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Abstract
The aim of this study was to construct a theory of an environment supporting the well-being of the
home-dwelling elderly from Northern Finland. The development process proceeded as follows: 1)
description of elements of environment supporting the well-being of home-dwelling elderly aged
over 65 years (physical, social and symbolical environment) and, using concept synthesis,
construction of hypothetical models of a physical, social and symbolic environment supporting wellbeing, 2) development of an indicator to test the hypothetical models and 3) testing the hypothetical
models.
The analysed data (N = 39) of the first stage consisted of theme interviews with home-dwelling
elderly persons. Hypothetical models of an environment supporting the well-being of home-dwelling
elderly were constructed using inductive concept synthesis. In the second stage, the reliability of the
indicator designed to test the hypothetical models was evaluated by a panel of experts consisting of
15 students of nursing science and three doctors of Health Sciences. The data (n = 96) used to test the
reliability of the second indicator consisted of the results of a postal questionnaire to elderly over the
age of 65 from Northern Finland. The questionnaire also included questions about answering the
indicator aimed further development. The data were analysed by looking at descriptive statistics and
correlation coefficients. The data (n = 328) of the final stage of the study comprised again homedwelling elderly from Northern Finland. The data were analysed using explorative and confirmatory
factor analyses to test the hypothetical models. In addition, the data were analysed using statistical
methods.
According to the theory, an environment supporting the well-being of home-dwelling elderly from
Northern Finland is made up by its physical, social and symbolical attributes. The attributes defining
a physical environment supporting well-being are a northern environment, an environment ensuring
safety and a pleasant physical environment. A social environment supporting well-being is made up
of the availability of assistance, contact with family members, friends supporting well-being and a
pleasant living community. A symbolic environment supporting well-being comprises the idealistic
attributes of well-being, spirituality, the normative attributes of well-being and historicalness.
The information gained from the study can be used to broaden the knowledge base of
gerontological nursing science and gerontological nursing in supporting the health and well-being of
home-dwelling elderly.

Keywords: aged, home living, Northern Finland, nursing models, nursing theory, physical
environment, quality of life, social environment, symbolical environment

Elo, Satu, Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia
tukevasta ympäristöstä
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja
terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, PL 5300, 90014 Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen
sairaala, PL 10, 90029 OYS
Acta Univ. Oul. D 889, 2006
Oulu

Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa teoria kotona asuvien pohjoissuomalaisten
ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Teorian kehittämisprosessi eteni seuraavasti: 1)
kuvattiin kotona asuvien yli 65-vuotiaiden pohjoissuomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tukevan
ympäristön osa-alueita (fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen ympäristö) ja rakennettiin
käsitesynteesin avulla hypoteettiset mallit hyvinvointia tukevista fyysisestä, sosiaalisesta ja
symbolisesta ympäristöstä, 2) kehitettiin mittari hypoteettisten mallien testaamiseksi ja 3) testattiin
hypoteettisia malleja.
Ensimmäisen vaiheen analysoitavan aineiston (n = 39) muodostivat kotona asuvien yli 65vuotiaiden ikääntyneiden teemahaastattelut. Induktiivisen käsitesynteesin avulla tuotettiin
hypoteettiset mallit pohjoissuomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä.
Toisessa vaiheessa hypoteettisten mallien testaamiseksi kehitetyn mittarin luotettavuutta arvioi
asiantuntijapaneelissa 15 hoitotieteen loppuvaiheen opiskelijaa sekä kolme terveystieteiden tohtoria.
Toisen mittarin luotettavuuden testaamisessa käytetyn aineiston (n = 96) muodostivat
pohjoissuomalaisten yli 65-vuotiaaiden ikääntyneiden postikyselyn vastaukset. Kyselylomake sisälsi
myös mittariin vastaamista koskevia kysymyksiä sen edelleen kehittämiseksi. Aineisto analysoitiin
tarkastelemalla tilastollisia tunnuslukuja ja korrelaatiokertoimia. Tutkimuksen viimeisen vaiheen
aineisto (n = 328) muodostui niin ikään kotona asuvista pohjoissuomalaisista ikääntyneistä.
Aineistolle tehtiin eksploratiiviset ja konfirmatoriset faktorianalyysit hypoteettisten mallien
testaamiseksi. Lisäksi aineistoa analysoitiin tilastollisin menetelmin.
Kehitetyn teorian mukaan pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukeva
ympäristö rakentuu sen fyysisten, sosiaalisten ja symbolisten ominaisuuksien myötä. Hyvinvointia
tukevaa fyysistä ympäristöä määrittävät pohjoinen ympäristö, turvallisen toiminnan mahdollistava
ympäristö ja viihtyisä fyysinen ympäristö. Hyvinvointia tukeva sosiaalinen ympäristö rakentuu avun
saamisesta, yhteydenpidosta omaisiin, ystävistä ja viihtyisästä asuinyhteisöstä. Hyvinvointia tukeva
symbolinen ympäristö muodostuu hyvinvoinnin ideaalisista ominaisuuksista, hengellisyydestä,
hyvinvoinnin normatiivisista ominaisuuksista ja historiallisuudesta.
Tutkimuksessa tuotetulla tiedolla voidaan laajentaa gerontologisen hoitotieteen tietoperustaa
tuettaessa kotona asuvien ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Gerontologisessa hoitotyössä
teoriaa voidaan käyttää eräänlaisena ajattelun tai päätöksenteon apuvälineenä jäsentämään
ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa ympäristöä.

Asiasanat: fyysinen ympäristö, hyvinvointi, ikääntyneet, kotona asuminen, Pohjois-Suomi,
sosiaalinen ympäristö, symbolinen ympäristö, teorian kehittäminen

Omalle porukalleni

Alkusanat
Kiinnostukseni tutkimustyötä kohtaan heräsi jo opiskellessani sairaanhoitajaksi.
Maisteriopintojen myötä unelma tutkijan urasta kasvoi kasvamistaan. Muistan, kun
opintojeni puolivälissä rohkenin koputtaa professori Arja Isolan ovea kysyäkseni, miten
haetaan jatko-opiskelijaksi. Hän kehotti kohteliaasti minua tekemään ensin pro gradututkielmani. Graduni teinkin hänen lempeässä ohjauksessaan ja suunnitelmani
väitöskirjan aloittamisesta kypsyi samaan aikaan. Sydämellisyys ja innostavuus kuvaavat
mielestäni parhaiten sitä otetta, jolla hän on ohjannut tutkimustyötäni gradusta tähän
hetkeen. Se on kuljettanut minua yli niiden hetkien, jolloin väitöskirjan tekeminen on
tuntunut
loputtomalta
suossa
tarpomiselta.
Hänen
vanhustutkimuksen
asiantuntemuksensa sekä hänen hankkeensa tarjoamat tutkijankuukaudet ovat olleet
korvaamaton apu tutkimustyölleni.
Väitöskirjaani aloittaessa sain myös toisen ohjaajan, professori Helvi Kynkään. Hän
on esimerkillään pitkäjänteisessä teorian kehittämistyössä osoittanut minulle, kuinka
kiehtovaa ja haastavaa teorian kehittäminen on, ja rohkaisten palauttanut minut jokaisen
harha-askeleen jälkeen oikealle polulle. Eikä tehtävä ole aina ollut helppo visioivan
tutkijanalun kanssa. Hänellä on kuitenkin uskomaton taito rakentavan palautteen
antamiseen. Suurimmat kiitokseni haluan osoittaa molemmille ohjaajilleni, olen ollut
etuoikeutettu saadessani kaksi ohjaajaa. Teillä on ollut aina aikaa, kun olen nojaillut
ovenpieliinne, tietysti aikaa varaamatta.
Pohjoisen ympäristön teemoihin liittyvistä ajatuksia virittävistä keskusteluista haluan
esittää sydämellisen kiitokseni seurantaryhmääni kuuluneelle emeritusprofessori Juhani
Hassille. Väitöskirjani esitarkastajia professori Tarja Suomista ja dosentti Päivi
Voutilaista kiitän arvokkaasta ja rohkaisevasta palautteesta väitöskirjani yksityiskohtien
selkiinnyttämiseksi ja täydentämiseksi.
Väitöskirjatutkimus vaatii väistämättä ulkopuolisiin asiantuntijoihin turvautumista.
Kiitos FM Helena Laukkalalle ja FM Marianne Silénille asiantuntija-avustanne
faktorianalyysien toteuttamiseksi. Kielenhuollosta kiitos kuuluu FM Jukka Käräjäojalle ja
englanninkielisen tiivistelmän laatimisesta FM Anna Vuolteenaholle.
Haluan osoittaa nöyrimmät kiitokseni niille säätiöille ja tahoille, jotka ovat apurahoja
myöntämällä tukeneet väitöskirjani tekemistä. Tätä taloudellista tukea olen saanut Miina
Sillanpään säätiöltä, Antti ja Jenny Wihurin säätiöltä, Sairaanhoitajien koulutussäätiöltä,

Hoitotieteiden tutkimusseura ry:ltä ja Tauno Tönning säätiöltä sekä Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriltä ja Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulusta.
Tutkijakoulun henkilökuntaa haluan lisäksi kiittää monitieteisestä kurssitarjonnasta.
Lämmin kiitokseni kaikille niille ikääntyneille, jotka oman arkensa keskellä
osallistuivat haastatteluihini tai antoivat aikaansa kyselylomakkeen täyttämiseen. Kiitos
myös yhteistyöstä Eläkeliitto ry:lle, erityisesti sen toiminnanjohtaja Jukka Salmiselle.
Ystävällisyytesi ja avuliaisuutesi postikyselyjen toteuttamiseksi on ollut tutkimukseni
kannalta korvaamatonta.
Kun työpaikkana on yliopisto, voi väitöskirjantekijänä hyödyntää valtavaa määrää eri
tutkimusalojen asiantuntijoita. Jälleen kerran olen ollut etuoikeutettu saadessani
työskennellä näiden ihmisten kanssa Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella. Kiitos
kaikille työyhteisöni jäsenille keskusteluista, jotka osaltaan ovat virittäneet uusia
ajatuksia sekä arkea piristävistä hervottomistakin nauruhetkistä. Erityinen kiitos
osastosihteeri Eija Tuomelle, tiedät kyllä mistä kaikesta.
Meitä on vuosien varrella työskennellyt laitoksella suhteellisen tiivis samaan aikaan
opintonsa aloittanut jatko-opiskelijajoukko ja olemme opintojemme edessä tukeneet
toinen toisiamme. Antti, Kati, Mari, Maria, Marjo S, Reetta, Sirpa T ja edelläkävijämme
Sanna sekä koko hoitotieteen jatkoseminaariryhmä, polku olisi ollut paljon kuoppaisempi
ilman vertaistukea.
Opiskelu on ollut aina luonnollinen osa elämääni, mutta tasapainon säilyttämiseksi on
oltava läheisiä ihmisiä, joiden kanssa voi viettää vapaa-aikaa. Kiitos teille ystävät ja
sukulaiset, lähellä ja kaukana, vapaa-aikani rikastuttamisesta sekä arjen ilosta. Mummoa
ja ukkia kiitän kahvihetkistä, jotka ovat katkaisseet väitöskirjani kirjoittamisprosessia
kotona työskennellessäni. Mummolaan on ajatuksen jumittaessa ollut aina hyvä kipaista.
Kummityttöni Siiri, vauva-ajastasi tähän päivään meitä on yhdistänyt yksi tekijä: kasvava
kiinnostus ympäristöämme kohtaan, joka eri tavoin on lisännyt meidän molempien
käsitystämme ympäröivästä maailmasta. Sinä olet ollut yksi elämäni valopilkuista ja
väitöskirjani tekemiseen kuluva aika on konkretisoitunut kasvuasi seuratessani.
Äiti ja isä, teillä on ollut suuri merkitys siihen, että olen jatkanut opiskeluani. Teiltä
saamani rohkaisu ja koulutuksen merkityksen korostamisenne jo kouluajoiltani asti on
kannatellut tähän päivään. Unohtamatta sitä kaikkea muuta tukea, joka on mahdollistanut
opiskeluni. Yrittäjäperheessä kasvaessani ja vanhempiani seuratessani olen nähnyt,
kuinka elämässä pärjätäkseen ei voi jäädä laakereilleen lepäämään. Tätä esimerkkiä olen
parhaani mukaan koettanut toteuttaa myös omassa tutkimustyössäni. Kiitos teille äiti ja
isä, että olette rakentaneet (niin fyysisesti kuin henkisesti) meille lapsille kodin, jossa on
ollut turvallista kasvaa ja hyvä kunkin vuorollaan ponnistaa maailmalle. Sisarukseni Suvi
ja Mikko, nykyisissä elämäntilanteissamme kiinnostus ympäristöön yhdistää meitä, teitä
se tosin kiinnostaa hieman teknisemmässä mielessä. Toivotan teille sylikaupalla
menestystä omaan opiskeluunne!
Sami, yhdessä viettämäämme arkeen on onneksi mahtunut muutakin kuin
väitöskirjani. Sinun lapsuudenkodistasi Vantaalla on muodostunut meille paikka, jonne
yhdessä olemme matkustaneet tapaamaan perhettäsi ja ystäviäsi. Kiitos
appivanhemmilleni Pirkolle ja Sepolle täysihoidosta, joka osaltaan on mahdollistanut
totaalisen arjesta irtautumiseni eteläisessä Suomessa vieraillessamme. Tutkijan työhön
kuuluu ylä- ja alamäkeä, joka purkautuu kotona hyvin vaihtelevana tunnekirjona.

Puolisolta tämä edellyttää myötäelämistä ja ymmärtämystä. Kiitos Sami, että olet
sitkeästi sietänyt ”tosikko-asiallisen” noviisitutkijan niin sekasortoista työhuonetta,
puheripulia kuin lyhytsanaisuuttakin...
Omistan tämän työni omalle porukalleni. Kokoonnutaan jatkossakin leppoisin
tunnelmin Vihiluodontien keittiönpöydän ääreen, ihan vaan ”omalla porukalla” sen
laajimmassa merkityksessään, tuolien määrän kasvaessa.
Semmareiden laulunsanoin ”Hetkiä hienoja on elämä pullollaan – – Teen
haavematkaa kohti unelmaa”.
Elokuussa 2006

Lyhenteet
AGFI
CAIC
CFA
CFI
GFI
df
EFA
KMO

Adjusted goodness of fit index, mallin hyvyyden mitta vapausasteet huomioiden
Consistent Akaike’s information criteria, mallin informatiivisuuden kriteeri
Confirmatory factor analysis, konfirmatorinen faktorianalyysi
Comparative fit index, mallin hyvyyden mitta vapausasteet huomioiden
Goodness of fit index, mallin hyvyyden mitta suhteessa havaittuun malliin
Degrees of freedom, vapausasteet
Eksploratory factor analysis, eksploratiivinen faktorianalyysi
Kaiser-Meyer-Olkin test, indikaattori kahden muuttujan välisen yhteyden
tarkastelussa
NFI
Normed fit index, mallin hyvyyden mitta suhteessa nollamalliin
PCA
Principal component analysis, pääkomponenttianalyysi
RMR Root mean square residual, mallin keskimääräisen jäännöskovarianssin ja
jännösvarianssin indeksi
RMSEA Root mean square error of approximation, mallin hyvyyden mitta suhteessa
täydelliseen malliin
SD
Standard deviation, keskihajonta
χ2
Chi square, Khiin neliö -testi
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tausta
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien
ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Kiinnostus ympäristön merkityksestä
ikääntyneiden hyvinvoinnin osa-tekijänä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien
aikana. Yksi syy on vanhusten määrän nopea kasvu (Sarola 1996), sillä Suomi on yksi
Euroopan nopeimmin ikääntyvistä maista. Suomen asukkaista 16 % (830 940) on
täyttänyt 65 vuotta. Pohjoissuomalaisten yli 65-vuotiaiden osuus vuoden 2004 loppuun
mennessä oli 12 % (97 825) koko maan ikääntyneistä (Tilastokeskus 2004). Vuoteen
2010 mennessä yli 75-vuotiaiden osuuden on ennustettu kasvavan koko Suomessa 18
prosenttiin (Statistics Finland 2003, StakesTieto 2003) ja vuonna 2030 on yli 65vuotiaiden osuus jo 1,3 miljoonaa. Tällöin joka neljäs on vähintään 65-vuotias (Nissinen
& Santalo 2001).
Ympäristöön
kohdistuvaa
kiinnostusta
osoittaa
myös
Terveys
2015
-kansanterveysohjelman linjaus, jonka mukaisesti on iäkkäille väestöryhmille kehitettävä
sellaisia asumis-, lähipalvelu- ja liikenneympäristöjä, jotka turvaavat toimintakyvyn
alentuessakin itsenäisen elämän edellytykset (Valtioneuvoston periaatepäätös 2001).
Lisäksi ikäihmisten hoito- ja palvelujärjestelmän keskeinen tavoite on kotona asumisen
tukeminen mahdollisimman pitkään (Virnes ym. 2006, Ronkainen ym. 2002). Myös
kuntatasolla on pyritty tukemaan ikääntyneiden kotona asumista, ja vähentämään
laitospaikkoja laatimalla kuntakohtaisia ikä- tai vanhuspoliittisia ohjelmia (Virnes ym.
2006, Olsbo-Rusanen & Väänänen-Sainio 2003). Pääsääntöisesti kuntien vanhustenpalveluiden järjestämisessä painotetaan ennakoivaa ja ehkäisevää toimintaa sekä
seudullista yhteistyötä (Virnes ym. 2006). Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan lisää tietoa
siitä ympäristöstä, jossa ikääntynyt viettää suurimman osan ajastaan (Sarola 1993). Tämä
käsittää
kodin,
asuinympäristön
sekä
lähiympäristön
palveluineen
ja
toimintamahdollisuuksineen. Ikääntyneet voivat olla muita ikäryhmiä herkempiä
altistumaan ympäristössä tapahtuville muutoksille ja hyvinvointivaikutuksille. Tämä
johtuu siitä, että he viettävät kotonaan paljon aikaa, ovat riippuvaisempia ympäristön
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tarjoamista mahdollisuuksista elämänlaadun parantamiseksi ja saattavat olla enemmän
emotionaalisesti kiintyneitä ympäristöönsä (Wen ym. 2005).
Hoitotieteen teorian kehittäminen tutkimuksen avulla on yleistynyt 1980-luvulta
alkaen käsiteanalyysien muodossa. Kuitenkin vasta 1990-luvulla näitä tutkimuksia
julkaistiin tieteellisissä aikakausilehdissä, ja samoihin aikoihin käynnistyi keskustelu
eritasoisten teorioiden merkityksestä tieteen kehittämiselle. (Lauri & Kyngäs 2005.)
Hyvinvointia tukevan ympäristön määrittely on pitkälti perustunut muun kuin
hoitotieteen alan tutkijoiden ja teoreetikoiden tuloksiin (Bent 1999). Ympäristöä on
tarkasteltu hoitotieteen teorioissa lähinnä välittömän, ihmistä ympäröivän ympäristön
näkökulmasta. Tällöin painopisteet ovat olleet sairaalan, vanhainkotien ja kodin
fyysisissä ominaisuuksissa. (Kleffel 1996.) Jo Florence Nightingale korosti fyysisen
ympäristön merkitystä hoitamisessa. Hän painotti erityisesti ympäristön puhtautta,
siisteyttä ja huoneilman laatua (Nightingale 1938). Ympäristö vaikuttaa kuitenkin
yksilöihin moniulotteisemmin, ja myös hoitotieteessä ympäristö-käsitteen määrittely on
laajentunut käsittämään muutkin kuin fyysisen ympäristön ominaisuudet. 2000-luvulla
haasteena on kehittää monipuolista tietoperustaa sekä käsitteitä ympäristön ja
hyvinvoinnin välisestä suhteesta erityisesti hoitotieteen näkökulmasta (Bent 1999).
Tutkimuksessa kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa ympäristöä
tarkastellaan ympäristön fyysisinä, sosiaalisina ja symbolisina ominaisuuksina. Fyysinen
ympäristö määrittyy fyysisen tilan ja rakenteiden kautta ollen ikääntyneiden toiminnan
elämänpiiri (Kim 2000, Aura ym. 1997, Parviainen 1994). Sosiaalisen ympäristön
rakenteet puolestaan antavat ikääntyneille mahdollisuuden kokoontua yhteen ja
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa (Anderson ym. 2003a, Kim 2000, Aura ym.
1997). Fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä poiketen symbolisella ympäristöllä ei ole
konkreettista muotoa vaan se esiintyy ainoastaan ikääntyneiden ajatuksissa ja sitä
ilmennetään kielen kautta (Chuengsatiansup 2003, Kim 2000, Aura ym. 1997).
Koska haluttiin rakentaa ikääntyneiden omiin kokemuksiin perustuva keskitason
teoria, jossa he itse määrittelivät hyvinvointia tukevat ympäristötekijät, päädyttiin
tutkimuksessa induktiivis-deduktiiviseen teorianmuodostukseen. Kohderyhmänä ovat
pohjoissuomalaiset kotona asuvat ikääntyneet. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jonka
avulla voidaan laajentaa gerontologisen hoitotyön ja hoitotieteen tietoperustaa tuettaessa
kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia.
Tutkimustehtävän kannalta keskeistä aikaisempaa kirjallisuutta on hankittu vuosina
2003−2006 sähköisesti kotimaisista yliopistotietokannoista (OULA ja LINDA) ja
ulkomaalaisista hoitotieteen tietokannoista (CINAHL ja Ovid Medline) sekä
manuaalisesti neljästä hoitotieteen alan tieteellisestä julkaisusta (Gerontologia,
Hoitotiede, Journal of Advanced Nursing ja Nursing Research). Tietokantahauissa
käytettiin indeksoituja hakusanoja physical environment ja social environment.
Symbolisen ympäristön osalta käytettiin vapaata tekstihakua symbolic environment. Haut
rajattiin käsittämään yli 65-vuotiaat ikääntyvät. Lisäksi käytettiin hakusanojen aged ja
environment yhdistämistä. Lähempään tarkasteluun kirjallisuus valittiin otsikon tai
tiivistelmän perusteella. Käsinhaussa käytiin läpi vuosina 2000−2005 ilmestyneiden
tieteellisten julkaisujen sisällysluettelot. Lisäksi käytiin läpi eri hakujen kautta
tavoitettujen julkaisujen lähdeluetteloita mahdollisten uusien lähteiden hankkimiseksi.
Myös teorian kehittämisen kirjallisuutta haettiin Oulun yliopiston ylläpitämistä
kotimaisista OULA- ja LINDA-tietokannoista sekä ulkomaalaisista hoitotieteen
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tietokannoista CINAHL ja Ovid Medline. Hakusanoina käytettiin indeksoituja sanoja
nursing theory ja theory construction. Lisäksi käytiin käsin läpi edellä mainittujen
hakujen kautta tavoitettujen teosten lähdeluettelot.

1.2 Tutkimuksen eteneminen
Teorian rakentaminen aloitettiin induktiivisesti haastatteluin, ja tämän jälkeen teoriaa ja
käsitteiden välisiä suhteita testattiin tilastollisesti. Teorian kehittämisprosessi eteni
seuraavasti: 1) kuvattiin kotona asuvien yli 65-vuotiaiden pohjoissuomalaisten
ikääntyneiden hyvinvointia tukevan ympäristön osa-alueita ja rakennettiin käsitesynteesin
avulla uusi käsite ”hyvinvointia tukeva ympäristö”, 2) kehitettiin mittari käsitteiden
välisten suhteiden ja hypoteettisten mallien testaamiseksi sekä 3) testattiin hypoteettisia
malleja eksploratiivisella ja konfirmatorisella faktorianalyysillä. Teorian kehittämisen
vaiheet ilmenevät taulukosta 1. Induktiivisesti rakennettujen hypoteettisten mallien
aineiston muodostavat Oulun ja Lapin lääneissä kotona asuvien ikääntyneiden
haastattelut (n = 39). Mittarin validiteettia arvioitiin asiantuntijapaneelissa (n = 15) sekä
asiantuntija-arvioinnein (n = 3). Mittari esitestattiin postikyselynä (n = 96), ja teorian
testaamiseksi kerättiin aineisto postikyselynä 65–74-vuotiailta kotona asuvilta
ikääntyneiltä (n = 328).
Taulukko 1. Teorian kehittämisen vaiheet, aineistot ja analyysimenetelmät.
Teorian kehittämisen vaihe ja tarkoitus

Aineisto

Analyysimenetelmä

1. vaihe
Kuvataan pohjoissuomalaisten kotona asuvien Teemahaastattelu n = 39

Induktiivinen käsitesynteesi

yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden hyvinvointia
tukevaa fyysistä, sosiaalista ja symbolista
ympäristöä sekä rakennetaan hypoteettiset
mallit
2. vaihe
Kehitetään mittari hypoteettisten mallien

Paneeliarviointi n = 15

testaamiseksi

Asiantuntija-arvioinnit n = 3
Kysely, esitestaus n = 96

Yksimielisyyskerroin
Korrelaatiokertoimet ja
alustava eksploratiivinen
faktorianalyysi

3.vaihe
Testataan pohjoissuomalaisten kotona asuvien Kysely n = 328

Eksploratiivinen ja

ikääntyneiden hyvinvointia tukevan ympäristön

konfirmatorinen

hypoteettisten mallien käsitteiden välisiä

faktorianalyysi

suhteita ja rakennetta

Frekvenssit, prosenttiluvut,
keskiarvot, ristiintaulukointi,
korrelaatiokertoimet

2 Hoitotieteen teorian kehittäminen
2.1 Hoitotieteen teorian tyypit ja tasot
Rakentamalla teoriaa voidaan systemaattisesti järjestää tosiasioita ja tietoa. Teoria
määrittelee tietyn todellisuuden ilmiön luonteen, rakenteen, käsitteet ja käsitteiden väliset
suhteet. (Lauri & Kyngäs 2005, Keck 1994.) Hoitotieteen teorioita voidaan luonnehtia
joukoksi käsitteitä, määritelmiä ja väittämiä, jotka koskevat hoitamisen ilmiöitä (Meleis
2005, Fawcett 1995). Niiden avulla voidaan tarkastella kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti
hoitotyön ilmiöitä ja kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä (Fawcett ym. 2001, DudleyBrown 1997).
Teorioiden luokittelussa voidaan käyttää perusteena niiden tyyppiä tai tasoa (Lauri &
Kyngäs 2005, McEwen 2002). Teoriatyyppien mukaisessa tarkastelussa teoriat voidaan
jakaa kuvaileviin, selittäviin, ennustaviin ja ohjaaviin (Lauri & Kyngäs 2005, Kim 2000).
Kuvailevat teoriat kuvaavat, tarkastelevat ja nimeävät käsitteitä, mutta eivät selitä niiden
välisiä suhteita. Niissä ei siis tarkastella sitä, kuinka muutos yhdessä käsitteessä vaikuttaa
toiseen teoriassa esiintyvään käsitteeseen. (McEwen 2002, Quinn 1992.) Sen sijaan
selittävä teoria tarkastelee ilmiön identifioimisen ja nimeämisen jälkeen käsitteiden
välisiä kausaalisuhteita. Niiden avulla pyritään saamaan vastauksia kysymyksiin, missä
määrin asiat, tapahtumat tai ilmiöt esiintyvät samanaikaisesti, yhdessä tai miten ne ovat
yhteydessä toisiinsa. (Lauri & Kyngäs 2005.) Selittävät teoriat pyrkivät kertomaan syyseuraussuhteiden, korrelaatioiden ja sääntöjen avulla, miten tai miksi käsitteet ovat
yhteydessä toisiinsa. Selittävä teoria voidaan kehittää ainoastaan korrelaatioihin
perustuvien tutkimusmenetelmien avulla. Ennustava teoria kuvaa tarkasti käsitteiden
välisiä suhteita välittömien tai välillisten syy-seuraussuhteiden avulla. (McEwen 2002.)
Niiden avulla arvioidaan eri tilanteiden mahdollisia lopputuloksia. Ohjaavan teorian
pyrkimyksenä on antaa vaihtoehtoisia ratkaisu- ja toimintamalleja parhaan mahdollisen
lopputuloksen saavuttamiseksi. (Lauri & Kyngäs 2005.)
Mikäli tarkastellaan teorian tasoja niiden abstraktisuustason ja laajuuden mukaisesti,
hoitotieteelliset teoriat voidaan jakaa metateorioihin, käsitteellisiin malleihin, keskitason
teorioihin ja pieniin teorioihin eli tilannesidonnaisiin malleihin (Kyngäs & Lauri 2005,
Peterson 2004, McEwen 2002, Walker & Avant 1992). Jokaisella teoriatasolla on omat
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ominaispiirteensä ja tavoitteensa, jotka erottavat ne toisistaan (Higgins & Moore 2000).
Metateoria on teoriaa teorioista eli siinä kehitetään kriteereitä teorioiden ja niiden
kehittämisen arviointiin (Lauri & Kyngäs 2005, Chinn & Kramer 1999). Käsitteellinen
malli puolestaan on kehitetty teoreettisen ja analyyttisen ajattelun tuloksena ilman
empiiristä tutkimusta. Tarve keskitason teorioille heräsi 1960-luvulla sosiologian
tutkimuskentillä. Hoitotieteessä niitä on käytetty kaventamaan hoitotieteen teorioiden ja
käytännön välistä kuilua (McEwen 2002, Liehr & Smith 1999, Lenz & Gift 1998, Blegen
& Tripp-Reimer 1997), ja erityisesti 1990-luvulla keskitason teorioiden kehittäminen on
ollut kansainvälisellä tasolla suhteellisen runsasta (Fawcett 1999, Liehr & Smith 1999).
Keskitason teoriat kuvaavat, selittävät tai ennustavat hoitamista (Fawcett 1995) ja ovat
luonteeltaan metateorioita suppeampia, sisältävät vähemmän käsitteitä ja sijoittuvat
käytännön teorioiden sekä mallien väliin (Smith & Liehr 2003, McEwen 2002, McKenna
1997, Blegen & Tripp-Reimer 1997). Keskitason teoria voidaan kehittää joko
deduktiivista tai induktiivista lähestymistapaa käyttäen (Peterson 2004, Kim 2000), ja
toisin kuin metateoria, se voidaan operationalisoida mitattavaan muotoon (McKenna
1997). Laajuudeltaan suppein teorian taso on pieni teoria, joka on kehitetty
tyypillisimmillään laadullisen tutkimuksen avulla johonkin tarkkaan määritettyyn
tilanteeseen (Lauri & Kyngäs 2005, Peterson 2004). Pienen teorian toinen nimitys
tilannesidonnainen teoria kuvaa sitä, kuinka tällaisen teorian avulla voidaan tuottaa
ohjenuoria hoitamisen käytäntöön (Higgins & Moore 2000). Ne sisältävät vähiten
käsitteitä ja käsittelevät vain pientä aluetta hoitotieteen tutkimuskentästä (McEwen 2002).

2.2 Teorian kehittämisen lähestymistavat
Teorian kehittämiseksi on esitetty useita eri lähestymistapoja (Chinn & Kramer 1999,
Walker & Avant 1992). Yksi yleisesti esitetty lähestymistapa on Meleisin strategia, jonka
mukaan teorian kehittäminen perustuu neljään strategiaan, joissa teorian, käytännön ja
tutkimuksen välinen suhde vaihtelee. Nämä strategiat ovat teoria–käytäntö–teoria,
käytäntö–teoria, tutkimus–teoria ja teoria–tutkimus–teoria. Teoria–käytäntö–teoriastrategian lähtökohtana on olemassa oleva aikaisempi teoria, jonka avulla kuvataan
hoitamisen ilmiöitä. Käytäntö–teoria-strategia perustuu käytännön hoitotyöntekijöiden
kuvauksiin tutkittavasta ilmiöstä, ja esimerkkinä tällaisesta teorianmuodostuksesta on
grounded-teoria. Tutkimus–teoria-strategian mukaisesti muodostettu teoria kehittyy
vahvistetuista tutkimustuloksista tutkimusprosessin vaiheiden mukaisesti. Teoria–
tutkimus–teoria-strategialla tarkoitetaan teorian testaamista sen edelleen kehittämiseksi.
(Meleis 2005.)
Teorian kehittämisen lähestymistavat voidaan jakaa myös induktiiviseen ja
deduktiiviseen sekä näiden yhdistämiseen (Lauri & Kyngäs 2005, Kim 2000).
Deduktiivisessa lähestymistavassa edetään yleistyksistä yksityiskohtaisempaan teoriaan
(Fawcett 2004, McKenna 1997, Gilbert 1993). Deduktio perustuu teoriasta loogisesti
johdettuihin väitelauseisiin eli hypoteeseihin, jotka testataan tarkoin määritetyissä
tilanteissa (Fawcett 1995). Deduktiivinen lähestymistapa tarkoittaa olemassa olevan
tiedon, tietorakenteen tai teorian uudelleen varmentamista ja testaamista (Gilbert 1993).
Deduktiivista lähestymistapaa voidaan käyttää myös osoittamaan aikaisemman
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tutkimuksen antaneen puutteellisia tai vääriä tietoja (Lauri & Elomaa 1999).
Lähtökohtana on aikaisemmin tutkittu tieto, jonka totuudellisuus varmennetaan joko
samanlaisessa tai uudessa tutkimustilanteessa (Gilbert 1993). Johtopäätöksiä tehdään
yleisestä todeksi osoitetusta tiedosta yksityiseen tilanteeseen tai tapaukseen.
Johtopäätöksestä voidaan tehdä hypoteesi eli olettamus, jonka totuudellisuutta testataan
tutkimuksen avulla. Hypoteesi ilmaisee käsitteiden väliset suhteet mitattavissa olevin
konkreetein käsittein. (Lauri & Kyngäs 2005.)
Induktiivista teorian kehittämisen lähestymistapaa käytetään teorianmuodostuksessa
silloin, kun ilmiöstä on niukasti tietoa, se on hajanaista tai etsitään uutta näkökulmaa
(Lauri & Kyngäs 2005). Päättely etenee loogisesti yksityiskohdista yleistyksiin (Fawcett
2004, Fawcett 1995). Induktiiviset teoriat rakennetaan todellisuuden ilmiöistä tehdyistä
konkreettisista havainnoista, ja näistä etsitään säännönmukaisuudet, jotka esitetään
väittäminä
(Fawcett
1995).
Induktio
liitetään
yleensä
kvalitatiivisiin
tutkimusmenetelmiin, joissa empiiristä aineistoa käytetään teorianmuodostukseen eikä
aikaisempien teorioiden tai tutkimushypoteesien testaamiseen, kuten deduktiivisesti
suuntautuneessa tutkimuksessa (Lauri & Kyngäs 2005, Grönfors 1985). Induktiivisessa
teorianmuodostuksessa havainnoille ei siis tehdä määrällisiä mittauksia, vaan aineisto
kerätään esimerkiksi haastattelemalla tai havainnoimalla. Valmiiden vastausvaihtoehtojen
sijaan tiedonantaja tuottaa itse vastaukset. (Lauri & Kyngäs 2005.)
Teorian kehittämisessä on tyypillistä yhdistää edellä esitetyt kaksi lähestymistapaa
(Epstein 1998). Näiden kahden lähestymistavan yhdistämisen menetelmänä on
metodologinen triangulaatio, jossa yhdistetään laadullisen ja määrällisen tutkimuksen
menetelmiä joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Kahden lähestymistavan yhdistämisessä
voidaan edetä induktiivisesta deduktiiviseen tai deduktiivisesta induktiiviseen. Tässä
tutkimuksessa käytetään induktiivis-deduktiivista teorian kehittämisen lähestymistapaa,
koska aikaisempi ympäristöön kohdistunut tutkimus on vähäistä ja pirstaleista.
Induktiivis-deduktiivinen teorian kehittäminen etenee siten, että luetteloidaan yhteen
liittyvät havainnot laadulliseen tutkimusaineistoon perustuen, muotoillaan niistä käsitteitä
ja todennetaan nämä käsitteet sekä niiden väliset suhteet soveltamalla niitä eri tilanteisiin.
(Lauri & Kyngäs 2005.) Teorian testaamisessa käytetään määrällisen tutkimuksen
menetelmiä (Moccia 1992), jolloin laadullisen tutkimuksen perusteella voidaan kehittää
hypoteettinen malli, jota testataan deduktiivisin menetelmin (Lauri & Kyngäs 2005,
Quinn 1992). Testaamalla teoriaa voidaan saavuttaa keskitason teoria. Teorian
kehittämisen näkökulmasta triangulaatio on välttämätön, koska teoriaa ei voida todentaa
yhdellä menetelmällä tai tutkimuksella (Lauri & Kyngäs 2005).

2.3 Hoitotieteen teorian kehittämisen vaiheet
Teorian kehittämisen vaiheita on esitetty eri tarkkuudella ja hieman eri käsitteitä käyttäen
(vrt. Chinn & Kramer 1999, Walker & Avant 1992). Vähäisistä tarkkuus- ja
järjestyseroista huolimatta teoreetikoiden keskuudessa vallitsee yksimielisyys kolmesta
perusaskeleesta teorian kehittämiseksi. Nämä ovat käsitteiden kehittäminen, väittämien
muodostaminen ja teorian esittäminen (McEwen 2002). Chinn ja Kramer (1999) lisäävät
tähän vielä yhden vaiheen, joka on teorian empiirinen testaaminen. Laurin ja Kynkään
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(2005) mukaan teorian kehittämisen vaiheet ovat käsitteiden valinta ja niiden analyysi tai
synteesi, käsitteiden välisten suhteiden määrittely, hypoteesien asettaminen ja
testaaminen sekä teorian esittäminen ja todentaminen.
Teorian kehittäminen alkaa käsitteiden kehittämisellä, joka voidaan toteuttaa
käsiteanalyysin tai -synteesin avulla. Molemmat viittaavat käsitteiden systemaattiseen ja
kurinalaiseen tarkasteluun. Se, kumpaa käytetään, riippuu teorian kehittämisen
lähestymistavasta. Deduktiivinen lähestymistapa edellyttää käsiteanalyysia ja
induktiivinen käsitesynteesin tekemistä. Molempien tarkoituksena on selkiinnyttää,
tunnistaa ja määritellä käsitteitä. (Lauri & Kyngäs 2005.) Käsitteellä tarkoitetaan
kielellisesti ilmaistua abstraktia tai konkreettista mielikuvaa (Kim 2000, Walker & Avant
1992). Sanojen avulla muodostettujen käsitteiden avulla ihmiset pystyvät
kommunikoimaan (Kim 2000) ja antamaan merkityksiä ilmiölle, jonka he välillisesti tai
välittömästi havaitsevat aistiensa avulla (Chinn & Kramer 1999, Fawcett 1999). Käsite
voi muodostua yhdestä tai kahdesta sanasta tai kokonaisesta lauseesta (McEwen 2002).
Käsitteiden määrittelyn jälkeen seuraava vaihe on niiden välisten suhteiden tarkastelu,
koska teoriatyypistä riippuen käsitteiden väliset suhteet on määriteltävä (Kim 2000,
Blegen & Tripp-Reimer 1997, Gilbert 1993). Tällöin käsitteiden välisistä suhteista
väitetään jotakin ja näiden väittämien avulla käsitteet yhdistetään toisiinsa muodostaen
hypoteeseja. Hypoteesit ovat väittämiä, jotka on muotoiltu testattavaan muotoon. (Lauri
& Kyngäs 2005, Gilbert 1993, Moccia 1992.) Teorian testaaminen on ratkaisevan tärkeä
vaihe teorian muodostamisen jälkeen. Täsmällisesti voidaan testata vain sellaisia
teorioita, jotka ovat tarpeeksi pitkälle kehitettyjä ja jotka esittävät mitattavissa olevia
malleja todellisuudesta. (Walker & Avant 1992.) Mitä abstraktimpi käsite on, sitä
vaikeampi sille on muodostaa empiirisiä indikaattoreita (McEwen 2002, Chinn & Kramer
1999). Keskitason teoriat ovat yleensä abstraktisuustasoltaan sellaisia, että niitä voidaan
testata empiirisellä aineistolla (Blegen & Tripp-Reimer 1997, Lenz ym. 1995). Ennen
varsinaista teorian hypoteesien tilastollista testaamista mittari kuitenkin esitestataan ja
sen luotettavuutta tarkastellaan.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa selittävä keskitason teoria
pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä.
Käytän seuraavaa määritelmää selittävästä keskitason teoriasta: selittävässä keskitason
teoriassa käsitteet on määritelty ja niiden väliset suhteet on esitetty väittäminä. Nämä
väittämät voivat perustua kirjallisuuteen tai empiiriseen tutkimukseen. Tulokset esitetään
kaaviona, joka esittää havainnollisesti käsitteiden väliset suhteet. (Lauri & Kyngäs 2005,
McEwen 2002.) Teorian rakentamisessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
mitä on hyvinvointia tukeva ympäristö ja mitkä ovat sen ominaispiirteet, missä määrin
kaksi tai useampi asia esiintyy samanaikaisesti tai yhdessä ja miten ne ovat yhteydessä
toisiinsa. Käsitteiden välisiä suhteita tarkastellaan korrelaatiokertoimien avulla.
Tämän tutkimuksen toteuttaminen ja raportointi noudattelee edellä esitettyjä teorian
kehittämisen vaiheita. Tutkimuksessa käytetyn induktiivis-deduktiivisen teorian
kehittämisen vaiheet on esitetty kuviossa 1.
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1. Tiedonhankinta teemahaastattelemalla
2. Tiedon jäsentäminen induktiivisesti

Induktiivinen lähestymistapa

↓

käsitesynteesin avulla ja johtopäätösten teko
3. Hypoteettisten mallien kehittäminen
ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta
fyysisestä, sosiaalisesta ja symbolisesta
ympäristöstä
4. Hypoteettisten mallien käsitteiden
operationalisoiminen ja väittämien

Deduktiivinen lähestymistapa

↓

muodostaminen
5. Hypoteesien asettaminen ja testaaminen
6. Hypoteesien hylkääminen tai
hyväksyminen
7. Teorian kehittäminen

Kuvio 1. Teorian kehittämisen vaiheet Lauria ja Kyngästä (2005) mukaillen.

