäni, mutta se ei huolestuta minua........................... 1.............. 2.............. 3
415. Kun ajattelen elämääni taaksepäin, olen varsin tyytyväinen. 1.............. 2.............. 3
416. En muuttaisi elettyä elämääni, vaikka voisinkin.................. 1.............. 2.............. 3
417. Verrattuna muihin ikäisiini ihmisiin olen tehnyt elämässäni

varsin paljon harkitsemattomia ratkaisuja............................ 1.............. 2.............. 3
418. Verrattuna muihin ikäisiini ihmisiin vaikutan ikäistäni

nuoremmalta......................................................................... 1.............. 2.............. 3
419. Olen tehnyt suunnitelmia asioista, joita aion tehdä kuukauden

tai vuoden kuluttua............................................................... 1.............. 2.............. 3
420. Kun ajattelen elämää taaksepäin, en ole saanut useampia

eniten haluamistani asioista.................................................. 1.............. 2.............. 3
421. Verrattuna muihin ihmisiin masennun liian usein................... 1.............. 2.............. 3
422. Olen saanut paljon siitä, mitä olen odottanut elämältä........... 1.............. 2.............. 3
423. Huolimatta siitä, mitä ihmiset sanovat, suurella osalla

tavallisista ihmisistä asiat sujuvat heikommin kuin ennen..... 1.............. 2.............. 3



128

HAASTATTELIJAN ARVIOINTI HAASTATTELUTILANTEESTA

469. Vastasiko haastateltava itse kysymyksiin?
1 Ei
2 Kyllä

470. Kuka auttoi haastateltavaa haastattelutilanteessa ?
1 ei ollut avustajaa
2 avustajana oli omainen tai ystävä
3 avustajana oli palvelutalon työntekijä
4 vapaaehtoistyöntekijä

471. Olivatko haastateltavan vastaukset mielestäsi
1 asiallisia
2 hieman epäasiallisia
3 epäasiallisia

472. Muita haastattelutilanteeseen tai haastateltavaan liittyviä havaintoja:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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LOMAKE NO 1 No /_/_/_/_/ LIITE 2.

KAATUMISTUTKIMUS

POSTIKYSELYLOMAKE

Arvoisa vastaaja

Pyydämme Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen rengastamalla tai kirjoittamalla kysymyksen
jälkeen olevalle viivalle Teille sopivin vastausvaihtoehto. Älkää tehkö merkintöjä laatikoihin (/_/).
Haluamme korostaa, että kaikki tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä nimenne tule
esiin tutkimuksen missään vaiheessa.

___nimitarra____________________

1. MIKÄ ON SUKUPUOLENNE? 1 mies
2 nainen

2. MIKÄ ON SYNTYMÄAIKANNE? ______________ /_/_/_/_/_/_/

3. MIKÄ ON ASUINKUNTANNE? 1 Kiiminki
2 Ylikiiminki
3 Kempele
4 Oulunsalo
5 Hailuoto

4. MIKÄ ON TÄMÄNHETKINEN SIVIILISÄÄTYNNE?
1 naimisissa tai avoliitossa
2 naimaton
3 leski
4 eronnut

5. MIKÄ ON PERUSKOULUTUKSENNE?
1 kiertokoulu tai osia kansakoulusta
2 kansakoulu
3 enemmän kuin kansakoulu

6. OLETTEKO AIKAISEMMIN OLLUT ANSIOTYÖSSÄ?
1 ei, miksi? _______________________________
2 kyllä

Nimetkää ammattinne! (se ammatti, jossa olette toiminut suurimman
osan elämästänne) _______________________________

7. MIKÄ VAIHTOEHTO PARHAITEN KUVAA SITÄ TYÖTÄ, JOTA OLETTE TEHNYT
SUURIMMAN OSAN ELÄMÄSTÄNNE?

1 suunnittelu-, hallinto-, opetus- tai muu vastaava työ
2 työnjohtotehtävät teollisuudessa, rakennustöissä,

kaivoksissa jne.
3 ruumiillinen työ teollisuudessa, rakennustöissä, metsätöissä,

kaivoksissa jne.
4 toimistotyö, palvelutyö, esim. kaupassa tai

muu vastaava työ
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5 maanviljelys-karjanhoito tai muu maataloustyö (kuten
maalaistalon emäntä)

6 työ perheen tai kodin piirissä
7 muu työ, millainen? ___________________________________

8. MITEN TULETTE TOIMEEN NYKYISILLÄ TULOILLANNE?
1 erittäin hyvin
2 melko hyvin
3 keskinkertaisesti
4 melko huonosti
5 erittäin huonosti

9. MILLAINEN ON NYKYINEN TALOUDELLINEN ASEMANNE OTTAEN HUOMIOON
MYÖS OMISTAMANNE OMAISUUDEN?

1 erittäin hyvä
2 melko hyvä
3 keskinkertainen tai kohtalainen
4 melko huono
5 erittäin huono

10. MILLAISESSA TALOSSA TAI LAITOKSESSA ASUTTE?
1 omakotitalo tai maalaistalo
2 rivitalo (yksi kerros)
3 rivitalo (enemmän kuin yksi kerros)
4 kerrostalo, hissillä varustettu
5 kerrostalo, ilman hissiä, mutta pohjakerros
6 kerrostalo, ilman hissiä, ylempänä kuin pohjakerros
7 vanhustentalo tai veteraanitalo
8 palvelutalo
9 vanhainkoti
10 terveyskeskuksen vuodeosasto
11 muu laitos, mikä? _________________
12 muu, mikä? __________________

11. KENEN KANSSA ASUTTE?
1 yksin
2 puolison tai avopuolison kanssa kahdestaan
3 lasten ja puolison kanssa
4 lasten kanssa ilman puolisoa
5 lapsen kanssa kahdestaan
6 muun henkilön kanssa, mutta ei vanhainkodissa tai terveyskeskuk-

sen vuodeosastolla, kenen kanssa? _______________
7 vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla

12. ONKO ASUNNOSSANNE SEURAAVAT VARUSTEET?
lämmin vesi 1 kyllä 2 ei
kylpyhuone, suihku tai sauna asuinrakennuksessa 1 kyllä 2 ei
sisä -Wc 1 kyllä 2 ei
viemäri 1 kyllä 2 ei
vesijohto 1 kyllä 2 ei
sähkö 1 kyllä 2 ei
muu kuin uunipuulämmitys 1 kyllä 2 ei
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13. KUINKA KAUKANA TERVEYSKESKUKSESTA ASUTTE ? ____km

14. KUINKA KAUKANA ASUNNOSTANNE ON LÄHIN ELINTARVIKEKAUPPA
TAI MYYMÄLÄAUTON PYSÄKKI? _____km

15. MILLAISET OVAT JULKISET LIIKENNEYHTEYDET ASUNNOSTANNE
KUNNAN KESKUSTAAN?

1 erittäin hyvät
2 hyvät
3 keskinkertaiset
4 huonot
5 erittäin huonot

TÄMÄN JÄLKEEN KYSYMME TOIMINTAKYKYÄNNE.

SEURAAVIEN TOIMINTOJEN SUORITTAMISESSA ON IKÄÄNTYNEILLÄ HENKILÖILLÄ
USEIN VAIKEUKSIA. HALUAMME TIETÄÄ, ONKO TEILLÄ NYKYISIN TÄLLAISIA
VAIKEUKSIA. PYYDÄMME TEITÄ VASTAAMAAN RENGASTAMALLA TEILLE SOPIVIN
VASTAUSVAIHTOEHTO.

16. KYKENETTEKÖ LIIKKUMAAN ULKONA?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

17. KYKENETTEKÖ KÄVELEMÄÄN HUONEIDEN VÄLIÄ?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

18. KYKENETTEKÖ KULKEMAAN PORTAITA?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

19. KYKENETTEKÖ KÄVELEMÄÄN AINAKIN 400 METRIÄ?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

20. KYKENETTEKÖ KÄYTTÄMÄÄN WC:TÄ?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta
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21. KYKENETTEKÖ PESEYTYMÄÄN JA KYLPEMÄÄN ITSE?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

22. KYKENETTEKÖ PUKEUTUMAAN JA RIISUUNTUMAAN ITSE?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

23. KYKENETTEKÖ PÄÄSEMÄÄN VUOTEESTA JA VUOTEESEEN?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

24. KYKENETTEKÖ SYÖMÄÄN ITSE?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

25. KYKENETTEKÖ TEKEMÄÄN KEVYITÄ KOTITÖITÄ? (PESEMÄÄN ASTIOITA,
LAKAISEMAAN LATTIOITA)

1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

26. KYKENETTEKÖ TEKEMÄÄN RASKAITA KOTITÖITÄ? (PESEMÄN IKKUNOITA JA
LATTIOITA, YLEISTÄ KODIN SIIVOUSTA)

1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

27. KYKENETTEKÖ KANTAMAAN PAINAVIA TAVAROITA, ESIM. 5 KG:N
OSTOSKASSIA 100 METRIÄ?

1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta

28. KYKENETTEKÖ LEIKKAAMAAN VARPAANKYNTENNE?
1 en
2 jos joku auttaa
3 kyllä, vaikeuksin, mutta ilman apua
4 vaikeuksitta
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TÄMÄN JÄLKEEN KYSYMME HARRASTUKSIANNE JA KANSSAKÄYMISTÄNNE
MUIDEN HENKILÖIDEN KANSSA. KUINKA USEIN NYKYISIN HARRASTATTE
SEURAAVIA ASIOITA?