3 Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva ympäristö
Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella erilaisten ympäristöjen
kautta. Tällaisia hyvinvointiin
vaikuttavia ympäristöjä ovat esimerkiksi
luonnonympäristö, ihmisen luoma ympäristö, sosiokulttuurinen ympäristö,
syntymäympäristö, kasvatuksellinen ympäristö ja työympäristö. Kaikki nämä ympäristöt
vaikuttavat ihmisen sisäiseen ja ulkoiseen tyytyväisyyteen, terveysvarantoon sekä
sosiaaliseen ja ekologiseen käyttäytymiseen, ja nämä puolestaan vaikuttavat ihmisen
terveyteen. (Kauppinen & Tähtinen 2003, Sosiaali- ja ympäristöministeriö 1995.)
Käsitteenä ympäristö on kuitenkin laaja ja yhteinen muiden tieteenalojen kanssa, joten
sitä on täsmennettävä hoitamiseen liittyvänä (Haapaniemi ym. 2003). Tässä
tutkimuksessa ympäristön määrittely perustuu Kimin (2000) hoitotieteellisen tiedon
sisältöä ja hoidon luokittelua kuvaavaan typologiaan eli luokittelujärjestelmään.
Luokittelujärjestelmä on kehitetty hoitamisen ilmiön tutkimisen helpottamiseksi, ja siinä
ympäristöä tarkastellaan sen laatua koskevien ominaisuuksien kautta, jossa ikääntyneen
ja ympäristön välinen suhde muodostuu sekä läheisistä että kaukaisista ympäristön
osioista (kuvio 2). Ympäristön laadulliset ulottuvuudet ja niiden merkitys yksilölle
muuttuu ajasta toiseen. Ympäristön eri elementit havainnoidaan aistien avulla, ja
ympäristöä arvioidaan tunnepitoisten ja kognitiivisten rakenteiden kautta. (Kim 2000.)
Tähän ympäristön määrittelyyn perustuen olen lähtenyt etsimään ikääntyneiden
hyvinvointia tukevan ympäristön ominaisuuksia.
Tutkimuksen kohteena oleva todellisuus on kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointi
ja ympäristön yhteys siihen. Tässä todellisuudessa ympäristön ja ikääntyneen välinen
suhde on vuorovaikutusta, jossa molemmat vaikuttavat toisiinsa sekä myönteisellä että
kielteisellä tavalla. Hoitotieteellisestä näkökulmasta katsottuna edellä mainitussa
keskeistä on, että ympäristö vaikuttaa ikääntyneen kykyyn selvitä arkipäivästään
(McIntyre 1995). Ennen päätymistäni Kimin (2000) typologian käyttämiseen ympäristön
määrittelyssä, tarkastelin aikaisempia hoitotieteen teorioita (Neuman 1989, Orem 1985,
King 1981, Rogers 1980, Roy 1980, Levine 1967) ja niissä käytettyjä oletuksia
ympäristöstä ja sen suhteesta yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. Hoitotieteessä
ympäristön määrittely ja käsitteellistäminen on kuitenkin ollut varsin vähäistä ja
keskittynyt tiettyyn osa-alueeseen, kuten fyysiseen ympäristöön. Nykyisin myös
hoitotieteessä ympäristön suhde hyvinvointiin nähdään laaja-alaisemmin.

34

Kuvio 2. Ympäristön ja ikääntyneen välinen suhde Kimiä (2000) mukaillen.

Rogersin (1980) käsitteellistä mallia leimaa holistinen orientaatio. Käsitejärjestelmässä
ympäristö määritellään neliulotteiseksi energiakentäksi, johon sisältyy kaikki se, mikä on
minkä tahansa olemassa olevan ihmiskentän ulkopuolella. Ympäristö on Rogersin
mukaan avoin järjestelmä ja kokonaisuus, jota ei voi tarkastella osina. Ympäristö on
kaikki se, mikä on jakamattoman ihmisen ulkopuolella. (Rogers 1980.) Myös Levinen
(1967) näkökulma on laaja, sillä hänen mukaansa ympäristö on se konteksti, jossa
elämme elämäämme. Ajattelussa näkyy myös vuorovaikutuksellisuus ympäristöön, sillä
ympäristö ei ole passiivinen taustakulissi vaan yksilöt ovat ympäristön aktiivisia
osallistujia (Levine 1967). Varsin yleistä on ollut jakaa ympäristö sisäiseen ja ulkoiseen
ympäristöön. Neumanin (1989) mukaan ympäristö koostuu niistä ulkoisista ja sisäisistä
voimista, jotka ympäröivät ihmistä. Stressitekijät ovat yksilön sisäisiä voimia, ihmisten
välisiä voimia tai yksilön ulkoisia voimia. Stressitekijät voidaan luokitella myös
vahingollisiin ja hyödyllisiin. Ympäristön yhteys terveyteen ilmenee siten, että ihminen
pitää vaihtelevassa määrin yllä sisäisen ja ulkoisen ympäristön sopusointua ja tasapainoa
vuorovaikutuksen ja sopeutumisen avulla. (Neuman 1989.)
Aikaisempien teorioiden mukaan ihminen itse voi vaikuttaa ympäristönsä
olosuhteisiin. Kingin (1981) mukaan sisäinen ja ulkoinen ympäristö muuntavat energiaa,
jotta yksilöt pystyvät mukautumaan ulkoisessa ympäristössä jatkuvasti tapahtuviin
muutoksiin. Ihminen mukautuu jatkuvasti sisäisen ja ulkoisen ympäristön
stressitekijöihin. King (1981) määritteli terveyden ihmisen dynaamiseksi kokemukseksi
elämästä, joten ihmisen on jatkuvasti mukauduttava sisäisen ja ulkoisen ympäristön
stressitekijöihin käyttämällä optimaalisesti voimavarojaan, jotta hän voisi elää
jokapäiväistä elämäänsä mahdollisimman tasapainoisesti. Royn (1980) adaptaatiomallin
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mukaan kaikki ihmistä ympäröivät olosuhteet ja asiat vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja
käyttäytymiseen. Ympäristön muutos vaatii ihmiseltä lisäenergiaa, jotta hän pystyisi
sopeutumaan tilanteeseen. (Andrews 1994, Roy 1980.)
Yhteenvetona voidaan todeta, että hoitotieteen alkuajoilta asti ympäristö on
ymmärretty holistisesti ja ihmisen ja ympäristön välinen suhde kaksisuuntaisena
vuorovaikutuksena. Ympäristötekijät vaikuttavat yksilön hyvinvointiin, mutta ihmiset itse
voivat muokata ympäristöään siten, että se vastaa paremmin heidän tarpeisiinsa.
Käsitejärjestelmissä ja teorioissa ihannetilana nähdään muuttumaton, pysyvä ympäristö,
sillä muutoksiin mukautuminen vie aina lisäenergiaa. Tarkasteltaessa 2000-luvun
ikääntyneiden ympäristöä voidaan todeta, että ympäristö muuttuu varsin nopeasti eikä
mikään ole staattista tai pysyvää. Tutkimuksessani teoreettisena lähtökohtaoletuksena on,
ettei ympäristön yksittäisten osien tarkastelulla voida saavuttaa kattavaa näkemystä
ympäristön yhteydestä hyvinvointiin. Tutkimuksessani tarkastelin todellisuutta ihmisten
omien kokemusten sekä ympäristölle antamien merkitysten kautta.

3.1 Ympäristön kolme eri osa-aluetta: fyysinen, sosiaalinen
ja symbolinen
Elinympäristömme voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat fyysinen,
sosiaalinen ja symbolinen ympäristö. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat konkreetit piirteet,
kuten ilmasto, asumismiljöö ja luonto (Aura ym. 1997, Parviainen 1994). Siihen kuuluu
sekä luontoon liittyviä että ihmisen tekemiä piirteitä, kuten taloja, katuja, kauppoja,
palveluja, melua, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Fyysisen tilan lisäksi se on toiminnan
elämänpiiri, stressin ja erilaisten ärsykkeiden sekä ihmisen kontrollin kohde (Kim 2000).
Näiden tekijöiden avulla voidaan määritellä ne seikat, joiden rajoissa ikääntyneelle
muodostuu kokemus ympäristöstään (Sarola 1996).
Ihmisen tekemistä fyysisen ympäristön piirteistä voidaan käyttää myös nimitystä
rakennettu fyysinen ympäristö, jonka rakenteet mahdollistavat ihmisten aktiivisuuden. Se
muuttuu jatkuvasti lukemattomin eri tavoin. Osa muutoksista on nopeita, kuten
valoisuuden vaihteluista aiheutuvat muutokset kaupungin ilmeessä, ja osa hyvin hitaita,
kuten rakennusten rapistuminen. Rakennettua ympäristöä ja sen suhdetta hyvinvointiin
voidaan tarkastella kaupunkisuunnittelun, maankäytön ja liikennesuunnittelun avulla.
Kaupunkisuunnittelu käsittää koko kaupunkialueen fyysiset elementit toiminnallisuuden
ja julkisten alueiden vetovoimaisuuden sekä houkuttelevuuden näkökulmasta.
Maankäytöllä viitataan erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien ja virkistyspaikkojen
jakaumaan ja mielekkäiden palvelukokonaisuuksien muodostumiseen. Liikenneyhteydet
muodostuvat
kaduista,
kevyenliikenteenväylistä,
kävelyteistä,
pyöräteistä,
rautatieverkostoista, silloista ja muista liikkumisen mahdollistavista rakenteista.
Rakennettua ympäristöä voidaan tarkastella suurkaupungin tasolla sekä paikallisella
tietyn lähiön tasolla. (Handy ym. 2002.) Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita
pohjoissuomalaisten paikallisen tason ympäristöstä ja sen suhteesta kotona asuvien
ikääntyneiden hyvinvointiin.
Pohjois-Suomen fyysistä ympäristöä määrittelevät pitkälti luonnon pohjoisuus ja
pohjoiselle luonnolle tyypilliset piirteet. Vuodenajat vaikuttavat pohjoisten kansojen tilan
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kulttuuriseen hahmottamiseen, sillä niiden vaihtelu luo edellytykset moniulotteisemmalle
tilan havaitsemiselle ja hahmottamiselle kuin monotonisemmassa ympäristössä.
(Koivunen 1997.) Koska Suomi sijaitsee keskileveysasteiden länsituulten vyöhykkeellä
trooppisten ja polaaristen ilmamassojen raja-alueella, säätyypit vaihtelevat nopeasti
erityisesti talvella. Vuodenajat erotellaan termisen jaon mukaan, jossa vuorokauden 0˚C:n
ja 10˚C:n keskilämpötilat erottavat vuodenajat toisistaan. Vuodenajoista talvi on pisin ja
kevät lyhin. Napapiirin pohjoispuolella on osan talvea polaariöitä, jolloin aurinko ei
nouse horisontin yläpuolelle ja kesällä polaaripäiviä, jolloin aurinko ei laske horisontin
alapuolelle. Kylmin aika on yleensä tammikuun lopulla, jolloin pohjoisessa alimmat
lämpötilat vaihtelevat –35:stä –50 ˚C:seen. Kesäisiä hellepäiviä on Pohjois-Suomessa
keskimäärin 5–10. Syksy alkaa yleensä elokuun viimeisellä viikolla, jolloin
keskilämpötila laskee 5 ˚C:n alapuolelle. Syksyn ensimmäiset lumisateet saadaan yleensä
syyskuussa. (Finnish Meteorological Institute 2006.)
Sosiaalisen ympäristön ominaisuuksia voidaan tarkastella sosiaalisten instituutioiden,
yksilöä ympäröivän alueen ja sosiaalisten suhteiden kautta. Edellä mainitut sisältävät
sosiaaliset rakenteet ja hierarkian, erilaiset sosiaaliset ryhmät, sosiaaliset verkostot
(Anderson ym. 2003a) sekä kulttuuriympäristön (Barnett & Casper 2001). Sosiaalinen
ympäristö muodostuu ihmisistä ja yhteisöistä. Se on tarkoin rajattu valtaan, arvovaltaan ja
odotuksiin sidottu systeemi, jossa yksilön odotetaan toimivan tietyllä tavalla. (Kim 2000.)
Sosiaalisen ympäristön rakenteet antavat yksilöille mahdollisuuden kokoontua yhteen ja
vuorovaikutukseen muiden kanssa (Barnett & Casper 2001, Aura ym. 1997).
Yhteiskunnallisella tasolla tarkasteltuna sosiaaliseen ympäristöön kuuluu myös
ikääntyneen sosiaalinen status ja toimeentulo (Wen ym. 2005).
Kun tarkastellaan symbolista ympäristöä yhtenä ympäristön osa-alueena, taustalla on
kokonaisvaltainen käsitys hyvinvoinnista ja elinympäristöstä (Chuengsatiansup 2003).
Sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyy kulttuurisia symboleja, kieli, merkityksiä,
tapoja ja sääntöjä, joista käytetään yhteisnimitystä symbolinen ympäristö (Aura ym.
1997). Esimerkiksi fyysinen luonnonympäristö vaikuttaa kielen rakenteeseen. Eskimoilla
on monta lunta ilmaisevaa sanaa, joten heidän maailmankuvalleen tyypillistä oli käsittää
lumen eri muodot suorastaan eri aineiksi. Reaalimaailma hahmottuu suuressa määrin
eräänlaisena symbolisena konstruktiona, joka rakentuu kulttuurin, kielellisten ja
sosiaalisten käytäntöjen myötä. (Laitinen 1999.) Symbolinen ympäristö on siis vahvasti
sidoksissa kahteen muuhun ympäristön osa-alueeseen (Louhimaa 2002, Kim 2000).
Näistä poiketen symbolisella ympäristöllä ei kuitenkaan ole näkyvää muotoa vaan se
esiintyy ihmisten ajatuksissa. Kieli on keino, jolla symbolista ympäristöä tuodaan
näkyväksi. (Chuengsatiansup 2003, Kim 2000.)
Symbolinen ympäristö voidaan jakaa ideaaliseen, normatiiviseen ja institutionaaliseen
elementtiin (Kim 2000). Historiallisuus on läsnä kaikissa näissä osa-alueissa. Symbolisen
ympäristön ideaaliset ominaisuudet koostuvat ideoista, arvoista, uskomuksista, tiedosta
(Kim 2000, Kleinman 1973), mieltymyksistä, tunteista ja odotuksista (Kleinman 1973).
Ideat ja arvot voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, ja ne auttavat ihmisiä
päätöksenteossa. Yhdessä arvot muodostavat arvojärjestelmän, jolloin arvoristiriidan
esiintyessä se arvo, joka on tämän hierarkian ylimmäisenä, yleensä voittaa ja antaa
ratkaisun päätöksenteolle. Ei ole toimintaa, jossa arvot eivät olisi läsnä. (Leff 1978.)
Esimerkkinä ympäristöön liittyen voidaan mainita kauneuden arvo (esteettisyys), joka
ilmentää sitä, mikä koetaan hyväksi. Usein kauneuteen liittyvät arvot kuvastavat
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luonnonympäristön ominaisuuksia. Ympäristöön kohdistuvat arvot ja arvostukset näkyvät
myös ihmisten käyttäytymisessä. (Bengston ym. 1999.) Hyvinvointiin yhdistettyinä
uskomukset määrittävät yksilön ja yhteisön tasolla näkemystä sairauksien ilmenemisestä,
paranemisesta ja terveydestä (Williams 1998). Yksi symbolisen ympäristön ilmentymä,
jossa edellä mainitut ideaaliset ominaisuudet yhdistyvät, on kokemus maisemasta. Tähän
kokemukseen vaikuttavat esimerkiksi havaitsijan kulttuurinen tausta, mieltymykset,
arvostukset ja odotukset sekä muut symbolisen ympäristön ideaaliset ominaisuudet
(Williams 1998).
Symbolisen ympäristön normatiiviset elementit sisältävät kirjoitetut tai
kirjoittamattomat säännöt, lait, odotukset ja pakotteet (Kim 2000). Ne määrittävät
esimerkiksi kotihoidon työntekijöiden käyttäytymistä. Ikääntyneen kotiin mennään luvan
kanssa ja kutsuttuna käyttäytyen asujan tapojen, normien, ohjeiden tai määräysten
mukaan. Hoitotyössä kirjoittamattomia sääntöjä ja odotuksia kuvastavat hoivan
sanattomat sopimukset. Ne ovat esimerkki kulttuurisesti jaetusta merkitysjärjestelmästä,
jossa toiminnan tavoista, toimijoiden identiteeteistä, oikeuksista ja velvollisuuksista ei
varsinaisesti neuvotella. Ne ovat läsnä tiedostamattomina esioletuksina ja
itsestäänselvyyksinä. (Tedre 1999.) Symbolisen ympäristön institutionaaliset
ominaisuudet kattavat roolit, organisaatiot, instituutiot, yhteiskunnat ja kulttuurit (ks.
Sand 2003, Benko & Sarvimäki 1999, Goffman 1963).
Symbolista ympäristöä ei voida tarkastella yhteiskunnasta ja ajasta irrallisena (Ory
ym. 2003). Historia on osa symbolista ympäristöä, koska terveyden ja sairauden tulkinnat
näyttäytyvät aina aikaan ja paikkaan sidottuina (Cornwell 1984). Ajalle tyypillinen
kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö muokkaavat kokemusta vanhenemisesta (Lee ym.
2002, Jyrkämä 2001). Hoitamisen näkökulmasta symbolinen ympäristö ilmentää, mitä
terveys ja sairaus ovat eri aikoina ja mitä niiden hyväksi täytyy tehdä (Kim 2000).
Historiallisuutta ja hyvinvointia tulee tarkastella myös yksilöllisten tekijöiden
näkökulmasta (de la Rue & Coulson 2003). Elämänhistoriallisessa tarkastelussa
yksilölliset tekijät, kuten elämän taitekohtien luonne, reagointitapa, voimavarat, itsestä
huolenpidon merkitys ja vanhenemisen kokemus, suuntaavat ikääntyneiden itsestä
huolenpitoa (Backman 2001).

3.2 Ikääntyneiden hyvinvointia tukevia fyysisen ympäristön tekijöitä
Fyysisen ympäristön ominaisuuksilla on useita ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia
tekijöitä. Ikääntyessä aistit, motoriikka ja kognitiiviset taidot heikentyvät sekä kyky
selvitä päivittäisistä toiminnoista turvallisesti ja viihtyisästi vaarantuu (Fielo & Warren
2001, Ritzel ym. 2001). Myös pitkäaikaissairaudet voivat rajoittaa ikääntyneiden
arkielämää (Ayis ym. 2003). Tällöin keskeiseksi muodostuu arjen toiminnot turvallisesti
mahdollistava fyysinen ympäristö (Mitchell & Burton 2006, Rioux 2005, Suominen
2001). Kodin fyysistä turvallisuutta on tarkasteltu viime vuosina useissa tutkimuksissa
erityisesti ikääntyneiden kaatumisten ja kotona tapahtuvien tapaturmien osalta. Koska
kodissa vietetään paljon aikaa, on selvää, että suurin osa kaatumisista ja tapaturmista
tapahtuu juuri kotiympäristössä (Gill ym. 1999, Tideiksar 1992). Myös erilaisten
lääkkeiden käyttäminen (Koski ym. 1996), heikentynyt näkö (Jäntti 1993) sekä
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heikentynyt liikuntakyky altistavat ikääntyneet kaatumisille (Pirinen 2003). Kodin
turvallisuuden parantamiseksi on laadittu kotihoidon käyttöön erilaisia tarkistuslistoja,
joiden avulla mahdolliset riskitekijät voidaan poistaa (Tanner 2003). Keskeistä fyysisen
turvallisuuden lisäämiseksi kodin sisällä ovat erilaisten portaiden ja askelmien
turvallisuus, kurkottamisen ja kiipeämisen tarpeen vähentäminen, erilaisten tukikaiteiden
käyttöönotto ja lattioiden sekä kylpyhuoneen liukkauden vähentäminen (Marshall ym.
2005, Ritzel ym. 2001).
Ympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen (Handy ym.
2002). Fyysinen aktiivisuus on oleellinen fyysiselle, kognitiiviselle ja sosiaaliselle
hyvinvoinnille, ja se voi olla yksi merkittävimmistä tekijöistä tuettaessa hyvää
ikääntymistä (McReynolds & Rossen 2004). Mahdollisuus kodin ulkopuoliseen
liikkumiseen ja toimintaan tukee myös ikääntyneiden psyykkistä hyvinvointia (Raitanen
& Kuikka 2004) sekä lisää tyytyväisyyttä elämään (McAuley ym. 2000). Ikääntyneillä
vapaa-ajan toiminnot, kuten säännöllinen liikkuminen, kävely, pyöräily ja puutarhatyöt,
ovat merkitsevässä asemassa toimintakyvyn säilymiseksi (Booth ym. 2000). Fyysinen
ympäristö tarjoaa mahdollisuuden toiminnalle, ja sen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon
erityisesti mahdollisten sairauksien yhteys fyysisen aktiivisuuden vaikeutumiseen
(Plonczynski 2003).
Sairauksien lisäksi on tärkeää tarkastella myös sitä, mitkä ympäristötekijät
vaikeuttavat toimintaan osallistumista (Ayis ym. 2003). Fyysisen ympäristön ja fyysisen
aktiivisuuden väliseen yhteyteen vaikuttavat ympäristön toiminnallisuus, turvallisuus,
esteettisyys ja välimatkat palveluihin (Li ym. 2005, Brownson ym. 2004, Ayis ym. 2003,
Pikora ym. 2002). Myös erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat aktiiviseen ulkona
liikkumiseen (Epstein 1998). Ihmiset harrastavat enemmän liikuntaa, kun lähiympäristön
kulkuväylät ovat hyvin hoidettuja ja kulkuyhteydet kotoa palveluihin ovat kävelymatkan
päässä (Brownson ym. 2004, Booth ym. 2000). Iän karttuessa päivittäisten kodin
ulkopuolisten matkojen määrä vähenee ja matkojen kesto lyhenee (Raitanen & Kuikka
2004). Tulevaisuudessa kuitenkin palvelujen keskittyminen lisää ikääntyneiden
liikkumistarvetta, joka korostuu erityisesti yksin asuvilla (Hakamies-Blonqvist ym.
1999). Myös ympäristömelulla ja kulkuneuvojen ajonopeuksilla oletetaan olevan yhteys
lähiympäristössä vähentyneeseen liikkumiseen (Brownson ym. 2004). Mikäli
lähiympäristössä ei ole jalankulkijoille tarkoitettuja kulkuväyliä, voidaan olettaa, että
fyysisen aktiivisuuden lasku on osaltaan seurausta tästä.
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös kulkuväylien maisemointiin, sillä
liikkuessaan ihmiset havainnoivat ympäristössään muitakin kuin rakennuksia.
Mielekkääksi koetulla asuinympäristöllä on merkittävä myönteinen vaikutus
liikkumiseen ja aktiiviseen toimintaan (Mota ym. 2005, Rutt & Coleman 2005, GilesCorti & Donovan 2002a). Ympäristö, joka tarjoaa vihjeitä havainnoitavaksi, houkuttelee
liikkumaan (Giles-Corti & Donovan 2002b). Viherympäristössä ulkoilu on yhteydessä
pitkäaikaishoidossa olevien ikääntyneiden naisten koettuun terveydentilaan. Mitä
useammin he ulkoilevat, sitä paremmaksi he arvioivat terveytensä. Epämiellyttävät
ilmasto-olot erityisesti talviaikaan vaikeuttavat ainakin laitoksissa asuvien vanhusten
ulkona liikkumista. (Rappe ym. 2006, Rappe 2005.)
Asuinympäristössä arvostetaan puhtautta ja siistiä yleisilmettä (Ziersch ym. 2005).
Vihreyttä sisältävä lähiympäristö lisää merkitsevästi ikääntyneiden asumisviihtyvyyttä
(Regan & Horn 2005, Takano ym. 2002). Ympäristön viihtyvyys ja esteettisyys ovat
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hyvin vaikeasti määriteltäviä ja abstrakteja käsitteitä. Ne muodostuvat fyysisen
ympäristön yksityiskohdista, kuten rakennusten muodoista, ikkunoiden koosta ja
määrästä, asunnon ulko-oven sijainnista suhteessa katuun, koristeellisuudesta,
maisemoinnista ja valaistuksesta. (Handy ym. 2002.) Ympäristön viihtyisyyden ja
esteettisyyden yhteyttä ikääntyneiden hyvinvoinnille voidaan tarkastella elvyttävyyden ja
terapeuttisen maisematutkimuksen kautta. Tutkimukset osoittavat, että varsin usein
elvyttäviksi koetut ympäristöt ovat luonnonympäristöjä, mutta tällaisia ympäristöjä
voidaan myös rakentaa (Gesler 1992). Terapeuttisia ja elvyttäviä maisemia voidaan
käyttää ylläpitämään terveyttä ja hyvinvointia erityisesti toipumista edistävinä. Niillä on
kuitenkin myös ennaltaehkäisevä vaikutus, jolloin ne tarjoavat paikan rentoutumiseen ja
levähtämiseen. Tällöin erityisen tärkeää on terapeuttisen maiseman esteettisyys. (Palka
1999.)
Pohjoissuomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tarkasteltaessa on otettava huomioon
myös haastava pohjoinen ympäristö ja erityisesti ilmaston ja vuodenaikojen yhteys
hyvinvointiin. Kylmällä ilmastolla on ihmiseen sosiologisia, psykologisia ja fysiologisia
vaikutuksia (Van de Vliert ym. 2004). Lämpötilavaihtelut aiheuttavat perussairauksista
erillisiä tai niihin liittyviä kuuma- ja kylmäoireita. Myös joidenkin sairauksien, kuten
astman (Harju 1999) ja akuutin sydäninfarktin, esiintyvyydessä on osoitettu olevan
vuodenaikavaihteluita (Stewart ym. 2002, Spencer ym. 1998). Esimerkiksi akuuttiin
sydäninfarktiin sairastuminen on yleisintä tammikuussa ja harvinaisinta kesäkuukausina
riippumatta maantieteellisestä sijainnista (Spencer ym. 1998). Samoin kuolleisuus sydänja verisuonitauteihin on yleisempää talviaikana kuin kesäaikana (Mercer 2003). Jopa
lievästi kylmä ilmasto saattaa nostaa kuolleisuutta ikääntyneillä, joilla on
liitännäissairauksia tai vammoja (Ballester & Harchelroad 1999). Esimerkiksi Norjassa
kuolleisuusluvut sydän- ja verisuonitautien osalta nousevat voimakkaasti, kun
ulkolämpötila laskee alle 0 ˚C:n. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan vielä osoitettu tarkkaa
tapahtumaketjua, joka selittäisi ulkolämpötilan laskusta aiheutuvat kuolleisuuslukujen
nousut. Terve ihminen yleensä reagoi alentuneeseen ruumiinlämpötilaan esimerkiksi
lisäämällä vaatetusta, juomalla kuumaa tai lisäämällä liikuntaa tuottaakseen lämpöä ja
ylläpitääkseen normaalia ruumiinlämpötilaa. Ikääntyneiden kohdalla ongelma on siinä,
etteivät he välttämättä havaitse alentunutta ruumiinlämpötilaa eivätkä täten reagoi
lämpötilan laskuun. Lämmönsäätelykykyä saattavat heikentää myös useat eri sairaudet ja
käytettävät lääkkeet. Syyt talviaikaisissa kuolleisuuslukujen nousuissa ovat monitahoisia
ja niihin liittyy useita eri tekijöitä. (Mercer 2003.)
Sairauksien lisäksi kylmä vaikuttaa lihaksiston toimintaan alentamalla
lihaskestävyyttä, -voimaa, -tehoa ja -nopeutta (Oksa 2002). Ongelmallisimpia kylmän
vaikutukset ovat ulkotyötä tekevillä työikäisillä (Mäkinen & Hassi 2002), mutta
vaikutusten voidaan olettaa liittyvän myös ikääntyneiden ulkoiluun. Ympäristössä
tapahtuneet vuodenaikoihin sidoksissa olevat muutokset, kuten lumi, jää ja kylmyys,
asettavat omat haasteensa ulkona liikkumisen tukemiselle (Sallis ym. 1998).
Myös kylmän ilmaston vaikutukset psyykkiselle hyvinvoinnille ovat tunnettuja
(Palinkas 2001). Esimerkiksi masentuneisuus on yleisempää talviaikana (Palinkas ym.
1995), ja altistuminen kylmälle vaikeuttaa kognitiivisia taitoja vaativista tehtävistä
suoriutumista (Palinkas ym. 2005). Eaglesin ja kumppaneiden (1997) mukaan pelon
tunteet ja masentuneisuus ovat yleisimpiä talvikuukausina ja etenkin fyysisellä
terveydellä on yhteys vuodenaikojen vaikutukseen, sillä huonon fyysisen terveyden
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oletetaan ennustavan masentuneisuutta talvikuukausina. Talven lisäksi sääolosuhteiden
on osoitettu olevan yhteydessä ikääntyneiden mielialaan, jolloin hyvällä ilmalla mieliala
koetaan usein paremmaksi (Fontana 1996). Samoin fibromyalgiaa sairastavien
kipukokemuksien on osoitettu olevan yhteydessä uskomuksiin säätiloista (Hagglund ym.
1994). Pimeys ja huonot sääolosuhteet rajoittavat lisäksi ikääntyneiden ulkona tapahtuvaa
sosiaalista kanssakäymistä (Milligan ym. 2004).