29. LUEN KIRJOJA
1 en ollenkaan
2 harvemmin kuin kerran viikossa
3 noin kerran viikossa
4 päivittäin

30. TEEN KÄSITÖITÄ TAI ASKARTELEN
1 en ollenkaan
2 harvemmin kuin kerran viikossa
3 noin kerran viikossa
4 päivittäin

31. TEEN PIHA- TAI MUITA ULKOTÖITÄ
1 en ollenkaan
2 harvemmin kuin kerran viikossa
3 noin kerran viikossa
4 päivittäin

32. KÄYN BINGOSSA
1 en ollenkaan
2 harvemmin kuin kerran viikossa
3 noin kerran viikossa
4 päivittäin

KUINKA MONTA KERTAA OLETTE VIIMEISEN 6 KUUKAUDEN AIKANA
OSALLISTUNUT SEURAAVIIN TILAISUUKSIIN? (LAITOKSISSA ASUVAT,
HUOMIOIKAA MYÖS KYSEISISSÄ LAITOKSISSA JÄRJESTETYT TILAISUUDET)

33. PERHETAPAHTUMAT, HÄÄT, HAUTAJAISET, SYNTYMÄPÄIVÄT
___________kertaa

34. TEATTERIESITYKSET, LAULUKUORON ESITYKSET, KONSERTIT, TAIDE-
NÄYTTELYT TAI ELOKUVAT

__________kertaa
35. KERHOJEN, YHDISTYSTEN JA ERILAISTEN SEUROJEN TOIMINTA-

TAPAHTUMAT TAI KOKOUKSET
__________kertaa

36. KIRJASTOKÄYNNIT
__________kertaa

37. URHEILUKILPAILUT, JOKO KATSELIJANA TAI OSALLISTUJANA
___________kertaa

38. USKONNOLLISET TILAISUUDET TAI KIRKKO
___________kertaa

39. MATKAT ULKOMAILLE
___________kertaa

40. MATKAT KOTIMAASSA (AINAKIN 100 KM)
___________kertaa

41. KÄYNNIT BINGOSSA
___________kertaa
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42. KUINKA USEIN TE NYKYISIN VIERAILETTE TAI KÄYTTE JONKIN TOISEN
LUONA, MUKAAN LUKIEN OMAT LAPSENNE?

1 päivittäin
2 2-5 kertaa viikossa
3 n. kerran viikossa
4 1-2 kertaa kuukaudessa
5 1-2 kertaa vuodessa
6 n. kerran vuodessa

43. KUINKA USEIN TEIDÄN LUONANNE KÄYDÄÄN TAI VIERAILLAAN, MUKAAN
LUKIEN OMAT LAPSENNE?

1 päivittäin
2 2-5 kertaa viikossa
3 n. kerran viikossa
4 1-2 kertaa kuukaudessa
5 1-2 kertaa vuodessa
6 n. kerran vuodessa

44. MONTAKO KERTAA VIIMEISEN KUUKAUDEN AIKANA TERVEYDENHOITAJA,
PERUSHOITAJA, KOTISAIRAANHOITAJA, KOTIAVUSTAJA TAI KODIN-HOITAJA ON
KÄYNYT LUONANNE? (LAITOKSISSA ASUVIEN EI TARVITSE VASTATA)

__________kertaa
TÄMÄN JÄLKEEN ESITÄMME KYSYMYKSIÄ TERVEYDENTILASTANNE JA
ESIINTYVISTÄ OIREISTA.

45. MILLAINEN ON TÄMÄNHETKINEN TERVEYDENTILANNE OMASTA
MIELESTÄNNE?

1 erittäin hyvä
2 melko hyvä
3 keskinkertainen
4 melko huono
5 erittäin huono

ONKO TEILLÄ VIIMEISEN KAHDEN VIIKON AIKANA ESIINTYNYT SEURAAVIA
OIREITA? (HUOMATKAA, ETTÄ KYSYMME OIREISTANNE EDELTÄNEEN KAHDEN
VIIKON AJALTA). PYYDÄMME TEITÄ RENGASTAMAAN KUNKIN KYSYMYKSEN
KOHDALLA TEILLE SOPIVIMMAN VAIHTOEHDON.

46. PÄÄNSÄRKYÄ
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

47. NIVELSÄRKYJÄ
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin
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48. LIHASSÄRKYJÄ
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

49. RINTAKIPUJA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

50. HENGENAHDISTUSTA RASITUKSESSA
1 ei

2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

51. HENGENAHDISTUSTA ILMAN RASITUSTA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

52. UMMETUSTA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

53. MAHAKIPUJA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

54. TIHENTYNYTTÄ VIRTSAAMISTARVETTA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

55. VIRTSAN VALAHTAMISTA HOUSUIHIN
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

56. PAHOINVOINTIA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin



136

57. SUUN KUIVUMISTA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

58. HUIMAUKSEN TUNNETTA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

59. KAATUILUA
1 ei
2 noin 1-2 kertaa viikossa
3 noin joka toinen päivä
4 päivittäin

60. KUINKA MONTA TUNTIA KESKIMÄÄRIN VIIKOSSA NYKYISIN KÄYTÄTTE
ULKONA TAPAHTUVAAN LIIKUNTAAN TAI SISÄLLÄ TAPAHTUVAAN LIIKUNNAN
HARRASTUKSEEN?

__________tuntia

61. MITÄ APUVÄLINETTÄ KÄYTÄTTE?
1 en mitään
2 keppi
3 kyynärsauvat tai kainalosauvat
4 kävelyteline
5 rollapyörä tai pyöräkelkka
6 pyörätuoli
7 muu, mikä? __________________
8 useita, mitkä? __________________________________________

__________________________________________
62. MIKÄ SEURAAVISTA KUVAUKSISTA VASTAA PARHAITEN NYKYISTÄ
LIIKUNTAHARRASTUSTANNE ( LIIKUNNALLA TARKOITETAAN TÄSSÄ YHTEYDESSÄ
KÄVELYÄ, JUOKSUA, HIIHTOA, UINTIA, SOUTUA, PALLOPELEJÄ, VOIMISTELUA TAI
VASTAAVAN TYYPPISTÄ LIIKUNTAA; VAIN YKSI, TEILLE PARHAITEN SOPIVA
KOHTA, RENGASTETAAN).

1 en harrasta liikuntaa enempää kuin on välttämätöntä päi-
vittäisistä kotipiirissä tapahtuvista toiminnoista suoriu-
tumiseksi

2 harrastan asioimiset, kaupassakäynnit jne. mukaan lukien,
rasittavuudeltaan kävelyyn rinnastettavaa liikuntaa 1-2
kertaa viikossa

3 harrastan asioimiset, kaupassakäynnit jne. mukaan lukien,
rasittavuudeltaan kävelyyn rinnastettavaa liikuntaa useita
kertoja viikossa

4 harrastan 1-2 kertaa viikossa sellaista liikuntaa, mikä ai-
heuttaa jonkin verran hengästymistä ja hikoilua

5 harrastan 1-2 kertaa viikossa sellaista liikuntaa, mikä ai-
heuttaa selvästi hengästymistä ja hikoilua

6 harrastan kuntourheilua useita kertoja viikossa siten, että
hikoilen ja hengästyn melko voimakkaasti liikunnan aikana
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7 harrastan kilpaurheilua ja pidän yllä kuntoani säännöllisen
harjoittelun avulla

63. PELKÄÄTTEKÖ KAATUMISTA?
1 en
2 joskus
3 usein
4 jatkuvasti

/_/
64. MIHIN TOIMENPITEISIIN (ESIM. LIUKUESTEET) OLETTE RYHTYNYT

KAATUMISEN EHKÄISEMISEKSI?
________________________________________________________

_________________________________________________________
/_/

NYT KYSYMME NAUTINTOAINEIDEN KÄYTTÖÄNNE.
65. TUPAKOITTEKO NYKYISIN?

1 en
2 kyllä

/_/
66. MONTAKO VUOTTA ELÄMÄSSÄNNE OLETTE TUPAKOINUT?