3.3 Ikääntyneiden hyvinvointia tukevia sosiaalisen
ympäristön tekijöitä
Aikaisemmassa kirjallisuudessa sosiaalisen ympäristön yhteyttä hyvinvointiin on
tarkasteltu yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla. Yhteiskunnan elintaso, kulttuuri,
historia, sosiaaliset instituutiot, poliittiset rakenteet, talous ja teknologia ovat kaikki
sosiaalisia resursseja, joilla väestö pyrkii ylläpitämään terveyttään (Anderson 2003,
Anderson ym. 2003a). Yksilötasolla tämä tarkoittaa sitä, että tietoa, rahaa, voimaa ja
arvovaltaa voidaan käyttää puskuroimaan terveysriskejä (Anderson ym. 2003a). Hyvä
elintaso ja turvattu toimeentulo ovat edellytyksiä ikääntymisen ja vanhenemisen
kokemiselle ulkoisesti turvalliseksi (Niemelä 2003) sekä onnistuneelle vanhenemiselle
(Wagnild 2003). Riskitekijöinä sosiaaliselle hyvinvoinnille sosioekonomisen statuksen
osalta voidaan pitää alhaisia tuloja, heikkoja asuinoloja, asuinympäristön heikkoa
turvallisuutta ja rikollisuuden määrää (Anderson ym. 2003b). Tutkimusten mukaan
asuminen sosioekonomisesti matalalla asuinalueella on yhteydessä esimerkiksi
heikompaan itsearvioituun terveyteen, depressioon, erilaisiin kroonisiin sairauksiin,
ahdistuneisuuteen, elämäntapoihin ja vähäisempään elämään tyytyväisyyteen. Vastaavasti
korkealla sosioekonomisella statuksella on myönteinen yhteys ikääntyneiden vaikeista
sairauksista selviämiseen ja vähäisempään kuolleisuuteen. Esimerkiksi ne ikääntyneet,
joiden asuinalueella vallitsee tehokas sosiaalinen kontrolli, selviävät vakavista
sairauksista muita paremmin. (Wen ym. 2005.)
Yhteisöllisyys nähdään välineenä sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen, hyvinvoinnin
ja terveyden tuottamiseen, uusien ihmissuhteiden ja sosiaalisten verkostojen
rakentamiseen sekä sosiaalisen pääoman kartuttamiseen (Hyyppä 2002, Kurki 2000).
Esimodernissa agraariyhteiskunnassa yhteisöllisyys ilmeni erityisesti maaseudulla
paikallisena yhteenkuuluvuutena, jolloin sen määräävänä tekijänä oli asuinalue.
Kaupungeissa yhteisöt muodostuivat vastaavasti työpaikan ja ammattiryhmien
mukaisesti. Asuinalueesta riippumatta olennaista oli, että yhteisöllisyys oli ihmisten
arkielämää luonnehtiva kokonaisvaltainen ja luonteva toimintatapa. Nykyisin se nähdään
enemmän tietoisena työkenttänä tai -tapana, joka muodostui 1960-luvulta. 1980-luvun
lopulta lähtien yhteisöllisyys on saanut jälleen uusia piirteitä, kun vapaaehtoinen ja
yksityinen apu nousivat näkyville julkisen sosiaalityön rinnalle. Hyvinvointivaltion ja
kunnan tehtäviä on yhteisöllistetty kolmannelle sektorille. (Roivainen 2002.)
Yhteisön tasolla esille on nostettu sosiaalinen pääoma hyvinvointia tukevana. Mitä
enemmän yksilöillä on sosiaalista pääomaa eli osallistumista, luottamusta ja sosiaalista
tukea, sitä paremmaksi he kokevat terveytensä (Tilastokeskus 2006). Sosiaalisesta
ympäristöstä ja sosiaalisesta pääomasta on alettu etsiä selityksiä eri alueiden välisille
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hyvinvoinnin eroille. Paikallinen kehitys maakunnissa riippuu entistä enemmän alueen
toiminnallisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta varustuksesta. Ihmisten
elämänlaatu, turvallisuus, henkilökohtaiset valintamahdollisuudet sekä kulttuuriset ja
sosiaaliset tekijät ovat muodostumassa taloudellisten tekijöiden rinnalla aikaisempaa
tärkeämmiksi alueiden kehitystä rakentaviksi tekijöiksi. (Kinnunen 2003.)
Kulttuuriaktiivisuudella on myönteinen vaikutus hyvinvointiin, sillä kulttuuriharrastusten
voidaan katsoa tuottavan sosiaalista pääomaa, joka puolestaan toimii yhteiskunnallistaloudellisen aseman ja terveyden välittäjänä (Hyyppä 2002). Palveluilla ja
toimintamahdollisuuksilla voidaan tukea myös ihmisten sosiaalista kanssakäymistä.
Zierschin ja kumppaneiden (2005) mukaan ihmiset kokevat erilaiset palvelut
asuinympäristössään paikoiksi, joissa on mahdollisuus tavata muita ihmisiä.
Sosiaalisista aktiviteeteista erilaiset vapaa-ajan toiminnot kuten harrastukset ovat
keskeisimpiä. Niihin osallistuminen lisää ikääntyneiden hyvinvointia ja parantaa
elämänlaatua (Iso-Ahola 1994). Sosiologisessa tutkimuksessa vapaa-aika määritellään
osaksi yksilön sosiaalista toimintaa ja harrastukset sisällytetään sosiaalisen toimintakyvyn
alueeseen ja elämäntyylin piiriin. Tässä määrittelyssä painottuvat toiminnot, joihin
kuuluu vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa sekä ihmissuhteiden ylläpitäminen (Kelly
1990). Vapaa-aika tiettyyn aikaan ja paikkaan sidoksissa olevana liittyy psyykkiseen ja
fyysiseen virkistäytymiseen ja rentoutumiseen. Myös psykologian tutkimuksissa on
todettu, että vapaa-ajan ensisijaisena tavoitteena on yksilön kokema mielihyvä, nautinto,
koettu vapaus, itseilmaisun mahdollisuus sekä ainakin joistakin sosiaalista
rooliodotuksista vapautuminen (Ruoppila 2004).
Lähiympäristö on tyypillisin vapaa-ajanviettopaikka ikääntyneiden keskuudessa. Sitä
hyödynnetään pääasiallisesti rentoutumiseen ja ystävien tapaamiseen. (Staats & Hartig
2004.) Mikäli asuinalue koetaan turvalliseksi sekä sosiaalisilta että fyysisiltä
ominaisuuksiltaan, käytetään sen tarjoamia vapaa-ajan alueita enemmän (Addy ym. 2004,
Huston ym. 2003). Vaikka harrastaminen on keskeinen osa sosiaalista kanssakäymistä
(Krenichyn 2004), on vapaa-ajan toiminnoilla yhteys myös fyysiseen terveyteen. Erilaiset
harrastukset voivat monipuolisesti tukea ja parantaa terveydentilan ja toimintakyvyn
säilymistä. Myös sosiaalisesti aktiivisten ikääntyneiden kognitiivinen vireys on todettu
muita korkeammaksi (Fillit ym. 2002). Harrastukset vaikuttavat toimintakyvyn eri
puoliin, ja useimmiten yhdelläkin harrastuksella on vaikutus useampaan toimintakyvyn
ominaisuuteen (Ruoppila 2004).
Suomalaisten yli 60-vuotiaiden aktiivisuus on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen
aikana. Tyypillisimmillään ikääntyneiden arki täyttyy normaaleilla arkipäivän toimilla.
Yleisimpiä ajanvietteitä kotona ovat lehtien lukeminen ja television katselu. Suosituimpia
harrastusmuotoja ovat kävely tai muu kuntoliikuntaharrastus sekä käsityöt. Suuri osa
ikääntyneistä pitää huolta sosiaalisista suhteista tapaamalla ystäviään ja perheenjäseniään.
(Vaarama ym. 1999.) Myös puutarhatyöt ovat suosittu harrastus ikääntyneiden
keskuudessa. Se on esimerkki harrastuksesta, joka parhaimmillaan tukee useita
ikääntyneiden hyvinvoinnin osa-alueita. Puutarhatyöt voivat tarjota mahdollisuuden
ikääntyneiden emotionaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Ne ylläpitävät
myönteisellä tavalla aikaansaamisen kokemusta, tyytyväisyyden ja esteettisen mielihyvän
tuntemuksia. Lisäksi puutarhatöillä on vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin lähinnä
sosiaalisen kanssakäymisen, mutta myös yksin olemisen mahdollistumisen kautta. Usein
ikääntyneiden keskuudessa puutarhatöiden tekemiseen liittyy sosiaalista kanssakäymistä
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ja kokemusten sekä omien tuotoksien vaihtamista muiden kanssa (Rappe 2005).
Milliganin ja kumppaneiden (2004) mukaan puutarhatöiden mahdollistamisella ja
puutarhojen tuomisella kaikille yhteisiksi omaisuuksiksi yhteisöihin voidaan tukea
yhteisöllisyyden sekä sosiaalisen verkoston muodostumista ikääntyneiden keskuudessa.
Suuntauksena puutarhaterapian ja terveyden välisen yhteyden tutkimuksissa on niiden
käyttäminen interventiona fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä (Galloway & Jokl
2000, Kidd ym. 2000, Galgali ym. 1998), psyykkisen hyvinvoinnin osalta stressistä
toipumista edistävänä (Brown & Jameton 2000), ahdistuneisuutta ja depressiota
lieventävänä (Patterson & Chang 1999) ja voimaannuttavana (Myers 1998) sekä
sosiaalista kanssakäymistä ja verkostojen muodostumista tukevana (Milligan ym. 2004).
Naapurit ovat tärkeä asuinyhteisön resurssi erityisesti ikääntyneille. Tunne hyvästä
naapurustosta on yhteydessä parempaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen,
vähäisempään stressiin, sosiaaliseen tukeen (Schwirian & Schwirian 1993) sekä fyysiseen
aktiivisuuteen (Ayis ym. 2003, Booth ym. 2000, Sallis ym. 1998, Schwirian & Schwirian
1993). Tunne siitä, että naapurit ”katsovat toistensa perään” lisää myös turvallisuuden
tunnetta. Kotona asuvien ikääntyneiden turvallisuuden tunteeseen sosiaalisen ympäristön
näkökulmasta liittyvät lisäksi perheen ja ystävien vaikutus, kontrollin säilyminen ja
luottamus. Perheeseen ja ystäviin liittyvä turvallisuuden kokemus pitää sisällään
huolenpidon ja luottamuksen siihen. Kontrollilla viitataan elämänhallinnan säilymiseen
muista ihmisistä riippumattomuuden näkökulmasta. Turvallisuuden tunnetta ylläpitää
myös se, että voi luottaa muihin ihmisiin. (Hupcey 2000.) Zierschin ja kumppaneiden
(2005) mukaan ympäristön kokeminen turvalliseksi on yhteydessä asuinympäristössä
asumisen kestoon.
Yhteisötasolla asuinalueen elinolosuhteita voidaan parantaa kiinnittämällä huomiota
asumisesta aiheutuviin kustannuksiin, lisäämällä asumisen laatua ja turvallisuutta,
parantamalla asuinyhteisön turvallisuutta, ylläpitämällä asuinalueen peruspalveluita sekä
kohottamalla asuinympäristön yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen tuen muotoja. Esimerkkeinä
jälkimmäisestä ovat sosiaaliset aktiviteetit, ikääntyneiden päiväkeskukset ja sellaiset
fyysisen ympäristön rakenteet, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen.
(Anderson ym. 2003a.)
Yksilötasolla sosiaalisen ympäristön yhteyttä hyvinvointiin voidaan tarkastella
sosiaalisen tuen, verkoston ja perhesuhteiden kautta. Sosiaalinen tuki on
vuorovaikutussuhteinen myönteinen ominaisuus, joka tukee ikääntyneiden
kokemuksellista hyvinvointia (Kristofferzon ym. 2003, Elovainio & Kivimäki 2000,
Krause 1990). Lisäksi sen on osoitettu olevan yhteydessä ikääntyneiden fyysiseen
aktiivisuuteen (Ayis ym. 2003, Booth ym. 2000) ja masentuneisuuteen (Poslusny 2000,
Hagerty & Williams 1999). House ja Kahn (1985) määrittelevät sosiaalisen tuen
koostuvan tunnepitoisesta, arvioivasta, tiedottavasta ja välineellisestä tuesta. Schreurs ja
de Ridder (1997) näkevät sosiaalisen tuen selviytymistä tukevana resurssina. Sosiaalinen
tuki voidaan jakaa esimerkiksi emotionaaliseen, käytännölliseen ja tiedolliseen tukeen
(Yan & Sellick 2004). Sosiaalinen tuki ilmenee mahdollisuutena 1. keskustella jonkun
kanssa omista ongelmista, 2. rentoutua jonkun kanssa yhdessä, 3. saada apua
arkiaskareisiin, 4. saada neuvoja siihen, kuinka selviytyä ongelmista ja 5. rakastaa ja olla
rakastettu (Ren ym. 1999). Sosiaalista tukea saadaan henkilökohtaiseen tuttavuuteen
perustuvilta toimijoilta (perhe, naapurit, sukulaiset ja ystävät), vertaistukeen perustuvilta
toimijoilta (järjestöjen jäsenet) ja syy- ja normiperusteisilta toimijoilta (yksityisen ja
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julkisen sektorin ammattiauttajat). Perheeltä saatava sosiaalinen tuki lisää hyvinvointia
(Becker 2003). Lasten lähellä asuminen on usein vanhemmilleen tärkeää ja kaukana
asuvien toivotaan asuvan lähempänä (Letvak 1997). Yhteiskunnalliseksi haasteeksi
nousee se, miten sukulaisuuteen ja tuttavuuteen perustuvaa sosiaalisen tuen järjestelmää
voidaan tukea, kun sen järjestymisperiaate ei enää määräydy fyysisen ja alueellisen
läheisyyden perusteella. Monet ikääntyneet asuvat läheisistään maantieteellisesti
kaukana, jolloin esimerkiksi informaatiotekniikan avulla voidaan mahdollistaa myös
tämä sosiaalisen tuen muoto. (Kinnunen 1998.)
Sosiaalisten verkostojen yhteydestä ikääntyneiden hyvinvointiin on osin ristiriitaisia
tuloksia. Osa tutkimuksista korostaa niiden merkitystä hyvinvoinnille (Ståhl ym. 2001,
Ren ym. 1999, Rissanen 1999), kun taas osassa sosiaalisen verkoston ei ole pystytty
selittävän riittävän hyvin hyvinvoinnin vaihtelua (Vaarama & Kaitsaari 2002, Hagerty &
Williams 1999). Sosiaalisten suhteiden laatu nousee määrää tärkeämmäksi
hyvinvointitekijäksi (Hagerty & Williams 1999). Tyytyväisyys elämäntilanteeseen on
sidoksissa omaisten tapaamiseen (Sarola 1993). Lähisukulaiset ja erityisesti omat lapset
lapsenlapsineen muodostavat tärkeän tukiverkoston ikääntyneille (Hurme & Metsäpelto
2004). Lapsilla ja lapsenlapsilla on suuri merkitys esimerkiksi puolison menettämisestä
toipumiselle (Niemelä 2003). Myös isovanhemmuuteen liittyvät tunnekokemukset voivat
tukea ikääntyneiden psyykkistä hyvinvointia (Markindens & Krause 1985). Suhdetta
lapsenlapsiin pidetään yleisimmin myönteisenä, mutta toki toisenlaisiakin
tutkimustuloksia on (Sarola 1993). Useimmat isovanhemmat kokevat lapsenlapsensa
kuitenkin ikään kuin palkinnoiksi niin tunne- kuin sosiaalisella tasollakin. Läheiset
suhteet lapsenlapsiin liittyvät läheisyyteen, säännölliseen yhteydenpitoon sekä
vastavuoroiseen tukeen. (Barer 2001.) Omaisten lisäksi myös pitkäkestoiset ja läheiset
suhteet ystäviin ylläpitävät ikääntyneiden hyvinvoinnin kokemusta (Becker 2003).
Sosiaalisen verkoston kaventuminen voi johtaa yksinäisyyteen. Yleisesti
yksinäisyydellä tarkoitetaan yksinkertaisesti sosiaalisten kontaktien puutetta (Sarola
1993). Yksinäisyyden kokemusta on kuitenkin aina tarkasteltava suhteessa yksilön
odotuksiin, sillä ihmisten ympäröimänäkin ikääntynyt voi tuntea itsensä yksinäiseksi
(Routasalo & Pitkälä 2003a). Yksinäisyys on merkitsevä elämänlaatua heikentävä tekijä
ikääntyneiden keskuudessa (Ekvall ym. 2005, Tiikkainen ym. 2004, Routasalo & Pitkälä
2003b). Se voi olla myös yksi ikääntyneiden depressioon yhteydessä olevista tekijöistä
(Minardi & Blanchard 2004). Heikentyneen terveydentilan myötä sosiaalisten kontaktien
luominen vaikeutuu (Ekwall ym. 2005, Tijhuis ym. 1999) ja yksinäisyys voi olla
seurausta myös puolison menetyksestä (Tijhuis ym. 1999). Tästä syystä sosiaalisen
verkoston muodostamiseen on kiinnitettävä huomiota ennen kuin ikääntyneen terveys
heikkenee niin, että vuorovaikutussuhteiden muodostaminen muihin vaikeutuu (Ekvall
ym. 2005). Pohjois-Suomen näkökulmasta merkittävää on se, että yksinäisyyden on
osoitettu olevan maaseudulla kaupunkeja yleisempää (Routasalo ym. 2005).
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3.4 Ikääntyneiden hyvinvointia tukevia symbolisen
ympäristön tekijöitä
Paikan symbolisia merkityksiä ikääntyneille hyvinvoinnin näkökulmasta voidaan kuvata
sekä yksilön että yhteisön tasoilla. Paikkoihin liittyy paljon henkilökohtaisia merkityksiä,
ja ne voivat olla oppimisen, kasvun, symbolisten merkitysten antamisen ja tunteiden
ilmentämisen välineitä (Rogan ym. 2005). Koti käsittää sen fyysisten ominaisuuksien
lisäksi symbolisia ulottuvuuksia ja merkityksiä (Williams 2004). Ikääntyneet muokkaavat
kotejaan siten, että niihin syntyy mielihyvänsävyisiä symboleja. Näillä symboleilla
pyritään tuomaan arkielämään jatkuvuutta, turvallisuutta ja mielihyvää (Aura ym. 1997)
sekä lisäämään paikkaan kuuluvuuden tunnetta (Cookman 1996). Lisäksi ne ovat usein
yhteydessä ihmisen elämänhistoriaan. Esimerkiksi lapsuuden kodista voidaan tuoda
omaan kotiin asioita, jotka lapsuudessa toivat turvallisuudentunnetta. (Aura ym. 1997.)
Koti vaikuttaa myös identiteettiin ja yksityisyyden kokemukseen (Williams 2004).
Ikääntyneelle ihmiselle lapsuuden paikat voivat säilyä mielessä läpi elämän sekä
ympäristöstä ja asuinpaikasta voi tulla osa yksilön minuutta (Aura ym. 1997). Kodin
identiteettiä vahvistavat ominaisuudet voivat olla niin voimakkaita, että siihen
koskettaessa ei voida olla koskematta myös siihen kiintyneeseen ihmiseen itseensä
(Vilkko 1998). Kodissa asumiseen liittyy vapauden ja itsemääräämisen tunne, joka
osaltaan tukee psyykkistä toimintakykyä (Baker 2005, Meripaasi ym. 2001, Lundh &
Nolan 1996). Se sisältää elämän mielekkyyden, itsensä arvostamisen ja elämänmuutosten
käsittelyn (Suutama ym. 1988) sekä elämänhallinnan tunteen (Elovainio & Kivimäki
2000). Kodissa asuttaessa tämä näyttäytyy vapautena olla oma itsensä, omana rauhana,
toiminnan vapautena, itsenäisyytenä ja mahdollisuutena päättää itse omista asioistaan
(Baker 2005, Rioux 2005, Petry 2003, Robinson 2002, Meripaasi ym. 2001, Lundh &
Nolan 1996).
Kodin lisäksi ikääntynyt kiinnittyy asuinpaikkaansa. Tämä kiinnittyminen ylläpitää ja
mahdollistaa alueidentiteetin, mukavuuden ja turvallisuuden tunteen (Brown ym. 2003).
Terveyden näkökulmasta alueidentiteettiä voidaan käyttää kuvaamaan ihmisten suhdetta
ympäristöönsä. Ympäristö voi siis vaikuttaa alueidentiteettiin ja paikkaan kiinnittymisen
tunteeseen. Yksilötasolla alueidentiteetti ja paikkaan kuuluvuuden kokemukset tukevat
yksilöllistä kasvua. (Rogan ym. 2005.) Niiden puuttumisen puolestaan voidaan ennustaa
lisäävän depressiota (Hagerty & Williams 1999, Hagerty & Patusky 1995).
Pohjoissuomalaisten alueidentiteettiin ovat vaikuttaneet alueen historiallinen kehitys,
erityispiirteet ja suhde yhteiskunnan muuhun kehitykseen. (Paasi 1998). Suomalaisilla
maaseudulla asuvilla ikääntyneillä on usein pitkä historiallinen sidos asuinpaikkaansa.
Tämä on tärkeä yksilön ja sosiaalisen ympäristön suhdetta määrittelevä seikka (Vakimo
2001), sillä pitkään samassa paikassa asuneet kokevat yleensä kuuluvansa paremmin
asuinyhteisöönsä (Young ym. 2004).
Alueellinen yhteisyys voi ilmetä vuorovaikutuksen lisäksi myös symbolisena
yhteenkuuluvuutena. Yhteisyys esiintyy jaettuina uskomuksina, tunteina ja subjektiivisina
kokemuksina. Sen sisältönä voi olla esimerkiksi maailmankatsomus, uskonnollinen
näkemys tai poliittinen asenne. Symbolinen yhteisyys voi olla alkuperältään
kulttuurillista, jolloin se on syntynyt ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja
käytännöissä. Se voi myös olla ideologista, jolloin uusintamisesta huolehtivat ideologiset
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koneistot. (Lehtonen 1990.) Integroitumalla sosiaalisen ympäristöönsä ja yhteisöönsä
ikääntynyt toteuttaa omaa elämänhistoriallista sekä sosiaalista rooliaan (Sarola 1993).
Turvallisuuden tunne on yksi symbolisen ympäristön ominaisuus, joka on vahvasti
sidoksissa alueelliseen yhteisöllisyyteen. Zierschin ja kumppaneiden (2005) mukaan
turvallisuuden tunne on yhteydessä yhteyden pitämiseen naapuruston kanssa sekä
asuinympäristössä asumisen kestoon. Niemelän (2003) mukaan koettu inhimillinen
turvallisuus ja turvattomuus ilmenevät yhtäältä pitkälti lapsuuden kokemuksiin liittyvinä
perusturvallisuutena ja -turvattomuutena sekä toisaalta elämän eri vaiheisiin,
elämänkulkuun liittyvinä elämänvaiheturvallisuutena ja -turvattomuutena. Jälkimmäisissä
on kyse iän tuottamista elämänvaiheisiin ja -murroksiin liittyvästä turvallisuudesta ja
turvattomuudesta. Turvattomuuden kontekstit ovat suurilta osin samoja kuin
hyvinvoinnin osatekijät. Turvattomuus liittyy selkeästi elämänvaiheisiin ja erilaisiin
rooleihin. Analyysissa käytetyissä elämänvaiheluokissa 65–74-vuotiaat muodostavat
ikääntyneiden vuosikymmenen ja yli 74-vuotiaat vanhuuden elämänvaiheluokan.
Turvattomuus on osin myös sukupuoli- ja ikäsidonnaista. Naiset ovat miehiä
turvattomampia. Sairastamiseen liittyvän turvattomuuden osalta pohjoissuomalaiset
kokevat turvattomuutta jonkin verran yleisemmin kuin koko maassa erityisesti
työttömyyden, henkisten vaikeuksien ja kuoleman vaaran uhkien osalta. Myös
taloudellinen turvattomuus on Pohjois-Suomessa selvästi Etelä-Suomea yleisempää.
Asumiseen liittyvä turvattomuus on yleisintä Pohjois-Suomessa ja erityisesti
asuinympäristöön liittyvien tekijöiden osalta. Tähän liittyvä turvattomuus on yhteydessä
arkielämän kielteisiin tapahtumiin ja niiden ajankohtiin: mitä lähempänä koettu
tapahtuma on, sitä useammalle se aiheuttaa turvattomuutta. 65–85-vuotiaiden
keskuudessa huoli taloudellisesta toimeentulosta, läheisten ihmisten sairastelu ja kuolema
ovat yleisimpiä turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä, samoin kuin uhka joutumisesta
riippuvaiseksi toisten avusta. (Niemelä ym. 1997.)
Yksilötasolla hengellisyyden kokemus on yksi merkittävä ikääntyneiden hyvinvointia
tukeva tekijä. Hyvä elämä muodostuu hengellisten tarpeiden täyttymyksestä
(Chuengsatiansup 2003) ja yhä useampi tutkimus osoittaa hengellisyyden ja
uskonnollisuuden olevan merkittävä elämänlaatuun vaikuttava tekijä (WHOQOL SRPB
Group 2005). Käsitteenä hengellisyys on kuitenkin vaikeasti määriteltävissä eikä sille ole
yhtä oikeaa sisältöä. Hengellisyys tulisikin nähdä enemmän kulttuuriin sidoksissa olevana
kuin uskonnolliseen ideologiaan perustuvana. Ikääntyneiden hengellisyyden kokemusta
voidaan yhteiskunnallisella tasolla tukea luomalla ympäristöön hengellisyyden
toteuttamisen mahdollistavat rakenteet, kuten kirkko ja sosiaalinen yhteisö.
(Chuengsatiansup 2003.) Yksilötasolla ja hoitotyön tekijöiden toiminnassa hengellisyyttä
tuetaan kunnioittamalla ikääntyneiden yksityisyyttä, kuuntelemalla, lohduttamalla ja
rauhoittavalla ympäristöllä tai käytöksellä (Narayanasamy ym. 2004). Usein vaikea
elämäntilanne, epävarmuus ja kuolemaan liittyvät kysymykset lisäävät kiinnostusta
uskontoa kohtaan (Teinonen & Routasalo 2003, Räsänen 2002), sillä uskon koetaan
antavan toivoa ja rauhoittavan mieltä (Tongprateep 2000). Uskonnollisuudella on todettu
olevan
myönteinen
yhteys
ikääntyneiden
mielenterveyteen
esimerkiksi
depressiokokemusten osalta (Meisenhelder 2000), mutta myös itsetuntoon sekä
sosiaalisen tuen saamiseen ja riippumattomuuden kokemukseen (WHOQOL SRPB
Group 2005). Miesten uskonnollisuus näkyy enemmän toiminnallisena, kuten
rukoilemisena, kun taas naisille se näyttäytyy enemmän toivon kokemuksena
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(Meisenhelder 2003). Uskonnollisuuden käyttämiseen selviytymiskeinona liittyy arjesta
irtautumisen kokemus (Gall 2004), samoin kuin esimerkiksi luonnonympäristön
elvyttävyyden kokemukseen. Uskonnollisuus on yksi hengellisyyden ilmentyä, mutta
hengellisyyden ei tarvitse olla sidoksissa uskontoon (Chuengsatiansup 2003). Myös
luontoon, kuten metsiin, liittyy hengellisiä ominaisuuksia sen elvyttävyyden,
virkistävyyden, vapauden, onnellisuuden ja harmonian tunteen seurauksena (Williams &
Harvey 2001).
Vuodenaikoihin kuuluvat juhlat, rituaalit ja toiminnot liittyvät hyvinvointiin, koska ne
yhdistävät ihmisiä ja vaikuttavat mielialoihin. Luonnon värit, valo, kauneus, hiljaisuus ja
vuodenaikojen vaihtelu ovat tyypillisiä pohjoisen ympäristön ominaisuuksia, jotka
synnyttävät myönteisiä kokemuksia. (Stuhlmiller 1997.) Myös fyysisen ympäristön
ominaisuudet, kuten auringonvalo vaikuttaa näkemyksiin ympäristön kauneudesta (Knez
2005). Luonnonympäristön väreillä, tuoksuilla, kukilla ja linnunlaululla on lisäksi
ikääntyneiden aisteja stimuloiva vaikutus (Milligan ym. 2004).
Ympäristö on holistinen kokonaisuus, jossa ihmiset ovat sidoksissa kotiinsa myös sen
toiminnallisten piirteiden kautta. Tällöin ympäristö ja esineet määrittyvät merkitysten ja
käyttötarkoituksen kautta eivätkä vain puhtaasti fyysisten ominaisuuksiensa kautta.
(Altman ym. 1985.) Fyysisen ympäristön ominaisuudet saattavat ylläpitää kokemusta
”raihnaisuudesta” tai heikkoudesta. Lawtonin (1975) ekologisen mallin mukaan liian
suuret ympäristön asettamat vaatimukset suhteessa yksilön kompetenssiin johtavat
ongelmalliseen ympäristösuhteeseen. Tämä näyttäytyy selviytymättömyytenä ja
kielteisenä itsearviona (Baker 2005, Ball & Whittington. 1995). Kotona asumisen
mahdollistumiseksi ikääntyneet usein tekevät kompromissiratkaisuja toiminnan
mahdollistumiseksi (Baker 2005, Grenier 2005). Tällaisia ovat esimerkiksi ulkona
liikkumisen välttäminen ja yläkerran huoneiden käyttämättä jättäminen liikkumisen
vaikeutuessa. Seurauksena tästä voi olla mielekkäiden asioiden ”häviäminen”, kuten
puutarhan tuottaman mielihyvän mahdottomuus, koska ulos ei voida mennä. Kuitenkaan
varsin usein näistä toiminnoista ei tarvitse luopua, mikäli otetaan käyttöön erilaiset
kotona asumisen apuvälineet ja tukimuodot. (Grenier 2005.)

3.5 Yhteenveto
Useissa tutkimuksissa on todettu, että ympäristön ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien
tarkastelu on haastavaa sen monimuotoisuuden vuoksi (ks. Rioux 2005, Rogan ym. 2005,
Rutt & Coleman 2005, Giles-Corti & Donovan 2002a/b). Tarkasteltaessa ikääntyneiden
ympäristöä fyysisen, sosiaalisen ja symbolisen osa-alueen avulla voidaan todeta, että
niiden selvät rajat häipyvät. On mahdotonta tarkastella yksistään sosiaalista ympäristöä
ottamatta huomioon muita osa-alueita. Esimerkiksi ikääntyneiden sosiaalinen
kanssakäyminen on pitkälti riippuvainen ympäristön fyysisistä ominaisuuksista. Tällöin
sosiaalista ympäristöä muovaavat ympäristön rakenteelliset ominaisuudet, kuten
kyläkauppojen lakkauttaminen. Usein hyvinvointi on useiden eri ympäristön elementtien
vaikutusten summa, ja yhtäältä ympäristötekijät voivat ikään kuin kumota toisensa.
Esimerkiksi kaupungissa, jossa on hyvät kulkuväylät liikunnan harrastamiseen, voi
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liikkumista samanaikaisesti heikentää kohonnut turvattomuuden kokemus (Rutt &
Coleman 2005).
Ympäristövaikutusten tarkastelu on ollut hallitseva tapa käsitellä ympäristön yhteyttä
terveyteen, sairauteen ja hoitotyöhön. Monissa kausaaliteorioissa ympäristötekijöillä
selitetään ihmisten käyttäytymistä. Ympäristön fyysisten, sosiaalisten ja symbolisten
tekijöiden nähdään vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen, kokemuksiin ja olosuhteisiin.
Hoitotyön kannalta teorioissa ja malleissa yleisimmin käytettyjä fyysisen ympäristön osaalueita ovat olleet ilmanlaatu, melu ja pysyvyys. Sosiaalisen ympäristön osalta
tutkimuksissa on käytetty yleisimmin sosiaalisen tuen ja perheen käsitteitä. Suoraan
symboliseen ympäristöön kohdistuva tutkimus on ollut lähes olematonta.
Tarkasteltaessa erityisesti ikääntyneiden hyvinvointia aikaisemmassa kirjallisuudessa
keskeisiksi nousevat fyysisesti turvallinen, liikkumisen mahdollistava ja tuttu ympäristö,
jossa tarvittavat peruspalvelut ovat lähellä. Myös sääolosuhteilla on osoitettu olevan
vaikutus pohjoisessa ympäristössä elävien ikääntyneiden hyvinvoinnin kokemukseen.
Sosiaalisen ympäristön yhteyttä hyvinvointiin on tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa
sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla. Yhteiskunnan tasolla keskeisiä hyvinvointiin
vaikuttavia tekijöitä ovat hyvä elintaso, kulttuuri, historia, sosiaaliset instituutiot sekä
yhteisöllisyys. Yksilötasolla ikääntyneiden hyvinvointia voidaan tukea erilaisilla vapaaajan toimintamahdollisuuksilla, sosiaalisesti turvallisella asuinympäristöllä, sosiaalisella
tuella, läheisillä perhe- ja ystävyyssuhteilla sekä ennaltaehkäisemällä ikävaiheeseen ja
asuinpaikan fyysiseen sijaintiin liittyvää yksinäisyyttä. Symbolisen ympäristön
hyvinvointia tukevat ominaisuudet rakentuvat pitkälti sosiaalisen ja fyysisen ympäristön
ominaisuuksien kautta. Keskeisiä hyvinvointia tukevia ominaisuuksia ovat kotiin ja
lähiympäristöön liittyvät symboliset ulottuvuudet, turvallisuudentunne, mahdollisuus
hengellisten tarpeiden toteuttamiseen sekä luonnonympäristöön liittyvät tunnetilat.
Yhteenvetona voidaan todeta, ettei aikaisempaa tutkimusta, jossa kaikki ympäristön
osa-alueet olisivat läsnä, ole tuotettu, vaikka useissa tutkimuksissa osa-alueiden
monimuotoisuus ja yksittäisiin ominaisuuksiin perustuvan tutkimuksen riittämättömyys
on todennettu. Tästä syystä tutkimuksessa ympäristöä lähestytään sen kolmen osa-alueen
kautta Kimin (2000) määritelmän mukaisesti. Lisäksi aikaisempi tutkimus on pitkälti
kansainvälistä tutkimusta, jossa pohjoisuuden ulottuvuutta ei ole tarkasteltu. Näistä syistä
induktiivisesti rakennetun teorian kehittäminen kotona asuvien ikääntyneiden
hyvinvointia tukevasta ympäristöstä on tarpeellista. (Kuvio 3.)
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Kuvio 3. Tutkimuksen taustalla olevasta näkemys ympäristön ja hyvinvoinnin yhteydestä
sekä induktiivis-deduktiivisen teorianmuodostuksen lähestymistavan tarpeesta.

4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävät
Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien
ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa,
jonka avulla voidaan laajentaa gerontologisen hoitotyön ja hoitotieteen tietoperustaa
tuettaessa kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia.

4.1 Hypoteettisten mallien kehittäminen
Teorian kehittämisen ensimmäisen vaiheen tehtävänä on tuottaa induktiivisesti
hypoteettiset mallit ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Mallien
rakentamiseksi kuvataan pohjoissuomalaisten kotona asuvien yli 65-vuotiaiden
ikääntyneiden hyvinvointia tukevan ympäristön ominaisuuksia. Ensimmäisen vaiheen
tutkimustehtävät ovat:
1. Millaisia ovat fyysisen ympäristön hyvinvointia tukevat ominaisuudet?
2. Millaisia ovat sosiaalisen ympäristön hyvinvointia tukevat ominaisuudet?
3. Millaisia ovat symbolisen ympäristön hyvinvointia tukevat ominaisuudet?

4.2 Mittarin kehittäminen
Toisen vaiheen tehtävänä on kehittää ja testata mittari kullekin ympäristön osa-alueelle
tuotettujen hypoteettisten mallien testaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.
Tutkimustehtävät ovat:
1. Millainen on mittarin face-validiteetti asiantuntijapaneelissa?
2. Millaiseksi ikääntyneet kokevat mittariin vastaamisen postikyselynä?
3. Millainen on mittarin rakennevaliditeetti korrelaatioiden
pääkomponenttianalyysin perusteella?

ja

alustavan
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4.3 Hypoteettisten mallien testaaminen
Teorian kehittämisen kolmannen vaiheen tehtävänä on testata hypoteettisia malleja.
Mallien testaamiseksi vastataan seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mikä on hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön käsitteen rakenne?
Mitkä taustatekijät selittävät hyvinvointia tukevaa fyysistä ympäristöä?
Mikä on hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön käsitteen rakenne?
Mitkä taustatekijät selittävät hyvinvointia tukevaa sosiaalista ympäristöä?
Mikä on hyvinvointia tukevan symbolisen ympäristön käsitteen rakenne?
Mitkä taustatekijät selittävät hyvinvointia tukevaa symbolista ympäristöä?

Mallien testaamiselle asetetut hypoteesit ovat:
1. Voidaan osoittaa fyysisen ympäristön pääkäsitteiden (pohjoinen ympäristö, viihtyisä
fyysinen ympäristö ja turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö) rakenteet.
2. Voidaan osoittaa sosiaalisen ympäristön pääkäsitteiden (avun saaminen, omaisten
merkitys, ystävät hyvinvoinnin tukijoina ja asuinyhteisön viihtyvyys) rakenteet.
3. Voidaan osoittaa symbolisen ympäristön käsitteiden (hyvinvoinnin ideaaliset
ominaisuudet, hengellisyys, hyvinvoinnin normatiiviset ominaisuudet ja
historiallisuus) rakenteet.
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat ikääntyneet. Eri tieteenalojen
kirjallisuudessa käytetään 65 vuotta täyttäneestä väestöstä useita erilaisia käsitteitä eikä
mitään virallista käsitettä ole olemassa (Voutilainen 2004). Kun puhutaan 65 vuotta
täyttäneestä väestöstä, ollaan tekemisissä hyvin heterogeenisen väestön kanssa (Koskinen
2004). Heterogeenisyydellä tarkoitetaan yksilöiden välisiä eroja ja sitä ilmentää se, ettei
yli 65-vuotiaille ole käytettävissä yhteistä käsitettä (Kautto 2004). Tässä tutkimuksessa
päädyttiin käyttämään käsitettä ”ikääntynyt” yli 65-vuotiaasta, koska se on tilastoissa
yleisesti käytetty jaottelu ja lainsäädännössä käytetty kansaneläkeikä. Käsitteen katsotaan
heijastavan aktiivisuutta ja olevan neutraali muodoste vanhenemiseen liittyen (Tainio
1999). Lisäksi tutkimusten mukaan se vastaa tutkimuksen kohteena olevan väestönosan
omaa käsitystä parhaasta mahdollisesta käytettävästä käsitteestä (Vaarama ym. 1999).
Ikääntyminen ja vanheneminen prosesseina alkavat periaatteessa heti syntymän
jälkeen, mutta käytännössä ikääntyneiksi katsotaan 65–74-vuotiaat. Kyseinen ikäluokka
edustaa ”nuoria vanhoja” (Koskinen 2004) ja nämä ikävuodet voidaan nähdä
siirtymävaiheena keski-iästä vanhuuteen. Vanhuuden alkamisen ikäraja on kuitenkin
varsin häilyvä ja yksilöllinen, mutta useat tutkijat katsovat vanhuuden alkavan noin 75
vuoden iässä. (Niemelä 2003.) Ikävuosille 65–74 tyypillistä on yksilöllisten erojen
korostuminen: jotkut ikäluokkaan kuuluvista ovat kunnoltaan edelleen lähes keskiikäisten veroisia ja toiset taas ovat jo vanhusten kaltaisia. Tästä syystä yksilölliset erot
vanhuuseläkkeelle siirryttäessä ovat suuria. (Koskinen 2004, Niemelä 2003.)
Ikääntyneiden vuosikymmenellä ja vanhuudessa terveydentila on kriittinen tekijä ja
objektiivisen terveydentilan ohella koetulla terveydellä on tärkeä merkitys (Niemelä
2003). Kuitenkin vain osa terveyden heikkenemisestä on vanhenemisesta johtuvaa ja
muut ei-biologisperäiset syyt ovat merkitykseltään suurempia (Kautto 2004). Lisäksi on
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otettava huomioon, että aikaisempien tutkimustulosten vertailun perusteella
ikääntyneiden itse ilmoitettu toimintakyky ja koettu terveys ovat Suomessa selvästi
kohentuneet (Sulander ym. 2004, Aromaa & Koskinen 2002).
Hyvinvointia tarkastellaan koetun eli subjektiivisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tällöin ikääntyneen hyvinvointia arvioi hän itse (Vaarama & Kaitsaari 2002).
Induktiivisen teorianmuodostuksen periaatetta noudattaen hyvinvointia ei määritetty
etukäteen vaan se määrittyy tiedonantajien itsensä kokemana. Peruslähtökohtana on, että
ympäristö ymmärretään hyvinvoinnin lähteeksi, jolloin ikääntynyt nähdään tarpeitaan
täyttävänä
ja
ympäristö
hyvinvoinnin
resurssina
(Kainulainen
1998).
Yksinkertaisimmillaan hyvinvointi tai sen puute koostuvat elämän hyvistä ja pahoista
asioista (Uusitalo 1975).

5 Hypoteettisten mallien kehittäminen induktiivisesti
Hypoteettisen mallin kehittämisen ensimmäinen vaihe on käsitteiden kehittäminen.
Käsitesynteesi on yksi menetelmä käsitteiden muodostamiseksi, jolla viitataan käsitteen
systemaattiseen ja kurinalaiseen tarkasteluun. (Lauri & Kyngäs 2005.) Käsitesynteesin
menetelmänä voidaan käyttää laadullista, määrällistä tai kirjallisuuteen perustuvaa
lähestymistapaa. Laadullisessa lähestymistavassa etsitään yhtäläisyyksiä, eroja ja
säännönmukaisuuksia uuden käsitteen identifioimiseksi. Määrällinen lähestymistapa
edellyttää numeerista aineistoa niiden ominaisuuksien määrittelemiseksi, jotka kuuluvat
käsitteeseen.
Kirjallisuuteen
perustuva
käsitesynteesi
perustuu
laajaan
kirjallisuuskatsaukseen uuden näkökulman tai uusien käsitteiden saavuttamiseksi.
(McEwen 2002.) Tässä tutkimuksessa käytettiin laadulliseen lähestymistapaan perustuvaa
induktiivista käsitesynteesiä, jolla pyrittiin käsitteen systemaattiseen tarkasteluun.
Tarkoituksena oli selkiinnyttää, tunnistaa ja määritellä käsitteitä. Käsitesynteesin avulla
uusi käsite rakennettiin yksittäisiin havaintoihin perustuvan tiedon pohjalta
ryhmittelemällä ja järjestelemällä uudella tavalla ilmiötä koskevaa tietoa. (Lauri &
Kyngäs 2005, McEwen 2002.)

5.1 Tiedonhankinta ja aineisto
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineisto hankittiin laadullisen teemahaastattelun
avulla. Se muodostui kotona asuvien yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden haastatteluista (n =
39), jotka tehtiin syyskesällä 2003. Haastateltaviksi valittiin maaseudulla ja kaupungissa
asuvia sekä Lapin että Oulun läänin asukkaita. Haastateltavien tavoittamisessa käytettiin
lumipallo-otantaa, jossa muutamien avaintiedonantajien avulla kerättiin koko aineisto.
Lumipallo-otannassa tutkija etenee tiedonantajasta toiseen sitä mukaa, kun hänet
esitellään uusille henkilöille (Polit & Beck 2004, Arber 1993a, Robson 1993).
Ensimmäisessä vaiheessa merkitsevä rooli oli aineistonkeruupaikkakunnilla asuvilla
henkilöillä, jotka joko työnsä kautta tai yksityishenkilöinä pyysivät tiedonantajiksi
soveltuvilta lupaa luovuttaa heidän yhteystietojaan tutkijalle. Näin saatiin jokaiselta
etukäteen valitulta paikkakunnalta avaintiedonantajia lumipallo-otantaa varten. Tämän
jälkeen haastatteluissa tiedonantajilta tiedusteltiin muita mahdollisia haastateltavia heidän
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lähipiiristään. Aineistonkeruupaikkakunnat valittiin harkinnanvaraisesti siten, että ne
olivat erikokoisia kuntia tai kaupunkeja eri puolilla Oulun ja Lapin läänejä.
Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa haastattelua ohjasivat etukäteen
laaditut väljät teema-alueet (Hirsjärvi & Hurme 2001). Teemahaastattelussa pääteemat
ovat jokaisessa haastattelussa samat, mutta niiden järjestys voi vaihdella haastattelusta
toiseen. Usein kaikkia teemoja ei tarvitse kysymyksen muodossa esittää vaan
haastateltavat tuovat ajatuksiaan esille vapaamuotoisesti, kuten myös tässä tutkimuksessa
tapahtui. (Fielding 1993.) Haastattelut etenivät siten, että aiheeseen johdattelevina
teemoina käytettiin asuinhistorian ja nykyisen asuinympäristön kuvauksia. Tämän jälkeen
haastateltavat saivat kertoa vapaamuotoisesti kokemuksiaan hyvinvointia tukevista
ympäristön tekijöistä. Haastattelija pyysi täydennystä tarvittaessa tarkennetuilla teemaalueilla, jotka perustuivat Kimin (2000) ympäristöluokitukseen: fyysinen, sosiaalinen ja
symbolinen ympäristö (liite 1).
Haastatteluaineisto muodostui 65–89-vuotiaista kotona asuvista ikääntyneistä, ja
haastateltavien keski-ikä oli 76 vuotta. Heistä 13 oli miehiä ja loput 26 naisia.
Haastateltavista 23,0 % asui kuntien taajama-alueella, 38,5 % asui kaupungissa ja sama
määrä maaseudulla. Nykyisessä asuinpaikassa asumisen kesto vaihteli 4 kuukaudesta 76
vuoteen. Keskiarvo oli 31 vuotta.

5.2 Aineiston analysointi
Kvalitatiivisessa käsitesynteesissä haastatteluaineistoa analysoitiin induktiivisesti eli
aineistolähtöisesti. Induktiivisen analyysin avulla pyrittiin rakentamaan sellaisia malleja,
jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla aineisto voidaan
käsitteellistää sekä tuottaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä (Neuendorf 2002, Kyngäs &
Vanhanen 1999, Downe-Wamboldt 1992, Krippendorff 1980). Haastattelut litteroitiin
auki mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Litterointi tehtiin sanatarkasti, jolloin
tekstiin kirjattiin myös tunneilmaisut ja mahdollisten taukojen pituudet. Tutkija kirjoitti
jokaisen haastattelun jälkeen päiväkirjaan kokemuksiaan haastattelun toteutumisesta sekä
lyhyen kuvauksen ikääntyneen asuinympäristöstä. Nämä liitettiin litteroituihin
haastatteluihin, jotta tekstiä luettaessa voitaisiin palauttaa paremmin mieleen yksittäiset
haastattelutilanteet. Analysoitavaa haastatteluaineistoa kertyi aukikirjoitettuna 441 sivua
rivivälillä 1.
Analyysin aloittamiseksi valittiin analyysiyksikkö, joka voi tutkimustehtävistä
riippuen olla yksi kirjain, sana, lause tai ajatuskokonaisuus (Polit & Beck 2004, Guthrie
ym. 2004, Cavannagh 1997). Analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuus, joka kuvasi
ympäristöön liittyvää hyvinvoinnin kokemusta. Aineistoa luettaessa sille esitettiin
tutkimustehtävien mukaisia kysymyksiä: millaisia ovat fyysisen, sosiaalisen ja
symbolisen ympäristön hyvinvointia tukevat ominaisuudet? Samalla kirjattiin sivujen
marginaaleihin ne asiat, jotka aineistosta löytyivät vastauksina kysymyksiin. (Kyngäs &
Vanhanen 1999.) Aineistoa luettiin läpi niin monta kertaa, ettei uusia merkintöjä enää
syntynyt, jotta saatiin kuvattua kaikki ilmiön ominaisuudet (Hsieh & Shannon 2005,
Burnard 1991). Tämän jälkeen alkuperäisilmaisut ja niitä koskevat marginaalimerkinnät
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koottiin ympäristön osa-alueittain ja aloitettiin samaa tarkoittavien ilmaisujen ryhmittely
kunkin ympäristön osa-alueen sisällä.
Käsitteiden muodostamiseksi yhdistettiin samaa tarkoittavat lausumat alakäsitteiksi ja
niille annettiin niitä hyvin kuvaava nimi (Polit & Beck 2004, Dey 1993, DowneWamboldt 1992, Weber 1990). Alakäsitteitä yhdisteltiin edelleen yläkäsitteiksi ja
yläkäsitteitä pääkäsitteiksi sekä mahdollisiksi yhdistäviksi käsitteiksi. Muodostettaessa
käsitteitä induktiivisesti tutkija päättää tulkintaansa hyväksi käyttäen, mitkä asiat voidaan
yhdistää samaan ala-, ylä- tai pääkäsitteeseen ja mitä ei voida yhdistää. (Dey 1993).
Ryhmittelyn jälkeen käsitteiden hierarkia voitiin esittää ala-, ylä-, pää- ja yhdistävinä
käsitteinä kunkin ympäristön osa-alueen osalta (Lauri & Kyngäs 2005, Burnard 1991).
Lopputuloksena saavutettiin induktiivisen teorianmuodostuksen mukaisesti hypoteettisten
mallien käsitteet ja käsitteiden sisältö (Quinn 1992). Esimerkki analyysin etenemisestä on
kuviossa 4.
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Alkuperäisilmaisujen marginaalimerkintöjen yhdistely:
Alkuperäisilmaus

Marginaalimerkintä

Marginaalimerkintöjä
yhdistävä ilmaus

...tuolla tuo meillä semmonen puisto Puistossa ihmiset istuvat ja

Puistossa sosiaalista

tuolla, siellähän ne ihmiset

kanssakäymistä

kokoontuvat H29M88Ta

istuskelloo...
...juuri sen takia on tuo, jos on

Puisto mahdollistaa ulkoilun ja

kykeneviä kykeneviä ihimisiä, jotka muiden ihmisten tapaamisen
haluaa ulukoilla niin tulla sinne ja

H13N87Ma

vähä kokoontua yksiin ja tavata
toisia...

↓
Samansisältöisten marginaalimerkintöjen yhdistely alakäsitteeksi:
Marginaalimerkintöjä yhdistävät ilmaukset

Alakäsite

Piha alueella tuttujen tapaaminen

Luonnonympäristön sosiaalinen ulottuvuus

Puistossa sosiaalista kanssakäymistä
Lammella sosiaalista kanssakäymistä
Pihalla yksin olemisen mahdollisuus
Luonnossa yksin olemisen mahdollisuus

↓
Alakäsitteiden yhdistely yläkäsitteeksi:
Alakäsitteet

Yläkäsite

Luonnonympäristön sosiaalinen ulottuvuus

Luonnonympäristö hyvinvointia tukevana

Liikunnan mahdollistava luonnonympäristö
Luonnonympäristö asumisviihtyvyyttä lisäävänä

↓
Yläkäsitteitä yhdistävän pääkäsitteen muodostaminen:
Yläkäsitteet

Pääkäsite

Luonnonympäristö hyvinvointia tukevana

Viihtyisä fyysinen ympäristö

Palveluiden saatavuus
Siisti ympäristö

Kuvio 4. Esimerkki analyysin etenemisestä.

6 Hypoteettiset mallit kotona asuvien ikääntyneiden
hyvinvointia tukevasta ympäristöstä
Käsitesynteesin avulla muodostettiin kolme pohjoissuomalaisten kotona asuvien
ikääntyneiden hyvinvointia tukevan ympäristön hypoteettista mallia, jotka kuvaavat
fyysistä, sosiaalista ja symbolista ympäristöä.

6.1 Hyvinvointia tukeva fyysinen ympäristö
Hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön pääkäsitteet ovat pohjoinen ympäristö,
viihtyisä fyysinen ympäristö ja turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö.
Ikääntyneiden hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön yhdistävä käsite, pää- ja
yläkäsitteet sekä hyvinvoinnin osa-alueet on esitetty taulukossa 2 ja hypoteettinen malli
kuviossa 5 sivulla 62.
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Taulukko 2. Hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön yhdistävä käsite sekä pää-, ylä- ja
alakäsitteet.
Yhdistävä käsite

Pääkäsitteet

Hyvinvointia

Pohjoinen ympäristö Lämpötilatekijät

Yläkäsitteet

Alakäsitteet
Kuumaoireet elämää vaikeuttavana
Kylmäoireet elämää vaikeuttavana

tukeva fyysinen
ympäristö

Lumi

Lumityöt arjesta selviämistä vaikeuttavana
Lumi liikkumista vaikeuttavana

Valoisuuden vaihtelu

Pimeyden mielialavaikutus
Pimeys arjesta selviämistä vaikeuttavana

Välimatkat

Pitkät välimatkat kotona asumista
vaikeuttavana
Kulkemisen mahdollistuminen
Elämänasenne ja tottumus

Viihtyisä fyysinen

Luonnonympäristö

Luonnonympäristö viihtyisyyttä lisäävänä
Luonnonympäristö liikuntapaikkana

ympäristö

Luonnonympäristössä tuttujen tapaaminen
Siisti ympäristö

Siisti koti asumisviihtyvyyttä lisäävänä
Siisti asuinympäristö viihtyvyyttä
lisäävänä

Palveluiden saatavuus

Asuinpaikan sijainnin merkitys
Kulkuyhteydet palveluihin
Hyvä taloudellisen toimeentulo

Turvallisen

Turvallinen koti

Kodin muutostyöt

toiminnan

Tuttu ympäristö toimimista helpottavana

mahdollistava
ympäristö

Apuvälineet kotona asumisen tukena

Turvallinen liikkuminen

Kulkuväylien kunnossapito talvella
Valaistus
Liikkumisen apuvälineet
Levähdysmahdollisuudet
Uhkana pohjoisen ympäristön tekijät
talviaikana

Tuttu lähiympäristö

Tuttuus lähiympäristön turvallisuutta
lisäävänä
Tutussa kodissa toimiminen

6.1.1 Pohjoinen ympäristö
Pohjoisen ympäristön yläkäsitteiksi muodostuivat lämpötilatekijät, lumi, valoisuuden
vaihtelu ja välimatkat. Nämä kaikki liittyivät ikääntyneiden fyysiseen hyvinvointiin ja
valoisuuden vaihtelu lisäksi psyykkiseen hyvinvointiin. Lämpötilatekijöiden
hyvinvointiin liittyvät ominaisuudet muodostuivat vuodenaikojen mukaisten
perussairauksien oireiden vaihtelun myötä. Näitä ikääntyneille tyypillisiä oireita kuvattiin
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kesän kuumaoireina ja talven kylmäoireina. Kesällä keskikesän kuumuus oli
ongelmallisinta lämpötilan noustessa yli 20 ºC:n, sillä kuumuus aiheutti rintakipuja
sydän- ja verisuonisairauksia sairastavilla. Ikääntyessä kuumuuden sietokyvyn koettiin
heikkenevän ja tästä syystä pitkistä hellejaksoista muodostui raskaita. Tyypillisiä
kuumuuden aiheuttamia oireita olivat voimattomuus, väsymys ja kokemus kuumuuden
aiheuttamasta rasituksesta elimistölle. Kuumuus aiheutti myös heikotusta,
hengenahdistusta ja turvotusta. Ikääntyneillä nukkumisvaikeudet olivat yleisiä ja kuuma
ilma vaikeutti nukkumista entisestään. Väsymys kertaantui huonosti nukutun yön ja
kuuman ilman aiheuttaman väsymyksen yhteisvaikutuksena. Kesäaikana myös
allergiaoireet, kuten aurinkoihottuma saattoivat lisääntyä. Kuumaoireet näkyivät
ikääntyneiden arkipäivässä siten, etteivät he jaksaneet tehdä arkiaskareita eivätkä liikkua
kodin ulkopuolelle kuten normaalisti.
Se tuota jotenki sillai väsyttävästi vaikutti, ei se niinku sanotaan ei se niinku
mielenpäälle ettei se masennusta vaikuttanu mutta niin tuota sillai väsymystä,
hirviää väsymystä että ei jaksanu kertakaikkiaan. (22)
Ikääntyneiden kokemuksissa talvella −10 – −15 asteen jälkeen kylmä aiheutti oireita.
Usein koettuja kylmäoireita olivat paleluherkkyys, hengenahdistus ja perussairauksien
oireiden paheneminen. Paleluherkkyys ilmeni kylmäarkuutena, ja sen koettiin olevan
seurausta heikentyneestä verenkierrosta. Pakkasilma aiheutti hengenahdistusta
astmaatikoille, mutta myös niille ikääntyneille, joilla ei ollut diagnosoitua
keuhkosairautta. Pakkanen yhdistettynä rasitukseen oli merkittävä hengenahdistuksen
aiheuttaja. Kylmä ja kostea ilma saattoivat pahentaa reumaoireita ja kylmälle
altistuminen lisätä virtsatieinfektion riskiä. Vaikka lämpötilatekijöihin liittyvät oireet
olivat yleisiä, eivät ne aiheuttaneet kaikille tuntuvia oireita, sillä kesän ja talven osalta
pohjoisen ympäristön lämpötilavaihteluihin oli tottumuksen kautta osin sopeuduttu.
Kesällä kuumaoireita vähensivät kesän kuumuuden lyhytaikaisuus ja kuumuuden
välttäminen varjossa olemisella sekä asunnon jäähdyttäminen erilaisin tuulettimin.
Talviaikana kylmäoireiden ennaltaehkäisyssä käytettyjä keinoja olivat perussairauksien
hoitaminen, kylmältä suojautuminen sekä ulkoilun välttäminen kovilla pakkasilla.
Jos minä tuolla kävelen ja pakkanen ja muuta on ja vastamäki tulloo, niin siinä
pittää ruveta pittää seisua, se rupiaa niin henkiä ahistammaan, niin että se rupiaa
ihan tekemään tennää – – minä oo ennää lähteny moneen vuoteen. (29)
Talven kylmä ilmasto toi mukanaan myös lumen aiheuttamat ongelmat kotona asumiselle
ja fyysiselle hyvinvoinnille. Lumitöiden teko vaikeutui oman kunnon heikkenemisen
myötä. Ne, jotka vielä jaksoivat tehdä lumityöt itse, kokivat sen osaksi hyötyliikuntaa,
mutta heikompikuntoisille niiden tekeminen oli ongelmallista. Lumitöiden tekeminen
heikensi kokemusta terveydentilasta aiheuttamalla uupumusta sekä rintatuntemuksia.
Mikäli lumitöitä ei itse jaksanut tehdä eikä siihen saanut riittävästi apua, ikääntyneet
kokivat itsensä talviaikana lumen vangiksi tai häkkilinnuksi, kun he eivät halutessaan
päässeet ulos liikkumaan.
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Siinä huhtikuulla meinas tulla semmonen masennus, kun oli kuin häkkilintu, kun
oli liukasta ja tuossa nyt kävele tuolla ja kävele täällä ja kävele portaita kävele
terassia ja ei lumi sula ja muuta. (1)
Että tähän tehhään lumityöt, aurat kulukee tuossa nuin, niin ne täyttää tuon
liittymän ja tänne jäähään niinku vangiksi sitten. (20)
Valoisuuden vaihtelut kesän keskiyön auringosta talven kaamokseen ovat PohjoisSuomen olosuhteille tyypillisiä. Valon määrällä ja erityisesti sen ääripäillä oli yhteys
ikääntyneiden näkökykyyn. Pimeys vaikeutti huononäköisten toimimista, mutta toisaalta
liiallinen kirkkaus saattoi heikentää näkökykyä ja aiheuttaa silmien arkuutta. Pimeys
saatettiin kokea pelottavana ja epämiellyttävänä. Valon määrällä oli yhteys ikääntyneiden
psyykkiseen hyvinvointiin, mikä ilmeni pimeänä aikana mielialan laskuna, hitautena,
haluttomuutena ja väsymyksenä. Syiksi talviajan mielialan laskuun ikääntyneet esittivät
pitkää pimeän aikaa ja pakkasen yhteisvaikutusta sekä sateita tai muuten huonoja
sääolosuhteita. Nämä tekijät lisäsivät ikääntyneiden sisällä olemisen määrää. Usein mielialan koettiin laskevan jo syksyllä, kun tiedossa olevan talven tulo masensi.
Kyllä talvella oon sillai minun mieliala vaihtelee hirvittävästi, että se laijasta laitaan
heitti, että toisinaan on hirviänki masentunu, varsinki syksyllä, ku talavi on tulossa
ja on pimiää ja ens lumet ja muuta tullee niin se mieliala vaihtelee sitte sen
mukkaan, että sillon tuntuu, että tuota kaikki on niin turhaa ja ei mikkään niinku
innosta eikä huvita. (3)
Mulle on vaikeita talvikuukauet, minua oikein tympäsee etukätteen ku marraskuu
tullee – – no voi kauhia paikka kun pääsis tuonki läpi, ku se ussein sattaa vettä. (20)
Etenkin maaseudulla asuvilla saattoi olla hyvinkin pitkät välimatkat naapureihin ja
kirkonkylän palveluihin. Pitkät välimatkat koettiin osin kotona asumista vaikeuttavaksi,
sillä apu oli usein kaukana ja pitkät välimatkat väsyttivät. Asioiden hoitamiseen oli
varattava koko päivä, ja kun hoidettiin useita eri asioita samalla reissulla, väsytti se
etenkin niitä vanhuksia, joiden terveydentila oli heikentynyt. Oman lisänsä
matkustamisen rasittavuuteen toi kesäaikana istuminen kuumassa autossa. Maaseudulla
välimatkojen hyväksymistä edistäviä tekijöitä olivat kulkemisen mahdollistuminen.
Kulkemisen mahdollistamisessa keskeisessä asemassa olivat hyvät kulkuyhteydet ja
ajokortin haltijoilla oma auto, joilla pääsi tarvittaessa palveluiden lähelle. Niillä
ikääntyneillä, joilla ei ollut omaa autoa, asioiden hoitamisen avuksi tulivat taksipalvelut
ja kunnan tarjoamat taksiliput. Taksikuljettajat hoitivat tarvittaessa pieniä asioita ilman
varsinaisen avuntarvitsijan mukana olemista. Elämänasenne ja tottumus pitkiin
välimatkoihin olivat olennaisia tekijöitä, jotka olivat opettaneet asioiden hoitamiseen
yhdellä kerralla kirkonkylällä käytäessä. Tämä edellytti myös asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista, jolloin pienten asioiden vuoksi palveluiden äärelle ei lähdetty
vaan kerättiin useampia asioita yhdelle päivälle.
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6.1.2 Viihtyisä fyysinen ympäristö
Viihtyisäksi koettu fyysinen ympäristö tuki ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia. Pohjoissuomalaisten ikääntyneiden asumisviihtyvyyden kannalta
merkittäviä fyysisiä tekijöitä olivat lähiympäristön sisältämä luonnonympäristö, siisti
ympäristö ja palveluiden saatavuus. Luonnonympäristö muodostui merkitseväksi
asumisviihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi. Asuinympäristössä arvostettiin luonnon rauhaa ja
sitä, että luonnonomaisuutta oli ympärillä myös kaupunkimiljöössä. Luonnonomaisuus
liittyi asuinympäristön vihreyteen, kuten puustoon ja istutuksiin. Kerrostaloissa asuvat
arvostivat luontonäkymiä ikkunoistaan. Maaseudulla viihtyisyys liittyi luonnon rauhaan
ja koskemattomaan, aitoon luontoon.
Yläkerrassa semmonen parveke ja keinu, siinä mää oon monta kesästä iltaa istunu
siellä ja katsonu aurinkoo – – kyllä mää luontoon oon perin juurin ihastunu. (37)
Luonnonympäristöllä oli yhteys myös ikääntyneiden fyysiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin. Luonnonympäristössä liikkumisella ja ulkoilemisella pyrittiin lisäämään ja
ylläpitämään fyysistä kuntoa ja se mahdollisti erilaiset aktiviteetit. Maaseudulla
luonnossa marjastettiin ja tehtiin ulkoilu- ja kävelylenkkejä. Kaupunkiympäristössä
vastaavia ulkoilupaikkoja olivat puistot. Lähiympäristön luontopaikoilla oli yhteys
sosiaaliseen hyvinvointiin, sillä vesistöt ja niiden ympärille rakennetut kävelyreitit,
puistot ja asuntojen piha-alueet houkuttelivat ikääntyneitä ulkoilemaan ja tapaamaan
muita ihmisiä.
Sitähän minä kiersin ja siellä ylleensä ihmiset hirviän palijo käy siinä niin tuossa
lammen rannalla ja siellä ku on se pururata niin siellä tuli tuttuja, että poristiin, ei
nimiä tienny, mutta kun sammaan aikaan melkeen aina oltiin siellä niin kuulumiset
kuultiin ja se on kyllä kiva paikka. (2)
Siisti ympäristö lisäsi hyvinvoinnin kokemusta. Siisti ympäristö merkitsi oman asunnon
puhtautta ja järjestystä sekä koko asuinympäristön siisteyttä. Epäjärjestys oman asunnon
sisäpuolella saatettiin kokea jopa stressin aiheuttajaksi.
Kyllä se on mulle kova paikka, mutta minä en taho kestää huonoa ympäristöä.
Minusta se on minulle semmonen stressi, ko ne kaikki pitäs olla kunnosa... (20)
Pohjoisen ympäristön lumi lisäsi talviaikana siistin asuinympäristön vaikutelmaa ja
erityisesti maaseudulla asuvat korostivat asuinympäristössään lumen merkitystä.
Kaupungissa asuvien osalta puhtaus liitettiin kaupungin katukuvan siistiin ilmeeseen.
Palvelut olivat osa asumisviihtyvyyttä, jolloin ratkaisevaksi tekijäksi muodostui asuinpaikan sijainti suhteessa palveluihin sekä liikkumisen helppous. Etenkin kaupungissa
asuvat korostivat palveluiden lähellä asumista. Maaseudulla ja taajamien ulkopuolella
tärkeiksi koettiin terveydenhoitajien lähipisteet, joissa voitiin käydä vaikka mittauttamassa verenpainetta. Kaupungin palvelut koettiin määrällisesti tarjonnaltaan paremmiksi,
ja kaupungissa asuvat kokivat vanhustenpalvelut paremmiksi kaupungissa kuin
maaseudulla. Syrjäseutujen ongelmaksi ikääntyneiden osalta nousivat juuri terveys-
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palveluiden sijainti ja lähikauppojen puuttuminen kokonaan tai niiden valikoimien
puutteellisuus.

6.1.3 Turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö
Turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö muodostui yläkäsitteistä turvallinen koti,
turvallinen liikkuminen ja tuttu lähiympäristö. Turvallisen toiminnan kotona
mahdollistivat kodin muutostyöt ja erilaiset tukikaiteet tai apuvälineet. Omassa asunnossa
terveyteen liittyvää turvallisuutta oli lisätty erilaisilla asunnon muutostöillä. Tukikaiteet ja
-kahvat olivat varsin yleisiä liikkumista ja kotona toimimista turvaavia tekijöitä, samoin
kuin korokkeet huonekaluissa. Lisäksi käytettiin erilaisia apuvälineitä ja kotiin oli tehty
erilaisia muutoksia esimerkiksi keittiönkaappeihin. Alakaappien muuttaminen laatikoiksi
vähensi kyykistymisen tarvetta ja tämä esti alaraajojen virheasentoja sekä kuormitti
vähemmän lonkkaniveliä.
Oon saanu itselleni niin tuota rollaattorin että voin tuolla liikkua tuolla ulukona sillä
ja kaikkia tämmösiä tarpeellista ja on nostettu minulla sängynjalat ja annettu
tuohon pesu tuohon pesuhuoneeseen semmonen jakkara, jossa voi istua ja pestä ja
kaikkee oon saanu ja tuohon toiseen vessaan oon saanu semmosen korokkeen niin
että on hyvä istua siinä sitten. (31)
Ikääntyneiden turvallisen liikkumisen mahdollistava ympäristö muodostui kulkuväylistä,
liikkumisen apuvälineistä sekä talviympäristön tuomista haasteista. Se oli sidoksissa
myös pohjoisen ympäristön tekijöihin. Kulkuväylien osalta keskeisiä olivat hyvä
valaistus, kulkuväylien leveys ja materiaali sekä levähdysmahdollisuudet. Valaistuksen
osalta katuvalot helpottivat liikkumista pimeinä aikoina, jolloin kulkeminen paikasta
toiseen saattoi olla erityisen vaikeaa. Kulkuväylien tuli olla riittävän leveitä, jottei
autoliikenne aiheuttaisi turvallisuusriskiä ja toisaalta, jotta mahduttaisiin kulkemaan
apuvälineiden kanssa. Pitempien matkojen liikkumiseen öljysora tai asfaltti oli usein liian
kova alusta, joka aiheutti jalkojen kipeytymistä pehmeämpää materiaalia helpommin.
Jalkapohja on semmonen, että sillä ei pysty, asvaltti on semmonen esimerkiksi, että
siinä, tuossa nurmikolla on hyvä kävellä ja hiekkatiellä, mutta asvaltti ku on kova
niin siinä on hyvin huono. (23)
Tuolle asvaltin päälle ja asvaltin päällähän minä oon paljo ollukki niin tunnusti, että
sitä ei pääse mihinkään. (29)
Turvallisen lähiympäristössä liikkumisen mahdollistivat myös levähdysmahdollisuudet
katujen varsilla. Ikääntyneiden liikkumisen turvallisuus oli keskeisessä asemassa
erityisesti talviaikana, sillä pohjoisen ympäristön loskakelit, liukkaus, talviajan pimeys ja
lumi asettivat omat esteensä liikkumiselle. Talvella vaatetuksen määrä ja pukeutuminen
vaikeuttivat liikkumista entisestään.
Turvallisen asumisen mahdollistumiseksi oli tärkeää sekä maaseudulla että
kaupungissa lähiympäristön fyysisen tilan tuttuus. Mikäli asuinpaikkaa oli jouduttu
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jostain syystä vaihtamaan, koettiin muuttaminen helpommaksi jo ennestään tutulle
alueelle. Lähiympäristön kokeminen tutuksi liittyi sen fyysisten ominaisuuksien
tuntemiseen, jotka mahdollistivat turvallisen ulkona liikkumisen sekä tuttuihin ihmisiin
sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistumiseksi. Fyysisen ympäristön tuttuus liittyi myös
kotiympäristöön, jossa esimerkiksi heikentyneen näön vuoksi oli helpompaa toimia,
koska tiedettiin tavaroiden fyysinen sijainti.

Kuvio 5. Hypoteettinen malli kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta fyysisestä
ympäristöstä.
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6.2 Hyvinvointia tukeva sosiaalinen ympäristö
Ikääntyneiden hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön pääkäsitteet ovat: avun
saaminen, yhteydenpito omaisiin, ystävät hyvinvoinnin tukijoina ja viihtyisä
asuinyhteisö. Kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön
yhdistävä käsite, pää- ja ylä- ja alakäsitteet on esitetty taulukossa 3 ja hypoteettinen malli
kuviossa 6 sivulla 67
Taulukko 3. Hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön yhdistävä käsite, pää- ja
alakäsitteet.
Yhdistävä käsite Pääkäsitteet
Hyvinvointia

Avun saaminen

Yläkäsitteet
Konkreettinen apu

Alakäsitteet
Läheisten apu
Kotihoito

tukeva
sosiaalinen

Vertaistuki

Sama sairaus

Sosiaalinen kanssakäyminen

Kyläily

ympäristö

Yhteinen usko
Yhteydenpito
omaisiin

Lapsenlapsien korostunut rooli
Välittämisen kokemus

Käyminen
Soittaminen

Ystävät hyvinvointia Sosiaalinen kanssakäyminen
tukevana

Kyläily
Soittaminen

Psyykkinen ulottuvuus

Arjen ilo
Jaksamisen tuki
Välittämisen kokemus

Viihtyisä

Ystävälliset ihmiset

Avuliaisuus
Tervehtiminen

asuinyhteisö
Sosiaalisen kanssakäymisen

Tuttuja asioilla

mahdollistuminen

Naapurit

Toimintamahdollisuudet

Ajankulu
Mielialavaikutus
Uusia ihmiskontakteja

6.2.1 Avun saaminen
Pääkäsite avun saaminen pitää sisällään kotiin saatavan konkreettisen avun ja vertaistuen.
Lähes kaikilla tiedonantajilla ilmeni tarve jonkinasteiseen kotiapuun, joka pääsääntöisesti
oli raskaamman siivouksen teettämistä ulkopuolisilla. Asuinpaikasta riippuen oli
saatavilla joko yksityistä tai julkista kodinhoidon palvelua ja syrjäseudulla kotiapua
saatiin pääsääntöisesti vain kunnalliselta puolelta. Ulkopuolisen avun määrä oli myös
yhteydessä siihen, kuinka paljon saatiin apua läheisiltä. Taloudellisella toimeentulolla on
yhteys ikääntyneiden osalta erityisesti kotipalveluiden ostamiseen. Hyvä taloudellinen
toimeentulo mahdollisti lisäpalveluiden ostamisen myös yksityiseltä sektorilta.
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Lapset, lapsenlapset, sukulaiset ja ystävät olivat niitä henkilöitä, joiden antama apu
koettiin keskeiseksi kotona asumisen mahdollistumiseksi. Usein omaisten ja ystävien apu
koettiin edellytykseksi kotona asumiselle vaikka kotiapuakin olisi ollut saatavilla, kuten
kaupungissa asuva 70-vuotias nainen kuvasi:
Se apu mitä minä olen henkilökohtaisesti saanut, on ollut oikein hyvää, ja minä
olen siitä todella kiitollinen, mutta tuota kyllä minä sanon rehellisesti sen, että
näissä olosuhteissa ja tässä asunnossa minä en ilman ystäviäni pystyisi asumaan.
(37)
Läheisiltä ihmisiltä saatu apu vähensi myös kunnallisen kodinhoidon tarvetta. Ystäviltä
saadun avun merkitys korostui luonnollisesti lapsettomilla ja niillä, jotka eivät olleet
paljon yhteydessä lapsiinsa.
Minä tuota vähensinkin yhden päivän ne olisi kolmena päivänä tulleet sieltä
(kotihoidosta), ei tarvitse maanantaina tulla, että minulla on ystäviä tässä ja tuttavia
jotka käyvät. Niin vähennettiin että kahtena päivänä sitten käyvät täällä. (38)
Koska lähellä asuvien lasten apu oli merkitsevässä asemassa, lastensa lähellä asuvat
olivat valmiita muuttamaan heidän mukanaan toiselle paikkakunnalle. Ne ikääntyneet,
joiden lapset asuivat kauempana, eivät yleensä olleet valmiita muuttamaan heidän
luokseen toimintakyvyn heikennyttyä.
No sitten jäin vaikka lasten kanssa on ollut puhetta, kun ne on etelässä että minä
sinne tulisin, mutta sitten laskettiin, että täällä on kaikki ystävät ja nämä palvelut ja
kaikki. Kun on tottunut täällä niin, että jos minä etelään menisin… Joo että parempi
täällä olla, sitten tuttu ympäristö on... (38)
Toinen avun muoto oli vertaistuki. Hyvin henkilökohtaisista vaikeuksista puhumisen
koettiin toisinaan olevan helpompaa perheen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Tällaiset
vertaistuen muodot muodostuivat yleensä saman sairauden tai yhteisen uskonnon kautta.
Vertaistukea tarvittiin ja saatiin erityisesti puolison sairastuessa, kuollessa tai muissa
elämänvaiheelle tyypillisissä muutoksissa.
Ne (puolisot) on kuolleet niin se on yhteinen semmonen sitte se, että ku kaikilla on
sama tilanne, niin se on semmonen yhistävä tekijä. (19)
Keskustelu ihmisen kanssa, jolla oli samanlaisia kokemuksia, kuten sama sairaus, koettiin
tärkeäksi ja sitä kautta muodostui helposti uusia ystävyyssuhteita. Yhteinen usko
mahdollisti henkisen tuen saamisen samaan uskontokuntaan kuuluvilta muodostaen
hengellisen yhteisöllisyyden.
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6.2.2 Yhteydenpito omaisiin
Omaisten merkitystä hyvinvoinnin tukijoina voidaan tarkastella sosiaalisen
kanssakäymisen ja välittämisen kautta. Omaisten välinen yhteydenpito oli keskeinen
sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Sekä lähellä että kaukana asuviin lapsiin haluttiin olla
säännöllisessä yhteydessä. Osana tätä kanssakäymistä lastenlasten rooli korostui.
Lastenlapsien tapaamista ikääntyneet kuvasivat elämänsisällön ja arjen ilon
näkökulmista. Isovanhemmuuteen ei liitetty samanlaista vastuun ottamista kuin
vanhemmuuteen ja omien lasten kasvattamiseen:
Minä olen sanonutkin, että minun ensimmäinen lapsenlapsi, että sinä olet se
mummon pelastus (naurua) – – mummulla tuli uutta ajattelemista. (28)
Sehän on sillalailla, että mummon ei tarvitse kasvattaa, mummo saa vain rakastaa.
(20)
Yhteydenpito omaisten kanssa synnytti myös välittämisen kokemuksen. Ikääntyneet
kokivat, että terveydentilan heikennyttyä oli tärkeää, että joku läheinen kävi säännöllisesti
tarkistamassa, miten he voivat. Välittämisen kokemus ei aina edellyttänyt fyysistä
läsnäoloa, vaan usein myös yhteydenpito puhelimitse toi ikääntyneelle tunteen, että joku
välittää hänestä.
Se on, jos niin on onnellisesti, että lapset haluaa muistaa sitä äitiä tai isää, vanhusta
joka yksin on jäänyt, niin se on niin mahtava tunne, että ne (lapset) pyörähtää tai
soittaa. Ei se välttämättä tarvitse aina että sen (lapsen) pitäisi siinä olla ihan
jatkuvasti, mutta että semmoinen kosketus jollakin tavalla. Se on sitä. (1)

6.2.3 Ystävät hyvinvointia tukevana
Ystävien merkitys hyvinvoinnille liittyi sosiaaliseen kanssakäymiseen ja psyykkiseen
ulottuvuuteen. Välimatkat vaikeuttivat maaseudulla ystävien kanssa yhteydenpitoa, joten
usein heidän kanssaan soiteltiin ja vaihdettiin kuulumiset. Ystävien välinen kyläileminen
riippui terveydentilasta, ja aktiivisena osapuolena oli usein se, jonka kunto oli sillä
hetkellä parempi.
Ystävien psyykkinen ulottuvuus käsitti arjen ilon, jaksamisen tuen sekä välittämisen
kokemuksen. Ystävien koettiin tuovan iloa arkipäivään:
Tietenkin se on kun pyörähtää semmoinen henkilö, jota ei ole tarvinnut kutsua, niin
se tulee käymään ja juttelemaan. Se antaa semmoista kokonaan taas siihen päivään
semmoista mukavaa oloa ja jatkossakin sitten joksikin aikaa ja sitten kun lähtee
kylään itsekin niin kun tosiaan tämä etu, pystyy noihin naapureihin pyörähtämään.
(19)
Ystäviltä saadun tuen merkitys korostui erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa ja auttoi
esimerkiksi selviytymään puolison kuolemasta. Muutaman luotettavan läheisen ystävän
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olemassaolo koettiin edellytykseksi psyykkiselle hyvinvoinnille. Luottamuksellinen
keskustelu läheisen ihmisen kanssa mahdollisti pahanolon ja huolien purkamisen sekä
antoi muuta ajateltavaa silloin, kun omat murheet tuntuivat hallitsevan elämää.
Semmoisia ihmisiä joiden kanssa on avoimesti mukava keskustella, ne tuo sen
hyvänolon tunteen. Tämä hyvä keskustelu, kun semmoisen luotettavan ihmisen
kanssa, ihminen on kuin puhdistuisi sisäisesti. Se on paljon helpompi olla sen
jälkeen ja sitten se, että toinenkin ihminen luottaa ja voi kertoa omia asioitaan, se
on semmoinen tärkeä asia. (20)
Myös ystäviltä saatu huolenpito ilmeni välittämisen kokemuksena. Tarvittaessa ystävät
pysäyttivät ajattelemaan tilanteissa, joissa ikääntynyt itse oli jaksamisensa äärirajoilla,
mutta ei halunnut myöntää.
Kun minä en puhunut mitään, minä en selvittänyt kellekään. Minä tykkäsin, että se
on minun ongelma, minun ei kannata sitä riepottaa ennen kun sitten kun se meni
siihen malliin, että alkoi ystävät huomata ja rupesivat ihmettelemään – – niin sitten
meni siihen pisteeseen. Se oli melko vaikeaa sitten se talvi. Ja sitten ne (ystävät)
sanoivat, että nyt ei tule mitään tuosta hommasta – – ja se (ystävä) sanoi minulle
sitten, että kyllä se on nyt niin, että ei tästä tule mitään, että se pitää uskoa. Ja sitten
minun oli uskottava. (1)

6.2.4 Viihtyisä asuinyhteisö
Viihtyisäksi koettu asuinyhteisö muodostui asuinyhteisön ihmisten ystävällisyydestä,
sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistumisesta ja toimintamahdollisuuksista.
Ystävälliseksi koettua asuinyhteisöä kuvastivat pienet asiat, kuten ihmisten avuliaisuus
asioilla liikuttaessa ja tervehtiminen vastaan tultaessa.
Mikä tekkee tässä, täälä on hirviän ystävällistä väkiä – – tämä on hirviän viihtysä
muuten siinä mielessä paikka, ihimiset jutteleepi niinku ennenvanahaan ne juttelee
kaikkia tuolla. (22)
Täällä viihtyy, täällä on ihan semmosia mukavia ihimisiä ja varsinki ku minäki oon
ollu mukana nuissa järjestöasioissa niin se on semmonen, että siellä on tullu niitä
tuttuja ja on niitä tervehtijöitä sitte ku kulukee. (20)
Ikääntyneet tapasivat usein tuttuja asioilla liikkuessaan. Näin ollen erilaiset palvelut
olivat myös osa sosiaalista kanssakäymistä. Näiden lisäksi pidettiin tärkeänä hyviä välejä
naapureihin ja joissakin tapauksissa naapureiden kanssa oli muodostunut kanssakäymisen
myötä ystävyyssuhteita. Ikääntyneiden keskinäisiä naapuruussuhteita kuvastivat myös
huolenpitosopimukset, joissa he olivat sopineet ”katsovansa toistensa perään” ja ottamaan
yhteyttä ellei kuulu tai näy liikettä.
Lähiympäristön toimintamahdollisuudet olivat merkitsevä asumisviihtyvyyttä lisäävä
tekijä sosiaalisessa ympäristössä. Toimintamahdollisuudet vaihtelivat vuodenaikojen
mukaan. Talviaikana oli kesäaikaa enemmän järjestettyä ohjelmaa ja erityisesti
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yhdistystoiminta, kerhot ja muu harrastustoiminta olivat vilkkaampia. Kesäaikana
liikkumisen helppous lisäsi kodin ulkopuolella liikkumista. Talvella puolestaan
liikkumista korvattiin ajankululla omassa kodissa. Pääsääntöisesti kaupungissa asuvilla
koettiin olevan enemmän vaihtoehtoja kuin maaseudulla asuvilla. Harrastustoimintaan
osallistuminen ja toiminta omassa kodissa vaikuttivat myönteisesti mielialaan.
Omakotitalossa asuvien kasvimaa- ja puutarhatyöt koettiin terapeuttisena ja mielihyvää
tuottavana. Toiminta- ja harrastusmahdollisuudet olivat myös auttaneet esimerkiksi yksin
asumiseen sopeutumisessa puolison menetyksen jälkeen. Tällöin toimintaan
osallistuttaessa kokemus yksinäisyydestä väheni uusien ihmiskontaktien myötä.

Kuvio 6. Hypoteettinen malli
sosiaalisesta ympäristöstä.

kotona

asuvien

ikääntyneiden

hyvinvointia

tukevasta
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6.3 Hyvinvointia tukeva symbolinen ympäristö
Ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa symbolista ympäristöä kuvataan tuloksissa
hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksien, hengellisyyden, hyvinvoinnin normatiivisten
ominaisuuksien ja historiallisuuden kautta. Symbolisen ympäristön yhdistävä käsite, pääja alakäsitteet sekä hyvinvoinnin osa-alueet on esitetty taulukossa 4 ja hypoteettinen malli
kuviossa 7 sivulla 74.

6.3.1 Hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet
Hyvinvoinnin ideaalisia ominaisuuksia kuvataan toiminnan ja vuodenaikojen symbolisten
ulottuvuuksien, turvallisuuden kokemuksen sekä arvostusten ja pelkojen kautta.
Ikääntyneiden symbolinen ympäristö muodostui pitkälti kahden muun ympäristön osaalueiden pohjalta. Tällöin samat tekijät, jotka olivat sosiaalisessa tai fyysisessä
ympäristössä lisäämässä hyvinvointia, saattoivat sisältää myös symbolisia ulottuvuuksia.
Sosiaalisen ympäristön toimintamahdollisuudet olivat yksi tällainen, sillä ikääntyneet
uskoivat, että harrastukset ja mielekäs tekeminen ylläpitivät heidän terveyttään
mahdollistamalla arjesta irtautumisen. Arjesta irtautuminen näyttäytyi mielen
virkistymisenä ja onnellisuuden kokemuksena. Tekemättömyyden katsottiin johtavan
sairastumiseen:
Joka aamu minä lähden tuolta sängystä, minä en sinne jää. Se on semmoinen, jos
jää tuonne sänkyyn niin sitä jää äkkiä kokonaan. (24)
Luonnonympäristössä tapahtuvat vuodenaikojen mukaiset muutokset vaikuttivat
ikääntyneiden tuntemuksiin. Syksy koettiin usein luopumisen ajaksi, jolloin luonnon
kauneus kesän jälkeen häviää. Samanaikaisesti saattoivat ikävä ja synkkyys vallata
mielialan. Keväisin luonnossa tapahtuva kasvu synnytti myönteisiä tuntemuksia. Se
koettiin toivon, virkistymisen ja heräämisen ajaksi, jolloin ikääntynyt saattoi kokea
heräävänsä talvesta luonnon mukana. Samoin joulunaika ja joulun valmisteleminen
koettiin usein pitkää pimeää aikaa piristäväksi. Myös sääolosuhteet olivat yhteydessä
mielialaan, jolloin hyvällä säällä mieliala koettiin usein paremmaksi.
Kyllähän se kevväällä, ku luonto herrääpi ja ilimat kirkastuupi ja päivä pitenee, niin
sehän on, että se vaikuttaa positiivisesti ihimisen elämään, mutta syksy on sitte taas,
että ku se rupiaa pimeneen ja ilimat kostuu, niin se tullee ihimismieleen semmonen
synkkyys, että nyt luonto häviää pois ja tämmöstä... Tullee niinku luopumisen aika.
(22)
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Taulukko 4. Hyvinvointia tukevan symbolisen ympäristön yhdistävä käsite sekä pää- yläja alakäsitteet.
Yhdistävä käsite

Pääkäsitteet

Hyvinvointia tukeva

Hyvinvoinnin ideaaliset Toiminnan symbolinen Toiminnan virkistävyys

symbolinen ympäristö ominaisuudet

Yläkäsitteet

Alakäsitteet

ulottuvuus

Arjesta irtautuminen

Vuodenaikojen

Vuodenaikojen heijastuminen

symbolinen ulottuvuus mielialaan
Sääolosuhteiden heijastuminen
mielialaan
Turvallisuus
Arvostukset ja pelot

Naapurit turvallisuutta lisäävänä
Asuinympäristön ja terveyden
arvostaminen
Asuinympäristöön liittyvät pelot

Hengellisyys

Uskonnollisuus

Rukoileminen
Uskosta voimaa
Seurakunnan toiminta

Luonnon hengellinen
Hyvinvoinnin

Luonnosta voimaa

ulottuvuus

Luonto henkireikäpaikkana

Vapaudentunne

Fyysiset ominaisuudet

normatiiviset

vapaudentunnetta ylläpitävänä

ominaisuudet

Toiminnan vapaus
Sosiaalisista paineista irtautuminen
Yksityisyyden kokemus Fyysiset ominaisuudet yksityisyyttä
lisäävinä
Sosiaalisen ympäristön tekijät
yksityisyyttä heikentävinä
Elämää rajoittavat

Sairauden kokeminen elämää

tekijät

rajoittavaksi
Puolison sairauden kokeminen elämää
rajoittavaksi
Läheisten kontrollin kokeminen
rajoittavaksi

Historiallisuus

Yhteinen historia
Elämänhistoria

Sota-aika yhdistävänä
Muistot psyykkistä hyvinvointia
tukevana
Asuinhistoria asumisviihtyvyyttä
lisäävänä

Ympäristö saattoi myös toimia eräänlaisena peilinä, jolloin omia tuntemuksia ja
vanhenemista verrattiin lähiympäristöön. Esimerkiksi oman pihapiirin rapistuminen
saattoi tuoda mieleen oman vanhenemisen ja siihen liittyvät muutokset kehossa.
Rapistuva pihapiiri toi samalla oivalluksen siitä, että kaikki on katoavaista, kuten
esimerkiksi terveys.
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Se semmosia tunteita nyt, ku kaikki rapistuu, että kaikki on katoavaista ja moni asia
on turhaa… Se herättää semmosia tunteita, vähän semmosia niinku lopun tunteita
tai semmosia jäähyväistunteita, että mikään ei oo pysyvää. (1)
Kokemusta turvallisuudesta lisäsi omassa kodissa asuminen jo sinänsä, sillä koti koettiin
turvalliseksi paikaksi niin fyysisesti kuin symbolisesti. Kotona ovien lukot ovat
estämässä asiattomien sisälle pääsemisen. Asunnon fyysisellä sijainnilla suhteessa
muuhun asutukseen oli merkitystä turvallisuuden kannalta, sillä näköyhteys muihin
taloihin ja muista taloista omaan kotiin lisäsi turvallisuuden tunnetta. Tunne siitä, että
naapureilta sai apua hätätilanteissa ja tarvittaessa, lisäsi ikääntyneiden turvallisuuden
kokemusta. Myös rauhalliseksi koettu asuinympäristö lisäsi turvallisuutta.
Ikääntyneiden keskeisimmät arvostukset liittyivät asuinympäristöön ja terveyteen.
Nämä olivat usein myös asioita, joiden menettämistä tulevaisuudessa pelättiin.
Asuinympäristössään he arvostivat tuttua ympäristöä ja ihmisiä, palveluiden
monipuolisuutta ja läheisyyttä, avun saamista sekä hyviä kulkuyhteyksiä.
Asuinympäristössä merkitseväksi arvostuksen kohteeksi muodostui myös viihtyisyyttä
lisäävä luonnonympäristö. Se käsitti luonnon, vihreän kaupunkiympäristön, vesistöt ja
luontonäkymät asunnosta.
Keskeisimpiä asuinympäristöön liittyviä pelkoja olivat yksin liikkuminen iltaisin,
talvella liukkaus ja talviympäristöstä huolehtiminen sekä erityisesti yksin asuttaessa
kulkukauppiaat. Erityisesti kaupungissa asuvat eivät liikkuneet asuinympäristössään
iltaisin turvallisuutta ylläpitääkseen. Omakoti- tai rivitaloasunnossa asuvat kantoivat
huolta siitä, miten he jaksavat huolehtia piha-alueesta lumisena ja liukkaana aikana.
Maaseudun asuinalueilla kulkevat erilaiset kauppiaat aiheuttivat huijatuksi tulemisen
pelkoa. Myös taloudelliset huolet aiheuttivat pelkoja, joiden seurauksena mieliala laski.
Omia pelkoja saatettiin verrata maailman tapahtumiin, jolloin tietoisuus muualla
tapahtuvista ikävistä asioista saattoi heikentää tai lisätä turvallisuuden tunnetta. Mikäli
muualla tapahtuneet asiat koettiin itseä koskettaviksi, kuten vanhuksiin kohdistuneet
rikokset, niiden koettiin lisäävän turvattomuutta. Kun omaa elämää verrattiin itselle
kaukaisiksi koettuihin, esimerkiksi muiden maiden ikäviin asioihin, oma elämä koettiin
varsin turvalliseksi.

6.3.2 Hengellisyys
Hengellisyys käsittää uskonnollisuuden ja luonnon hengellisen ulottuvuuden. Monille
hengellisyys oli merkittävä hyvinvoinnin lähde. Rukoileminen ja usko antoivat turvaa,
voimaa jaksamiseen sekä lisäsivät luottamusta tulevaan. Uskonnolliset ihmiset kokivat
henkireiäksi seurakunnan toiminnan ja hautausmaan rauhoittavaksi paikaksi arjen
keskellä. Voimakkaimmillaan uskonnollisuus ilmeni oman sairastumisen ja läheisen
kuoleman kohdatessa. Hengellisyyden kokemus esiintyi myös kuolemaa koskevissa
kielteisissä ja myönteisissä ajatuksissa. Kielteiset ajatukset ilmenivät pettymyksenä
omaan elämään ja kokemuksena siitä, ettei eletty elämä sisältänyt kaikkea haluttua. Useat
haastateltavat kertoivat tietävänsä kuoleman lähestyvän, mutta he eivät kuitenkaan
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odottaneet sitä. Hengellisyys näyttäytyi tällöin uskona siihen, että jokaisen ihmisen
elämänpäivät ovat määrätyt etukäteen eikä ihminen omilla teoillaan voi siihen vaikuttaa.
Ei täällä ikuisia olla, aikanaanhan täältä itse kukin lähtee. Semmoinen usko, että ei
täältä ennen määräaikaansa lähde kukaan, ne on päivät luettu etukäteen. (39)
Kuolemaan liitettiin myös ajatukset siitä, ettei se katso aikaa tai paikkaa, ja tätä saatettiin
käyttää perusteluna kotona asumiselle tilanteissa, joissa läheiset halusivat omaistensa
muuttavan palvelutaloon tai vanhainkotiin.
Poika on toisaalta niin kovasti huolissaan minusta. Kyllä minä pärjään ja minä olen
sanonut, että minulla ole mitään hätää täällä, että kyllä minä pärjään. Että jos
kuolema tullee, niin se tullee oli sitä missä hyvänsä. (34)
Myös luonto koettiin voimaa antavaksi ja rauhoittavaksi paikaksi, jossa oli mahdollisuus
omien negatiivisten tunnetilojen purkamiseen. Tätä kautta luonnonympäristö oli
ikääntyneiden psyykkisen hyvinvoinnin tasapainon säilyttäjä, koska siitä oli muodostunut
monelle mielipaikka tai henkireikätila. Yksin oleminen luonnossa mahdollisti
mietiskelyn, joten se oli yksi arjen pakopaikoista. Esimerkiksi tällaisesta
luonnonympäristön
henkireikä
paikasta
nostettiin
useissa
haastatteluissa
luonnonympäristössä sijaitseva mökki.
Aina kun oli mulla oikeen paha mieli, niinku sitä ihimisellä on joskus aina paha
mieli, niin minä kävin kävelemäsä sen mettän kujan niin eestakasin muutaman
kerran ja jollaki lailla minä sitte aina rauhotun. – – kyllä oli se luonto oli semmonen
niin, että se aina pani niin jaksamaan, jos ei muuten jaksanu. (31)

6.3.3 Hyvinvoinnin normatiiviset ominaisuudet
Ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa ympäristöä normatiivisten elementtien osalta
kuvataan tuloksissa vapaudentunteen, yksityisyyden kokemuksen ja elämää rajoittavien
tekijöiden avulla. Vapaudentunne koettiin tärkeäksi hyvinvointia tukevaksi tekijäksi.
Tunne syntyi erilaisten fyysisten ominaisuuksien, kuten oman asunnon, pihan ja
luonnonympäristön myötä. Vapaudentunteella tarkoitettiin vapautta toimia, kuten itse
haluaa. Kodin mahdollistama itsenäinen, oman aikataulun ja tahdon mukainen
toimiminen piti yllä elämänhallinnan tunnetta. Vapaudentunne oli yhteydessä myös
sosiaalisista paineista irtautumiseen sekä vapauteen olla oma itsensä. Tällöin ikääntyneet
korostivat luottamuksellisia ystävyyssuhteita, joissa ei tarvinnut pelätä arkojen asioiden
leviämistä muille yhteisön jäsenille.
Ikääntyneet arvostivat asuinympäristössään mahdollisuutta yksityisyyteen. Tyypillistä
yksityisyyden kokemuksille oli, että ympäristön fyysiset tekijät lisäsivät sitä ja
vastaavasti sosiaalisen ympäristön tekijät vähensivät. Yksityisyyden kokemus sisälsi
oman rauhan ja oman yksityisen tilan eli kodin mahdollistaman yksityisyyden.
Omakotitalossa tai maaseudulla asuttaessa yksityisyyden mahdollisti kodin lisäksi myös
piha-alue sekä luontoon meneminen. Yksityisyyttä heikentäviksi tekijöiksi ikääntyneet
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mainitsivat uteliaat naapurit, ja toisinaan myös kotona käyvien auttajien koettiin
vähentävän yksityisyyden kokemusta.
Elämää rajoittavia tekijöitä olivat oman tai puolison sairauden mukanaan tuomat
rajoitukset ja läheisten kontrolli. Sairauksien lääkitys, ruokavaliorajoitukset, säännöllinen
hoidossa käyminen ja heikentynyt liikuntakyky rajoittivat elämää. Sairastuttuaan
ikääntynyt saattoi asettaa rajoituksia sosiaaliselle kanssakäymiselleen. Joidenkin kohdalla
myös eläkkeelle siirtyminen oli vähentänyt sosiaalista kanssakäymistä. Puolison
sairastuttua myös hänen sairautensa saattoi sitoa ikääntyneet enemmän kotiympäristöön
ja vähentää omiin harrastuksiin osallistumista sekä muiden ihmisten tapaamista.
Omaisten huoli kotona asuvien ikääntyneiden turvallisuudesta näyttäytyi neuvoina ja jopa
määräyksinä. Ikääntyneet itse eivät aina kokeneet näitä tarpeellisiksi. Pitääkseen
omaisensa rauhallisena osa haastateltavista oli kuitenkin noudattanut niitä.
Enkä minä tätäkään (turvaranneke) olisi ottanut, mutta minä sukulaisten vuoksi
otin, kun ne olivat niin hermostuneita, että jos ei pärjää. Ajattelin, että pitäähän se
ottaa, pysyvät rauhallisempana. (34)

6.3.4 Historiallisuus
Historiallisuus piti sisällään ikäluokille yhteisen historian ja elämänhistorian vaikutuksen.
Kaikille tiedonantajille yhteiseen historiaan liittyivät usein sota- ja pula-aika sekä
maaseutu. Tähän historiaan liittyen he korostivat itsenäisesti selviämisen vaatimuksia ja
vaatimattomia elinolosuhteita verrattuna nykyiseen elämään. Kasvuympäristön
elinolosuhteet näkyivät heidän mielestään nykyisessä elämäntilanteessa sinnittelevänä
elämänasenteena. Se ilmeni siten, ettei kaikkia murheita otettu kannettaviksi harteille,
tyytyväisyytenä nykyisyyteen ja avun pyytämisen vaikeutena.
Minulle on sanottu, että sinua on niin vaikea auttaa, kun se auttaja ja autettava eivät
kohtaa. Johtuu varmaan siitä, että minun on aina pitänyt tulla omillani toimeen…
Mutta jotakin jäänteitä on sieltä kuitenkin, että on sitä semmoista että, pitäisi niin
kuin itse selviytyä, että minun ikäpolvi on paljon sitä ikäpolvea. (20)
Elämänhistorian liittyminen asuinympäristöön, tottumus ja pitkäkestoinen asuminen
samassa ympäristössä lisäsivät kiintymystä asuinympäristöön ja kokemusta
asumisviihtyvyydestä. Se oli merkitsevä osa ikääntyneiden hyvinvoinnin kokemusta. Ne,
jotka olivat asuneet maaseudulla lapsuudessaan ja nuoruudessaan, korostivat, että heidän
juurensa olivat edelleen maaseudulla, ja he arvostivat maaseutumaista ympäristöä.
Aikuisuudessa kotipaikan kaipuun myötä oli saatettu rakentaa kotipaikalle kesäasunto tai
etsiä kodille lapsuudenympäristöä muistuttava paikka. Muistot olivat keskeinen osa
ikääntyneiden elämänhistoriaa. Näkyvät saavutukset ympäristössä, kuten itse rakennetut
talot ja rakennukset, koettiin elämäntyöksi, joka herätti myönteisiä tuntemuksia erityisesti
ikääntyneissä miehissä. Muistot saattoivat olla yksityisiä tai muiden kanssa jaettavia.
Kodin muistoesineet helpottivat usein surutyötä leskeksi jäätäessä, ja ystävien kanssa
muistelu oli osa sosiaalista kanssakäymistä. Muistelun myötä palattiin miellyttäviin
muistoihin vaikeina hetkinä.