___________ vuotta
/_/_/

67. KUINKA USEIN NYKYISIN KÄYTÄTTE OLUTTA, VIINIÄ TAI VÄKEVÄÄ
VIINAA?

1 en lainkaan
2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa
3 noin 1-2 kertaa kuukaudessa
4 ei joka päivä, mutta vähintään kerran viikossa
5 päivittäin

68. MONTAKO KUPPIA KAHVIA JUOTTE KESKIMÄÄRIN PÄIVÄSSÄ NYKYISIN?
_______kuppia

KYSYMME TYYTYVÄISYYTTÄ ELÄMÄÄNNE JA SITÄ, MINKÄLAISET
MAHDOLLISUUDET TEILLÄ ON SAADA APUA JA TUKEA MUILTA HENKILÖILTÄ.

69. JOIDENKIN ON VAIKEA LÖYTÄÄ SELLAISTA HENKILÖÄ TAI SELLAISIA
HENKILÖITÄ, JOIDEN KANSSA HE VOIVAT KESKUSTELLA MILTEI MISTÄ
TAHANSA ONGELMASTAAN. MONTAKO SELLAISTA HENKILÖÄ TEILLÄ NYKYISIN
ON, MUKAAN LUKIEN OMAT LAPSENNE, JOILLE VOITTE KERTOA LÄHES KAIKKI
ONGELMANNE?

_____________henkilöä

70. MONTAKO SELLAISTA HENKILÖÄ TEILLÄ NYKYISIN ON, MUKAAN LUKIEN
OMAT LAPSENNE, JOKA AUTTAA TAI TODENNÄKÖISESTI AUTTAISI TEITÄ
KÄYTÄNNÖN ASIOIDEN (PANKISSA KÄYNTI, SIIVOUS JNE.) SUORITTAMISESSA?

______________henkilöä
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71. KUINKA TYYTYVÄINEN OLETTE TÄMÄNHETKISEEN ELÄMÄNNE?
1 erittäin tyytyväinen
2 tyytyväinen
3 melko tyytyväinen
4 melko tyytymätön
5 erittäin tyytymätön

72. KUINKA USEIN TUNNETTE ITSENNE YKSINÄISEKSI?
1 jatkuvasti
2 usein
3 kohtalaisen usein
4 harvoin
5 en koskaan

ESITÄMME ERILAISIA VÄITTÄMIÄ. LUKEKAA NE TARKKAAN JA RENGASTAKAA
SITTEN ALLA OLEVISTA VAIHTOEHDOISTA SE, JOKA PITÄÄ PAIKKANSA TEIDÄN
KOHDALLANNE. KYSYMME TUNTEMUKSISTANNE 2 VIIMEISEN VIIKON AIKANA.

73. TUNNEN ITSENI ALAKULOISEKSI JA SURULLISEKSI
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

/_/
74. ÖISIN NUKUN HUONOSTI

1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

/_/
75. AAMUISIN TUNNEN OLEVANI PARHAIMMILLANI

1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

/_/
76. SYÖN YHTÄ PALJON KUIN AIKAISEMMINKIN

1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

/_/
77. VÄSYN ILMAN MITÄÄN SYYTÄ

1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina
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78. MINUN ON HELPPO TEHDÄ RATKAISUJA
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

79. KATSON TULEVAISUUTEEN TOIVORIKKAASTI
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

80. USKON OLEVANI HYÖDYKSI JA ETTÄ MINUA TARVITAAN
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

81. ELÄMÄNI ON JOKSEENKIN TÄYNNÄ TAPAHTUMIA
1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

82. TEEN SELLAISIA ASIOITA, JOITA TEIN ENNEN, YHÄ
EDELLEEN MIELELLÄNI

1 ei koskaan tai erittäin harvoin
2 joskus
3 usein
4 enimmäkseen tai aina

KYSYMME VIELÄ MAHDOLLISESTA SAIRASTAMISESTANNE ERÄITÄ ASIOITA.
83. SAIRASTATTEKO RUOKAVALIOHOITOISTA, TABLETTIHOITOISTA TAI

INSULIINIHOITOISTA SOKERITAUTIA?
1 en
2 kyllä, ruokavaliohoitoista
3 kyllä, tablettihoitoista
4 kyllä, insuliinihoitoista

84. MINÄ VUONNA SOKERITAUTINNE ON TODETTU
0 en sairasta sokeritautia
1 sairastan sokeritautia, joka on

todettu vuonna_________________________

85. MINÄ VUONNA SOKERITAUTIINNE ALOITETTIIN LÄÄKEHOITO?
0 en sairasta sokeritautia
1 sairastan sokeritautia, mutta minulla ei ole siihen lääke-

hoitoa tai lääkehoito on lopetettu
2 on lääkehoito. Sokeritautiini on aloitettu lääkehoito

vuonna ______________________
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86. MIKÄ ON SOKERITAUTINNE LÄÄKITYS TÄLLÄ HETKELLÄ?
0 en sairasta sokeritautia tai siihen ei ole lääkitystä
1 sokeritautini tämänhetkinen lääkitys on seuraava
_________________________________ ATC /_/_/_/_/_/_/_/
_________________________________ ATC /_/_/_/_/_/_/_/

87. OLETTEKO KÄRSINYT OHIMENEVÄSTÄ TAI PYSYVÄSTÄ TOISPUOLEISESTA TAI
MOLEMMIN PUOLEISESTA YLÄRAAJA- TAI ALARAAJAHALVAUKSESTA?

0 en
1 kyllä, ohimenevästä, ensimmäisen kerran vuonna_______/_/_/_/_/_/
2 kyllä, pysyvästä, alkaen vuonna_____________________/_/_/_/_/_/

88. OLETTEKO KÄRSINYT OHIMENEVÄSTÄ TAI PYSYVÄSTÄ AIKUISELLA IÄLLÄ
ILMENNEESTÄ PUHEHALVAUKSESTA?

0 en
1 kyllä, ohimenevästä, ensimmäisen kerran vuonna_______/_/_/_/_/_/
2 kyllä, pysyvästä, alkaen vuonna_____________________/_/_/_/_/_/

KOSKA HYVÄ NÄKÖKYKY ON OLEELLISEN TÄRKEÄ KAATUMISTAPATURMIEN
EHKÄISEMISEKSI, KYSYMME VIELÄ NÄKÖKYKYYNNE LIITTYVIÄ ASIOITA.

89. MILLOIN VIIMEKSI OLETTE OLLUT SILMÄLÄÄKÄRIN TUTKIMUKSESSA?
MYÖS KÄYNNIT SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKALLA TAI SILMÄTAUTIEN
OSASTOLLA OLO LASKETAAN MUKAAN. OPTIKOLLA KÄYNTEJÄ EI
TÄSSÄ OTETA HUOMIOON.

1 viimeksi kuluneen kuukauden aikana
2 1-6 kk sitten
3 7-12 kk sitten
4 1-2 vuotta sitten
5 3-5 vuotta sitten
6 6-10 vuotta sitten
7 yli 10 vuotta sitten
8 en koskaan
9 en osaa sanoa

/_/
90. OLIKO SILMÄLÄÄKÄRI, JONKA LUONA VIIMEKSI KÄVITTE,

0 en ole käynyt silmälääkärin vastaanotolla
1 kotipaikkakunnalla vastaanottoa pitävä silmälääkäri
2 kaupungissa yksityisvastaanotolla toimiva silmälääkäri
3 sairaalan tai silmäpoliklinikan silmälääkäri
4 muu silmälääkäri, mikä? ______________________

/_/
91. MIKÄ OLI SYYNÄ KÄYNTIINNE SILMÄLÄÄKÄRILLÄ?