73
Minä muistan aina, kun isäni taittoi vihdaksia sieltä saaresta, veneen kokkaan ja
minut pantiin maaten sinne. Ja minä muistan vieläkin ihan aistini perusteella, kun
se veneen kokka liplatti laineita vasten ja ne vihdakset tuoksui siellä. Minä monta
kertaa tuolla sairaalassa ajattelin, kun makasin, että nyt minä haluan olla isäni
veneen kokassa ja nukkua siellä ja kuunnella laineita ja tuntea sen vihdan tuoksun.
(37)

6.4 Yhteenveto hypoteettisista malleista
Kuvioissa 5−7 ovat esitettyinä induktiivisesti muodostetut hypoteettiset mallit
ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta fyysisestä, sosiaalisesta ja symbolisesta
ympäristöstä. Käsitesynteesin avulla löydettiin käsitehierarkiat, jotka muodostavat
hyvinvointia tukevat ympäristön ominaisuudet. Hyvinvointia tukeva fyysinen ympäristö
muodostuu pohjoisesta ympäristöstä, viihtyisästä fyysisestä ympäristöstä ja turvallisen
toiminnan mahdollistavasta ympäristöstä. Pohjoisen ympäristön lämpötilatekijät, lumi,
valoisuuden vaihtelu ja välimatkat ovat uhkana ikääntyneiden hyvinvoinnille.
Pohjoissuomalaisten ikääntyneiden asumisviihtyvyyden kannalta merkittäviä fyysisiä
tekijöitä ovat lähiympäristön sisältämä luonnonympäristö, siisteys ja palveluiden
saatavuus. Viihtyisäksi koettu fyysinen ympäristö tukee ikääntyneiden fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö
muodostuu turvallisen kodin, liikkumisen ja tutun lähiympäristön myötä. Turvallinen
liikkuminen on yhteydessä pohjoisen ympäristön ominaisuuksiin siten, että talviaikana
liikkumista vaikeuttivat huonot keliolosuhteet, pimeys ja pitkät välimatkat.
Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva sosiaalinen ympäristö muodostuu pääkäsitteistä
avun saaminen, yhteydenpito omaisiin, ystävät hyvinvoinnin tukijoina ja asuinyhteisön
viihtyvyys. Avun saaminen muodostuu sekä konkreettisesta kotiin saatavasta avusta että
vertaistuesta. Yhteydenpito omaisiin on osa sosiaalista kanssakäymistä ja se mahdollistaa
välittämisen kokemuksen. Se liittyy myös avun saamiseen, sillä omaiset olivat
merkittäviä avun antajia kotona asuvien ikääntyneiden kotona asumisen
mahdollistumiseksi. Ystävien hyvinvointia tukevat ominaisuudet liittyvät psyykkiseen
ulottuvuuteen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollistumiseen. Myös ystävät liittyivät avun saamiseen, sillä erityisesti lapsettomat
ikääntyneet saavat apua ystäviltään. Viihtyisä asuinyhteisö käsittää asuinyhteisön
ihmisten ystävällisyyden ja toimintamahdollisuudet.
Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva symbolinen ympäristö muodostuu hyvinvointia
tukevista ideaalisista ominaisuuksista, hengellisyydestä, hyvinvoinnin normatiivisista
ominaisuuksista sekä historiallisuudesta. Hyvinvoinnin ideaalisia ominaisuuksia ovat
toiminnan sekä vuodenaikojen symboliset ulottuvuudet, turvallisuuden kokemus,
arvostukset ja pelot. Hengellisyys käsittää uskonnollisuuden lisäksi luontoon liittyvän
hengellisyyden kokemuksen. Kotona asuvien ikääntyneiden normatiiviset elementit ovat
vapaudentunne, yksityisyyden kokemus ja elämää rajoittavat tekijät. Historiallisuus
käsittää ikäluokille yhteisen historian ja jokaisen yksilön elämänhistorian. Huomattavaa
symbolisen ympäristön osalta on, että fyysisen ympäristön ominaisuuksilla on usein
symbolinen ulottuvuus.
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Toiminnan symbolinen
ulottuvuus
Vuodenaikojen symbolinen
ulottuvuus
Turvallisuus
Arvostukset ja pelot

Uskonnollisuus
Luonnon hengellinen
ulottuvuus

Hyvinvoinnin
ideaaliset
ominaisuudet

Hengellisyys

+/-

+

Ikääntyneiden
hyvinvointia
tukeva
symbolinen
ympäristö
+

+/-

Historiallisuus

Hyvinvoinnin
normatiiviset
ominaisuudet

Yhteinen historia
Elämänhistoria:
Asuinhistoria
Muistot

Kuvio 7. Hypoteettinen malli
symbolisesta ympäristöstä.

kotona

Vapaudentunne
Yksityisyyden kokemus
Elämää rajoittavat tekijät

asuvien

ikääntyneiden

hyvinvointia

tukevasta

7 Mittarin kehittäminen hypoteettisten mallien
testaamiseksi
Teorian kehittämisen seuraavat vaiheet ovat mittarin kehittäminen ja sen esitestaaminen.

7.1 Väittämien määrittely ja käsitteiden operationalisoiminen
Kun uusi käsite on saatu nimettyä, se on todennettava empiirisesti ja tarvittaessa
muokattava. Tämä edellyttää käsitteen empiiristen indikaattoreiden nimeämistä. (Lauri &
Kyngäs 2005, Gilbert 1993.) Tässä tutkimuksessa empiiriset indikaattorit ovat väittämiä.
Hypoteettisen mallin testaamiseksi kehitettiin mittari viisiportaisella Likert-tyyppisellä
asteikolla (1 täysin eri mieltä, 2 osittain eri mieltä, 3 en osaa sanoa, 4 osittain samaa
mieltä ja 5 täysin samaa mieltä). Likert-asteikko soveltuu mielipiteiden, asenteiden ja
uskomusten mittaamiseen (Polit & Beck 2004, Arber 1993b). Mittarin luominen alkaa
teoriasta eli siitä, mitä jo tiedetään tai oletetaan tiedettäväksi ilmiöstä (Metsämuuronen
2003), joten mittarin väittämät muodostettiin käsitesynteesissä tuotetuista hyvinvointia
tukevan ympäristön osa-alueiden käsitteistä (liitetaulukko 1). Hypoteettisten mallien
testaamiseksi kehitetyssä mittarissa oli 105 väittämää, jotka koskivat ikääntyneiden
hyvinvointia
tukevaa
fyysistä,
sosiaalista
ja
symbolista
ympäristöä.
Taustatietokysymyksiä oli 19 ja lisäksi viisi kysymystä, joiden avulla selvitettiin
mielipiteitä mittarista ja siihen vastaamisesta.
Fyysisen ympäristön osio sisälsi esitestausvaiheessa 36 väittämää, jotka kuvasivat
pohjoista ympäristöä (12), turvallista toimintaa (10) ja viihtyisää fyysistä ympäristöä
(14). Sosiaalisen ympäristön osio muodostui 32 väittämästä, jotka kuvasivat avun
saamista (9), omaisten välistä yhteydenpitoa (7), ystävien merkitystä (7) ja viihtyisää
asuinyhteisöä (9). Symbolisen ympäristön osio käsitti 37 väittämää sisältäen
hyvinvoinnin ideaalisuuden (11), hengellisyyden (6), normatiiviset ominaisuudet (15) ja
historiallisuuden (5). Hypoteettisessa mallissa ideaalisiin ominaisuuksiin sijoitetut
arvostukset (tuttu ympäristö, palvelut, avun saaminen, hyvät kulkuyhteydet ja
luonnonympäristö) on sisällytettynä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön mittareihin
mittarin pituuden vuoksi ja toiston välttämiseksi. Historiallisuuden osalta otettiin
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testattavaksi ainoastaan elämänhistoria, koska kaikille yhteinen historia vaatii jatkossa
lisäselvittelyä.
Mittarin taustatietokysymykset muodostuvat 1. vastaajien demografisista tiedoista
(sukupuoli, ikä, korkein koulutus ja suhde työelämään), 2. asumiseen liittyvistä tiedoista
(kenen kanssa asuu, asumisen kesto, asuinmuoto, asuinpaikka, välimatka palveluihin ja
muuttoaikeet) sekä 3. hyvinvointiin liittyvistä tiedoista (avun tarve, liikuntakyky,
terveydentila, mieliala, taloudellinen toimeentulo, yksinäisyys, kylmäoireet, kuumaoireet
ja valo-oireet). Taustatietokysymysten laatiminen perustui tutkimuksen ensimmäisen
vaiheen tuloksiin.

7.2 Mittarin esitestauksen aineistot ja tulokset
Esitestauksella on huomattava rooli mittarin validiteetin arvioinnissa (Pett ym. 2003,
Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998). Mittarin esitestauksella pyritään ennen
varsinaisen aineiston keräämistä huomioimaan mahdolliset tutkimuksen luotettavuutta
alentavat seikat (Metsämuuronen 2003, Pett ym. 2003) kehittämällä mittaria edelleen
(Hernberg 1998). Mittarin validiteetin tarkastelu voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen.
Ulkoisessa validiteetin tarkastelussa pohditaan sitä, kuinka yleistettäviä tutkimustulokset
ovat. Mittarin sisäinen validiteetti koostuu sisällön validiudesta sekä käsite- ja
kriteerivalidiudesta. Kriteerivaliditeettia ei käytetty luotettavuuden arvioimiseksi, koska
mitään tutkittavan ilmiön kannalta validiuden kriteeriksi soveltuvaa arvoa ei ollut
saatavilla. Sisällön validiteetin tarkastelussa tutkittiin, olivatko mittarissa käytetyt
käsitteet teorian mukaiset ja oikein operationalisoidut. Sen arvioimisessa käytettiin
paneeliarviointia, jossa 15 hoitotieteen loppuvaiheen opiskelijaa arvioivat mittarin
luotettavuutta. Opiskelijat arvioivat dikotomisella (kyllä/ei) asteikolla taustakysymysten
ja väittämien luettavuutta sekä sitä, olivatko mittarissa käytetyt käsitteet teorian mukaiset
(liite 2). Mittarin luotettavuutta arvioivat lisäksi asiantuntija-arvioinnissa kolme
terveystieteiden/terveydenhuollon tohtoria, joista yksi oli menetelmän asiantuntija ja
kaksi sisällön asiantuntijaa. Paneeli- ja asiantuntija-arvioinnin avulla pyrittiin myös
tunnistamaan mittarin väittämät, jotka mahdollisesti olivat väärinymmärrettyjä tai
kieliasultaan huonoja, ja korjaamaan näitä esimerkiksi tarkemmilla ohjeistuksilla (Pett
ym. 2003, Arber 1993a).
Mittarin väittämiä voidaan pitää ymmärrettävinä, koska opiskelijapaneelin
yksimielisyysprosentti oli kaikkien väittämien osalta yli 80 % (liitetaulukko 2). Mittaria
voidaan pitää sisäisesti yhtäpitävänä tai homogeenisena, kun opiskelijapaneelin
yksimielisyysprosentti oli > 60 %. Paneeliarvioinnin jälkeen tehtiin luettavuutta
parantavia korjauksia seitsemään taustakysymykseen tai väittämään (esimerkiksi
kotihoito-sana vaihdettiin kodinhoidoksi, kunnan keskus muutettiin kuntakeskukseksi
jne.). Lisäksi poistettiin ne pelkoa mittaavat väittämät, jotka eivät liittyneet ympäristöön.
Mittariin lisättiin vielä kaksi lämpötilavaihteluita koskevaa väittämää (nrot: 2−3).
Opiskelijapaneelin jälkeen tapahtuneen kolmen asiantuntija-arvioinnin jälkeen tehtiin
vielä yksi kieliasua koskeva muutos (iso tekijä muutettiin merkitseväksi tekijäksi).
Väittämiin esitestauksen perusteella tehdyt kieliasulliset muutokset on esitetty
liitetaulukossa 3.
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Paneeli- ja asiantuntija-arvioinnin jälkeen korjattu mittari lähetettiin esitestausta varten
yli 65-vuotiaille kotona asuville ikääntyneille. Lomakkeiden esitestauksessa tehtiin
yhteistyötä Eläkeliitto ry:n kanssa. Eläkeliiton kautta postitettiin 115 mittarilomaketta ja
tämän lisäksi mittarilomakkeet postitettiin 34:lle tutkimuksen ensimmäisen vaiheen
haastatteluun osallistuneelle. Eläkeliitto postitti kyselylomakkeet harkinnanvaraisella
otannalla pohjoissuomalaisille, liitossa aktiivisesti toimiville jäsenille. Täytetyt
kyselylomakkeet tiedonantajat postittivat suoraan tutkijalle. Kaikkiaan mittarilomakkeita
postitettiin 149 kappaletta, joista tutkijalle palautui 96 kappaletta vastausprosentin ollessa
64. Vastaajat olivat iältään 65–89-vuotiaita, ja keski-ikä oli 70 vuotta. Naisia vastanneista
oli 61 % ja miehiä 39 %. Vastanneista kaikki olivat eläkkeellä. Kaupungin
ydinkeskustassa heistä asui 8 %, esikaupunkialueella 15 %, kuntakeskuksessa 13 %,
kunnan taajamassa 21 % ja maaseudulla tai haja-asutusalueella 43 %.
Postikyselynä toteutetun esitestausaineiston analyysin tarkoituksena oli selvittää,
millaiseksi ikääntyneet kokivat mittariin vastaamisen sekä tarkastella väittämien välisiä
korrelaatiokertoimia. Lisäksi haluttiin testata, miten postikysely toimii, kun
kohderyhmänä ovat ikääntyneet. Esitestauksessa saatujen tulosten perusteella voidaan
mittaria pitää vastaamisen kannalta onnistuneena, koska valtaosa koki vastaamisen
helpoksi, kysymykset ymmärrettäviksi ja lomakkeen sopivan mittaiseksi. Myös
vastausprosentti osoittaa postikyselyn toimivuuden. Lomakkeen täyttämiseen kulunut
aika oli keskiarvoltaan ikääntyneille soveltuva. Tämä aika vaihteli 10 minuutista 150
minuuttiin keskiarvon ollessa 32 minuuttia. Ikääntyneistä 89 % koki vastaamisen
helpoksi ja 11 % vaikeaksi. Enemmistön mielestä (70 %) kysymyksiä oli lomakkeessa
sopivasti, vajaan kolmasosan (29 %) mielestä kysymyksiä oli liian paljon ja murto-osan
(1 %) mielestä kysymyksiä oli jopa liian vähän. Ikääntyneet jaksoivat keskittyä
lomakkeen täyttämiseen hyvin. Heistä 45 % jaksoi keskittyä vastaamiseen erittäin hyvin,
50 % aika hyvin, 4 % aika huonosti ja 1 % erittäin huonosti. Vastanneista osa (12 %) oli
käyttänyt mittarin täyttämiseen jonkun muun henkilön apua. Saatekirjeessä annettiin
tähän mahdollisuus.
Taustatiedoista poistettiin kolme kysymystä, koska esitutkimusaineiston perusteella
kysymyksillä ei ollut merkitystä tutkimuksen kannalta. Suhde työelämään, kotiin saatava
apu sekä muuttoon liittyvät kysymykset poistettiin, koska esitutkimusaineistossa 100 %
vastaajista oli eläkkeellä, kotiin saatava apu oli vähäistä ja vain muutama vastaajista oli
harkinnut muuttoa tulevaisuudessa. Avun saamista koskevan taustatietokysymyksen
poistamista tukee myös se, että nykytiedon mukaan pysyvä avun tarve alkaa eri tekijöistä
riippuen vasta 75–80 vuoden iässä ja tulevaisuudessa ikääntyneet siirtyvät
hoivapalvelujen käyttäjiksi entistä myöhemmin (Vaarama 2004).
Seuraavaksi tarkasteltiin väittämien välisiä korrelaatiokertoimia (Pearson) kunkin
ympäristön osion osalta. Hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön mittarissa kaikkien
väittämien korrelaatiokertoimet olivat riittävän korkeat (r > 0,30), joten matalien
korrelaatiokertointen vuoksi ei poistettu yhtään väittämää. Fyysisen ympäristön osiolle
tehtiin vielä alustava pääkomponenttianalyysi, jotta nähtiin latautuivatko kaikki väittämät
riittävästi faktoreille ( > 0,40), heikosti latautuvien väittämien poistamiseksi. Alustavan
pääkomponenttianalyysin tarkoituksena oli ainoastaan tarkistaa väittämien
faktorilataukset. Tässä vaiheessa yksi väittämä (102) ”Muiden ihmisten tapaaminen on
vaikeaa asuinpaikastani johtuen” poistettiin matalimman kommunaliteetin perusteella
(0,56) ja koska se latautui sisällöllisesti ei-mielekkästi kahdelle faktorille alhaisin
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faktorilatauksin (alle 0,45:n lataukset molemmille). Väittämän poistaminen ei vaikuttanut
mittarin sisältöön, sillä taustakysymyksissä olevalla asuinpaikkavaihtoehdolla voidaan
jatkossa analysoida asuinpaikan yhteyttä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Muut fyysisen
ympäristön väittämät latautuvat riittävästi ainakin yhdelle faktorille. Fyysisen ympäristön
osiossa yhdistettiin vielä kaksi väittämää (8a ja 8b) väittämien määrän vähentämiseksi.
Väittämä kuvasi kulkuyhteyksien merkitystä kotona asumiselle.
Sosiaalisen ympäristön väittämien korrelaatiokertoimien perusteella ei poistettu yhtään
väittämää, sillä ne olivat riittävän korkeat (r > 0,30). Alustavan pääkomponenttianalyysin
perusteella poistettiin kaksi väittämää yksityisyyden osiosta (”Menen luontoon kun
haluan olla omassa rauhassa”, ”Naapurini on liikaa kiinnostunut asioistani”) matalien
faktorilatausten perusteella (< 0,35). Lisäksi sosiaalista kanssakäymistä mittaava
kontrollikysymys (”Olen vähän tekemisissä muiden ihmisten kanssa”) siirrettiin
taustatietoihin ja muutettiin muotoon ”Koen itseni yksinäiseksi”.
Myös symbolisen ympäristön osion korrelaatiokertoimet olivat esitestauksessa
riittävän korkeat (> 0,30) samoin kuin faktorilataukset, joten esitestauksessa ei tästä
osiosta poistettu yhtään väittämää. Esitestauksen perusteella muokattu mittari oli valmis
hypoteettisen mallin testaamiseen, sillä kunkin mittarin väittämän faktorilataukset tukivat
induktiivisesti rakennetun mallin käsitteiden rakennetta. Cronbachin alfa fyysisen
ympäristön osiossa oli 0,62, sosiaalisen ympäristön osiossa 0,85 ja symbolisen
ympäristön osiossa 0,82.
Esitestauksen jälkeen lomakkeeseen jäi yhteensä 100 väittämää siten, että fyysistä
ympäristöä kuvasi 34 väittämää, sosiaalista ympäristöä 31 väittämää ja symbolista
ympäristöä 35 väittämää. Fyysisen ympäristön osion väittämät kuvasivat pohjoista
ympäristöä (11), turvallista toimintaa (10) ja viihtyisää fyysistä ympäristöä (13).
Sosiaalisen ympäristön osion väittämät kuvasivat avun saamista (9), omaisten välistä
yhteydenpitoa (7), ystävien merkitystä (7) ja viihtyisää asuinyhteisöä (8). Symbolisen
ympäristön osion väittämät liittyivät hyvinvoinnin ideaalisuuteen (11), hengellisyyteen
(6), normatiivisiin ominaisuuksiin (13) ja historiallisuuteen (5). (Liitetaulukko 1.)

8 Hypoteettisten mallien testaaminen
Mittarin esitestausta seurasivat hypoteettisten mallien testaaminen empiirisellä aineistolla
ja testattujen mallien esittäminen. Pääkomponenttianalyysilla todennettiin induktiivisesti
rakennetut alakäsitteet kussakin ympäristön osiossa. Tämän jälkeen konfirmatorisella
faktorianalyysillä tarkasteltiin käsitteiden välisiä yhteyksiä ja mallin sopivuutta
aineistoon tunnuslukujen avulla.

8.1 Aineisto ja aineiston keruu
Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa lähetettiin esitestattu mittari 500:lle PohjoisSuomessa kotona asuvalle 65–74-vuotiaalle ikääntyneelle. Otantamenetelmänä käytettiin
ositettua satunnaisotantaa (Nummenmaa ym. 1997). Otanta satunnaistettiin Eläkeliitto
ry:n jäsenrekisterissä 250 naiseen ja 250 mieheen ikävälillä 65–74 vuotta. Vanhimmat
ikääntyneet rajattiin teorian testaamisvaiheessa ulkopuolelle, koska kyseessä oli
postikysely. Eläkeliitto ry on jäsenmäärältään Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Oulun ja
Lapin lääneissä jäseniä oli tutkimuksen toteuttamisajankohtana vuoden 2005 lopussa
yhteensä 21 433. Otanta oli 2,3 % koko Pohjois-Suomen jäsenmäärästä. Mittarit
toimitettiin Eläkeliitto ry:lle, jossa kirjekuoriin liimattiin osoitetarrat ja josta ne
postitettiin vastaajille. Näin rekisterilain noudattamiseksi tutkija ei missään vaiheessa
saanut tietoonsa vastaajien henkilöllisyyttä. Vastaajat postittivat täyttämänsä mittarin
suoraan tutkijalle. Aineiston koon määrittämiseen vaikutti ennakko-oletus siitä, ettei
kyseinen ikäryhmä vastaa yhtä aktiivisesti kuin nuoremmat ikäluokat. Faktorianalyysin
tekeminen edellyttää kuitenkin tietyn suuruista aineistoa. Tästä syystä laskettiin, että jos
vastausprosentiksi saadaan 50 % 500 henkilön otannasta, voidaan faktorianalyysit
suorittaa, koska yhtä väittämää kohden jää riittävästi havaintoja (> 8/väittämä).
Vastausprosentin arvioimisessa hyödynnettiin esitestauksessa saatua vastausprosenttia.
Lomakkeita palautui tutkijalle kaikkiaan 334 ja vastausprosentti oli 67. Viisi
mittarilomaketta palautui väärien osoitetietojen vuoksi. Lomakkeista hylättiin vielä kuusi
kappaletta puutteellisten vastausten vuoksi (alle 50 % kysymyksistä vastattu).
Analysoitavien lomakkeiden määräksi jäi 328 kappaletta.
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8.2 Aineiston analyysi
Induktiivisesti rakennettuja malleja testattiin pääkomponenttianalyysin ja konfirmatorisen
faktorianalyysin avulla. Faktorianalyysin eri muotoja voidaan käyttää mittarin ja teorian
kehittämisen välineenä. Teorian kehittämisessä faktorianalyysin avulla voidaan kuvata ja
selittää käsitteiden välisiä yhteyksiä, nimetä ja tunnistaa teorian rakenteita. (Munro
2005.) Empiirisen tutkimusaineiston eksploratiiviseen pääkomponenttianalyysiin ja
tilastollisiin analyyseihin käytettiin SPSS® for Windows 12.1. -ohjelmaa ja
konfirmatoriseen faktorianalyysiin Amos™ 6.0 -rakenneyhtälöohjelmaa (Analysis of
moment structures).
Rakennevaliditeettia (käsitevalidius) eli mittarin käsitteellisiä yhteyksiä teoreettiseen
taustaansa testattiin faktorianalyyseilla. Faktorianalyysi mahdollistaa tietyn ilmiön
rakenteellisen tarkastelun. Faktorianalyysia voidaan käyttää teorian tai mittarin
kehittämiseen ja arvioimaan niiden luotettavuutta sovellettaessa sitä tiettyyn
väestöryhmään. Faktorianalyysi on tilastollinen monimuuttujamenetelmä, jossa useita
keskenään korreloivia muuttujia eli väittämiä ryhmitellään muuttujakokonaisuuksiksi eli
faktoreiksi, joiden sisällä muuttujat korreloivat voimakkaasti keskenään.
(Metsämuuronen 2003, Laippala & Koivisto 1997, Nummenmaa ym. 1997, Arber
1993a.) Menetelmä perustuu Pearsonin tulomomenttikertoimista muodostettuun
korrelaatiomatriisiin ja muuttujien yhteyksiä mittavaan kovarianssimatriisiin (Tähtinen &
Isoaho 2001). Faktorianalyysin tarkoituksena on tiivistää usean muuttujan informaatio
muutamaan sisällöllisesti mielekkääseen faktoriin tai pääkomponenttiin (Olkkonen &
Saastamoinen 2005, Laippala & Koivisto 1997). Tässä tutkimuksessa muuttujasta
käytetään teorian kehittämisen kielen mukaisesti nimitystä väittämä.
Faktorianalyysissä voidaan erottaa kaksi lähestymistapaa: eksploratiivinen (EFA) ja
konfirmatorinen (CFA). Tutkimuksessa käytetään eksploratiivisen analyysin muotona
pääkomponenttianalyysiä (PCA). Pääkomponenttianalyysissä etsitään väittämien
kombinaatioista selittävää mallia, ja vastaavasti konfirmatorisessa faktorianalyysissä
tutkitaan valmista mallia ja varmistetaan, antaako aineisto tukea kehitetylle mallille.
(Metsämuuronen 2003, Munro 2005.) Eksploratiivinen faktorianalyysi soveltuu
tutkimuksen alkuvaiheeseen, jolloin tutkija ei vielä tiedä kuinka monta faktoria mallissa
on tarpeen selittää (Pett ym. 2003). Kahden väittämän välinen korrelaatiokerroin kertoo
niiden välisen yhteyden vahvuudesta (Arber 1993a).
Pääkomponenttianalyysin suorittaminen toteutui neljässä vaiheessa. Ensin laskettiin
väittämien väliset korrelaatiokertoimet ja kovarianssit. Toisessa vaiheessa
korrelaatiokertoimien ja kovarianssien perusteella syntyneeseen matriisiin saatiin
estimoidut pääkomponenttien/faktoreiden faktorilataukset. Kolmannessa vaiheessa
faktorilataukset rotatoitiin eli kierrettiin, jolloin ne olivat paremmin tulkittavissa.
(Metsämuuronen 2003.) Rotaatiolla pyritään siihen, että kukin väittämä latautuisi vain
yhdelle faktorille. Analyysi tehtiin suorakulmaisella varimax-rotaatiolla (variance
maximized), joka tarkoittaa sitä, että faktorit ovat riippumattomia toisistaan. (Tähtinen &
Isoaho 2001.) Faktoreille/pääkomponenteille otettiin mukaan väittämät, joiden
faktorilataukset olivat > 0,40. Kirjallisuudessa analyysiin mukaan otettavien väittämien
faktorilatausten suositukset vaihtelevat 0,35−0,55 välillä (Munro 2005). Viimeisessä
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vaiheessa kullekin faktorille laskettiin faktoripisteet. Tämän jälkeen voitiin tarkastella
pääkomponenttien hyvyyttä.
Pääkomponenttien hyvyyttä arvioitiin sisällöllisesti ja väittämien faktorilatausten
perusteella. Hyvyyden mittaa kutsutaan ominaisarvoksi. Ominaisarvo on tunnusluku,
joka kuvaa faktorin sisältämien väittämien samansuuntaisuuden astetta. Faktoreihin
otettiin mukaan väittämät, joiden ominaisarvo oli > 1, sillä pääperiaatteena on, että
pääkomponentin ominaisarvon tulisi olla vähintään yksi. (Metsämuuronen 2003,
Nummenmaa ym. 1997.) Pääkomponentille latautuvien yksittäisten väittämien hyvyyttä
tarkasteltiin kommunaliteettien avulla. Kommunaliteetti kertoo sen, kuinka voimakkaasti
väittämä latautuu pääkomponentille, jolloin voimakkaasti latautuvan väittämän
kommunaliteetti tulee lähelle lukua 1. Matalien kommunaliteettien perusteella voidaan
poistaa väittämiä, jotka eivät täytä hyvyyden mittaa. Pääperiaatteena on, että väittämän
kommunaliteetin tulisi olla > 0,30. (Metsämuuronen 2003.)
Pääkomponenttianalyysin jälkeen tehtiin konfirmatorinen faktorianalyysi, jonka avulla
pyrittiin varmistamaan, antoiko aineisto tukea pääkomponenttianalyysissä tuotetuille
malleille. Teorian kehittämisessä konfirmatorinen faktorianalyysi seuraa yleensä
eksploratiivista faktorianalyysiä. Tällöin eksploratiivisessa analyysissä tuotettua mallia
testataan edelleen konfirmatorisen analyysin avulla. Konfirmatorinen faktorianalyysi
mahdollistaa mallin muokkaamisen eli modifioinnin aineistoon sopivuuden
tunnuslukujen avulla. (Munro 2005, Alkula ym. 1995.) Konfirmatorinen faktorianalyysi
perustuu korrelaatio- ja kovarianssimatriiseihin. Näiden tarkastelun lähtökohtana on se,
että toisiinsa yhteydessä olevien väittämien välillä pitäisi todentua korrelaatiota enemmän
kuin niiden väittämien välillä, joiden ei pitäisi olla yhteydessä toisiinsa. (Munro 2005,
Metsämuuronen 2003.) Konfirmatorinen faktorianalyysi soveltuu erinomaisesti latenttien
muuttujien välisten yhteyksien mittaamiseen (Figueredo ym. 1991). Latentit muuttujat
ovat tässä tutkimuksessa teorian yläkäsitteitä. Tulosten raportoimisessa käytetään latentti
muuttuja -nimityksen sijaan yläkäsite-nimitystä teorian kehittämisen kielen mukaisesti,
koska latentti muuttuja on tilastotieteen termi.
Konfirmatorinen faktorianalyysi alkaa mallin spesifionnista. Ympäristön eri osioiden
mallit piirrettiin Amos™ 6.0 -ohjelmaan. Koska konfirmatorisen faktorianalyysin
tekeminen edellyttää identifioituvaa (yksilöityvää) mallia, kiinnitettiin kullekin faktorille
yksi väittämä ykköseksi ja muut nolliksi. Tämän jälkeen mallit olivat valmiit
testattavaksi. Konfirmatorisen faktorianalyysin hyvyyttä tarkastellaan saavutettujen
hyvyyden tunnuslukujen avulla. (Metsämuuronen 2003.) GFI (goodness of fit index) on
mallin yhteensopivuusindeksi, joka on riippumaton otoskoosta (Bollen 1989). Sen tulee
saada suurempia arvoja kuin 0,90, jotta mallia voidaan pitää riittävänä (Metsämuuronen
2003). AGFI (adjustet goodness of fit index) on vastaava mallin hyvyyden mitta, mutta se
ottaa huomioon vapausasteet (Dilorio ym. 1996). Riittävää sopivuutta ilmaisevat arvot
ovat yli 0,90. RMR (root mean square residual) on keskimääräistä jäännöskovarianssia ja
jäännösvarianssia mittaava indeksi, jonka tulisi olla hyvässä mallissa alle 0,05. NFI
(normed fit index) kertoo, kuinka suuri ristiriita mallin ja aineiston välillä on, jolloin
nollaa lähestyvät arvot osoittavat suurta ristiriitaa ja lukua 1 lähestyvät arvot pientä
ristiriitaa. NFI:n tulisi olla yli 0,90, jotta malli on riittävä (Figueredo ym. 1991). Myös
CFI:n (comparative fit index) tulkinnassa lukua 1 lähestyvät arvot osoittavat hyvää
sopivuutta aineistoon. RMSEA (root mean square error of approximation) saa sitä
pienempiä arvoja, mitä enemmän vapausasteita (df) mallissa on. Arvon tulisi kuitenkin
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olla alle 0,06. Koska malleja joudutaan yleensä modifioimaan parhaiden mahdollisten
tunnuslukujen saavuttamiseksi, käytetään eri mallien vertailussa CAIC (consistent
Akaike’s information criterion) -arvoja. CAIC on mallin informatiivisuuden kriteeri,
jonka avulla voidaan verrata eri malleja keskenään. Pienimmän CAIC-arvon saavuttanut
malli on informatiivisin. Khiin neliö -testin eli χ2-testin (probability level) pienet p-arvot
ilmaisevat mallin huonoa ja suuret p-arvot hyvää yhteensopivuutta. P-arvon tulisi olla yli
0,05 eli tilastollisesti ei-merkitsevä. (Bollen 1989.) χ2-testin heikkoutena on, että se on
luotettava, jos aineiston koko on välillä 75−200 (Nummenmaa ym. 1997). Vaikka
empiiriset tunnusluvut ovat merkittäviä teorian kehittämiseksi ja mallien modifioinniksi,
vähintäänkin yhtä tärkeää on tutkijan oma tietoperusta ja näkemys teorian sisällöstä
(Bollen 1989). Tästä syystä ratkaisuja tehtäessä tarkasteltiin aina ensisijaisesti niiden
sisällöllistä merkitystä teorialle.
Konfirmatorisen faktorianalyysin jälkeen faktorit eli pääkäsitteet nimettiin. Ne
voidaan nimetä korkeimman tai korkeimpien latausten saaneiden väittämien mukaan sekä
niiden prosessien mukaan, joilla on ollut osuutta faktoreiden syntyyn. Teorian
kehittämisen näkökulmasta hyvä vaihtoehto on kuitenkin teoreettisiin lähtökohtiin
perustuva nimeäminen. Tässä tutkimuksessa nimeäminen perustui tutkimuksen
ensimmäisen vaiheen tuloksiin, jolloin muodostui teoreettisia käsitteitä. (Tähtinen &
Isoaho 2001.)
Normaalijakautuneisuutta osoittavat huipukkuuden (kurtosis) ja vinouden (skewness)
tunnusluvut sekä havaintojen normaalisuutta testaava Kolmogorovin–Smirnovin testi
osoittivat, että teorian yläkäsitteet eivät olleet normaalijakautuneita. Tästä syystä
aineiston tilastollisessa analysoinnissa SPSS-ohjelmalla käytettiin jakaumasta
riippumattomia
parametrittomia
testejä,
jotka
eivät
oleta
muuttujien
normaalijakautuneisuutta. Mannin–Whittneyn U-testiä ja Kruskallin–Wallisin testejä
käytettiin kahden muuttujan välisen yhteyden tutkimiseen, koska normaalijakaumaoletus
ei ollut voimassa. Kyseiset testit ovat luotettavia nonparametrisiä testejä (Metsämuuronen
2003). Jakaumien vinoutta selittää se, että tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita
nimenomaan hyvinvointia tukevista ympäristön tekijöistä, jolloin jakaumat painottuvat
tämän suuntaisesti.

8.3 Muuttujamuunnokset
Ristiintaulukointia varten jatkuva muuttuja ikä luokiteltiin neljään luokkaan.
Luokittelussa käytettiin SPSS-ohjelmiston tarjoamaa Visual Bander -toimintoa, jolla
jatkuva muuttuva jaettiin mahdollisimman tasaisiin luokkiin. Taustatietokysymys
koulutukseen liittyen koodattiin uudelleen kolmiluokkaiseksi, siten että ei-tutkinto
yhdistettiin kansakouluun sekä korkeakoulututkinto ja ylioppilastutkinto yhdistettiin,
koska nämä luokat olivat pieniä. Samoin asuinmuoto koodattiin uudelleen, jotta saatiin
isompia vertailtavia ryhmiä. Asuinmuoto luokiteltiin kolmiluokkaiseksi yhdistämällä
paritalo ja rivitalo sekä muu asuinmuoto (mökki) omakotitaloon. Taloudellinen
toimeentulo, liikuntakyky, terveydentila ja mieliala koodattiin kolmeen luokkaan siten,
että huono ja erittäin huono yhdistettiin. Tämä tehtiin siitä syystä, että erittäin huono
-luokassa oli vain muutamia havaintoyksikköjä.
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Pääkomponenttianalyysissa ja konfirmatorisessa faktorianalyysissa muodostettujen
yläkäsitteiden perusteella muodostettiin summamuuttujat fyysisen, sosiaalisen ja
symbolisen ympäristön osioissa. Mittareiden vastausvaihtoehto 3 (en osaa sanoa)
koodattiin uudelleen puuttuvaksi tiedoksi, joten summamuuttujissa olivat mukana vain
vaihtoehdot 1–2 ja 4–5. Vastausvaihtoehdot 4–5 koodattiin edelleen siten, että 4 sai arvon
3 ja 5 arvon 4 (1 täysin eri mieltä, 2 osittain eri mieltä, 3 osittain samaa mieltä ja 4 täysin
samaa mieltä). Mittareiden summamuuttujat muodostettiin laskemalla yhteen jokaista
faktoria kuvaavat summamuuttujat ja jakamalla saatu summa muuttujien lukumäärällä.
Summamuuttujia käytettiin taustatietojen ja teorian käsitteiden välisten yhteyksien
tarkasteluun.