0 en ole käynyt silmälääkärin vastaanotolla
1 silmälasien saanti tai uusinta
2 silmään kohdistunut tapaturma
3 silmätulehdus
4 silmänpainetauti
5 muu sairaus, mikä? _______________________
6 en osaa sanoa
7 jokin muu syy, mikä?______________________
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92. ONKO TEILLÄ AIEMMIN TODETTUJA SILMÄSAIRAUKSIA?
1 ei
2 on, mitä? ________________________________ /_/_/

93. ONKO TEILLE KOSKAAN SUORITETTU SILMÄLEIKKAUSTA? JOS ON, NIIN
MIKÄ LEIKKAUS TAI MITÄ LEIKKAUKSIA?
1 ei
kyllä, minulle on suoritettu seuraava leikkaus tai
seuraavat leikkaukset
2 paineleikkaus
3 harmaakaihileikkaus
4 karsastusleikkaus
5 silmäluomileikkaus
6 kyyneltieleikkaus
7 muu leikkaus, mikä?______________________________
8 en osaa sanoa

/_/_/
94. ONKO TOINEN SILMÄNNE TOISTA SELVÄSTI HUONOMPI? JOS ON, MIKÄ

SIIHEN ON SYYNÄ?
1 molempien silmien näkö on suunnilleen samanlainen
2 toinen silmä on poistettu
3 toisen silmän näkö on ollut lapsuudesta saakka huono
4 toisen silmän näkö on aikuisena tapaturmaisesti huonontunut
5 toisen silmän näkö on aikuisena sairauden vuoksi huonontunut
6 en osaa sanoa

/_/
95. ONKO TEILLÄ SILMÄLASEJA? JOS ON, MITKÄ SEURAAVISTA LASEISTA

NYKYÄÄN OMISTATTE?
0 minulla ei ole silmälaseja
1 vain kaukolasit
2 vain lukulasit
3 kaksiteholasit
4 rajaton luku- ja kaukolasi
5 piilolasit
6 sekä kauko- että lukulasit

/_/
96. JOS TEILLÄ ON LASIT, KUINKA KAUAN TEILLÄ ON OLLEET JUURI

NÄMÄ VIIMEKSI SAAMANNE LASIT?
0 ei ole silmälaseja
1 alle kuukauden
2 1-6 kuukautta
3 7-12 kuukautta
4 1-2 vuotta
5 3-5 vuotta
6 6-10 vuotta
7 yli 10 vuotta
8 en osaa sanoa

/_/
97. MITEN NYKYÄÄN KÄYTÄTTE SILMÄLASEJANNE?

0 ei ole silmälaseja
1 kauas katsoessa
2 lähelle katsoessa
3 jatkuvasti (sekä kauas että lähelle katsoessa)
4 vain tilapäisesti
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5 en käytä lasejani ollenkaan

97. KUKA MÄÄRÄSI TEILLE NYKYISET VIIMEKSI SAAMANNE
SILMÄLASINNE?
0 ei ole silmälaseja
1 olen saanut ne toiselta henkilöltä
2 silmälääkäri määräsi
3 muu lääkäri määräsi
4 optikko määräsi
5 en osaa sanoa

99. OLETTEKO TYYTYVÄINEN NYKYISIIN SILMÄLASEIHINNE?
0 ei ole silmälaseja
1 olen tyytyväinen silmälaseihini
2 olen tyytymätön kaukolaseihini
3 olen tyytymätön lukulaseihini
4 olen tyytymätön sekä luku- että kaukolaseihini
5 en osaa sanoa

100. NÄETTEKÖ LUKEA OMILLA LASEILLANNE TAI ILMAN LASEJA?
1 en näe lukea mitään
2 en halua lukea
3 näen pääotsikot sanomalehdistä
4 näen lukea normaalia sanomalehtitekstiä
5 luen kirjoja

SEURAAVAKSI KYSYMME MAHDOLLISESTA HEIKENTYNEESTÄ NÄÖSTÄ
AIHEUTUVIA HAITTOJA. KYSYMYKSISSÄ 101-104 TARKOITAMME PARASTA NÄKÖÄ,
JONKA SAAVUTATTE JOKO LASEILLA TAI ILMAN LASEJA

101. TELEVISION KATSELU
1 näen lukea television tekstit
2 en näe lukea television tekstejä, näen vain kuvat
3 en näe lainkaan katsoa televisiota
4 muista syistä en katsele televisiota

/_/
102. ONKO HUONONTUNEESTA NÄÖSTÄ TEILLE HAITTAA KAUAS KATSOESSA?
(ESIM. BUSSIN NUMEROT)

1 kyllä
2 ei

103. ONKO HUONONTUNEESTA NÄÖSTÄ TEILLE HAITTAA LIIKKUESSA?
1 kyllä
2 ei

104. ONKO HUONONTUNEESTA NÄÖSTÄ TEILLE HAITTAA LÄHITYÖSKENTELYSSÄ?
(ESIM. LUKEMINEN, KÄSITYÖT JNE.)

1 kyllä
2 ei
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105. ONKO KÄYTÖSSÄNNE HEIKKONÄKÖISTEN APUVÄLINEITÄ? (ESIM.
SUURENNUSLASIA TAI MUUTA SELLAISTA) MITÄ?

_________________________________________________ /_/_/

VIELÄ KYSYISIMME ERÄITÄ ELÄMÄÄN LIITTYVIÄ TAPAHTUMIA JA MUUTOKSIA,
JOILLA SAATTAA OLLA MERKITYSTÄ HYVINVOINNILLE. TAPAHTUMA TAI MUUTOS
VOI OLLA MYÖNTEINEN TAI KIELTEINEN. MITÄ TÄLLAISIA TAPAHTUMIA JA/TAI
MUUTOKSIA TEILLE ON SATTUNUT VIIMEKSI KULUNEINA KAHTENA VUONNA
(1.9.1989 JÄLKEEN)
(ON SYYTÄ MAINITA MYÖS SELLAISET TAPAHTUMAT TAI MUUTOKSET,
JOIDEN MERKITYS NYT NÄYTTÄÄ VÄHÄISELTÄ, MUTTA JOTKA SATTUESSAAN
VAIKUTTAVAT TÄRKEILTÄ.
VASTATKAA JOKAISEEN KOHTAAN KYLLÄ TAI EI. RENGASTAKAA OIKEAN
VAIHTOEHDON EDESSÄ OLEVA NUMERO)

106. OMA VAKAVA SAIRASTUMINEN, LEIKKAUS
TAI TAPATURMA 1 kyllä 2 ei

107. AVIOPUOLISON, PERHEENJÄSENEN TAI
LÄHEISEN OMAISEN VAKAVA SAIRASTU-
MINEN TAI KUOLEMA 1 kyllä 2 ei

108. LÄHEISEN YSTÄVÄN VAKAVA SAIRASTU-
MINEN TAI KUOLEMA 1 kyllä 2 ei

109. MUUTOS ASUNTO-OLOISSA 1 kyllä 2 ei
110. MUUTOS TALOUDELLISESSA ASEMASSA

(esim. velat, perintö) 1 kyllä 2 ei
111. MUU MUUTOS AVIOELÄMÄSSÄ KUIN

AVIOPUOLISON KUOLEMA
(esim avioliitto, avioero, asumusero) 1 kyllä 2 ei

112. PAIKKAKUNNAN VAIHDOS 1 kyllä 2 ei
113. JOHONKIN AATTEELLISEEN, POLIITTISEEN,

USKONNOLLISEEN TAI AMMATILLISEEN
JÄRJESTÖÖN LIITTYMINEN TAI EROAMINEN 1 kyllä 2 ei

114. PYSYVÄÄN LAITOSHOITOON SIIRTYMINEN 1 kyllä 2 ei
115. JOKIN MUU TAPAHTUMA TAI MUUTOS, MIKÄ

1 kyllä 2 ei
VIELÄ KAKSI KYSYMYSTÄ LOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ.

116. YMMÄRSIN LOMAKKEEN KYSYMYKSET
1 täysin
2 aika hyvin
3 en osaa sanoa
4 aika huonosti
5 huonosti

117. TÄYTIN LOMAKKEEN
1 itse
2 itse toisen henkilön avustamana
3 toinen henkilö täytti lomakkeen puolestani

/_/
118. LOMAKKEEN TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ _______________/_/_/_/_/_/_/
SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE. MUISTUTTAISIMME VIELÄ
TEITÄ TUOMAAN LOMAKKEEN TUTKIMUSTILAISUUTEEN.
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LOMAKE 2. |__|__| |__|__|__| LIITE 3.

HAASTATTELIJAN ARVIOINTILOMAKE

2. Päivä |__|__| / |__|__| 199|__|

3. Arviointi alkoi klo |__|__| - |__|__|

4. Arviointi loppui klo |__|__| - |__|__|

5. Palvelutalon numero |__|__|

6. Haastattelijan numero |__|__|

Haastateltavan nimi _________________________________________________________

7. Haastateltavan sosiaaliturvatunnus |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__|

8. Haastateltavan sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies

9. Haastattelua ei tehty, koska
1 asukas kieltäytyi haastattelusta
2 asukas oli muuttanut pysyvästi muualle asumaan
3 asukkaan terveydentila oli heikko
4 asukkaalla oli dementia ( pisteet testistä: |__|__| )
5 asukkaalla oli afasia
6 asukas oli kuollut 1. 5. 1994 jälkeen
7 muu syy, mikä?____________________________________________

NÄÖN JA KUULON ARVIOINTI
10. Näkökyky (silmälasien kanssa, jos käyttää niitä)

1 lukee testipaperin pientä tekstiä
2 lukee testipaperin isoa tekstiä
3 ei kykene lukemaan testipaperin isoa tekstiäkään
4 näkökyvyn arviointi epävarma dementian vuoksi

11. Kuulon arviointi (kuulokojeen kanssa, jos käyttää)
1 kuulee normaalin puheen 1 metrin etäisyydeltä
2 kuulee huudon noin 1 metrin etäisyydeltä
3 kuuro