8.4 Taustatiedot
8.4.1 Ikääntyneiden demografiset ja asumiseen liittyvät taustatiedot
Vastaajien asumiseen liittyvät taustatiedot ovat eriteltynä taulukossa 5. Vastaajien keskiikä oli 70 vuotta. Sukupuolijakauma oli varsin tasainen, sillä naisia oli aineistosta 54 % (n
= 176) ja miehiä 46 % (n = 152). Enemmistö vastaajista oli vain kansakoulun tai
keskikoulun käyneitä (63 %) tai ammattitutkinnon suorittaneita (33 %) ja loput
ylioppilastutkinnon
tai
korkeakoulututkinnon
suorittaneita
sekä
tutkintoa
suorittamattomia. Taloudellisen toimeentulonsa vastaajat kokivat pääosin kohtalaiseksi
(56 %) tai hyväksi (30 %). Lapsia vastaajista oli enemmistöllä (89 %) samoin kuin
lapsenlapsia (83 %). Vastaajista 27 % asui yksin ja loput 73 % asuivat yhdessä puolison
tai jonkun muun kanssa. Sukupuoli oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,0001)
yhteydessä siihen, kenen kanssa asui. Naisista 39 % asui yksin, kun puolestaan miehistä
vain 15 %.
Omakotitalo oli vastaajien keskuudessa hallitseva asuintyyppi (74 %). Tarkasteltaessa
asuintyyppiä asuinpaikoittain voidaan todeta, että maaseudulla luonnollisesti
omakotitalossa asui vastaajista eniten eli 97 % ja loput pari- tai rivitalossa (3 %). Kunnan
taajama-alueella omakotitalossa asui yli puolet (62 %), rivi- tai paritalossa kolmasosa
(34 %) ja vain murto-osa kerrostalossa (4 %). Kaupunkialueella omakotitalossa asui
40 %, kerrostalossa 37 % ja rivi- tai paritalossa 23 %. Omakotitalossa asuvat olivat
pääsääntöisesti (83 %) jonkun muun kanssa yhdessä asuvia, ja kerrostalossa (59 %) tai
rivitalossa (55 %) yksin asuvia oli yli puolet. (Taulukko 5.)
Nykyisessä asunnossa asumisen kesto vaihteli yhdestä kuukaudesta 74 vuoteen ja
keskiarvo oli 27 vuotta (SD 18,1). Nykyisessä asunnossa asuminen oli tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä asuntotyyppiin (p < 0,0001), sillä omakotitalossa asuvilla oli
pisin asuinhistoria takanaan. Kerrostalossa asuvista 59 % (n = 19) ja rivitalossa asuvista
46 % (n = 24) oli asunut nykyisessä asunnossaan alle seitsemän vuotta, kun vastaava luku
omakotitalossa asuvien osalta oli vain 6 % (n = 14). Nykyisellä paikkakunnalla asumisen
kesto vaihteli 0,7 vuodesta 74 vuoteen ja keskiarvo oli 48 vuotta (SD 22,1). Myös
nykyisellä paikkakunnalla asumisen kesto oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä
asuintyyppiin (p < 0,0001). Omakotitalossa asuvien keskimääräinen asumisen kesto oli
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pisin, 52 vuotta, rivitalossa asuvilla se oli 40 vuotta, ja kerrostalossa asuvat olivat
viihtyneet nykyisellä paikkakunnalla keskimäärin 32 vuotta.
Taulukko 5. Demografiset ja asumiseen liittyvät taustatekijät (n = 328)
Taustatekijät
Ikä
65−67 vuotta
68−69 vuotta
70−71 vuotta
72−73 vuotta
74−75 vuotta
Korkein koulutus
kansakoulu ja/tai keskikoulu
ammattitutkinto tai ylioppilastutkinto
korkeakoulututkinto
ei tutkintoa
Taloudellinen toimeentulo
erittäin hyvä
hyvä
kohtalainen
huono
Kenen kanssa asuu
yksin
puolison ja lapsen kanssa
puolison kanssa
lapsen kanssa
muun sukulaisen kanssa
ystävän kanssa
Asuntotyyppi
omakotitalo
paritalo
rivitalo
kerrostalo
Asuinpaikka
kaupungin ydinkeskusta
esikaupunkialue
kuntakeskus
kunnan taajama
maaseutu, haja-asutusalue
Nykyisellä paikkakunnalla asumisen kesto
0−8 vuotta
9−21 vuotta
22−35 vuotta
35−47 vuotta
48−61 vuotta
62−74 vuotta
Nykyisessä asunnossa asumisen kesto
0−7 vuotta
8−15 vuotta
16−26 vuotta
27−35 vuotta
36−44 vuotta
44−74 vuotta

n

%

54
66
70
74
64

16
20
21
23
20

206
109
8
4

63
34
2
1

21
99
185
16

6
31
58
5

90
21
203
4
5
5

27
6
62
1
2
2

237
4
49
32

74
1
15
10

38
37
56
39
152

12
12
17
12
47

26
26
32
69
34
139

8
8
10
21
10
43

57
56
48
53
53
51

18
17
15
17
17
16
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8.4.2 Ikääntyneiden terveydentilaan liittyvät taustatiedot
Vastaajien terveydentilaan liittyvät taustatiedot on esitetty taulukossa 6. Terveydentilansa
valtaosa vastaajista koki kohtalaiseksi (61 %) tai hyväksi (31 %) ja vain 4 % huonoksi tai
erittäin huonoksi. Mielialansa hyväksi tai erittäin hyväksi koki 63 %, kohtalaiseksi 33 %
ja huonoksi vain 4 %. Yksinäiseksi itsensä koki aika usein tai usein 13 %, harvoin hieman
yli puolet (55 %) ja ei koskaan kolmasosa (32 %) ikääntyneistä.
Kuumaoireista kärsi 56 % vastaajista, ja yleisin kuumuuteen liittyvä oire oli
nukkumisvaikeudet, josta kärsi lähes kolmasosa vastaajista (30 %). Lähes yhtä yleinen
seuraus kuumuudesta oli väsymys 28 %. Kylmäoireet olivat vielä yleisimpiä, sillä vain
27 % vastaajista ei kärsinyt mistään kylmäoireesta. Yleisimmin kylmä koettiin
epämiellyttäväksi (28 %) tai koettiin palelevan herkästi (27 %). Myös vesinuha (16 %),
nivelsärky (19 %) ja lihassärky (13 %) olivat varsin tyypillisiä kylmäoireita. Vastaajista
54 % ilmoitti, ettei pimeys vaikuta heihin millään tavalla tai he vain nauttivat siitä (6 %).
Mielialan laskua pimeinä vuodenaikoina esiintyi kuitenkin 18 %:lla, ja itsensä
väsyneemmäksi koki 22 % vastaajista.
Terveydentilaan liittyen vastaajilta kysyttiin myös lisäavun- ja lisäapuvälineiden
tarvetta kotona asumisen tueksi. Molempien lisätarve oli vähäistä, sillä lisäapua olisi
tarvinnut vain 14 % ja lisäapuvälineitä 4 % vastaajista. Vastaajista 84 % koki, ettei
tarvitse vielä apuvälineitä kotona asumisen tueksi.
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Taulukko 6. Terveydentilaa koskevat taustatekijät (n = 328)
Taustatekijät
Liikuntakyky
erittäin hyvä
hyvä
kohtalainen
huono
erittäin huono
Terveydentila
erittäin hyvä
hyvä
kohtalainen
huono
Mieliala
erittäin hyvä
hyvä
kohtalainen
huono
Kokemus yksinäisyydestä
ei koskaan
harvoin
aika usein
hyvin usein
Kuumaoireet *
rintakipua
voimattomuuden tunnetta
väsymystä
heikotusta
hengenahdistusta
turvotusta
nukkumisvaikeuksia
pahentaa perussairauden oireita
ei kuumaoireita
Kylmäoireet *
tuntuu epämiellyttävälle
aiheuttaa kiputuntemuksia
vesinuha
kylmänokkosrokko
hengenahdistus
hengenahdistus rasituksessa kylmällä ilmalla
Lisäavun tarve ½ vuoden aikana
olisi tarvinnut, mutta ei ole halunnut
olisi tarvinnut, mutta ei ole varaa
olisi tarvinnut, mutta ei ole saanut
ei ole tarvinnut
Lisäapuvälineiden tarve
olisi tarvinnut, mutta ei ole halunnut
olisi tarvinnut, mutta ei ole varaa tai ei ole saanut
tyytyväinen nykytilanteeseen
ei tarvitse apuvälineitä
* vastaajalla mahdollisuus valita useampi kuin yksi oire

n

%

42
135
123
20
2

13
42
38
6
1

13
98
197
13

4
31
61
4

40
164
106
11

13
51
33
3

103
176
39
3

32
55
12
1

14
37
89
21
19
33
95
23
140

4
12
28
7
6
10
30
7
44

90
14
52
3
26
36

28
4
16
1
8
11

23
17
5
281

7
5
2
86

5
7
40
272

2
2
12
84
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8.5 Hyvinvointia tukevien ympäristön osa-alueiden faktorirakenteet
Käsitteiden rakenteita ja niiden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin eksploratiivisen
pääkomponenttianalyysin ja konfirmatorisen faktorianalyysin avulla. Analyysit tehtiin
osioittain. Osio yksi mittasi fyysisen ympäristön hyvinvointia tukevia tekijöitä, osio kaksi
sosiaalisen ympäristön hyvinvointia tukevia tekijöitä ja osio kolme symbolisen
ympäristön hyvinvointia tukevia tekijöitä.

8.5.1 Hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön faktorirakenne
Ennen fyysisen ympäristön osion analyysin toteuttamista laskettiin kunkin väittämän
korrelaatiokertoimet ja kaikki korrelaatiot olivat riittävän korkeat analyysin
toteuttamiseksi (> 0,30). Hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön käsitteiden rakenteen
tarkastelu aloitettiin eksploratiivisella faktorianalyysillä, jonka muotona käytettiin
pääkomponenttianalyysiä. Pääkomponenttianalyysi tuotti 10 faktorin mallin (ominaisarvo
> 1.0), jonka kokonaisselitysosuus oli 71 %. Väittämien kommunaliteetit vaihtelivat
välillä 0,44−0,93. Mallista poistettiin yksi väittämä (21 ”Liikun mielelläni paikoissa,
joissa on levähdysmahdollisuuksia”) matalan faktorilatauksen perusteella (< 0,40), ja
pääkomponenttianalyysi tehtiin uudelleen. Tämä tuotti uuden 10 faktorin mallin, jonka
kokonaisselitysosuus oli 72 %. Faktoreille latautuvien väittämien kommunaliteetit olivat
riittävät ja ne vaihtelivat välillä 0,54−0,93. Faktorien selitysosuudet olivat 4−11 %.
(Taulukko 7.) Faktorit olivat sisällöllisesti mielekkäitä, mutta hypoteettisesta mallista
poiketen luonnonympäristön ja siistin ympäristön asumisviihtyvyystekijät latautuivat
samalle faktorille (liitetaulukko 4). Myös pohjoisen ympäristön liikkumista vaikeuttavat
tekijät latautuivat kaikki samalle faktorille. Lisäksi mallissa neljä väittämää (4, 5, 17 ja
26) latautuivat kahdelle faktorille ja ne sijoitettiin sisällöllisesti mielekkäästi
faktoreilleen. Ennen konfirmatorista faktorianalyysiä faktoreille annettiin työnimet.
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Taulukko 7. Fyysisen ympäristön faktoreiden selitysosuudet, väittämien faktorilataukset
ja väittämien määrä (n = 328).
Faktori
Faktori yksi

Faktorin

Faktorin

Väittämien

Väittämien

selitysosuus

ominaisarvo

faktorilataukset

määrä

11 %

6,8

0,88−0,90

3

9%

4,2

0,56−-0,88

5

9%

2,1

0,49−0,84

4

9%

1,9

0,46−0,81

3

8%

1,7

0,49−,85

4

6%

1,6

0,93

2

6%

1,3

0,79−0,82

2

5%

1,3

0,59−0,77

2

5%

1,1

0,76−0,78

2

4%

1,1

0,61−0,68

2

Turvallisen toiminnan mahdollistava koti
Faktori kaksi
Luonnonympäristö ja siisteys viihtyvyyttä
lisäävänä
Faktori kolme
Pohjoisen ympäristön tekijät liikkumista
vaikeuttavana
Faktori neljä
Lämpötila elämää vaikeuttavana
Faktori viisi
Luonnonympäristö mieluisana
liikuntapaikkana
Faktori kuusi
Pimeys mielialaa laskevana
Faktori seitsemän
Kunnossapidetyt kulkuväylät liikkumista
helpottavana
Faktori kahdeksan
Palveluiden saatavuus kotona asumisen
edellytys
Faktori yhdeksän
Luonnonympäristössä tuttujen tapaaminen
Faktori kymmenen
Lähiympäristössä liikkuminen

Seuraavaksi tarkasteltiin konfirmatorisessa faktorianalyysissä mallien aineistoon
sopivuutta. Tarkoituksena oli vertailla aineistoon sopivuutta kahden mallin osalta. Toinen
malleista oli pääkomponenttianalyysin tuottama 10 faktorin malli ja toinen hypoteettisen
mallin mukainen 11 faktorin malli, jossa luonnonympäristön ja siistin ympäristön
väittämät latautuisivat omille faktoreilleen. Ensin tehtiin kymmenen faktorin mallille
konfirmatorinen faktorianalyysi ja mallia tarkasteltiin sopivuuden tunnuslukujen avulla.
Mallin sopivuuden tunnusluvuista GFI oli 0,86, NFI 0,82 ja RMSEA 0,06 (taulukko 8).
Konfirmatorinen faktorianalyysi tuottaa harvoin suoraan hyväksyttävän mallin, ja
alkuperäinen malli vaatii yleensä modifiointia. Kymmenen faktorin mallin tunnusluvut
eivät olleet riittävät, ja myös χ2-testi hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana (p-arvo oli
alle 0,001), joten malli vaatisi modifiointia. Seuraavaksi tehtiin konfirmatorinen
faktorianalyysi yhdentoista faktorin mallille. Yhdentoista faktorin mallin sopivuuden
tunnusluvut olivat niukasti paremmat kuin kymmenen faktorin mallin, mutta eivät
kuitenkaan riittävät. GFI oli 0,87, NFI 0,83, RMSEA 0,05 ja χ2-testi hylkäsi mallin
aineistoon sopimattomana.
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Taulukko 8. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset fyysisen ympäristön mallin osalta
aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

p-arvo
Kymmenen faktorin malli

866

419

< 0,0001 0,86 0,82 0,08 0,82 0,90

0,06

1606

Yhdentoista faktorin malli

803

409

< 0,0001 0,87 0,83 0,08 0,83 0,91

0,05

1611

(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Fyysisen ympäristön mallia modifioitiin seuraavaksi pienemmissä osissa. Hyvinvointia
tukevan fyysisen ympäristön mallin modifioimiseksi faktorit ryhmiteltiin hypoteettisen
mallin mukaisesti kolmeen osaan: pohjoisen, turvallisen toiminnan mahdollistavan ja
viihtyisän fyysisen ympäristön osioihin. Ryhmittelemiseksi tarkasteltiin yhdentoista
faktorin mallin latenttien muuttujien eli teorian yläkäsitteiden välisiä
korrelaatiokertoimia. Lähtökohtana oli, että saman pääkäsitteen alle kuuluvat yläkäsitteet
korreloivat voimakkaimmin keskenään. Tässä vaiheessa todettiin, että hypoteettisessa
mallissa (ks. kuvio 5) turvallisen liikkumisen alle sijoitettu yläkäsite ”pohjoisen
ympäristön liikkumista vaikeuttavat tekijät” korreloi paremmin pohjoisen ympäristön
kuin turvallisen toiminnan yläkäsitteiden kanssa, joten se sijoitettiin tähän malliin.
Sisällöllisesti tämä oli mielekäs ratkaisu. Muilta osin yläkäsitteiden väliset korrelaatiot
noudattelivat hypoteettista mallia.
Pohjoisen ympäristön malli muodostui faktoreista yksi (Pohjoisen ympäristön tekijät
liikkumista vaikeuttavana), neljä (Lämpötilatekijät elämää vaikeuttavana) ja kuusi
(Pimeys mielialaa laskevana). Turvallisen toiminnan mahdollistavan ympäristön malli
muodostui faktoreista yksi (Kodin muutostyöt kotona toimimista helpottavana),
seitsemän (Kunnossapidetyt kulkuväylät liikkumista helpottavana) ja kymmenen
(Lähiympäristössä liikkuminen). Viihtyisän fyysisen ympäristön malli muodostui
faktoreista kaksi (Luonto ja siisteys asumisviihtyvyyttä lisäävänä), viisi
(Luonnonympäristö mieluisana liikuntapaikkana), kahdeksan (Palveluiden saatavuus
kotona asumisen edellytys) ja yhdeksän (Luonnonympäristössä tuttujen tapaaminen).
Konfirmatoriset faktorianalyysit toteutettiin seuraavaksi näille malleille.
Pohjoisen ympäristön neljän faktorin malli sai ensimmäisessä konfirmatorisessa
faktorianalyysissä kohtuullista sopivuutta osoittavan GFI:n arvon (0,91), mutta muut
tunnusluvut eivät olleet riittäviä, joten malli kaipasi modifiointia (taulukko 9). Myös χ2testi hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana (p < 0,0001). Mallin modifiointi aloitettiin
sijoittamalla väittämä 26 (”Pitkät välimatkat palveluihin vaikeuttavat liikkumistani”)
pohjoisessa ympäristössä liikkumista kuvaavalta faktorilta palvelufaktorille hypoteettisen
mallin mukaisesti ja poistamalla yksi heikoimman standardoidun regressiokertoimen
saanut väittämä (8 ”Hyvät kulkuyhteydet palveluihin ovat edellytys nykyisessä
asuinpaikassa asumiselleni”). Mallin sopivuuden tunnusluvut ja informatiivisuuden
kriteeri CAIC osoittivat mallin olevan aineistoon modifioimatonta mallia sopivampi. Sitä
modifioitiin vielä poistamalla kolme heikoimmat standardoidut regressiokertoimet
saanutta väittämää. Parhaimmat sopivuuden tunnusluvut saatiin modifioimalla mallia
poistamalla mallista kaiken kaikkiaan neljä väittämää (4, 6, 7 ja 8) sekä sijoittamalla
väittämä 26 palvelufaktorille hypoteettisen mallin mukaisesti. Poistetut väittämät

90
kuvasivat lumitöitä elämää vaikeuttavana, ulkona liikkumisen vähenemistä kylmällä tai
kuumalla ilmalla ja kulkuyhteyksiä palveluihin. Lopulliseksi pohjoisen ympäristön mallin
väittämien määräksi jäi yhdeksän ja se muodostui neljästä faktorista. Mallin sopivuuden
tunnusluvut olivat hyvät, sillä GFI oli 0,98 ja RMR 0,05. χ2-testi tuotti p-arvon 0,009.
RMSEA (0,05) osoittaa kuitenkin mallin sopivan aineistoon kohtuullisesti, ja otoskoon
vaikutusta χ2-testissä arvioiva NFI (0,97) osoitti mallin sopivan aineistoon hyvin. NFI:n
arvioimisessa lukua 0,90 lähestyviä arvoja pidetään hyvän sopivuuden mittana.
Pohjoisen ympäristön malli muodostui neljästä erillisestä, mutta keskenään
korreloivasta yläkäsitteestä: pimeys mielialaa laskevana, lämpötilatekijät elämää
vaikeuttavana, pohjoisen ympäristön tekijät liikkumista vaikeuttavana ja palveluiden
saatavuus kotona asumisen edellytys (kuvio 8). Yläkäsitteiden korrelaatiokertoimet olivat
suhteellisen korkeat (r = 0,41−0,76). Sekä pimeys mielialaa laskevana, lämpötilatekijät
elämää vaikeuttavana että palveluiden saatavuus kotona asumisen tukena muodostuivat
kahdesta niitä mittaavasta väittämästä. Pohjoisen ympäristön tekijät liikkumista
vaikeuttavana muodostui kolmesta sitä mittaavasta väittämästä. Kaikki mallin väittämät
osoittautuivat sisällöllisesti ja tilastollisesti hyvin yläkäsitteitä kuvaaviksi. Tulos oli
ensimmäisen teorian testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen osoittaen pohjoisen
ympäristön pääkäsitteen rakenteen.

Ks. väittämien numerot liitetaulukosta 3.

Kuvio 8. Pohjoisen ympäristön modifioidun neljän faktorin mallin väittämien standardoidut
regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r) (n = 328).
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Taulukko 9. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset pohjoisen ympäristön mallin
osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328)
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

p-arvo
Pohjoinen ympäristö, neljän

227

71

< 0,0001 0,91 0,87 0,10 0,89 0,92

0,08

458

191

59

< 0,0001 0,92 0,88 0,10 0,92 0,93

0,08

408

340

21

0,05

203

faktorin malli
Pohjoinen ympäristö, modifioitu
neljän faktorin malli 1)
Pohjoinen ympäristö, modifioitu

0,009

0,98 0,95 0,05 0,97 0,99

neljän faktorin malli 2)
1) Poistettu väittämä 8 palveluiden saatavuutta kuvaavasta faktorista ja siirrretty väittämä 26 tähän faktoriin
pohjoisessa ympäristössä liikkumista kuvaavasta faktorista. 2) Poistettu edellisten muutosten lisäksi väittämät 4,
6 ja 7. (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Seuraavaksi tehtiin konfirmatorinen faktorianalyysi turvallisen toiminnan mahdollistavan
ympäristön kolmen faktorin mallille. Mallin sopivuuden tunnusluvut osoittivat sen
sopivan hyvin aineistoon (taulukko 10). Myös χ2-testi osoitti mallin sopivan aineistoon (p
= 0,80), joten turvallisen toiminnan mahdollistavan ympäristön kolmen faktorin mallia ei
tarvinnut modifioida.
Taulukko 10. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset turvallisen toiminnan
mahdollistavan ympäristön osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI CFI RMSEA CAIC

p-arvo
Turvallisen toiminnan mahdollistava

7

11

0,80

0,99 0,99 0,04 0,99

1

< 0,00 122

ympäristö, kolmen faktorin malli
(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Mallissa kaikki kolme yläkäsitettä (kodin muutostyöt toimimista helpottavana,
lähiympäristössä liikkuminen ja kunnossa pidetyt kulkuväylät liikkumista helpottavana)
korreloivat keskenään (kuvio 9). Voimakkain korrelaatio on kodin muutostöiden ja
lähiympäristössä liikkumisen välillä (r = 0,57) sekä lähiympäristön ja kunnossa pidettyjen
kulkuväylien välillä (r = 0,37). Kodin muutostöitä mittaa kolme sisällöllisesti ja
tilastollisilta arvoiltaan sopivaa väittämää. Lähiympäristössä liikkuminen ja
kunnossapidetyt kulkuväylät liikkumista helpottavana muodostuvat molemmat kahdesta
niitä mittaavasta väittämästä, jotka ovat sopivuudeltaan hyviä. Tulos on ensimmäisen
teorian testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen, ja se osoittaa turvallisen toiminnan
mahdollistavan ympäristön pääkäsitteen rakenteen.

92
.18
Kodin
muutostyöt
kotona
toimimista...

.57

Lähiympäristössä
liikkuminen

.36

Kunnossa
pidetyt
kulkuväylät...

.86 .93 .89

.61 .50

.52 .95

15

30

31

14

13

22

32

Kuvio 9. Turvallisen toiminnan mahdollistavan ympäristön kolmen faktorin mallin
väittämien standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r) (n
= 328).

Viihtyisän fyysisen ympäristön kolmen faktorin malli osoitti konfirmatorisessa
faktorianalyysissä kohtalaista sopivuutta aineistoon, mutta χ2-testi hylkäsi mallin
aineistoon sopimattomana (taulukko 11). Tämä pääkomponenttianalyysin tuottama malli
poikkesi hypoteettisesta mallista rakenteellisesti, sillä siistiä ympäristöä ja
luonnonympäristöä kuvaavat väittämät latautuivat yhdelle faktorille. Mallia modifioitiin
jakamalla viihtyisyysfaktori kahdeksi faktoriksi hypoteettisen mallin mukaisesti (siisti
ympäristö asumisviihtyvyyttä lisäävänä ja luonnonympäristö asumisviihtyvyyttä
lisäävänä). Myös koko fyysistä ympäristöä koskevan mallin sopivuuden tunnusluvut
antoivat viitteitä sille (taulukko 8), että näistä voidaan muodostaa kaksi erillistä faktoria.
Seuraavaksi vertailtiin näiden kahden mallin sopivuuden tunnuslukuja. Sopivuuden
tunnusluvut olivat hypoteettisen mallin mukaisessa neljän faktorin mallissa paremmat,
joten sitä päätettiin modifioida parhaan sopivuuden saamiseksi poistamalla väittämä 17
(”Liikun mielelläni puistossa”) alhaisimman standardoidun korrelaatiokertoimen
perusteella. Väittämän kommunaliteetti oli myös pääkomponenttianalyysissä alhainen
(0,49). Modifioidun mallin GFI osoitti mallin sopivan aineistoon hyvin, ja myös muut
sopivuutta kuvaavat tunnusluvut osoittivat mallin riittävyyden. Mallia ei modifioitu
edelleen vaikka p-arvo jäi alhaiseksi (p = 0,008), sillä otoskoon vaikutusta mittaavan
NFI:n arvo oli 0,95.
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Taulukko 11. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset viihtyisän fyysisen ympäristön
osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

RMSEA CAIC

p-arvo
Viihtyisä fyysinen ympäristö, kolmen

162

41

< 0,0001 0,92 0,87 0,07 0,86 0,89

0,10

332

113

38

< 0,0001 0,95 0,90 0,07 0,90 0,93

0,08

303

52

30

0,05

222

faktorin malli
Viihtyisä fyysinen ympäristö, neljän
faktorin malli 1)
Viihtyisä fyysinen ympäristö,

0,008

0,97 0,95 0,02 0,95 0,98

modifioitu neljän faktorin malli 2)
1) Jaettu viihtyisyysfaktori kahdeksi 2) Poistettu väittämä 17 (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Viihtyisä fyysinen ympäristö muodostui neljästä sitä kuvaavasta latentista muuttujasta eli
yläkäsitteestä, jotka korreloivat keskenään (kuvio 10). Luonnonympäristö
asumisviihtyvyyttä lisäävänä muodostui kolmesta sitä mittaavasta väittämästä samoin
kuin luonnonympäristö mieluisana liikuntapaikkana. Luonnonympäristössä tuttujen
tapaaminen ja siisti ympäristö asumisviihtyvyyttä lisäävänä muodostuivat molemmat
kahdesta niitä kuvaavista väittämistä. Kaikki mallin väittämät osoittautuivat sisällöllisesti
ja tilastollisesti hyvin pääkäsitteitä kuvaaviksi. Tulos on ensimmäisen teorian
testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen, ja se osoittaa hyvinvointia tukevan fyysisen
ympäristön pääkäsitteen viihtyisä fyysinen ympäristö rakenteen.
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.42

.14
Luonnonympäristö
asumisviihtyvyyttä
lisäävänä
.92 .81 .63
39

40

41

.46

Luonnonympäristö
mieluisana
liikuntapaikkana
.65 .89 .71
18

19

20

.12

Luonnonympäristössä
tuttujen
tapaaminen

.17

Siisti
ympäristö
asumisviihtyvyyttä
lisäävänä

.53

.80

.70

.64

81

82

50

48

Kuvio 10. Viihtyisän fyysisen ympäristön modifioidun neljän faktorin mallin väittämien
standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r) (n = 328).

Seuraavaksi palattiin koko hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön mallin
konfirmatoriseen analyysiin. Modifioitavaksi malliksi valittiin tehtyjen analyysien
perusteella yhdentoista faktorin malli, jossa viihtyisyysfaktori oli jaettu kahdeksi
faktoriksi. Sitä modifioitiin poistamalla pääkäsitteittäin tehtyjen konfirmatoristen
faktorianalyysien mukaisesti väittämiä ja tarkasteltiin uudelleen sopivuuden
tunnuslukuja. Modifioitu yhdentoista faktorin malli saavutti paremmat sopivuuden
tunnusluvut, mutta edelleen χ2-testi hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana (taulukko
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12). Kuitenkin otoskoon vaikutusta χ -testiin arvioiva NFI oli niukasti 0,90. Mallin GFI
(0,92), RMR (0,05) ja RMSEA (0,04) osoittivat riittävää sopivuutta. Myös CAIC eli
informatiivisuuden kriteeri oli parempi modifioidussa mallissa. Lopulliseen fyysisen
ympäristön malliin jäi 21 väittämää, jotka sijoittuivat 11 latentin muuttujan eli fyysisen
ympäristön yläkäsitteiden alle.
Taulukko 12. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset modifioidun fyysisen ympäristön
mallin osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI RMSEA

CAIC

p-arvo
Yhdentoista faktorin modifioitu

382

244

< 0,0001

0,92 0,89 0,05 0,90 0,96

0,04

1190

malli

Modifioidun fyysisen ympäristön mallin yläkäsitteiden väliset korrelaatiot osoittivat, että
lähiympäristössä liikkuminen oli ainoa fyysisen ympäristön käsitteistä, joka korreloi
kaikkien fyysisen ympäristön käsitteiden kanssa ja vastaavasti luonnonympäristö
asumisviihtyvyyttä lisäävänä korreloi vain niukasti muihin kuin viihtyisää ympäristöä
kuvaaviin käsitteisiin (taulukko 13). Käsitteiden väliset korrelaatiot on esitetty kuviossa
11. Kuviossa on esitetty suuntaa antavat korrelaatiot (r ≥ 0,10) muihin kuin samaan
pääkäsitteeseen kuuluviin yläkäsitteisiin. Kaikki korrelaatiot on esitetty liitekuviossa 1.
Turvallisen toiminnan mahdollistavan ympäristön pääkäsite kodin muutostyöt kotona
toimimista helpottavana korreloi kaikkien pohjoisen ympäristön pääkäsitteiden kanssa.
Tulos antaa viitteitä sille, että pohjoisen ympäristön haasteiden myötä kodin
muutostöiden merkitys kotona asumiselle kasvaa. Lisäksi pohjoisen ympäristön
käsitteistä palveluiden saatavuus kotona asumisen edellytyksenä korreloi negatiivisesti
luonnonympäristössä tuttujen tapaamisen kanssa. Kunnossapidetyt kulkuväylät
liikkumista helpottavana korreloi pohjoisen ympäristön osalta ainoastaan pimeyden
mielialavaikutukseen. Viihtyisän fyysisen ympäristön osalta se korreloi suhteessa
luonnonympäristöön mieluisana liikuntapaikkana, luonnonympäristössä tuttujen
tapaamiseen ja siistiin ympäristöön asumisviihtyvyyttä lisäävänä. Korrelaatiot osoittavat,
että kulkuväylien kunnossapitoa korostavat ikääntyneet pitivät tärkeänä myös
asumisviihtyvyyttä kuvaavia tekijöitä. Kunnossapidetyt kulkuväylät liikkumista
helpottavana korreloi kohtalaisesti viihtyisän fyysisen ympäristön pääkäsitteisiin
luonnonympäristössä tuttujen tapaaminen, luonto liikuntapaikkana ja siisti ympäristö
asuinviihtyvyyttä lisäävänä. Lisäksi se korreloi pohjoisen ympäristön osalta pimeyden
mielialavaikutuksen kanssa.
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Taulukko 13. Yläkäsitteiden väliset korrelaatiot
konfirmatorisessa faktorianalyysissä (n = 328).

fyysisen

Yläkäsite

Yläkäsitteet
1

1 Kodin muutostyöt kotona toimimista

2

3

4

5

6

ympäristön

7

8

9

osalta

10

11

1

helpottavana
2 Luonnonympäristö asumisviihtyvyyttä

0,04

1

lisäävänä
3 Pohjoisen ympäristön tekijät

0,42 -0,02

1

liikkumista vaikeuttavana
4 Lämpötilatekijät elämää vaikeuttavana

0,42 0,04 0,56

5 Luonnonympäristö mieluisana

-0,01 0,46 0,05 0,03

1
1

liikuntapaikkana
6 Pimeys mielialaa laskevana

0,14 -0,01 0,39 0,40 -0,01

7 Kunnossapidetyt kulkuväylät

0,22 0,09 0,03 0,07 0,11 0,12

1
1

liikkumista helpottavana
8 Palveluiden saatavuus kotona asumisen 0,60 0,06 0,75 0,46 -0,01 0,36 0,01

1

edellytys
9 Luonnonympäristössä tuttujen

0,07 0,13 -0,02 -0,01 0,07 -0,07 0,36 -0,16

1

tapaaminen
10 Lähiympäristössä liikkuminen

0,37 0,22 0,57 0,44 0,48 0,23 0,61 0,61 0,15

11 Siisti ympäristö asuinviihtyvyyttä

0,05 0,56 -0,05 -0,08 0,42 -0,05 0,31 -0,06 0,13 0,27

lisäävänä

1
1
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Turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö

Kodin muutostyöt
kotona toimimista
helpottavana

Pohjoinen
ympäristö

Kunnossapidetyt
kulkuväylät
liikkumista
helpottavana

Lähiympäristössä
liikkuminen

.22
.23
.14

.11
.12

Viihtyisä
fyysinen
ympäristö

.48
.44

Luonnonympäristö
asumisviihtyvyyttä
lisäävänä

Pimeys mielialaa
laskevana
.42
.15
.57
.31
.42

.36
.27

Lämpötilatekijät
elämää
vaikeuttavana

.61

Luonnonympäristö
mieluisana
liikuntapaikkana

.60

Pohjoisen
ympäristön tekijät
liikkumista
vaikeuttavana

Luonnonympäristössä
tuttujen
tapaaminen

-.16

Palveluiden
saatavuus kotona
asumisen edellytys

Siisti ympäristö
asumisviihtyvyyttä
lisäävänä

Kuvio 11. Hyvinvointia tukevan fyysisen ympäristön yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r ≥
0,10) konfirmatorisessa faktorianalyysissä (n = 328).

Konfirmatorisen faktorianalyysin jälkeen yläkäsitteiden sisältöä kuvaavat nimet
tarkistettiin ja niille laskettiin Cronbachin alfat (α). Alfat ja nimetyt yläkäsitteet olivat
seuraavat: ”Kodin muutostyöt kotona toimimista helpottavana” 0,94, ”Luonnonympäristö
asumisviihtyvyyttä lisäävänä” 0,82, ”Pohjoisen ympäristön tekijät liikkumista
vaikeuttavana” 0,84, ”Lämpötilatekijät elämää vaikeuttavana” 0,68, ”Luonnonympäristö
mieluisana liikuntapaikkana” 0,80, ”Pimeys mielialaa laskevana” 0,93, ”Kunnossapidetyt
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kulkuväylät liikkumista helpottavana” 0,67, ”Palveluiden saatavuus kotona asumisen
edellytys” 0,65, ”Luonnonympäristössä tuttujen tapaaminen” 0,60, ”Lähiympäristössä
liikkuminen” 0,50 ja ”Siisti ympäristö asuinviihtyvyyttä lisäävänä” 0,62. (Taulukko 14.)
Taulukko 14. Konfirmatorisen faktorianalyysin jälkeen nimetyt hyvinvointia tukevan
fyysisen ympäristön yläkäsitteet, Cronbachin alfat ja väittämien määrät (n = 328).
Yläkäsite

Cronbachin alfa

Väittämien määrä

Kodin muutostyöt kotona toimimista helpottavana

0,94

3

Luonnonympäristö asumisviihtyvyyttä lisäävänä

0,82

3

Pohjoisen ympäristön tekijät liikkumista vaikeuttavana

0,84

3

Lämpötilatekijät elämää vaikeuttavana

0,68

2

Luonnonympäristö mieluisana liikuntapaikkana

0,80

3

Pimeys mielialaa laskevana

0,93

2

Kunnossapidetyt kulkuväylät liikkumista helpottavana

0,67

2

Palveluiden saatavuus kotona asumisen edellytys

0,65

2

Luonnonympäristössä tuttujen tapaaminen

0,60

2

Lähiympäristössä liikkuminen

0,50

2

Siisti ympäristö asuinviihtyvyyttä lisäävänä

0,62

2

8.5.2 Hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön faktorirakenne
Ennen hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön pääkomponenttianalyysiä laskettiin
kaikkien väittämien korrelaatiokertoimet, mutta yhtään väittämää ei poistettu matalien
korrelaatiokertoimien vuoksi (< 0,30). Seuraavaksi tehtiin pääkomponenttianalyysi
varimax-rotaatiolla (ominaisarvo > 1), joka tuotti kahdeksan faktorin mallin, mutta jossa
yksi väittämä ei latautunut riittävästi faktoreille (< 0,40). Väittämä kuvasi puolisolta
saatavaa apua. Mallin kokonaisselitysosuus oli 70 %. Uudelleen tehdyn analyysin jälkeen
saavutettiin jälleen kahdeksan faktorin malli, jonka kokonaisselitysosuus oli 71 %. Kaksi
väittämää (94 ja 95), jotka kuvasivat ystävien välittämistä, latautuivat useammalle
faktorille, ja ne sijoitettiin sisällöllisesti mielekkäällä tavalla välittämistä kuvaavalle
faktorille kolme. Väittämien kommunaliteetit vaihtelivat välillä 0,41−0,92 ja faktorien
selitysosuudet olivat 5−13 %. (Taulukko 15, liitetaulukko 5.)
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Taulukko 15. Sosiaalisen
ympäristön
faktoreiden
faktorilataukset ja väittämien määrä (n = 328).
Faktori
Faktori yksi

selitysosuudet,

väittämien

Faktorin

Faktorin

Väittämien

Väittämien

selitysosuus

ominaisarvo

faktorilataukset

määrä

13 %

7,2

0,90−0,94

4

11 %

4,0

0,64−0,78

6

10 %

3,5

0,54−0,78

5

10 %

1,8

0,51−0,74

5

9%

1,4

0,76−0,80

3

7%

1,2

0,74−0,79

3

6%

1,2

0,79−0,83

2

5%

1,1

0,74−0,82

2

Omaiset osana sosiaalista kanssakäymistä
Faktori kaksi
Avun saaminen merkittävä kotona asumista
tukeva tekijä
Faktori kolme
Omaiset ja ystävät osoittavat välittävänsä
Faktori neljä
Sosiaalinen kanssakäyminen
Faktori viisi
Ystävät jaksamisen tukena
Faktori kuusi
Toiminta mielialaa kohottavana
Faktori seitsemän
Asuinyhteisön ihmiset viihtyvyyttä lisäävänä
Faktori kahdeksan
Vertaistuen saaminen

Seuraavaksi hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön mallille tehtiin konfirmatorinen
faktorianalyysi. Konfirmatoriseen faktorianalyysiin otettiin mukaan faktorit 2−9. Faktoria
yksi ei otettu mukaan, koska sen sisältämät väittämät koskivat ainoastaan niitä
ikääntyneitä, joilla oli lapsia ja lapsenlapsia. Tälle faktorille tehtiin myöhemmässä
vaiheessa osa-aineistoanalyysi. Konfirmatorisen faktorianalyysin avulla kahdeksan
faktorin mallia modifioitiin poistamalla väittämät 85 ja 87 sopivuuden tunnuslukujen
parantamiseksi matalimpien standardoitujen regressiokertoimien perusteella. Nämä
väittämät saivat myös pääkomponenttianalyysissä matalimmat ominaisarvot, ja ne
kuvasivat tuttujen tapaamista harrastuksissa tai asioilla käytäessä. (Taulukko 16.)
Taulukko 16. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset sosiaalisen ympäristön osalta
aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

p-arvo
Kahdeksan faktorin malli

538

231

< 0,0001 0,06 0,85 0,81 0,81 0,87

0,08

1115

Kahdeksan faktorin modifioitu

646

188

< 0,0001 0,86 0,81 0,06 0,83 0,88

0,08

970

malli 1)
1) Poistettu väittämät 85 ja 87 (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Mallia ei tässä vaiheessa modifioitu enempää, vaan se jaettiin hypoteettisen mallin
pääkäsitteiden mukaisesti osiin, koska osa faktoreista korreloi vain heikosti keskenään.
Tämä osaltaan vaikutti sopivuuden tunnuslukuihin. Konfirmatorinen faktorianalyysi
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suoritettiin seuraavaksi hypoteettisen mallin mukaisesti pääkäsitteittäin. Ystäviä
hyvinvoinnin tukijoina kuvaava malli muodostui faktoreista viisi (Ystävät jaksamisen
tukena) ja yhdeksän (Ystävät osoittavat välittävänsä). Yhteydenpitoa omaisiin kuvaava
malli muodostui faktoreista yksi (Omaiset osana sosiaalista kanssakäymistä) ja kolme
(Omaiset osoittavat välittävänsä). Faktorit kaksi (Avun saaminen merkittävä kotona
asumista tukeva tekijä) ja kahdeksan (Vertaistuen saaminen) muodostivat avun saamisen
mallin. Faktorit neljä (Sosiaalinen kanssakäyminen), kuusi (Toiminta mielialaa
kohottavana) ja seitsemän (Asuinyhteisön ihmiset viihtyvyyttä lisäävänä) muodostivat
asuinyhteisön viihtyvyyden mallin.
Yhteydenpitoa omaisiin kuvaavan kahden faktorin mallin konfirmatoriseen analyysiin
otettiin mukaan ainoastaan ne, joilla oli lapsia ja lapsenlapsia. Näin analysoitava aineisto
muodostui 271 tiedonantajasta. Modifioimattoman kahden faktorin mallin aineiston
sopivuuden tunnusluvuista GFI (0,97), RMR (0,03) ja CFI (0,97) olivat riittävät käsitteen
todentamiseksi, mutta RMSEA:n korkea arvo (0,10) osoitti huonoa aineistoon sopivuutta.
Myös χ2-testi hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana. Mallia modifioitiin poistamalla
sukulaisten kyläilemistä kuvaava väittämä (93), joka sai matalimman standardoidun
regressiokertoimen. Tämän modifioinnin jälkeen mallin p-arvoksi muodostui 0,21 ja
myös RMSEA osoitti riittävää sopivuutta (0,04). Muut aineistoon sopivuutta osoittavat
arvot on taulukossa 17.
Taulukko 17. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset yhteydenpitoa omaisiin kuvaavan
mallin osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 271).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI

RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

p-arvo
Yhteydenpito omaisiin, kahden

28

8

0,001

0,97

0,91

0,03

0,97 0,98

0,10

114

6

4

0,21

0,99

0,97

0,01

0,99

0,04

79

faktorin malli
Yhteydenpito omaisiin, kahden

1

faktorin modifioitu malli 1)
1) Poistettu väittämä 93 (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Yhteydenpitoa omaisiin kuvaava malli muodostuu kahdesta keskenään voimakkaasti
korreloivasta (r = 0,67) latentista muuttujasta eli hyvinvointia tukevan sosiaalisen
ympäristön yläkäsitteestä (omaiset osana sosiaalista kanssakäymistä ja omaiset osoittavat
välittävänsä). Omaiset osana sosiaalista kanssakäymistä muodostuu kolmesta sitä
mittaavasta väittämästä ja omaiset osoittavat välittävänsä kahdesta sitä mittaavasta
väittämästä. Yläkäsitteitä mittaavien väittämien standardoidut regressiokertoimet ovat
hyvät ja sisällöllisesti mielekkäät (kuvio 12). Tulos on toisen teorian testaamiselle
asetetun hypoteesin mukainen, ja osoittaa yhteydenpito omaisiin -pääkäsitteen rakenteen.
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Kuvio 12. Yhteydenpitoa omaisiin kuvaavan modifioidun kahden faktorin mallin väittämien
standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden välinen korrelaatio (r) osaaineistossa (n = 271).

Seuraavaksi tehtiin konfirmatorinen faktorianalyysi ystäviä hyvinvoinnin tukijoina
kuvaavalle mallille, joka muodostui kahdesta faktorista. Mallin sopivuuden
tunnusluvuista suurin osa osoitti riittävää sopivuutta (taulukko 18), mutta mallin RMSEA
oli korkea (0,09) ja χ2-testi hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana (p = 0,01).
Modifikaatioindeksit osoittivat, että väittämien 44 (ystävien seurassa arjesta
irtautuminen) ja 94 (ystävät osoittavat välittävänsä soittamalla) virhetermit korreloivat
keskenään (r = –0,18). Mallin modifioimiseksi niiden annettiin korreloida, sillä väittämän
44 poistaminen olisi laskenut huomattavasti faktorin Cronbachin alfaa (muutos –0,9).
Edelleen χ2-testi hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana (p = 0,02) ollen kuitenkin
modifioimatonta mallia parempi. Modifioidussa mallissa myös RMSEA (0,08) oli hieman
parempi. Mallia ei modifioitu enempää sen sisällöllisen mielekkyyden säilyttämiseksi ja
koska muut sopivuuden tunnusluvut (NFI 0,99) sekä väittämien standardoidut
regressiokertoimet olivat hyvät.
Taulukko 18. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset ystäviä hyvinvoinnin tukijoina
kuvaavan mallin osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ

2

df

χ -testin
2

GFI

AGFI

RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

p-arvo
Ystävät hyvinvoinnin

14

4

0,01

0,98

0,94

0,02

0,98

0,99

0,09

89

10

3

0,02

0,99

0,94

0,02

0,99

0,99

0,08

91

tukijoina, kahden faktorin
malli
Ystävät hyvinvoinnin
tukijoina, kahden faktorin
modifioitu malli 1)
1) e44–e94 virhetermikorrelaatio.(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Malli ystävistä hyvinvoinnin tukijoina muodostui kahdesta erillisestä, mutta keskenään
korreloivasta (r = 0,56) latentista muuttujasta eli yläkäsitteestä (kuvio 13). Ystävät
jaksamisen tukena muodostui kolmesta sitä mittaavasta väittämästä ja ystävät osoittavat
välittävänsä kahdesta sitä mittaavasta väittämästä. Väittämien standardoidut
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regressiokertoimet olivat hyvät. Tulos on toisen teorian testaamiselle asetetun hypoteesin
mukainen, ja se osoittaa pääkäsitteen ystävät hyvinvoinnin tukijoina rakenteen.

Kuvio 13. Ystävät hyvinvointia tukevina modifioidun kahden faktorin mallin väittämien
standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).

Ensimmäinen konfirmatorisessa faktorianalyysissä testattava avun saamisen malli
muodostui kahdesta faktorista. Konfirmatorinen faktorianalyysi tuotti hyvää sopivuutta
osoittavat tunnusluvut, joten mallia ei modifioitu lainkaan. χ2–testin p-arvo (0,07) osoitti
mallin sopivan aineistoon riittävästi. Mallin GFI oli 0,99, RMR 0,05, CFI 0,99 ja
RMSEA 0,05 (taulukko 19). Mallissa konkreettisen avun faktorista oli poistettu kuitenkin
ne väittämät, joissa apu liittyi lapsiin tai lapsenlapsiin (12 ja 28). Konfirmatorinen
faktorianalyysi suoritettiin lisäksi osa-aineistolle (n = 271), jossa nämä väittämät olivat
mukana. Osa-aineistossa oli mukana vain ne perheelliset, joilla oli lapsia ja lapsenlapsia.
χ2-testi (p = 0,002) hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana, vaikka standardoidut
regressiokertoimet olivat suhteellisen korkeat (0,64−0,70) ja yläkäsitteet konkreettinen
apu sekä vertaistuki korreloivat keskenään (r = 0,40). Korrelaatio oli yhdenmukainen (r =
0,41) ensimmäiseen konfirmatorisen analyysin malliin, josta väittämät 12 ja 28 oli
poistettu. Mallin modifikaatioindeksit osoittivat, että lapsenlapsilta (28) ja lapsilta (12)
saatavan avun väittämien virhetermit korreloivat voimakkaasti sukulaisilta saatavan avun
(29) virhetermin kanssa. Mikäli korrelaatio näiden välille sallittaisiin, malli saavuttaisi parvon suhteen riittävän sopivuuden. Väittämät 28 ja 12 päädyttiin kuitenkin poistamaan,
koska niiden voitiin katsoa kuuluvan osaksi sukulaisilta saatavaa apua.
Taulukko 19. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset avun saamista kuvaavan mallin
osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328 ja n = 271).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

p-arvo
Avun saaminen, kahden faktorin

15

8

0,07

0,99 0,96 0,05 0,97 0,99

0,05

103

32

13

0,002

0,97 0,93 0,07 0,94 0,96

0,07

131

malli (n = 328) 1)
Avun saaminen, kahden faktorin
malli osa-aineistossa (n = 271) 2)
1) Konkreettisen avun faktorissa ei ole mukana lapsiin tai lapsenlapsiin liittyviä väittämiä (12, 28). 2) Mukana
kaikki väittämät (n = 271). (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)
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Avun saamisen kahden faktorin malli muodostui kahdesta keskenään korreloivasta (r =
0,41) latentista muuttujasta eli yläkäsitteestä: konkreettinen apu kotona asumisen tukena
ja vertaistuen saaminen. Konkreettista apua mittasi neljä ja vertaistuen saamista kaksi
väittämää, joiden standardoidut regressiokertoimet olivat välillä 0,55−0,77 (kuvio 14).
Tulos on toisen teorian testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen osoittaen avun
saamisen pääkäsitteen rakenteen.

Kuvio 14. Avun
saaminen
kahden
faktorin
mallin
väittämien
regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).

standardoidut

Asuinyhteisön viihtyvyyttä kuvaava malli muodostui kolmesta faktorista.
Konfirmatorinen faktorianalyysi osoitti mallin sopivan aineistoon hyvin, joten sitä ei
modifioitu. Mallin GFI oli 0,98, RMR 0,03, CFI 0,99 sekä RMSEA 0,04. Myös χ2-testi (p
= 0,07) osoitti mallin riittävyyden (taulukko 20).
Taulukko 20. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset asuinyhteisön
kuvaavan mallin osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

viihtyvyyttä

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI

RMR

NFI

CFI

0,98

0,96

0,03 0,97 0,99

RMSEA

CAIC

0,04

155

p-arvo
Asuinyhteisön viihtyvyys, kolmen

26

17

0,07

faktorin malli
(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Asuinyhteisön viihtyvyyden osalta yläkäsitteet sosiaalinen kanssakäyminen,
asuinyhteisön ihmiset viihtyvyyttä lisäävänä ja toiminta mielialaa kohottavana korreloivat
keskenään (kuvio 15). Sosiaalinen kanssakäyminen ja toiminta mielialaa kohottavana
muodostuivat kolmesta niitä mittaavista väittämistä. Asuinyhteisön ihmiset viihtyvyyttä
lisäävänä muodostui kahdesta sitä mittaavasta väittämästä. Yläkäsitteitä mittaavien
väittämien tilastolliset arvot ja sisällöllinen mielekkyys olivat hyvät. Tulos on toisen
teorian testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen, ja se osoittaa asuinyhteisön
viihtyvyyden pääkäsitteen rakenteen.
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Kuvio 15. Viihtyisän asuinyhteisön modifioidun kolmen faktorin mallin väittämien
standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r) (n = 328).

Seuraavaksi palattiin hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön kahdeksan faktorin
malliin ja sitä modifioitiin pääkäsitteittäin tehtyjen konfirmatoristen faktorianalyysien
mukaisesti. Modifioidun mallin GFI oli 0,93, RMR 0,05 ja RMSEA 0,04, jotka osoittivat
mallin sopivan aineistoon. Vaikka χ2-testi hylkäsi mallin aineistoon sopimattomana,
otoskoon vaikutusta arvioiva NFI (0,92) osoitti riittävää sopivuutta (taulukko 21).
Lopulliseen sosiaalisen ympäristön malliin jäi 24 väittämää, jotka sijoittuivat yhdeksän
latentin muuttujan eli sosiaalisen ympäristön yläkäsitteen alle.
Taulukko 21. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset hyvinvointia tukevan sosiaalisen
ympäristön modifioidun mallin osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli
Kahdeksan faktorin malli, modifioitu

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

250

161

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

0,93 0,90 0,05 0,92 0,97

RMSEA

CAIC

0,04

725

(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta.)

Kahdeksan faktorin modifioidun mallin yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r ≥ 0,10) on
esitetty kuviossa 16. Kaikki korrelaatiot ovat liitekuviossa 2. Kahdeksan faktorin mallissa
yhteydenpitoa omaisiin kuvaavat yläkäsitteet, ystäviä hyvinvoinnin tukijoina kuvaavat
yläkäsitteet ja viihtyisän asuinyhteisön yläkäsitteet muodostivat keskenään korreloivan
ryhmän. Avun saamisen yläkäsitteet (konkreettinen apu kotona asumisen tukena ja
vertaistuki) korreloivat viihtyisän asuinyhteisön osalta asuinyhteisön ihmisiin ja
sosiaalisen kanssakäymiseen sekä molempiin ystäviä hyvinvoinnin tukijoina kuvaaviin
yläkäsitteisiin. (Taulukko 22, taulukko 23.)
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Yhteydenpito omaisiin

Omaiset osana
sosiaalista
kanssakäymistä

Viihtyisä
asuinyhteisö

Omaiset osoittavat
välittävänsä

.26

.36
.35

Sosiaalinen
kanssakäyminen

Ystävät
hyvinvoinnin
tukijoina

.47

.59

.18

.15

Ystävät jaksamisen
tukena

.56
.30

.29
.52

.21

.73

Asuinyhteisön ihmiset
viihtyvyyttä
lisäävänä

.35

Ystävät osoittavat
välittävänsä

.39
.30

.24

.16
.27

.36

.21

Toiminta mielialaa
kohottavana
.13

.12

.15

x

x

Konkreettinen apu
kotona asumisen
tukena

= korrelaatiot koko
aineistossa n=328

= korrelaatiot osaaineistossa n=271

Vertaistuen
saaminen

Avun saaminen

Kuvio 16. Hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r ≥
0,10) konfirmatorisessa faktorianalyysissä (n = 328, n = 271).
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Taulukko 22. Yläkäsitteiden väliset korrelaatiokertoimet sosiaalisen ympäristön osalta
konfirmatorisessa faktorianalyysissä (n = 328).
Pääkäsite

Pääkäsitteet
2

2 Konkreettisen avun saaminen merkittävä kotona

3

4

5

6

7

8

9

1

asumista tukeva tekijä
3 Omaiset osoittavat välittävänsä

-0,01

1

4 Sosiaalinen kanssakäyminen

0,13

0,47

1

5 Ystävät jaksamisen tukena

0,30

0,26

0,56

1

6 Toiminta mielialaa kohottavana

0,04

0,29

0,29

0,35

1

7 Asuinyhteisön ihmiset viihtyvyyttä lisäävänä

0,15

0,30

0,57

0,52

0,34

1

8 Vertaistuen saaminen

0,43

0,03

0,24

0,36

-0,02

0,21

1

9 Ystävät osoittavat välittävänsä

0,16

0,59

0,73

0,54

0,27

0,39

0,12

1

Taulukko 23. Omaiset osana sosiaalista kanssakäymistä korrelaatiokertoimet (r) muihin
sosiaalisen ympäristön yläkäsitteisiin osa-aineistossa (n = 271).
Yläkäsite
Avun saaminen merkittävä kotona asumista tukeva

Omaiset osana sosiaalista kanssakäymistä (r)
0,04

tekijä
Omaiset osoittavat välittävänsä

0,66

Sosiaalinen kanssakäyminen

0,36

Ystävät jaksamisen tukena

0,18

Toiminta mielialaa kohottavana

0,21

Asuinyhteisön ihmiset viihtyvyyttä lisäävänä

0,15

Vertaistuen saaminen

-0,06

Ystävät osoittavat välittävänsä

0,35

Konfirmatorisen faktorianalyysin jälkeen yläkäsitteille laskettiin Cronbachin alfan arvot
ja niiden sisältöä kuvaavat nimet tarkistettiin: ”Omaiset osana sosiaalista
kanssakäymistä” 0,95, ”Avun saaminen merkittävä kotona asumista tukeva tekijä” 0,79,
”Omaiset osoittavat välittävänsä” 0,87, ”Sosiaalinen kanssakäyminen” 0,80, ”Ystävät
jaksamisen tukena” 0,85, ”Toiminta mielialaa kohottavana” 0,72, ”Asuinyhteisön ihmiset
viihtyvyyttä lisäävänä” 0,80, ”Vertaistuen saaminen” 0,62 ja ”Ystävät osoittavat
välittävänsä” 0,87. (Taulukko 24.)
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Taulukko 24. Konfirmatorisen faktorianalyysin jälkeen nimetyt sosiaalisen ympäristön
yläkäsitteet, Cronbachin alfat ja väittämien määrät (n = 328).
Yläkäsite

Cronbachin alfa

Väittämien määrä

Omaiset osana sosiaalista kanssakäymistä

0,95

3

Avun saaminen merkittävä kotona asumista tukeva tekijä

0,79

4

Omaiset osoittavat välittävänsä

0,87

2

Sosiaalinen kanssakäyminen

0,80

3

Ystävät jaksamisen tukena

0,85

3

Toiminta mielialaa kohottavana

0,72

3

Asuinyhteisön ihmiset viihtyvyyttä lisäävänä

0,80

2

Vertaistuen saaminen

0,62

2

Ystävät osoittavat välittävänsä

0,87

2

8.5.3 Hyvinvointia tukevan symbolisen ympäristön faktorirakenne
Ennen pääkomponenttianalyysiä laskettiin kaikkien symbolisen ympäristön väittämien
korrelaatiokertoimet ja yksi väittämä (57 ”Mökkini on henkireikäpaikkani”) poistettiin
matalan korrelaatiokertoimen vuoksi (< 0,30). Faktorianalyysistä poistettiin lisäksi kaksi
väittämää (79 ja 100) runsaiden puuttuvien tietojen vuoksi, koska puuttuvat tiedot ovat
ongelmallisia konfirmatorisessa faktorianalyysissä. Väittämät kuvasivat läheisten
liiallisen huolenpidon ja kotona käyvien auttajien yksityisyyden vähentämisen
kokemuksia.
Seuraavaksi
tehtiin
pääkomponenttianalyysi
varimax-rotaatiolla
(ominaisarvo > 1), joka tuotti kymmenen faktorin mallin, mutta jossa yksi väittämä (62
”Taloudelliset huoleni masentavat minua”) ei latautunut riittävästi faktoreille (< 0,40).
Mallin kokonaisselitysosuus oli 70 %. Uudelleen tehdyn analyysin jälkeen saavutettiin
jälleen kymmenen faktorin malli, jonka kokonaisselitysosuus oli 71 %, mutta jossa yksi
väittämä (77 ”Eläkkeelle siirtymiseni vähensi yhteydenpitoa muihin”) latautui hyvin
heikosti kahdelle faktorille (0,43), ja se poistettiin. Lopullinen pääkomponenttianalyysi
tuotti kymmenen faktorin mallin, jonka kokonaisselitysosuus oli 73 %. Mallissa kolme
väittämää (52, 54 ja 96) latautuivat kahdelle faktorille ja ne sijoitettiin sisällöllisesti
mielekkäästi faktoreille. Väittämien kommunaliteetit vaihtelivat välillä 0,56−0,86
(liitetaulukko 6). Kymmenen faktorin mallissa faktoreiden selitysosuudet olivat 5−10 %
(taulukko 25). Malli on pääosin yhdenmukainen hypoteettisen mallin kanssa, mutta
vapaudentunnetta ja yksityisyyden kokemusta kuvaavat väittämät latautuivat samalle
faktorille. Lisäksi rajoitteista muodostui kaksi faktoria, jotka erottelivat oman sairauden
ja puolison sairauden rajoittavuuden.
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Taulukko 25. Symbolisen
ympäristön
faktoreiden
faktorilataukset ja väittämien määrä (n = 328).
Faktori
Faktori yksi

selitysosuudet,

väittämien

Faktorin

Faktorin

Väittämien

Väittämien

selitysosuus

ominaisarvo

faktorilataukset

määrä

10 %

5,4

0,77−0,89

4

9%

3,9

0,87−0,91

3

8%

2,3

0,62−0,86

3

8%

2,0

0,41−0,85

4

7%

1,6

0,51−0,79

4

7%

1,6

0,68−0,83

3

7%

1,4

0,70−0,84

3

6%

1,3

0,76−0,85

2

6%

1,1

0,88

2

5%

1,0

0,65−0,78

2

Sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi
Faktori kaksi
Usko jaksamista tukevana
Faktori kolme
Muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana
Faktori neljä
Fyysinen ympäristö vapauden tunnetta lisäävänä
Faktori viisi
Luonnon hengellinen ulottuvuus
Faktori kuusi
Asuinyhteisön turvallisuus
Faktori seitsemän
Asumiseen liittyvät pelot
Faktori kahdeksan
Asuinhistoria asumisviihtyvyyttä lisäävänä
Faktori yhdeksän
Puolison sairauden kokeminen elämää
rajoittavaksi
Faktori kymmenen
Arjesta irtautuminen

Pääkomponenttianalyysin jälkeen tehtiin konfirmatorinen faktorianalyysi yhdeksän
faktorin mallille. Analyysistä poistettiin yksi faktori (puolison rajoittavuus) ja sille tehtiin
myöhemmin osa-aineistoanalyysi, jossa oli mukana vain ne, jotka asuivat yhdessä
puolisonsa kanssa. Yhdeksän faktorin mallin sopivuuden tunnusluvuista GFI (0,88),
AGFI (0,84) ja NFI (0,84) osoittivat mallin kaipaavan modifiointia (taulukko 26). Mallin
modifioimiseksi tehtiin seuraavaksi konfirmatoriset faktorianalyysit hypoteettisen mallin
mukaisesti pääkäsitteittäin.
Taulukko 26. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset symbolisen ympäristön osalta
aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI

RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

p-arvo
Yhdeksän faktorin malli 1)

682

314

< 0,0001 0,88 0,84

0,05 0,84 0,90 0,06

1307

1) Poistettu puolison rajoittavuutta kuvaava faktori (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta.)

Hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksien malli muodostui faktoreista kuusi (Naapurit
turvallisuutta lisäävänä), seitsemän (Asumiseen liittyvät pelot) ja kymmenen (Arjesta
irtautuminen). Hengellisyyden malli muodostui faktoreista kaksi (Usko jaksamista
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tukevana) ja viisi (Luonnon hengellinen ulottuvuus). Hyvinvoinnin normatiivisten
ominaisuuksien malliin sisällytettiin faktorit yksi (Sairauden kokeminen elämää
rajoittavaksi), neljä (Fyysinen ympäristö vapaudentunnetta ylläpitävänä) ja yhdeksän
(Puolison sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi). Historiallisuuden malli käsitti
faktorit kolme (Muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana) ja kahdeksan (Asuinhistoria
asumisviihtyvyyttä lisäävänä).
Konfirmatorinen analyysi tehtiin ensin hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksien
kolmen faktorin mallille. Mallin GFI ilmaisi riittävää sopivuutta (0,97), mutta RMR oli
0,06, kun riittävää sopivuutta osoittavan mallin arvon tulisi olla alle 0,05. Myös χ2-testi
hylkäsi mallin riittämättömänä (taulukko 27). Mallia modifioitiin poistamalla kaksi
väittämää (65 ”Pelkään yksin asumista” ja 52 ”Joulu tuo iloa arkeen”) matalimpien
standardoitujen regressiokertoimien perusteella. Väittämien poistaminen tuotti paremman
sopivuuden GFI:n ollessa 0,99, RMR:n 0,05 ja RMSEA:n 0,04. χ2–testin mukaan malli
oli riittävä kuvaamaan hyvinvoinnin ideaalisia ominaisuuksia (p = 0,08).
Taulukko 27. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset hyvinvoinnin
ominaisuuksien osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

ideaalisten

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

RMSEA CAIC

p-arvo
Hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet,

48

24

0,002

0,97 0,94 0,07 0,93 0,96

0,06

191

17

11

0,09

0,99 0,96 0,05 0,97 0,99

0,04

133

kolmen faktorin malli
Hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet,
modifioitu kolmen faktorin malli 1)
1) Poistettu väittämät 52 ja 65 (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta.)

Hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksien malli muodostui kolmesta latentista
muuttujasta eli yläkäsitteestä (kuvio 17). Mallissa yläkäsitteet arjesta irtautuminen ja
asuinyhteisön turvallisuus korreloivat kohtalaisesti keskenään (r = 0,19) samoin kuin
asuinyhteisön turvallisuus ja asuinympäristöön liittyvät pelot (r = 0,39). Arjesta
irtautumisen ja asumiseen liittyvien pelkojen välinen korrelaatio oli lähes olematonta (r =
0,003). Asuinyhteisön turvallisuus muodostui kolmesta sitä mittavasta väittämästä ja
asuinympäristöön liittyvät pelot sekä arjesta irtautuminen kahdesta niitä mittaavasta
väittämästä. Yläkäsitteitä mittaavien väittämien standardoidut regressiokertoimet olivat
riittävät. Kaikki väittämät olivat sisällöllisesti mielekkäitä yläkäsitteiden mittaajina. Tulos
on kolmannen teorian testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen, ja se osoittaa
pääkäsitteen hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet rakenteen, vaikka asuinympäristöön
liittyvät pelot ja arjesta irtautuminen korreloivat keskenään vain heikosti.
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Kuvio 17. Hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksien modifioidun kolmen faktorin mallin
väittämien standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r) (n
= 328).

Hengellisyyden kahden faktorin mallin konfirmatorinen faktorianalyysi tuotti heti
riittävää sopivuutta kuvaavat tunnusluvut (taulukko 28). Mallin GFI oli 0,99 ja RMR vain
0,01. χ2-testi osoitti, että malli oli sellaisenaan riittävä kuvaamaan yläkäsitteiden välisiä
yhteyksiä (p = 0,14).
Taulukko 28. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset hengellisyyden mallin osalta
aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI

RMR

NFI

0,99

0,97

0,01 0,99

CFI

RMSEA

CAIC

1

0,04

100

p-arvo
Hengellisyys, kahden faktorin

12

8

0,14

malli
(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Hengellisyyden kahden faktorin mallissa yläkäsitteet luonnon symbolinen ulottuvuus ja
usko korreloivat keskenään (r = 0,16) ja väittämien standardoidut regressiokertoimet ovat
hyvät (kuvio 18). Molemmat yläkäsitteet luonnon symbolinen ulottuvuus ja usko
muodostuivat kolmesta niitä mittaavista väittämistä. Tulos antoi tukea kolmannelle
teorian testaamiselle asetetulle hypoteesille osoittaen pääkäsitteen hengellisyys rakenteen.
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Kuvio 18. Hengellisyyden
kahden
faktorin
mallin
väittämien
regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).

standardoidut

Seuraavaksi suoritettiin konfirmatoriset analyysit normatiivisten ominaisuuksien
malleille. Ensimmäisessä analyysissä oli mukana kaksi ja toisessa kolme faktoria.
Kolmen faktorin analyysi tehtiin osa-aineistolle, joka muodostui puolison kanssa asuvista
tiedonantajista (n = 224). Ympäristön normatiivisten ominaisuuksien kahden faktorin
mallin sopivuuden tunnusluvut osoittivat, että mallia tulisi modifioida (taulukko 29).
Tässä mallissa kuitenkin GFI osoitti riittävää sopivuutta vaikka RMSEA ja χ2-testi (p <
0,0001) osoittivat mallin riittämättömyyttä. Ennen mallin modifioimista tehtiin vielä
konfirmatorinen faktorianalyysi hypoteettisen mallin mukaisesti, jossa vapauden ja
yksityisyyden käsitteet olivat ominaan, mutta jotka pääkomponenttianalyysissä
latautuivat samalle faktorille. Analyysin toteuttaminen tuotti mallin, jossa väittämien 97
ja 98 varianssit olivat negatiiviset. Tämä osoitti, että hypoteettisen mallin mukaisesti
konfirmatorista faktorianalyysiä ei voida toteuttaa. Mallia päätettiin modifioida
pääkomponenttianalyysissa tuotetun kahden faktorin mallin mukaisesti. Mallia
modifioitiin ensin poistamalla heikoimman standardoidun regressiokertoimen saanut
yksityisyyttä kuvaava väittämä (96), ja analyysi tehtiin uudelleen. Nyt kuitenkin
toiminnan vapautta kuvaava väittämä (99) sai negatiivisen varianssin, joten väittämä
päädyttiin vielä poistamaan. Modifikaatioindeksi osoitti, että sairauden rajoittavuutta (75)
ja terveydentilan muutoksia (76) kuvaavien väittämien virhetermit (e75 ja e76)
korreloivat voimakkaasti keskenään (r = 0,47). Korrelaatiot sallittiin, koska korrelaatio
johtui siitä, että väittämät ovat hyvin samansisältöisiä. Modifioidussa kahden mallissa
GFI oli 0,99, RMR 0,02 ja RMSEA 0,05, jotka osoittivat mallin sopivan aineistoon.
Mallin χ2–testin p-arvo oli 0,11, joka osoitti riittävää sopivuutta aineistoon.
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Taulukko 29. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset hyvinvoinnin normatiivisten
ominaisuuksien osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328 ja n = 224).
Malli

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI

RMR

< 0,0001 0,92

0,85

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

0,054 0,90 0,92

0,12

230

p-arvo
Hyvinvoinnin normatiiviset

114

19

12

7

0,11

0,99

0,96

0,02 0,99 0,99

0,05

107

23

16

0,11

0,98

0,94

0,04 0,97 0,99

0,05

151

ominaisuudet, kahden faktorin
malli
Hyvinvoinnin normatiiviset
ominaisuudet, modifioitu kahden
faktorin malli 1)
Hyvinvoinnin normatiiviset
ominaisuudet, kolmen faktorin
malli 2)
1) Poistettu väittämät 96 ja 99 sekä sallittu virhetermikorrelaatio e75–e76 (n = 328). 2) Lisätty puolison
rajoittavuus -faktori (n = 224) (Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta.)

Normatiivisten ominaisuuksien kahden faktorin mallin yläkäsitteet vapaudentunne ja
sairauden rajoittavuus korreloivat negatiivisesti keskenään (r = –0,15). Molempia
yläkäsitteitä mittaavien väittämien standardoidut regressiokertoimet olivat riittävät ja
väittämät olivat sisällöllisesti yläkäsitteitä hyvin kuvaavia (kuvio 19). Tulos on
kolmannelle teorian testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen osoittaen hyvinvoinnin
normatiivisuutta kuvaavan pääkäsitteen rakenteen niiden ikääntyneiden osalta, joilla ei
ole puolisoa.

Kuvio 19. Hyvinvoinnin normatiivisten ominaisuuksien modifioidun kahden faktorin mallin
väittämien standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden välinen korrelaatio (r) (n
= 328).

Normatiivisten ominaisuuksien kolmen faktorin konfirmatorisessa analyysissä käytettiin
osa-aineistoa (n = 224), jossa oli mukana vain ne, jotka asuivat yhdessä puolisonsa
kanssa. Malli oli muuten sama, mutta konfirmatorinen faktorianalyysi tehtiin kolmen
faktorin mallille, jossa kolmannen faktorin muodosti puolison sairauden rajoittavuus.
Mallia ei tarvinnut modifioida, sillä p-arvo oli sama kuin kahden faktorin mallissa (p =
0,11) ja sopivuuden tunnusluvut hyvät (taulukko 29). Puolison sairaus korreloi tässä
mallissa negatiivisesti vapaudentunteeseen (r = –0,23) ja positiivisesti sairauden
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rajoittavuuteen (r = 0,17). Tässä mallissa vapaudentunteen ja sairauden rajoittavuuden
välinen negatiivinen korrelaatio oli vähäisempää (r = –0,09) kuin kahden faktorin
mallissa (r = –0,15). Yläkäsitteitä mittaavien väittämien standardoidut regressiokertoimet
olivat samaa luokkaa kuin kahden faktorin mallissa (kuvio 20). Puolison sairauden
rajoittavuus muodostui kahdesta sitä mittaavasta väittämästä. Tulos on kolmannen teorian
testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen, ja se osoittaa pääkäsitteen hyvinvoinnin
normatiiviset ominaisuudet rakenteen puolison kanssa asuvien osalta.

Kuvio 20. Hyvinvoinnin normatiivisten ominaisuuksien kolmen faktorin väittämien
standardoidut regressiokertoimet (beta) ja yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r) puoliso-osaaineistossa (n = 224).

Historiallisuuden malli muodostui kahdesta faktorista, ja se saavutti ilman modifiointia
hyvää sopivuutta kuvaavat tunnusluvut. Mallin GFI oli 1, RMR 0,01 ja RMSEA 0,02. χ2testi (p = 0,35) osoitti mallin olevan riittävä kuvaamaan historiallisuutta (taulukko 30).
Taulukko 30. Konfirmatorisen faktorianalyysin
aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli

tulokset

historiallisuuden

osalta

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

χ2-testin

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

RMSEA

CAIC

1

0,02

79

p-arvo
Historiallisuus, kahden faktorin

4

4

0,35

1

0,98 0,01 0,99

malli
(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Historiallisuuden mallin yläkäsitteet muistot ja asuinhistoria korreloivat keskenään (r =
0,42) ja väittämien standardoidut regressiokertoimet olivat hyvät (kuvio 21). Muistoissa
yksi väittämä (45) sai muita alhaisemman regressiokertoimen (0,55), mutta se jätettiin
malliin, koska se ei vaikuttanut oleellisesti yläkäsitteen Cronbachin alfan arvoon. Muistot
psyykkistä hyvinvointia tukevana muodostuu kolmesta sitä mittaavasta väittämästä ja
asuinhistoria kahdesta sitä mittaavasta väittämästä. Tulos on kolmannen teorian
testaamiselle asetetun hypoteesin mukainen, ja se osoittaa symbolisen ympäristön
pääkäsitteen historiallisuus rakenteen.
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Muistot
psyykkistä
hyvinvointia
tukevana

.42

Asuinhistoria
asumisviihtyvyyttä
lisäävänä

.55 .88 .91

.88 .74

45 46 47

49

51

Kuvio 21. Historiallisuuden
kahden
faktorin
mallin
väittämien
regressiokertoimet (beta) ja käsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).

standardoidut

Pääkäsitteiden todentamisen jälkeen palattiin alkuperäiseen yhdeksän faktorin malliin ja
sitä modifioitiin pääkäsitteittäin tehtyjen analyysien mukaisesti. Konfirmatorisella
faktorianalyysilla vertailtiin yhdeksän faktorin mallia ja modifioitua mallia sopivuuden
tunnuslukujen osalta (taulukko 31). Modifioitu symbolisen ympäristön malli sopii hyvin
aineistoon, sillä sen tunnusluvut ovat huomattavasti modifioimatonta mallia paremmat.
Kaikki tunnusluvut täyttävät riittävän sopivuuden kriteerit. Kuitenkin χ2-testi hylkäsi
mallin aineistoon sopimattomana (p-arvo oli alle 0,001). Otoskoon vaikutusta χ2-testissä
arvioiva NFI (0,90) osoitti kuitenkin mallin sopivan aineistoon kohtuullisesti, sillä lukua
0,90 lähestyviä arvoja pidetään hyvän sopivuuden mittana. Informatiivisuus kasvoi
modifioidussa mallissa CAIC:n ollessa 940, kun se alkuperäisessä mallissa oli 1307.
Lopulliseen symbolisen ympäristön malliin jäi 25 väittämää, jotka sijoittuivat yhdeksän
latentin muuttujan eli symbolisen ympäristön yläkäsitteen alle.
Taulukko 31. Konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset modifioidun
ympäristön osalta aineistoon sopivuuden tunnuslukuina (n = 328).
Malli
Yhdeksän faktorin modifioitu malli

symbolisen

Sopivuuden tunnusluvut
χ2

df

362

215

GFI

AGFI RMR

NFI

CFI

0,92 0,89 0,04 0,90 0,96

RMSEA

CAIC

0,05

940

(Ks. lyhenteet lyhenneluettelosta)

Kuviossa 22 (sivulla 116) on esitetty symbolisen ympäristön hyvinvoinnin ideaalisten
ominaisuuksien, hengellisyyden, hyvinvoinnin normatiivisten ominaisuuksien ja
historiallisuuden yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r ≥ 0,10) muihin kuin saman
pääkäsitteen
alle
kuuluviin
yläkäsitteisiin.
Kaikki
yläkäsitteiden
väliset
korrelaatiokertoimet on esitetty taulukossa 32 ja liitekuviossa 3. Mallissa hengellisyyttä
kuvaavat yläkäsitteet usko jaksamista tukevana ja luonnon hengellisyys, historiallisuuden
yläkäsitteet asuinhistoria ja muistot hyvinvointia tukevina ja hyvinvoinnin ideaalisten
ominaisuuksien yläkäsitteet pelot ja asuinyhteisön turvallisuus korreloivat keskenään.
Myös arjesta irtautuminen, luonnon hengellinen ulottuvuus, asuinhistoria ja muistot sekä
vapauden kokemus muodostivat keskenään korreloivan ryhmän. Vapaudentunne ja pelot
korreloivat negatiivisesti, ja vapaudentunne korreloi lisäksi arjesta irtautumisen kanssa.
Sairauden rajoittavuus korreloi ainoastaan hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksiin
kuuluvien asuinyhteisön turvallisuuden ja asumiseen liittyvien pelkojen kanssa. Puolison
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sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi korreloi normatiivisten ominaisuuksien
pääkäsitteiden lisäksi asumiseen liittyviin pelkoihin. (Taulukko 33.)
Taulukko 32. Yläkäsitteiden väliset korrelaatiokertoimet symbolisen ympäristön osalta
konfirmatorisessa faktorianalyysissä (n = 328).
Yläkäsite

Yläkäsitteet
1

1 Sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2 Usko jaksamista tukevana

0,04

1

3 Muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana

0,07

0,18

1

4 Fyysinen ympäristö vapaudentunnetta

-0,13

0,01

0,25

1

ylläpitävänä
5 Luonnon hengellinen ulottuvuus

-0,03

0,15

0,44

0,14

1

6 Asuinyhteisön turvallisuus

0,16

0,35

0,34

0,13

0,21

1

7 Asumiseen liittyvät pelot

-0,29

0,27

0,23

-0,22

0,11

0,40

1

8 Asuinhistoria asumisviihtyvyyttä lisäävänä -0,05

0,16

0,41

0,39

0,51

0,35

0,10

1

9 Arjesta irtautuminen

0,001

0,47

0,15

0,60

0,15

0,00

0,29

-0,04

1

Taulukko 33. Puolison sairauden rajoittavuuden korrelaatio (r) muihin symbolisen
ympäristön yläkäsitteisiin puoliso-osa-aineistossa (n = 224).
Yläkäsite
Usko jaksamista tukevana

Puolison sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi (r)
0,03

Sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi

0,17

Arjesta irtautuminen

-0,03

Asumiseen liittyvät pelot

0,26

Luonnon hengellinen ulottuvuus

-0,08

Muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana

0,09

Asuinyhteisön turvallisuus

0,04

Asuinhistoria asumisviihtyvyyttä lisäävänä

0,06

Fyysinen ympäristö vapaudentunnetta ylläpitävänä

-0,24

Seuraavaksi kullekin yläkäsitteelle laskettiin Cronbachin alfat (taulukko 34) ja niitä
kuvaavat nimet tarkistettiin: ”Sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi” 0,88, ”Usko
jaksamista tukevana” 0,90, ”Muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana” 0,82, ”Fyysinen
ympäristö vapaudentunnetta ylläpitävänä” 0,51, ”Luonnon hengellinen ulottuvuus” 0,76,
”Naapurit turvallisuutta lisäävänä” 0,85, ”Asumiseen liittyvät pelot” 0,64, ”Asuinhistoria
asumisviihtyvyyttä lisäävänä” 0,79, ”Puolison sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi”
0,76 ja ”Arjesta irtautuminen” 0,67.
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Taulukko 34. Konfirmatorisen faktorianalyysin jälkeen nimetyt symbolisen ympäristön
yläkäsitteet, Cronbachin alfat ja väittämien määrät (n = 328).
Yläkäsite

Cronbachin alfa

Väittämien määrä

Sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi

0,88

3

Usko jaksamista tukevana

0,90

3

Muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana

0,82

3

Fyysinen ympäristö vapaudentunnetta ylläpitävänä

0,51

2

Luonnon hengellinen ulottuvuus

0,76

3

Asuinyhteisön turvallisuus

0,85

3

Asumiseen liittyvät pelot

0,64

2

Asuinhistoria asumisviihtyvyyttä lisäävänä

0,79

2

Puolison sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi

0,76

2

Arjesta irtautuminen

0,67

2
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Hengellisyys

Luonnon
hengellinen
ulottuvuus

Usko jaksamista
tukevana

.14

Hyvinvoinnin
ideaaliset
ominaisuudet

.21

Hyvinvoinnin
normatiiviset
ominaisuudet

.35
.11
.27

Asuinyhteisön
turvallisuus

Fyysinen
ympäristö
vapauden
tunnetta
ylläpitävänä

.13
.60

.51

.18

-.22

.44

.16

.16
.15
Asumiseen
liittyvät pelot

.26
.25

.34
.23

.39

Puolison
sairauden
rajoittavuus

.29
.10

.35

Sairauden
kokeminen
elämää
rajoittavaksi

Arjesta
irtautuminen

.29
.47

x

x

= korrelaatio koko aineistossa
n=328

= korrelaatio osa-aineistossa
n=224

Muistot
psyykkistä
hyvinvointia
tukevina

Asuinhistoria
asumisviihtyvyyttä
lisäävänä

Historiallisuus

Kuvio 22. Hyvinvointia tukevan symbolisen ympäristön yläkäsitteiden väliset korrelaatiot (r
≥ 0,10) konfirmatorisessa faktorianalyysissä (n = 328 ja n = 224).

8.6 Taustatekijöiden yhteys hyvinvointia tukevan
ympäristön yläkäsitteisiin
Seuraavaksi tarkasteltiin summamuuttujien eli ympäristön osa-alueiden yläkäsitteiden
yhteyksiä taustatietoihin, joiden oletettiin induktiivisen analyysin perusteella liittyvän
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hyvinvointia tukevaan ympäristöön. Tuloksissa raportoidaan teorian kannalta keskeiset
taustatietotekijät: sukupuoli ja ikä sekä terveydentilaan ja asuinympäristöön liittyvät
taustatietotekijät. Liitetaulukossa 7 on tilastollisesti merkitsevät taustatietotekijät
yläkäsitteittäin eriteltynä.

8.6.1 Sukupuolen ja iän yhteys hyvinvointia tukevan
ympäristön yläkäsitteisiin
Teorian kannalta demografisista taustatietotekijöistä keskeisimmässä asemassa oli
sukupuoli, joka liittyi kaikkiin hyvinvointia tukevan ympäristön osa-alueisiin. Fyysisen
ympäristön osalta se oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä luonnonympäristössä
mieluisaan liikkumiseen (p = 0,007) ja lähiympäristössä liikkumiseen (p = 0,008) siten,
että naiset korostivat niitä miehiä enemmän. Sukupuoli oli yhteydessä myös useisiin
sosiaalisen ja symbolisen ympäristön ominaisuuksiin. Sen osalta voidaan todeta, että
naisille hyvinvointia tukevassa ympäristössä toisiin ihmisiin liittyvät ominaisuudet sekä
”pehmeät” arvostukset olivat miehiä tyypillisimpiä. Naiset korostivat esimerkiksi miehiä
enemmän omaisten välittämisen osoittamista (p < 0,0001), ystäviä jaksamisen tukena (p
< 0,0001), sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistumista (p < 0,0001), kokemusta
asuinyhteisön ihmisistä viihtyvyyttä lisäävänä (p < 0,0001) ja ystävien välittämisen
osoittamista (p < 0,0001). Symbolisen ympäristön osalta usko jaksamista tukevana (p <
0,0001), muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana (p = 0,001), luonnon hengellinen
ulottuvuus (p < 0,0001), asuinyhteisön turvallisuus (p < 0,0001), asumiseen liittyvät pelot
(p < 0,0001) ja asuinhistoria asumisviihtyvyyttä lisäävänä (p = 0,006) olivat yhteydessä
sukupuoleen siten, että naiset saivat miehiä korkeampia keskiarvoja.
Ikä ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä fyysisen eikä symbolisen
ympäristön yläkäsitteisiin. Ainoastaan sosiaalisen ympäristön yläkäsite toiminta mielialaa
kohottavana oli yhteydessä ikään siten, että aina ikävuoteen 71 asti toiminnan mielialaa
kohottava vaikutus kasvoi ja tämän jälkeen sen vaikutus koettiin alhaisimmaksi (p =
0,022).