Orientoituminen (Max. piste)
12. Mikä vuosi nyt on? 1
13. Mikä vuodenaika nyt on? 1
14. Mikä kuukausi nyt on? 1
15. Mikä päivämäärä nyt on? 1
16. Mikä viikonpäivä nyt on? 1
17. Missä valtiossa olemme? 1
18. Missä läänissä olemme? 1
19. Missä kunnassa olemme? 1
20. Missä paikassa (palvelutalo, kotiosoite) 1
21. Missä huoneessa olemme?(muu tarkka määre) (Max. pisteet 10) _
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22. Mieleenpainaminen
"Painakaa mieleenne sanat KYNÄ, MAA, PILVI. Kysyn niitä kohta uudelleen."
Mitkä oli ne kolme sanaa, jotka pyysin teitä painamaan mieleenne?
Pisteet oikeiden vastausten mukaan.
Toistetaan kunnes opittu tai enintään 5 kertaa. (Max. pisteet 3) _____

23. "Luetelkaa sanan PUTKI kirjaimet lopusta alkuun." ( I-K-T-U-P.)
(montako oikein?) (Max. pisteet 5) _____

24. "Mitkä oli ne kolme sanaa, jotka pyysin Teitä painamaan mieleenne?"
(kynä, maa, pilvi) (Max. pisteet 3) _____

25. "Mikä tämä on?"( rannekello, kynä) (Max. pisteet 2) _____

26. " Kuunnelkaa tarkkaan ja toistakaa sanasta sanaan: Kissa kiipesi korkealle
puuhun." (Max. pisteet 1) _____

27. "Kuunnelkaa tarkkaan tätä ohjetta ja noudattakaa sitä: Ottakaa tämä paperi
oikeaan käteenne, taittakaa se kahtia ja pankaa se syliinne." (Max. pisteet 3) _____

28. "Lukekaa tämä lause ja noudattakaa ohjetta." (Lapussa lukee:
SULKEKAA SILMÄNNE.) (Max. pisteet 1) _____

29. "Kirjoittakaa kokonainen lause mielenne mukaan." (Lauseessa oltava subjekti
ja predikaatti, ja sen oltava järkevä. Kirjoitusvirheet eivät vaikuta. Max. pisteet 1)
_____

30. "Kopioikaa tämä kuvio( kuva 1) mahdollisimman tarkasti. Kuviossa on kaksi viisikulmiota,
jotka leikkaavat toisensa. Piirroksessa oltava oikea määrä monikulmioiden sivuja ja
leikkauspinnan pitää olla nelikulmainen. Max. pisteet 1)_____

(Max .pisteet 30) Pisteet yhteensä |__|__|
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LOMAKE No 2 No /_/_/_/_/ LIITE 4.

KAATUMISTUTKIMUS (TERVEYDENHOITAJA 1)

1. Tutkimuspäivä |__|__| / |__|__| 199|__|

2. Tutkimuspaikka |__|__| - |__|__|

3. Tutkittavan nimi __________________________

4. Syntymäaika /_/_/_/_/_/_/

5. Mentaalinen toimintakyky

Mikä vuosi
vuodenaika
kuukausi
päivämäärä
viikonpäivä (0-5) /_/

Mikä valtio
lääni
kunta
paikka (sairaala, terveyskeskus, kotiosoite)
huone (muu tarkka määre) (0-5) /_/

Mieleenpainaminen
"Painakaa mieleenne sanat: PAITA, RUSKEA, VILKAS. Kysyn niitä kohta uudelleen."
Mitkä oli ne kolme sanaa, jotka pyysin teitä painamaan mieleenne? (0-3)
Toistetaan kunnes opittu tai enintään 5 kertaa. /_/

”Vähentäkää 100:sta 7 ja tuloksesta aina edelleen 7 ja jatkakaa tätä ” (5 vähennystä 93, 86, 79, 65)
montako oikein?
TAI
”Luetelkaa sanan PUTKI kirjaimet lopusta alkuun”. I-K-T-U-P. Montako oikein? (0-5) /_/

”Mitkä oli ne kolme sanaa, jotka pyysin Teitä painamaan mieleenne?"
(PAITA, RUSKEA, VILKAS) (0-3)) /_/

"Mikä tämä on?"( rannekello, kynä) (0-2) /_/

" Kuunnelkaa tarkkaan ja toistakaa sanasta sanaan: Kissa kiipesi korkealle puuhun."
(0-1) /_/

"Kuunnelkaa tarkkaan tätä ohjetta ja noudattakaa sitä: Ottakaa tämä paperi
oikeaan käteenne, taittakaa se kahtia ja pankaa se syliinne." (0-3) /_/

"Lukekaa tämä lause ja noudattakaa ohjetta." (Lapussa lukee:
SULKEKAA SILMÄNNE.) (0-1) /_/

"Kirjoittakaa kokonainen lause mielenne mukaan." (Annetaan yksi piste, jos lause on ymmärrettävä
ja siinä on subjekti ja predikaatti. Kirjoitusvirheet eivät vaikuta. ) (0-1) /_/

"Kopioikaa tämä kuvio mahdollisimman tarkasti. ( yksi piste, jos kaikki sivut ja kulmat ovat tallella
ja leikkauspinta nelikulmainen) (0-1) /_/
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Liitetaulukko 1. Liikuntakyvyn, perustoimintojen (ADL) ja monimutkaisten toimintojen
(IADL) muuttujien reabiliteetti Kronbachin alpha-kerrointa käyttäen.

Miehet Naiset Yhteensä
Palvelutaloasunnoissa asuvat

Liikuntakyky 0.8404 0.8039 0.8107
ADL 0.7429 0.8020 0.7887
IADL 0.7798 0.7124 0.7176

Kotona asuvat
Liikuntakyky 0.8326 0.8812 0.8741
ADL 0.8599 0.8194 0.8346
IADL 0.8732 0.8274 0.8302

Palveluasunnoissa ja kotona asuvat
Liikuntakyky 0.8371 0.8393 0.8396
ADL 0.7933 0.8115 0.8071
IADL 0.8264 0.7727 0.7807
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Liitetaulukko 2. Palveluasunnoissa (N=153) ja kotona asuvien (N=153) parittaisen
logistisen regressioanalyysin muiden kuin merkitsevien selittävien tekijöiden muutokset
kahden vuoden seuranta-aikana sukupuolen mukaan.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat Chi-quare
N (%) N (%) p-arvo

Miehet ja naiset yhdessä
siviilisääty

leskeytyi 9 (6) 6 (4)
ennallaan 143 (94) 146 (95)
meni avo-/avioliittoon 1 (1) 1 (1) 0.729

taloudellinen tilanne
huononi 10 (7) 12 (8)
ennallaan 133 (87) 137 (90)
parani 10 (7) 4 (3) 0.245

asuinkumppani
asuminen yksin 8 (5) 6 (4)
ennallaan 145 (95) 143 (94)
yhdessä 0 (0) 4 (3) 0.117

omat vierailut
vähentyivät 21 (14) 27 (18)
ennallaan 117 (77) 111 (73)
lisääntyivät 15 (10) 15 (10) 0.635

vierailut
vähentyivät 20 (13) 11 (7)
ennallaan 121 (79) 130 (85)
lisääntyivät 12 (8) 12 (8) 0.230

sosiaalinen osallistuminen
väheni 19 (12) 25 (21)
ennallaan 115 (75) 121 (79)
lisääntyi 19 (12) 7 (5) 0.039

yksinäisyys
väheni 11 (7) 9 (6)
ennallaan 133 (87) 130 (85)
lisääntyi 9 (6) 14 (9) 0.517

tupakointi
lisääntyi 2 (1) 1 (1)
ennallaan 148 (97) 152 (99)
väheni 3 (2) 0 (0) 0.184

koettu terveys
huononi 23 (15) 16 (11)
ennallaan 117 (77) 125 (82)
parani 13 (9) 12 (8) 0.458

fyysinen toimintakyky
huononi 26 (17) 25 (16)
ennallaan 121 (79) 123 (80)
parani 6 (4) 5 (3) 0.939

depressiiviset oireet
lisääntyi 14 (9) 12 (8)
ennallaan 129 (84) 137 (90)
väheni 10 (7) 4 (3) 0.227
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Liitetaulukko 3. Palveluasunnoissa (N=153) ja kotona asuvien (N=153) parittaisen
logistisenregressioanalyysin merkitsevien selittävien tekijöiden muutokset sukupuolen
mukaan kahden vuoden seuranta-aikana sukupuolen mukaan.

Palveluasunnoissa
asuvat

Kotona asuvat Chi-square

N (%) N (%) p-arvo
Naiset
harrastukset

väheni 12 (11) 24 (21)
ennallaan 87 (77) 85 (75)
lisääntyi 14 (12) 4 (4) 0.008

tyytyväisyys elämään
heikkeni 23 (20) 14 (12)
ennallaan 76 (67) 81 (72)
parani 14 (12) 18 (16) 0.241

alkoholin käyttö
lisääntyi 12 (11) 2 (2)
ennallaan 92 (81) 108 (96)
väheni 9 (8) 3 (3) 0.003

lääkkeiden käyttö
lisääntyi 1 (1) 8 (7)
ennallaan 109 (97) 103 (91)
vähentyi 3 (3) 5 (2) 0.055

kognitiivinen
toimintakyky

huononi 14 (12) 3 (3)
ennallaan 96 (85) 104 (92)
parantui 3 (3) 6 (5) 0.015

Miehet
koettu terveys

huononi 9 (23) 3 (8)
ennallaan 30 (75) 34 (85)
parani 1 (3) 3 (8) 0.119
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Liitetaulukko 4. Palveluasunnoissa (N=113) ja kotona asuvien (N=113) naisten
pareittaisen logistisen regressioanalyysin muiden kuin merkitsevien tekijöiden muutokset
kahden vuoden seuranta-aikana.

Palveluasunnoissa
asuvat

Kotona asuvat Chi-square

N (%) N (%) p-arvo
Naiset
siviilisääty

leskeytyi 5 (4) 4 (4)
ennallaan 107 (95) 109 (97)
meni avo-/avioliittoon 1 (1) 0 (0) 0.569

taloudellinen tilanne
huononi 8 (7) 10 (9)
ennallaan 96 (85) 99 (88)
parani 9 (8) 4 (4) 0.334

asuinkumppani
muutos yksinasumiseen 3 (3) 6 (5)
ennallaan 110 (97) 105 (93)
muutos toisen kanssa
asumiseen

0 (0) 2 (2) 0.211

omat vierailut
väheni 16 (14) 18 (16)
ennallaan 87 (77) 85 (75)
lisääntyi 10 (8) 10 (9) 0.932

muiden vierailut
vähentyi 15 (13) 9 (8)
ennallaan 92 (81) 96 (85)
lisääntyi 6 (5) 8 (7) 0.392

sosiaalinen osallistuminen
väheni 10 (9) 18 (16)
ennallaan 88 (78) 90 (80)
lisääntyi 15 (13) 5 (4) 0.026

toistuva yksinäisyyden tunne
väheni 7 (6) 6 (5)
ennallaan 99 (88) 99 (88)
lisääntyi 7 (6) 8 (7) 0.931

tupakointi
lisääntyi 1 (1) 0 (0)
ennallaan 109 (97) 113 (100)
väheni 3 (2) 0 (0) 0.131

koettu terveys
huononi 14 (12) 13 (11)
ennallaan 87 (77) 91 (81)
parani 12 (11) 9 (8) 0.758

fyysinen toimintakyky
huononi 16 (14) 20 (18)
ennallaan 92 (81) 89 (79)
parani 5 (4) 4 (4) 0.739

depressiiviset oireet
lisääntyi 11 (10) 10 (8)
ennallaan 94 (83) 101 (89)
väheni 8 (7) 2 (2) 0.142
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Liitetaulukko 5. Palveluasunnoissa (N=40) ja kotona asuvien (N=40) miesten pareittaisen
logistisen regressioanalyysin muiden kuin merkitsevien tekijöiden muutokset kahden
vuoden seuranta-aikana.

Palveluasunnoissa
asuvat

Kotona asuvat Chi-square

N (%) N (%) p-arvo
Miehet
siviilisääty

leskeytyi 4 (10) 2 (5)
ennallaan 36 (90) 37 (93)
meni avo-/avioliittoon 0 (0) 1 (3) 0.432

taloudellinen tilanne
huononi 2 (5) 2 (5)
ennallaan 37 (93) 38 (95)
parani 1 (3) 0 (0) 0.603

asuinkumppani
muutos yksinasumiseen 5 (13) 0 (0)
ennallaan 35 (88) 38 (95)
muutos toisen kanssa
asumiseen

0 (0) 2 (5) 0.029

omat vierailut
väheni 5 (13) 9 (23)
ennallaan 30 (75) 26 (65)
lisääntyi 5 (13) 5 (13) 0.490

muiden vierailut
väheni 5 (13) 2 (5)
ennallaan 29 (73) 34 (85)
lisääntyivät 6 (15) 4 (10) 0.353

harrastukset
lisääntyi 6 (15) 7 (18)
ennallaan 31 (78) 31 (78)
väheni 3 (8) 2 (5) 0.870

sosiaalinen osallistuminen
väheni 9 (23) 7 (18)
ennallaan 27 (68) 31 (78)
lisääntyi 4 (10) 2 (5) 0.551

yksinäisyyden tunne
väheni 4 (10) 3 (8)
ennallaan 34 (85) 31 (78)
lisääntyi 2 (5) 6 (15) 0.320

tyytyväisyys elämään
heikkeni 11 (28) 5 (13)
ennallaan 24 (60) 27 (68)
parani 5 (13) 8 (20) 0.210

tupakointi
lisääntyi 1 (3) 1 (3)
ennallaan 39 (97) 39 (97)
väheni 0 (0) 0 (0) 1.000

alkoholin käyttö
lisääntyi 5 (13) 2 (5)
ennallaan 31 (78) 34 (85)
väheni 4 (10) 4 (10) 0.491

lääkkeiden käyttö
lisääntyi 2 (5) 4 (10)
ennallaan 36 (90) 33 (83)
väheni 2 (5) 3 (8) 0.607
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Jatko edelliseen taulukkoon.

Palveluasunnoissa
asuvat

Kotona asuvat Chi-square

N (%) N (%) p-arvo
fyysinen toimintakyky

huononi 10 (25) 5 (13)
ennallaan 29 (73) 34 (85)
parani 1 (3) 1 (3) 0.356

depressiiviset oireet
lisääntyi 3 (8) 2 (5)
ennallaan 35 (88) 36 (90)
väheni 2 (5) 2 (5) 0.899

kognitiivinen toimintakyky
heikkeni 5 (13) 5 (13)
ennallaan 34 (85) 34 (85)
parani 1 (3) 1 (3) 1.000

Liitetaulukko 6. Naisten heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät
seurannan alussa ja heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät sekä fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.

Yhteydessä olevat tekijät
harvat omat vierailut 6,06 (1,81-20,3) 7,25 (2,75-19,2)
harvat muiden vierailut 0,19 (0,53-0,67)
harrastusten vähäisyys 3,12 (10,1-9,60)
vähän sosiaalista osallistumista 3,02 (1,03-8,88)
huonoksi koettu terveys 4,14 (1,52-11,3) 3,20 (1,04-9,84)
heikko kognitiivinen toimintakyky 7,19 (1,49-34,6)
runsaat repressiiviset oireet 0,17 (0,03-0,91)
korkea ikä 1,08 (0,98-1,20) 1,15 (1,04-1,27)

Ennustavat tekijät
heikko fyysinen toimintakyky 19,6 (6,36-60,2) 10,7 (3,61-31,8)
runsaat repressiiviset oireet 3,89 (1,23-12,9) 3,18 (0,93-10,9)
huonoksi koettu terveys 2,61 (0,83-8,18)
yksin asuminen 9,20 (0,79-107)
korkea ikä 1,10 (1,01-1,20) 1,17 (1,07-1,28)

Heikkenemistä ennustavat tekijät
heikko fyysinen toimintakyky 2,89 (1,27-6,58)
runsaat repressiiviset oireet 2,78 (0,96-8,08)
harrastusten vähäisyys 2,06 (0,94-4,53)
korkea ikä 1,14 (1,06-1,23) 1,13 (1,04-1,23)

OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli
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Liitetaulukko 7. Seurannan alussa miesten heikkoon fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä
olevat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 0,82 (0,17-4,04) 3,20 (0,64-16,4)
matala koulutus 2,71 (0,14-52,6) 1,58 (0,17-14,7)
huono taloudellinen tilanne 7,83 (0,43-142) 3,83 (0,30-48,9)
yksin asuminen 0,64 (0,13-3,15) 1,35 (0,23-7,92)
ikä1 -1,0 (-6,35;4,35) 3,60 (-0,14 ;-7,34)
huonoksi koettu terveys 11,47 (1,97-66,67) 21,50 (3,27-141)
lääkkeiden käyttö 4,60 (0,24-86,84) 5,70 (0,30-106)
heikko kognitiivinen toimintakyky 2,50 (0,22-28,06) 2,50 (0,22-28,06)
runsaat depressiiviset oireet 0,87 (0,04-18,53) 0,80 (0,04-18,52)
tupakointi 2,80 (0,44-17,80) 0,66 (0,03-13,5)
alkoholin käyttö 0,28 (0,03-2,50) 1,30 (0,23-7,92)
harvat omat vierailut 0,40 (0,01-2,05) 0,56 (0,10-3,18)
harvat muiden vierailut 0,20 (0,02-1,76) 0,83 (0,08-7,90)
harrastusten vähäisyys 1,45 (0,29-7,18) 27,5 (3,98-190)
vähän sosiaalista osallistumista 3,30 (0,57-18,99) 1,50 (0,30-7,25)
toistuva yksinäisyyden tunne 0,44 (0,02-8,58) 0,56 (0,06-5,17)
tyytymättömyys elämään 1,82 (0,36-9,22) 0,51 (0,09-2,92)
1 keskiarvojen erotus ja 95 % luottamusväli

Liitetaulukko 8. Miesten heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 0,22 (0,06-0,82) 0,83 (0,19-3,67)
matala koulutus 3,00 (0,33-27,09) 2,6 (0,30-23,49)
huono taloudellinen tilanne 2,30 (0,14-39,31) 2,33 (0,19-28,60)
yksin asuminen 0,51 (0,16-1,63) 0,11 (0,01-2,04)
ikä1 0,9 (-2,96;4,76) -0,9 (-4,28;2,48)
huonoksi koettu terveys 2,03 (0,47-8,77) 31,89 (5,33-191)
lääkkeiden käyttö 5,71 (0,67-48,83) 3,34 (0,89-29,65)
heikko kognitiivinen toimintakyky 0,73 (0,07-7,56) 5,25 (0,64-42,90)
runsaat depressiiviset oireet 4,93 (0,42-58,56) 2,33 (0,19-28,60)
heikko fyysinen toimintakyky 3,59 (0,76-18,26) 21,00 (3,19-138,15)
tupakointi 2,62 (0,57-12,03) 0,43 (0,02-8,60)
alkoholin käyttö 1,52 (0,46-4,95) 1,46 (0,32-6,70)
harvat omat vierailut 1,16 (0,31-4,40) 0,62 (0,14-2,72)
harvat muiden vierailut 0,67 (0,21-2,20) 0,20 (0,01-3,84)
harrastusten vähäisyys 1,77 (0,55-5,62) 2,71 (0,55-13,49)
vähän sosiaalista osallistumista 2,23 (0,60-8,28) 2,39 (0,59-9,66)
toistuva yksinäisyyden tunne 2,50 (0,45-13,91) 0,12 (0,01-2,28)
tyytymättömyys elämään 0,90 (0,26-3,14) 0,96 (0,24-3,91)
1 keskiarvojen erotus ja 95 % luottamusväli



155

Liitetaulukko 9. Miesten fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 0,21 (0,05-0,88) 0,54 (0,10-2,89)
matala koulutus 2,23 (0,24-20,33) 2,22 (0,25-19,93)
huono taloudellinen tilanne 3,90 ( 0,30-51,2) 2,75 (0,22-34,04)
yksin asuminen 0,59 (0,17-1,99) 0,13 (0,01-2,40)
tupakointi 3,70 (0,78-17,47) 0,48 (0,03-10,04)
alkoholin käyttö 2,42 (0,67-8,39) 0,91 (0,16-5,03)
huonoksi koettu terveys 1,59 (0,34-7,44) 21,0 (3,75-117,00)
lääkkeiden käyttö 4,19 (0,49-36,19) 2,82 (0,32-24,99)
heikko kognitiivinen toimintakyky 10,9 (1,03-115) 6,29 (0,76-52,16)
runsaat depressiiviset oireet 3,25 (0,41-25,6) 2,75 (0,22-34,04)
heikko fyysinen toimintakyky 0,50 (0,05-4,09) 5,25 (0,94-29,44)
harvat omat vierailut 1,34 (0,32-5,74) 1,24 (0,29-5,26)
harvat muiden vierailut 1,06 (0,42-2,60) 0,59 (0,06-5,44)
harrastusten vähäisyys 1,54 (0,45-5,25) 3,33 (0,65-17,01)
vähän sosiaalista osallistumista 1,33 (0,33-5,40) 2,86 (0,67-12,28)
toistuva yksinäisyyden tunne 3,46 (0,61-19,59) 0,15 (0,01-2,68)
tyytymättömyys elämään 1,34 (0,37-4,85) 1,14 (0,27-4,80)

Liitetaulukko 10. Naisten heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät
seurannan alussa ja heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät sekä
kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
Yhteydessä olevat tekijät

harvat omat vierailut 6,29 (1,89-21,0)
heikko fyysinen toimintakyky 4,69 (1,36-16,2)
runsaat repressiiviset oireet 7,64 (1,86-31,4)
korkea ikä 1,25 (1,09-1,43) 1,26 (1,11-1,44)

Ennustavat tekijät
matala koulutus 9,52 (1,04-87,4)
tyytymättömyys elämään 3,34 (1,11-10,1)
heikko kognitiivinen toimintakyky 10,2 (2,44-43,0) 26,2 (6,62-104)
huonoksi koettu terveys 0,36 (0,10-1,24) 6,11 (1,36-27,4))
vähän sosiaalista osallistumista 3,08 (0,83-11,4)
korkea ikä 1,11 (1,01-1,22)

Heikkenemistä ennustavat tekijät
lääkkeiden käyttö 0,31 (0,11-0,89)
korkea ikä 1,06 (1,00-1,13)
huonoksi koettu terveys 3,16 (1,16-8,58)
runsaat repressiiviset oireet 0,27 (0,05-1,31)

OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
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Liitetaulukko 11. Miesten heikkoon kognitiiviseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät
seurannan alussa.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 0,35 (0,03-3,56) 2,19 (2,8-16,9)
matala koulutus 0,40 (0,04-4,49) 15,0 (1,30-170)
huono taloudellinen tilanne 2,20 (0,14-29,2) 8,17 (0,57-118)
yksin asuminen 0,89 (0,11-6,81) 1,08 (0,10-11,4)
ikä1 2,40 (-4,46;9,26) 1,90 (-3,03;6,83)
huonoksi koettu terveys 1,79 (0,17-19,5) 5,38 (0,66-43,9)
lääkkeiden käyttö 0,73 (0,07-7,80) 1,79 (0,19-16,7)
heikko fyysinen toimintakyky 0,66 (0,03-13,5) 2,50 (0,22-28,1)
runsaat depressiiviset oireet 1,17 (0,05-25,5) 2,45 (0,23-26,4)
tupakointi 2,10 (0,19-23,1) 1,92 (0,19-19,9)
alkoholin käyttö 21,1(1,08-417) 1,08 (0,10-11,4)
harvat omat vierailut 3,48 (0,18-68,79) 5,05 (0,49-52,1)
harvat muiden vierailut 1,43 (0,19-11,0) 5,05 (0,49-52,1)
harrastusten vähäisyys 3,38 (0,33-34,7) 6,76 (0,76-52,0)
vähän sosiaalista osallistumista 0,92 (0,09-9,09) 6,56 (0,63-68,1)
toistuva yksinäisyyden tunne 11,8 (1,29-107) 1,21 (0,12-12,8)
tyytymättömyys elämään 0,73 (0,70-7,56) 4,65 (0,45-47,9)
1 keskiarvojen erotus ja 95 % luottamusväli

Liitetaulukko 12. Miesten heikkoa kognitiivista toimintakykyä ennustavat tekijät..

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 3,10 (0,55-17,6) 0,67 (0,12-3,74)
matala koulutus 2,78 (0,14-54,0) 5,67 (0,30-106)
huono taloudellinen tilanne 1,21 (0,05-27,8) 3,07 (0,24-38,6)
yksin asuminen 6,26 (0,70-56,1) 1,17 (0,20-6,70)
ikä1 3,30 (-1,91;8,51) 3,40 (-0,16;6,96)
huonoksi koettu terveys 0,27 (0,03-2,41) 1,81 (0,30-10,9)
lääkkeiden käyttö 1,62 (0,17-15,1) 0,48 (0,10-2,35)
heikko kognitiivinen toimintakyky 2,44 (0,22-27,5) 3,07 (0,25-38,6)
runsaat depressiiviset oireet 0,85 (0,04-18,1) 0,71 (0,03-15,0)
heikko fyysinen toimintakyky 0,73 (0,08-6,80) 3,41 (0,51-22,87)
tupakointi 0,30 (0,02-5,96) 2,00 (0,18-22,10)
alkoholin käyttö 0,27 (0,03-2,41) 1,03 (0,18-5,86)
harvat omat vierailut 0,86 (0,15-5,01) 1,65 (0,36-7,47)
harvat muiden vierailut 0,50 (0,09-2,82) 1,81 (0,30-10,9)
harrastusten vähäisyys 0,78 (0,16-3,89) 4,80 (0,87-26,5)
vähän sosiaalista osallistumista 0,46 (0,05-4,21) 1,33 (0,28-6,35)
toistuva yksinäisyyden tunne 1,40 (0,14-14,1) 0,50 (0,55-4,56)
tyytymättömyys elämään 0,32 (0,04-2,92) 1,37 (0,30-6,18)
1 keskiarvojen erotus ja 95 % luottamusväli
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Liitetaulukko 13. Miesten kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 1,81 (0,60-5,47) 0,30 (0,06-1,56)
matala koulutus 1,70 (0,30-9,67) 0,18 (0,02-1,15)
huono taloudellinen tilanne 0,49 (0,05-4,97) 7,09 (0,59-85,7)
yksin asuminen 3,39 (1,05-11,0) 0,22 (0,03-1,90)
tupakointi 0,47 (0,09-2,61) 1,03 (0,10-10,8)
alkoholin käyttö 0,88 (0,28-2,79) 0,90 (0,21-3,94)
huonoksi koettu terveys 0,16 (0,02-1,36) 0,86 (0,16-4,75)
lääkkeiden käyttö 0,71 (0,19-2,71) 0,40 (0,10-1,56)
heikko fyysinen toimintakyky 0,62 (0,32-1,15) 1,64 (0,26-10,1)
heikko kognitiivinen toimintakyky 14,0 (5,50-35,8) 1,58 (0,13-19,0)
runsaat depressiiviset oireet 0,99 (0,46-2,14) 0,68 (0,07-6,60)
harvat omat vierailut 1,20 (0,34-4,24) 0,94 (0,26-3,39)
harvat muiden vierailut 0,38 (0,12-1,21) 10,57 (2,13-52,6)
harrastusten vähäisyys 0,51 (0,17-1,56) 2,10 (0,43-10,35)
vähän sosiaalista osallistumista 0,89 (0,24-3,35) 0,92 (0,24-3,56)
toistuva yksinäisyyden tunne 0,78 (0,13-4,59) 0,63 (0,12-3,36)
tyytymättömyys elämään 0,36 (0,10-1,32) 1,75 (0,50-6,17)

Liitetaulukko 14. Naisten depressiivisiin oireisiin yhteydessä olevat tekijät seurannan
alussa ja depressiivisiä oireita ennustavat tekijät sekä depressiivisten oireiden
lisääntymistä ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
Yhteydessä olevat tekijät

harvat omat vierailut 4,41 (1,41-13,7)
toistuva yksinäisyyden tunne 4,47 (1,38-14,5) 9,90 (3,17-30,9)
harrastusten vähäisyys 4,58 (1,29-16,2)
vähän sosiaalista osallistumista 4,91 (1,57-15,4)
tyytymättömyys elämään 5,21 (1,66-16,3)

Ennustavat tekijät
heikko fyysinen toimintakyky 3,40 (1,27-9,10)
runsaat depressiiviset oireet 8,18 (2,72-24,6) 42,8 (9,39-195)
toistuva yksinäisyyden tunne 3,10 (1,03-9,35)
korkea ikä 1,21 (1,08-1,35)

Lisääntymistä ennustavat tekijät
heikko fyysinen toimintakyky 3,40 (1,23-9,41)
vähän sosiaalista osallistumista 3,05 (0,98-9,44)
korkea ikä 1,19 (1,05-1,36)

OR 95 %: ”vedonlyöntisuhteiden suhde” , suhteellinen vaara
1 jatkuva muuttuja ja 95 % luottamusväli
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Liitetaulukko 15. Miesten depressiivisiin oireisiin yhteydessä olevat tekijät seurannan
alussa.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 0,35 (0,03-3,56) 1,03 (0,09-12,2)
matala koulutus 0,40 (0,04-4,49) 0,86 (0,08-9,01)
huono taloudellinen tilanne 2,02 (0,10-53,2) 3,06 (0,27-34,3)
yksin asuminen 0,27 (0,03-2,81) 1,67 (0,14-20,0)
ikä1 4,60 (-2,18;11,4) 1,30 (-4,37;6,97)
huonoksi koettu terveys 1,79 (0,17-19,5) 2,39 (0,20-29,3)
lääkkeiden käyttö 2,56 (0,12-51,0) 1,33 (0,14-13,0)
heikko kognitiivinen toimintakyky 1,17 (0,05-25,5) 2,45 (0,23-26,4)
heikko fyysinen toimintakyky 2,50 (0,22-28,1) 1,16 (0,16-16,5)
tupakointi 2,10 (0,19-23,1) 2,45 (0,23-26,4)
alkoholin käyttö 2,00 (0,26-15,5) 0,77 (0,08-7,51)
harvat omat vierailut 1,03 (0,10-10,8) 6,60 (0,69-63,39
harvat muiden vierailut 1,43 (0,19-11,0) 1,10 (0,11-10,9)
harrastusten vähäisyys 3,38 (0,33-34,7) 2,75 (0,22-34,0)
vähän sosiaalista osallistumista 3,09 (0,39-24,6) 9,25 (0,96-89,4)
toistuva yksinäisyyden tunne 3,07 (0,27-35,3) 8,40 (0,69-102)
tyytymättömyys elämään 2,40 (0,31-18,7) 0,68 (0,06-8,0)
1 keskiarvojen erotus ja 95 % luottamusväli

Liitetaulukko 16. Miesten depressiivisiä oireita ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa asuvat Kotona asuvat
Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 2,36 (0,40-14,2) 1,47 (0,22-9,71)
matala koulutus 0,23 (0,03-1,61) 1,05 (0,10-10,5)
huono taloudellinen tilanne 1,41 (0,06-33,2) 1,12 (0,05-26,03)
yksin asuminen 1,84 (0,31-11,0) 0,84 (0,09-8,32)
ikä1 0,00 (-5,62;5,62) 1,60 (-2,88;6,08)
huonoksi koettu terveys 7,00 (1,14-43,0) 1,08 (0,11-10,9)
lääkkeiden käyttö 1,32 (0,14-12,6) 1,33 (0,14-13,1)
heikko kognitiivinen toimintakyky 4,60 (0,35-60,2) 5,75 (0,42-78,1)
runsaat depressiiviset oireet 3,00 (0,26-34,6) 5,75 (0,42-78,1)
heikko fyysinen toimintakyky 1,40 (0,14-14,12) 1,75 (0,17-18,39)
tupakointi 8,60 (1,35-54,6) 0,89 (0,04-19,0)
alkoholin käyttö 4,86 (0,80-29,6) 0,75 (0,08-7,38)
harvat omat vierailut 5,46 (0,29-103) 1,02 (0,16-6,67)
harvat muiden vierailut 3,05 (0,51-18,3) 0,43 (0,02-8,60)
harrastusten vähäisyys 0,50 (0,08-2,99) 3,90 (0,55-27,7)
vähän sosiaalista osallistumista 1,41 (0,23-8,80) 3,64 (0,55-24,2)
toistuva yksinäisyyden tunne 5,50 (0,76-39,9) 0,95 (0,10-9,47)
tyytymättömyys elämään 2,43 (0,44-13,5) 2,50 (0,38-16,4)
1 keskiarvojen erotus ja 95 % luottamusväli
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Liitetaulukko 17. Miesten depressiivisten oireiden lisääntymistä ennustavat tekijät.

Palveluasunnoissa
asuvat

Kotona asuvat

Tekijät OR 95 % lv. OR 95 % lv.
leski, eronnut, naimaton 1,67 (0,30-9,24) 0,67 (0,08-6,13)
matala koulutus 0,22 (0,04-1,09) 0,75 (0,09-6,53)
huono taloudellinen tilanne 2,67 (0,24-29,9) 2,45 (0,23-26,4)
yksin asuminen 1,35 (0,24-7,42) 0,56 (0,06-5,19)
huonoksi koettu terveys 7,67 (1,49-39,54) 1,50 (0,17-12,97)
lääkkeiden käyttö 1,00 (0,12-8,08) 0,92 (0,11-8,18)
heikko kognitiivinen toimintakyky 3,19 (0,46-22,20) 4,25 (0,56-32,08)
heikko fyysinen toimintakyky 1,71 (0,22-13,22) 2,29 (0,27-19,04)
tupakointi 3,92 (0,78-19,88) 1,14 (0,14-9,59)
alkoholin käyttö 2,84 (0,52-15,57) 1,08 (0,12-9,49)
harvat omat vierailut 0,58 80,06-5,18) 0,50 (0,06-4,50)
harvat muiden vierailut 5,57 (0,67-46,59) 0,86 (0,09-8,20)
harrastusten vähäisyys 0,26 (0,03-2,17) 1,75 (0,20-14,59)
vähän sosiaalista osallistumista 1,85 (0,35-9,84) 1,90 (0,30-12,41)
toistuva yksinäisyyden tunne 2,04 (0,27-15,40) 0,62 (0,07-5,76)
tyytymättömyys elämään 3,35 (0,62-18,27) 1,39 (0,21-9,17)
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