8.6.2 Terveydentilaa koskevien taustatekijöiden yhteys hyvinvointia
tukevan ympäristön yläkäsitteisiin
Teorian kannalta oleelliset terveydentilaa koskevat taustatiedot liittyivät kokemuksiin
terveydentilasta,
liikuntakyvystä,
mielialasta
ja
yksinäisyydestä.
Kokemus
terveydentilasta oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä (p-arvot liitetaulukossa 7)
fyysisen ympäristön osalta kaikkiin pohjoisen ympäristön ominaisuuksiin
(lämpötilatekijät, liikkumisen vaikeus, pimeys ja palveluiden saatavuus) sekä turvallisen
toiminnan mahdollistavan ympäristön osalta kodin muutostöihin kotona toimimista
helpottavana (p < 0,0001) ja lähiympäristössä liikkumiseen (p = 0,014). Nämä kaikki
korostuivat terveydentilan heikentymisen myötä. Sosiaalisessa ympäristössä
terveydentilan heikentyminen liittyi avun saamiseen siten, että konkreettisen avun (p <
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0,0001) ja vertaistuen saaminen (p = 0,002) kotona asumisen tueksi korostuivat. Myös
hyvinvointia tukevan symbolisen ympäristön osalta sairauden rajoittavuuden kokemus (p
< 0,0001) ja asumiseen liittyvät pelot (p = 0,005) yleistyivät terveydentilan
heikkenemisen myötä.
Heikentynyt liikuntakyky oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä hyvinvointia
tukevassa fyysisessä ympäristössä lämpötilatekijöiden elämää vaikeuttamiseen (p <
0,0001), pohjoisen ympäristön tekijöiden liikkumista vaikeuttamiseen (p < 0,0001) ja
palveluiden saatavuuteen kotona asumisen edellytyksenä (p = 0,049) sekä kodin
muutostöiden toimimista helpottavuuteen (p < 0,0001) ja lähiympäristössä liikkumiseen
(p = 0,049). Tulos on yhdenmukainen yläkäsitteiden sisällön kanssa, sillä kaikki
edellyttävät kotoa liikkumista tai toimintakykyisyyttä. Hyvinvointia tukevassa
sosiaalisessa ympäristössä liikuntakyvyn heikkeneminen liittyi avun saamisen
korostamiseen sekä konkreettisen avun (p < 0,0001) että vertaistuen saamisen osalta (p =
0,016). Hyväksi koettu liikuntakyky oli yhteydessä toiminnan mielialaa kohottavan
vaikutuksen korostumiseen (p = 0,015). Symbolisen ympäristön osalta sairauden
kokeminen elämää rajoittavaksi (p < 0,0001) ja luonnon hengellisyyden ulottuvuuden
korostuminen (p < 0,025) liittyivät heikentyneeseen liikuntakykyyn. Vastaavasti arjesta
irtautumisen kokemus oli yleisempää liikuntakykynsä hyväksi kokevilla (p = 0,043).
Mielialan heikentymisen myötä korostuivat fyysisen ympäristön osalta
lämpötilatekijät elämää vaikeuttavana (p < 0,0001), pohjoisen ympäristön tekijät
liikkumista vaikeuttavana (p = 0,001), palveluiden saatavuus kotona asumisen tukena (p
< 0,0001) ja kodin muutostöiden helpottavuus (p < 0,0001). Mielialan kokeminen
hyväksi puolestaan liittyi luonnonympäristön kokemiseen mieluisaksi liikuntapaikaksi (p
= 0,027) ja vähäisempään pimeyden mielialavaikutukseen (p < 0,0001). Hyvinvointia
tukevassa sosiaalisessa ympäristössä avun saamisen kokeminen kotona asumista
tukevaksi tekijäksi (p = 0,023) oli yleisempää sekä sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollistuminen (p = 0,046), toiminnan mielialaa kohottava vaikutus (p < 0,0001) ja
ystävien välittämisen osoittaminen (p = 0,009) vähäisempää mielialan heikentyessä.
Symbolisessa ympäristössä arjesta irtautumisen kokemus (p = 0,014) ja asuinyhteisön
turvallisuus vähenivät ja asumiseen liittyvät pelot (p = 0,020) yleistyivät mielialan
heikentymisen myötä.
Yksinäisyyden kokemuksen myötä yleistyivät kokemukset kodin muutostöiden
helpottavuudesta (p = 0,016) sekä kaikista pohjoisen ympäristön ominaisuuksista
(liitetaulukko 7). Sosiaalisen ympäristön osalta yksinäisyys liittyi vähäisempään omaisten
väliseen kanssakäymiseen (p = 0,005) ja omaisten välittämisen osoittamiseen (p = 0,013)
sekä yleisempään vertaistuen saamiseen (p = 0,022). Hyvinvointia tukevan symbolisen
ympäristön osalta yksinäisyyden kokemus oli yhteydessä sairauden kokemiseen elämää
rajoittavaksi, asumiseen liittyviin pelkoihin (p < 0,0001) ja asuinhistorian
asumisviihtyvyyttä lisäämiseen (p = 0,033). Arjesta irtautuminen oli vähäisintä
yksinäisyyttä kokevilla (p = 0,017).
Yhteenvetona voidaan todeta, että terveydentilaan liittyvät taustatietotekijät ovat
yhteydessä fyysisen ympäristön osalta voimakkaimmin pohjoisen ympäristön ja
turvallisen toiminnan mahdollistavan ympäristön yläkäsitteisiin. Vastaavasti sosiaalisessa
ympäristössä avun saamiseen liittyvät yläkäsitteet konkreettisen avun ja vertaistuen
saaminen olivat herkimpiä terveydentilan muutoksille. Symbolisen ympäristön osalta
hyvinvoinnin normatiivisia ominaisuuksia kuvaava sairauden rajoittavuus sekä ideaalisiin
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ominaisuuksiin kuuluvat asuinyhteisön turvallisuus ja asumiseen liittyvät pelot yleistyivät
terveydentilaa kuvaavien tekijöiden heikkenemisen myötä.

8.6.3 Asuinympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys hyvinvointia
tukevan ympäristön yläkäsitteisiin
Teorian kannalta keskeisiä asuinympäristöön liittyviä taustatietokysymyksiä olivat yksin
asuminen, asuinpaikka ja asuntotyyppi. Yksin asumisella oli yhteys fyysisen, sosiaalisen
ja symbolisen ympäristön psyykkistä hyvinvointia tukeviin ominaisuuksiin. Yksin asuvat
korostivat muita enemmän pimeyden mielialavaikutusta (p = 0,013), toiminnan
vaikutusta mielialaa kohottavasti (p = 0,020) ja ystävien välittämisen osoittamista (p =
0,013). Ikääntyneillä yksin asuminen liittyi myös uskon jaksamista tukemisen (p =
0,048), asuinyhteisön turvallisuuden (p = 0,001) ja asumiseen liittyvien pelkojen (p =
0,002) korostumiseen.
Asuinpaikalla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys fyysisen ympäristön osalta
palveluiden saatavuuteen (p < 0,0001), kulkuväylien kunnossapitoon liikkumista
helpottavana (p < 0,0001), lähiympäristössä liikkumiseen (p = 0,019) ja
luonnonympäristössä tuttujen tapaamiseen (p = 0,004). Palveluiden saatavuus kotona
asumisen edellytyksenä ja lähiympäristössä liikkuminen olivat maaseudulla asuvien
keskuudessa korostuneimpia. Kaupungissa asuvat korostivat vastaavasti enemmän
kulkuväylien kunnossapitoa liikkumista helpottavana. Myös luonnonympäristössä
tuttujen tapaaminen on sidoksissa kaupunkiasumiseen. Sosiaalisen ympäristön osalta
asuinpaikka oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä avun saamiseen kotona asumisen
tukena (p = 0,008) ja ystäviin jaksamisen tukena (p = 0,016). Avun saaminen kotona
asumisen tueksi liittyi maaseutuasumiseen ja ystävien merkitys hyvinvoinnin tukijoina oli
kaupungissa asuvien keskuudessa yleisempää. Asuinpaikka oli tilastollisesti merkitsevästi
yhteydessä symbolisen ympäristön osalta fyysisen ympäristön mahdollistamaan
vapauden tunteeseen (p = 0,001), muistoihin (p = 0,022) ja uskoon jaksamista tukevana
(p = 0,024). Maaseutuasuminen liittyi fyysisen ympäristön vapauden tunnetta
ylläpitämiseen ja muistot psyykkistä hyvinvointia tukevana ydinkeskustassa asumiseen.
Kunnan taajamassa asuvien ikääntyneiden keskuudessa kokemus uskon jaksamisesta
tukemisesta oli vähäisintä.
Asuntotyypillä (omakotitalo, rivitalo ja kerrostalo) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys
fyysisen ympäristön ominaisuuksista lämpötilatekijöihin elämää vaikeuttavana (p =
0,031), kulkuväylien kunnossapitoon liikkumista helpottavana (p = 0,004),
luonnonympäristössä tuttujen tapaamiseen (p = 0,001) ja luonnonympäristöön mieluisena
liikuntapaikkana. Näistä luonnonympäristön pitäminen mieluisana liikuntapaikkana oli
yleisintä maaseudulla asuvilla ja muut liittyivät kerrostaloasumiseen. Asuntotyyppi oli
yhteydessä sosiaalisessa ympäristössä ainoastaan avun saamiseen kotona asumisen tueksi
(p = 0,043). Kerrostalossa asuvat korostivat avun saamista vähiten. Tulos on
yhdenmukainen asuinpaikan ja avun saamisen yhteyden kanssa. Symbolisen ympäristön
osalta asuntotyyppi oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sairauden rajoittavuuden
kokemukseen (p = 0,030), fyysisen ympäristön mahdollistamaan vapaudentunteeseen (p
< 0,0001), asuinhistoriaan asumisviihtyvyyttä lisäävänä (p < 0,0001), luonnon
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hengelliseen ulottuvuuteen (p = 0,005), asumiseen liittyviin pelkoihin (p = 0,013),
asuinyhteisön turvallisuuteen (p = 0,025) ja arjesta irtautumiseen (p = 0,005).
Kerrostaloasuminen liittyi sairauden kokemiseen elämää rajoittavaksi, asumisen
pelkoihin, luonnon hengelliseen ulottuvuuteen ja arjesta irtautumiseen. Fyysisen
ympäristön mahdollistaman vapaudentunteen ja asuintyypin yhteys oli samansuuntainen
kuin asuinpaikan ja vapaudentunteen välinen yhteys, sillä se korostui omakotitalossa
asuvilla. Omakotitalossa asuminen oli yhteydessä myös vähäisempään kokemukseen
asuinyhteisön turvallisuudesta.

8.7 Eettiset näkökohdat
Tutkimuksen eettisiä lähtökohtia tarkastellaan sekä tutkimuseettisistä että tutkijan etiikan
näkökulmista. Tutkimuseettiset kysymykset voidaan jakaa tiedonhankintaa ja tutkittavien
suojaa koskeviin normeihin sekä tutkijan vastuuseen tulosten soveltamisessa (Burns &
Grove 2005, Vehviläinen-Julkunen 1998). Tämän tutkimuksen suunnittelussa,
toteutuksessa ja raportoinnissa on turvattu tutkittavien yksityisyys, anonymiteetti ja
vahingoittumattomuus, sillä tutkimuksesta ei saa koitua fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista
haittaa tutkimukseen osallistujille tai tutkimusorganisaatioille (Burns & Grove 2005,
Holloway & Wheeler 2004, Vehviläinen-Julkunen 1998). Anonymiteetin ja yksityisyyden
turvaamiseksi haastateltavista ei käytetä nimiä eikä tutkimuspaikkakuntia raportoida.
Tulososiossa käytetyt autenttiset lainaukset on muotoiltu niin, ettei niiden perusteella
voida yksittäisiä tiedonantajia tunnistaa. Lumipallo-otannan avaintiedonantajat eivät
tiedä, suostuivatko heidän ehdottamansa tiedonantajat haastatteluun. Anonymiteetin
turvaamiseksi aineistonkeruussa käytetyt haastattelunauhat on tyhjennetty viimeisen
haastattelun aukikirjoittamisen jälkeen ja tutkimukseen osallistuneiden yhteystiedot ovat
ainoastaan tutkijan salasanalla suojatussa tiedostossa. Lisäksi aukikirjoitetut haastattelut
ja yhteystiedot on säilytetty toisistaan erillään. Tutkimukseen osallistuneille ei arvioitu
aiheutuneen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista haittaa. Haastattelutilanne on kuitenkin
haastateltavalle aina tunteita herättävä tilanne, joka vaatii tutkijalta herkkyyttä ja
valmiutta mahdollisten tunnetilojen purkausten käsittelemiseen (Burns & Grove 2005,
Holloway & Wheeler 2004).
Tutkimuksen etiikan keskeisimpiä periaatteita on, että jokaisella tutkimukseen
osallistuvalla on oikeus tietoisesti itse päättää osallistumisestaan tutkimukseen (Holloway
& Wheeler 2004, Polit & Beck 2004, Vehviläinen-Julkunen 1998). Tutkimuksessa
kunnioitettiin yksilön valinnanvapautta tuomalla esiin jokaisessa tutkimusvaiheessa
osallistumisen vapaaehtoisuus (Burns & Grove 2005, Holloway & Wheeler 2004).
Toisinaan ikääntyneiden suostuminen haastateltavaksi on haasteellinen tehtävä tutkijalle
ja vaatii hienovaraista suostuttelua samalla kunnoittaen vapaaehtoisuutta (Holloway &
Wheeler 2004). Tutkimuksessa haastatteluun suostutteleminen toteutettiin siten, että
tutkija lähetti ensin saatekirjeen postissa, jossa kerrottiin lyhyesti tutkimuksesta, sen
toteuttajasta sekä tulevasta yhteydenotosta haastattelupyyntöön liittyen. Näin tutkijan
ottaessa yhteyttä ensimmäistä kertaa oli mahdollisella tiedonantajalla käsitys siitä, kuka
soittaa ja miksi soittaa sekä riittävästi aikaa päätöksen tekemiseen haastatteluun
suostumisesta. Ainoastaan yksi ikääntynyt kieltäytyi haastattelusta.
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Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävästi tietoa tutkimuksen sisällöstä ja
kerätyn informaation käyttämisestä (Holloway & Wheeler 2004, Polit & Beck 2004,
Vehviläinen-Julkunen 1998). Tutkimusluvat ja lupa haastattelun nauhoittamiseen
pyydettiin kirjallisina. Haastattelun alussa kerrottiin lyhyesti tutkimusaiheesta,
tarkoituksesta, haastattelutilanteen etenemisestä sekä siitä, kuka tutkimusta tekee ja miten
se raportoidaan. Lisäksi kerrottiin oikeudesta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen
missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. Haastateltaville annettiin myös kirjallisena
lyhyt kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta, jossa oli tutkijan yhteystiedot mahdollisten
lisäkysymysten esittämiseksi jälkikäteen. Haastateltaessa ikääntyneitä täytyy varmistua,
että tiedonantaja on kykenevä ymmärtämään tutkimukseen liittyvän annetun informaation
(Holloway & Wheeler 2004, Hirsjärvi & Hurme 2001). Tämän vuoksi haastateltaville
annettiin mahdollisuus kysyä ja tarkentaa asioita. Kyselytutkimuksessa informaatio
osallistumisen vapaaehtoisuudesta, tutkimuksen tavoitteista, tarkoituksesta ja tutkijasta
tapahtui saatekirjeellä. Saatekirjeessä oli tutkijan yhteystiedot, jotta tiedonantaja olisi
tarvittaessa voinut pyytää lisätietoa tutkimuksesta, mutta yhteydenottoja ei kuitenkaan
tutkijalle tullut.
Tutkimuksen toteuttamisessa on noudatettu yleisen tutkimuksen etiikan lisäksi myös
tutkijan etiikkaa. Hyvä tieteellinen käytäntö voidaan tutkijan toiminnassa kiteyttää
rehellisyyteen, huolellisuuteen sekä tutkimustyön ja sen seuraamusten tuntemiseen
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002). Tutkijan vastuun noudattamiseksi tutkimus
suunniteltiin kokonaisuudessaan ennen sen toteuttamista ja suunnitelmalle saatiin Oulun
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutustoimikunnan hyväksyntä. Vasta
tämän jälkeen aloitettiin tutkimuksen huolellinen toteuttaminen. Tutkimuksessa on
käytetty eettisesti kestäviä tiedonhankintamenetelmiä. Näillä menetelmillä kerättyä
aineistoa on käytetty tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti, ja tulokset on raportoitu
aineistoon pohjautuen. Tutkimus on raportoitu yksityiskohtaisesti vaiheittain, ja
tuloksissa sekä pohdinnassa on esitetty avoimesti ne tulokset, joihin aineiston perusteella
on päädytty. (Holloway & Wheeler 2004, Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.)
Tutkimuksen toteuttamiseen on saatu apurahoja eri säätiöiltä, mutta nämä eivät ole
muulla tavoin vaikuttaneet tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkijan etiikan mukaisesti
säätiöille on kuitenkin raportoitu se, kuinka apurahoja on hyödynnetty.

9 Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden
hyvinvointia tukevasta ympäristöstä
Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta
ympäristöstä muodostuu kolmesta osa-alueesta: hyvinvointia tukevasta fyysisestä,
sosiaalisesta ja symbolisesta ympäristöstä. Teoriassa ikääntyneiden hyvinvointia tukevan
fyysisen ympäristön pääkäsitteet ovat pohjoinen ympäristö, turvallisen toiminnan
mahdollistava ympäristö ja viihtyisä fyysinen ympäristö. Hyvinvointia tukeva sosiaalinen
ympäristö rakentuu pääkäsitteistä avun saaminen, yhteydenpito omaisiin, ystävät
hyvinvoinnin tukijoina ja viihtyisä asuinyhteisö. Hyvinvointia tukevan symbolisen
ympäristön pääkäsitteet ovat hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet, hengellisyys,
hyvinvoinnin normatiiviset ominaisuudet ja historiallisuus. Kuvioissa 23−25 (sivut 125,
128 ja 131) on esitetty kunkin ympäristön osa-alueen pää- ja yläkäsitteet. Kuviossa 26
sivulla 132 on esitetty teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden
hyvinvointia tukevasta ympäristöstä.

9.1 Hyvinvointia tukeva fyysinen ympäristö
9.1.1 Pohjoinen ympäristö
Pohjoisen ympäristön suhdetta hyvinvointiin tarkastellaan teoriassa yläkäsitteiden
lämpötilatekijät elämää vaikeuttavana, pohjoisen ympäristön tekijät liikkumista
vaikeuttavana, pimeys mielialaa laskevana ja palveluiden saatavuus kotona asumisen
edellytyksenä avulla. Lämpötilatekijät elämää vaikeuttavana muodostuu kylmästä ja
kuumasta aiheutuvien oireiden vaikutuksesta. Pohjoisessa ympäristössä liikkumisen
vaikeus liittyy talvikelien lumeen, liukkauteen ja pimeyteen. Pimeydellä ja syksyyn
liitetyllä synkkyydellä voi lisäksi olla ikääntyneiden mielialaa laskeva vaikutus. Yksin
asuvat kokevat pimeyden laskevan mielialaa muita useammin. Palveluiden saatavuutta
pohjoissuomalaisten osalta heikentävät pitkät välimatkat ja lähipalveluiden
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lakkauttaminen. Palveluiden saatavuuden korostaminen kotona asumisen tukena liittyy
heikkoon taloudellisen toimeentuloon sekä maaseutuasumiseen.
Ne kotona asuvat ikääntyneet, jotka korostavat pohjoisen ympäristön tekijöitä,
korostavat myös turvallisen toiminnan mahdollistavan ympäristön osalta kodin
muutostöitä kotona toimimista helpottavana sekä lähiympäristössä liikkumista. Lisäksi
palveluiden saatavuus kotona asumisen edellytyksenä on negatiivisesti yhteydessä
luonnonympäristössä tuttujen tapaamiseen. Tämä selittyy sillä, että maaseudulla asuvat
korostavat palveluiden saatavuutta ja vastaavasti luonnonympäristössä tuttujen
tapaaminen liittyy kaupunkiasumiseen. Pimeyden mielialavaikutus on yhteydessä myös
kunnossapidettyihin kulkuväyliin liikkumista helpottavana.
Koska pohjoisen ympäristön yläkäsitteet kuvaavat ympäristön negatiivisia vaikutuksia
ikääntyneiden hyvinvointiin, on luonnollista, että terveydentilan heikkenemisen myötä
nämä ominaisuudet korostuvat. Kaikkiin pohjoisen ympäristön yläkäsitteisiin on
yhteydessä heikentynyt terveydentila, kylmä- ja kuumaoireiden yleistyminen sekä
yksinäisyyden kokemus. Liikkumista edellyttäviin pohjoisen ympäristön yläkäsitteisiin
on luonnollisesti yhteydessä myös heikentynyt liikuntakyky.

9.1.2 Turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö
Turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö muodostuu seuraavista yläkäsitteistä:
kodin muutostyöt kotona toimimista helpottavana, kunnossapidetyt kulkuväylät
liikkumista helpottavana ja lähiympäristössä liikkuminen. Kodin muutostyöt kotona
toimimista helpottavana käsittää erilaiset tukikaiteet, apuvälineet ja kalusteisiin tehdyt
muutokset, jotka tukevat kotona asumista. Luonnollisesti lisäavun- ja apuvälineiden tarve
on yhteydessä kodin muutostöiden kokemiseen kotona toimimista helpottavaksi.
Pohjoisen ympäristön ominaisuudet (pimeys mielialaa laskevana, lämpötilatekijät,
pohjoisessa ympäristössä liikkumista vaikeuttavat tekijät ja palveluiden saatavuus) ovat
yhteydessä kodin muutostöihin toimimista helpottavana. Myös terveydentilan ja
liikuntakyvyn heikkenemisen myötä merkitys korostuu.
Kunnossapidettyjen kulkuväylien osalta keskeisiä ovat hyvin hoidetut tiet ja katuvalot
ulkona liikkumista helpottavana. Kunnossapidettyjä kulkuväyliä korostavat ikääntyneet
korostavat myös viihtyisän fyysisen ympäristön osalta luonnonympäristöä mieluisena
liikuntapaikkana ja siellä tuttujen tapaamista sekä siistiä asuinympäristöä
asumisviihtyvyyttä lisäävänä. Pohjoisen ympäristön osalta kunnossapidetyt kulkuväylät
ovat yhteydessä pimeyden mielialaa laskemiseen. Erityisesti kaupungissa asuvat
ikääntyneet korostavat kulkuväylien kunnossapitoa.
Lähiympäristössä liikkumisen osalta merkityksellisiksi muodostuvat ympäristön
tuttuus ja levähdysmahdollisuudet. Lähiympäristössä liikkuminen on yhteydessä kaikkiin
fyysisen ympäristön käsitteisiin. Terveydentilan ja liikuntakyvyn heikentyessä
lähiympäristössä liikkuminen korostuu.
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9.1.3 Viihtyisä fyysinen ympäristö
Viihtyisän fyysisen ympäristön yläkäsitteet ovat siisti ympäristö asumisviihtyvyyttä
lisäävänä, luonnonympäristö asumisviihtyvyyttä lisäävänä, luonnonympäristössä tuttujen
tapaaminen ja luonnonympäristö mieluisana liikuntapaikkana. Siisti koti ja lähiympäristö
lisäävät ikääntyneiden kokemusta asumisviihtyvyydestä. Myös luonnonympäristön
läheisyys, asuinympäristön vihreys ja luontonäkymät kodin ikkunoista lisäävät
asumisviihtyvyyttä. Teorian mukaan asumisviihtyvyyttä lisäävät tekijät ovat
riippumattomia demografisista, asuinympäristöä ja terveydentilaa koskevista
taustatekijöistä. Asuinympäristön sisältämä luonnonympäristö, kuten piha-alueet, luonto
ja viheralueet ovat myös ikääntyneiden sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistajia
erityisesti kaupungissa asuvien ikääntyneiden osalta. Vastaavasti maaseudulla asuvat
korostavat enemmän luonnonympäristöä (piha, luonto ja viheralueet) mieluisana
liikuntapaikkana. Luonnonympäristössä liikkuminen on yhteydessä ikääntyneiden
hyväksi koettuun mielialaan.
Viihtyisän fyysisen ympäristön käsitteet liittyvät lähiympäristössä liikkumiseen.
Lähtökohtaoletuksena on, että viihtyisäksi koetussa ympäristössä liikutaan mielellään.
Siisti ympäristö asumisviihtyvyyttä lisäävänä, luonnonympäristö mieluisana
liikuntapaikkana sekä sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavana ovat yhteydessä
kunnossapidettyihin kulkuväyliin. Luonnonympäristössä tuttujen tapaaminen on
negatiivisesti yhteydessä palveluiden saatavuuteen. Tämä selittyy osaltaan sillä, että
palveluiden saatavuus liittyy maaseutuasumiseen ja luonnonympäristössä tuttujen
tapaaminen puolestaan kaupunkiasumiseen.
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Turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö
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Kuvio 23. Pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukeva fyysinen
ympäristö.
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9.2 Hyvinvointia tukeva sosiaalinen ympäristö
9.2.1 Yhteydenpito omaisiin
Yhteydenpito omaisiin on yksi sosiaalisen ympäristön tekijä, joka tukee kotona asuvien
ikääntyneiden hyvinvointia. Yhteydenpidon hyvinvoinnin ulottuvuus liittyy sosiaaliseen
kanssakäymiseen omaisten kanssa sekä omaisten välittämisen kokemukseen. Sosiaalinen
kanssakäyminen muodostuu kyläilemisestä lasten ja lastenlasten kesken. Välittämisen
kokemus syntyy siitä, että lapset käyvät vanhempiensa luona kylässä tai pitävät yhteyttä
puhelimitse. Naiset korostavat miehiä enemmän välittämisen kokemusta. Vähäisempi
kokemus omaisten välittämisestä ja omaisten kanssa käytävästä sosiaalisesta
kanssakäymisestä ovat yhteydessä yksinäisyyden kokemukseen. Molemmat
yhteydenpitoa omaisiin kuvaavat yläkäsitteet ovat yhteydessä viihtyisää asuinyhteisöä ja
ystäviä hyvinvointia tukevina kuvaaviin yläkäsitteisiin, mutta eivät avun saamista
kuvaaviin yläkäsitteisiin.

9.2.2 Ystävät hyvinvoinnin tukijoina
Ystävien merkitys hyvinvoinnin tukijoina liittyy välittämisen kokemukseen, kuten
perheensisäinen yhteydenpitokin. Lisäksi ystävät voivat tukea ikääntyneiden jaksamista
tuomalla iloa arkeen, tukemalla vaikeissa elämäntilanteissa ja mahdollistamalla
keskustelun kautta arjesta irtautumisen. Ystävien merkitystä hyvinvointia tukevana
kuvaavat yläkäsitteet ovat yhteydessä kaikkiin muihin sosiaalisen ympäristön
yläkäsitteisiin. Naiset korostavat miehiä enemmän ystävien merkitystä hyvinvoinnin
tukijoina. Yksin asuvat puolestaan korostavat enemmän ystävien merkitystä jaksamisen
tukena samoin kuin mielialansa hyväksi kokevat.

9.2.3 Avun saaminen
Avun saaminen kotona asumisen tueksi sisältää konkreettisen kotiin saatavan avun ja
vertaistuen. Apua saadaan sukulaisilta, ystäviltä ja kotihoidolta. Sukulaisilta saatava apu
käsittää myös lapset ja lapsenlapset. Vertaistuen saaminen mahdollistuu yhteisen uskon
sekä saman sairauden omaavien ihmisten kesken. Terveydentilan ja liikuntakyvyn sekä
kylmäoireiden yleistymisen myötä vertaistuen saamisen merkitys korostuu.
Molemmat avun saamista kuvaavat yläkäsitteet ovat yhteydessä ystäviä hyvinvoinnin
tukijoina kuvaaviin yläkäsitteisiin sekä viihtyisän asuinyhteisön osalta asuinympäristön
ihmisiin asumisviihtyvyyttä lisäävinä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tulos tukee sitä,
että ystävät ovat myös merkittäviä avun antajia kotona asumisen tukena, avun saaminen
osaltaan lisää asumisviihtyvyyttä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy usein myös
avun antaminen tai saaminen. Se, ettei avun saaminen ole yhteydessä yhteydenpitoa
omaisiin kuvaaviin yläkäsitteisiin saattaa osaltaan johtua siitä, että avun saamisen

127
faktorista poistettiin lapsilta ja lapsenlapsilta saatavaa apua kuvaavat väittämät ja niiden
katsottiin kuuluvan sukulaisilta saatavaan apuun.

9.2.4 Viihtyisä asuinyhteisö
Viihtyisä asuinyhteisö muodostuu asuinyhteisön ihmisten ystävällisyydestä, sosiaalisen
kanssakäymisen mahdollistumisesta ja toimintamahdollisuuksista. Ihmisten ystävällisyys
sekä tuttujen ihmisten keskuudessa asuminen lisäävät ikääntyneiden asumisviihtyvyyttä
erityisesti naisten keskuudessa. Sosiaalisen kanssakäymisen osalta keskeisimmässä
asemassa ovat naapurit ja lähellä asuvat ystävät. Naiset ja mielialansa hyväksi kokevat
korostivat sosiaalista kanssakäymistä. Asuinympäristön toimintamahdollisuudet liittyvät
ikääntyneiden mielialaan, sillä mielekäs tekeminen kodissa, puutarhatyöt ja erilaiset
harrastukset pitävät mielialaa korkealla. Toiminnan mielialavaikutus on yhteydessä
hyväksi koettuun mielialaan. Myös yksin asuvat ikääntyneet korostavat muita enemmän
toiminnan mielialavaikutusta.
Kaikki viihtyisää asuinyhteisöä kuvaavat yläkäsitteet ovat yhteydessä yhteydenpitoa
omaisiin ja ystäviä hyvinvointia tukevina kuvaaviin yläkäsitteisiin. Lisäksi asuinyhteisön
ihmiset viihtyvyyttä lisäävänä ja sosiaalinen kanssakäyminen liittyvät avun saamiseen,
johon toiminnan mielialavaikutuksella ei ollut yhteyttä.
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Yhteydenpito omaisiin
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Kuvio 24. Pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukeva sosiaalinen
ympäristö
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9.3 Hyvinvointia tukeva symbolinen ympäristö
9.3.1 Hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet
Hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet voidaan määritellä yläkäsitteiden asuinyhteisön
turvallisuus, asumiseen liittyvät pelot ja arjesta irtautuminen avulla. Asuinyhteisön
turvallisuus muodostuu naapurien läheisen sijainnin, hätätilanteissa saatavan naapuriavun
ja ovien lukitsemisen tuoman turvallisuuden tunteen myötä. Keskeisimmät
asuinympäristöön liittyvät pelot ovat iltaisin yksin liikkuminen ja kulkukauppiaiden
huijaamaksi tuleminen. Harrastukset ja luonnossa oleminen mahdollistavat ikääntyneiden
arjesta irtautumisen ollen ”henkireikiä” arjen keskellä.
Asumiseen liittyvät pelot ovat yhteydessä kaikkiin hyvinvointia tukeviin symbolisen
ympäristön yläkäsitteisiin ja asuinyhteisön turvallisuus muihin, mutta ei puolison
sairauden rajoittavuuden kokemukseen. Myös asuinyhteisön turvallisuuden ja fyysisen
ympäristön vapauden tunteen ylläpitämisen välillä on negatiivinen yhteys. Kaikki
hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet arjesta irtautuminen mukaan lukien ovat yhteydessä
historiallisuutta kuvaaviin yläkäsitteisiin, hengellisyyden osalta luonnon hengelliseen
ulottuvuuteen ja hyvinvoinnin normatiivisista ominaisuuksista fyysisen ympäristön
mahdollistamaan vapauden tunteeseen.
Hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet ovat korostuneempia kerrostalossa asuvien
keskuudessa. Samoin mieliala liittyy kaikkiin ideaalisiin ominaisuuksiin siten, että
mielialansa hyväksi kokeneet korostavat asuinyhteisön turvallisuutta ja arjesta
irtautumista. Mielialan lasku puolestaan on yhteydessä lisääntyneisiin asumiseen
liittyviin pelon kokemuksiin. Yksin asuvat korostavat sekä asuinyhteisön turvallisuutta
että asumiseen liittyviä pelkoja. Asumiseen liittyviin pelkoihin ovat lisäksi yhteydessä
ikääntyneen heikentynyt terveydentila, kuuma- ja kylmäoireiden yleistyminen sekä
yksinäisyyden kokemus.

9.3.2 Hengellisyys
Hengellisyys muodostuu uskosta jaksamista tukevana ja luonnon hengellisestä
ulottuvuudesta. Usko, rukoileminen ja seurakunnan toimintaan osallistuminen antavat
ikääntyneille voimaa jaksamiseen. Myös luonnonympäristöön voi liittyä hengellisyyden
kokemus, millä tarkoitetaan vuodenaikojen vaihtelun tuottamaa iloa (esimerkiksi keväällä
luonnon vihreys) sekä kokemusta luonnon voimaa antamisesta ja turvallisuudesta.
Usko jaksamista tukevana ja luonnon hengellinen ulottuvuus ovat yhteydessä
historiallisuutta kuvaaviin yläkäsitteisiin ja hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksien
osalta asumiseen liittyviin pelkoihin ja asuinyhteisön turvallisuuteen. Näitä kaikkia
yhdistää psyykkinen hyvinvointi. Luonnon hengellinen ulottuvuus on lisäksi yhteydessä
arjesta irtautumisen kokemukseen sekä fyysisen ympäristön vapauden tunteen
ylläpitämiseen. Yhdistävänä tekijänä näissä kaikissa on luonnonympäristö.
Naiset korostavat uskoa jaksamisen tukena ja luonnonympäristön hengellisyyden
kokemuksia miehiä enemmän. Kerrostalossa asuvat korostavat lisäksi luonnon
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hengellistä ulottuvuutta maaseudulla asuvia enemmän. Lisäksi yksin asuminen liittyy
uskon kokemiseen jaksamista tukevana.

9.3.3 Hyvinvoinnin normatiiviset ominaisuudet
Kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvoinnin normatiivisia ulottuvuuksia tarkastellaan
teoriassa fyysiseen ympäristöön liittyvänä vapaudentunteena, sairauden kokemisena
elämää rajoittavaksi sekä puolison sairauden rajoittavuutena. Fyysisen ympäristön
mahdollistama vapaudentunne liittyy piha-alueen ja kodin symboliseen ulottuvuuteen.
Omassa kodissa asuminen ja piha-alue lisäävät ikääntyneiden toiminnan vapautta ja
yksityisyyden kokemusta.
Sairauteen liittyvät rajoitteet määrittyvät heikentyneen liikuntakyvyn ja sairauden
hoitoon liittyvien rajoitteiden myötä asettaen rajoituksia elämiselle, toiminnalle sekä
sosiaaliselle kanssakäymiselle. Myös puolison terveyden heikkeneminen voi sitoa
ikääntyneet kotiin ja vähentää sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Sekä
puolison että oman sairauden rajoittavuuden kokemus vähentävät fyysisen ympäristön
ylläpitämää vapaudentunnetta.
Puolison sairauden rajoittavuus on yhteydessä muista symbolisen ympäristön
yläkäsitteistä ainoastaan asumiseen liittyviin pelkoihin. Sairauden kokeminen elämää
rajoittavaksi on yhteydessä asumiseen liittyvien pelkojen lisäksi asuinyhteisön
turvallisuuteen. Fyysinen ympäristö vapauden tunnetta ylläpitävänä on yhteydessä
kaikkiin muihin symbolisen ympäristön yläkäsitteisiin, mutta ei uskoon jaksamista
tukevana. Yhteys asumiseen liittyviin pelkoihin on negatiivinen eli vähäisemmät pelot
ovat yhteydessä fyysisen ympäristön vapaudentunnetta ylläpitävään kokemukseen.
Sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi liittyy luonnollisesti heikentyneeseen
terveydentilaan, liikuntakykyyn, kylmä- ja kuumaoireiden yleistymiseen sekä
yksinäisyyden kokemukseen. Myös kerrostaloasuminen on yhteydessä sairauden
rajoittavuuden kokemukseen. Fyysisen ympäristön vapaudentunteen ylläpitäminen liittyy
odotetusti maaseutu- ja omakotitaloasumiseen. Myös pitkä asuinhistoria kodissa lisää
fyysisen ympäristön vapaudentunnetta, mitä osaltaan selittää se, että omakotitaloissa
asuvilla on tyypillisesti muita pidempi asuinhistoria takanaan. Taustatiedot eivät ole
yhteydessä puolison sairauden kokemiseen elämää rajoittavaksi.

9.3.4 Historiallisuus
Historiallisuus liitetään teoriassa hyvinvointiin muistojen ja asuinhistorian kautta.
Muistot tukevat psyykkistä hyvinvointia, sillä mukavat muistot helpottavat oloa vaikeina
hetkinä ja kodin muistoesineet lisäävät asumisviihtyvyyttä. Asuinhistoria, joka käsittää
pitkäkestoisen samassa kodissa ja asuinpaikkakunnalla asumisen, puolestaan lisää
asumisviihtyvyyttä. Molemmat historiallisuutta kuvaavat yläkäsitteet ovat yhteydessä
hengellisyyden ja hyvinvoinnin ideaalisten ominaisuuksien yläkäsitteisiin ja
hyvinvoinnin normatiivisten ominaisuuksien osalta fyysisen ympäristön ylläpitämään
vapaudentunteeseen. Naiset korostavat sekä muistoja että asuinhistoriaan liittyvää
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asumisviihtyvyyttä miehiä enemmän. Asuinhistoria asumisviihtyvyyttä lisäävänä liittyy
yksinäisyyden kokemukseen.

Kuvio 25. Pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukeva symbolinen
ympäristö.
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Kuvio 26. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä.
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10 Pohdinta
10.1 Luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan hypoteettisten mallien, mittarin sekä kehitetyn
teorian luotettavuutena.

10.1.1 Hypoteettisten mallien luotettavuus
Hypoteettiset mallit kehitettiin induktiivisen käsitesynteesin avulla. Laadullisen
tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella uskottavuuden, siirrettävyyden,
seuraamuksellisuuden ja todeksi vahvistettavuuden avulla (Eskola & Suoranta 1998,
Lincoln & Cuba 1985). Uskottavuuden osalta tutkijan on tarkistettava, vastaavatko hänen
käsityksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta 1998). Uskottavuus
viittaa myös tulosten totuudenmukaisuuteen, ja siihen vaikuttavat sekä tutkijan
sitoutuminen tutkimukseen että tutkimushenkilöiden luottamuksen saavuttaminen
(Lincoln & Cuba 1985). Tutkijalla oli kokemusta ikääntyneiden haastattelemisesta
aikaisemmasta opinnäytetyöstään. On tärkeää, että tutkija perehtyy etukäteen siihen
historialliseen kontekstiin, jossa tiedonantajat ovat viettäneet lapsuuteensa ja
nuoruutensa. Näin voidaan välttyä mahdollisilta virhetulkinnoilta aineistoa
analysoitaessa. Elämänhistorian merkityksen ja suomalaisessa yhteiskunnassa
tapahtuneiden muutosten tiedostaminen auttoivat ymmärtämään haastateltavien
kokemuksia. Jokaista haastateltavaa pyydettiin lisäksi kertomaan lyhyesti oma
elämänhistoriansa lapsuuden ympäristöstä lähtien. Haastattelun käyttö laadullisessa
tutkimuksessa on haastava aineistonkeruumenetelmä, sillä se edellyttää tutkijalta
herkkyyttä, riittäviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä oman etiikan ja eettisen
toiminnan tiedostamista. Haastattelijalta edellytetään hyvää koulutusta ja kokemusta
haastattelujen tekemiseen, sillä haastattelut ovat aina sosiaaliseen vuorovaikutukseen
perustuva tapahtuma. (Burns & Grove 2005, Hirsjärvi & Hurme 2001.)
Uskottavuus liittyy myös tiedonantajien valintaan (Holloway & Wheeler 1996). Tästä
syystä tiedonantajien valintaa ohjasivat valintakriteerit. Tiedonantajiksi soveltuvilta
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henkilöiltä edellytettiin yli 65 vuoden ikää, kotona asumista, kykyä kommunikoida
verbaalisesti ja ettei heillä ollut vakavia muistihäiriöitä, jotka olisivat estäneet
kysymysten ymmärtämisen tai niihin vastaamisen. Tiedonantajien määrä päätettiin
etukäteen. Tarkoituksena oli, että haastatteluaineisto muodostuisi eri-ikäisistä yli 65vuotiaista miehistä ja naisista maaseutu- sekä kaupunkiympäristöistä. Tavoitteena oli
hankkia mahdollisimman rikas aineisto, jossa esiintyisi erilaisia kokemuksia ympäristön
yhteydestä hyvinvointiin. Aineisto on kerätty harkinnanvaraisesti lumipallo-otannalla,
jonka ongelmana saattaa olla tietyn tyyppisten ja samoin ajattelevien ikääntyneiden
valikoituminen tutkimukseen. Tätä on kuitenkin pyritty vähentämään suhteellisen
suurella laadullisen aineiston koolla, jonka pyrkimyksenä oli saturaation varmistaminen.
Aineiston voidaan katsoa saturoituneen silloin, kun haastattelut eivät tuota enää uutta
tietoa (Speziale & Carpenter 2003). Valikoitumisen riskiä on lisäksi pyritty pienentämään
siten, että avaintiedonantajia on ollut jokaiselta paikkakunnalta sekä hankkimalla eriikäisiä molempaa sukupuolta edustavia tiedonantajia.
Siirrettävyys osana luotettavuutta viittaa siihen, missä määrin tuloksilla on
sovellusarvoa eli missä määrin tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin,
joissa tutkimus on toteutettu (Eskola & Suoranta 1998, Lincoln & Cuba 1985). Tämän
tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on huomioitava, että aineisto on kerätty
pohjoissuomalaisilta ikääntyneiltä. Kokemukset ovat sidoksissa erityisesti pohjoiseen
ympäristöön vuodenaikojen vaihteluineen ja muine erityispiirteineen. Laadullisessa
tutkimuksessa pyritään yleistettävyyden sijaan kuvaaman ja ymmärtämään tutkittavaa
ilmiötä (Holloway & Wheeler 1996).
Seuraamuksellisuus tässä tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että inhimillinen vaihtelu ja
ilmiöön ja asetelmaan liittyvä muutos ovat läsnä (Lincoln & Cuba 1985).
Haastattelutilanteet pyrittiin samankaltaistamaan siten, että kaikki haastattelut tapahtuivat
ikääntyneiden kotona ja heille tutussa ympäristössä. Inhimillinen vaihtelu oli
luonnollisesti läsnä haastatteluissa, ja haastattelut etenivät pitkälti haastateltavien
ehdoilla. Haastateltaessa ikääntyneitä on otettava huomioon myös haastateltavan
terveydentila. Tämän vuoksi kysyttiin haastattelun aluksi, kuinka pitkään tiedonantaja
mahdollisesti jaksaa istua paikallaan tai keskittyä ilman taukoa. Haastattelun edetessä
tutkija tarkkaili mahdollista väsymistä. Varsinaisen haastattelujen kesto vaihteli 45
minuutista 120 minuuttiin. Kaikista haastatteluissa haastateltava jaksoi hyvin keskittyä
haastattelutilanteisiin, mikä lisäsi aineiston sisällöllistä luotettavuutta. Tutkijan oman
vireystilan ylläpitämiseksi yhdelle päivälle ei sovittu enempää kuin kolme haastattelua.
Teemojen käyttämisellä pyrittiin lisäämään aineiston luotettavuutta siten, että kussakin
haastattelussa tulivat samat sisältöalueet käsiteltyä, vaikka niiden järjestys vaihteli.
Teemojen avulla pyrittiin lisäksi avaamaan abstraktia ympäristön käsitettä
haastateltaville. Teema-alueet myös helpottivat haastattelijaa erityisesti niissä tilanteissa,
joissa haastateltava vastasi lyhyesti ja ytimekkäästi esitettyihin kysymyksiin. Tällaisissa
tilanteissa esitettiin enemmän tarkentavia kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli saada
haastateltava kuvaamaan tarkemmin kokemustaan ympäristöstä.
Todeksi vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimustulokset perustuvat
aineistoon eivätkä tutkijan omiin käsityksiin (Lincoln & Cuba 1985). Tutkijan on
pystyttävä osoittamaan yhteys tulosten ja aineiston välillä (Polit & Beck 2004). Todeksi
vahvistettavuuden lisäämiseksi haastattelut litteroitiin mahdollisimman tarkasti lisäämällä
myös taukojen pituudet sekä mahdolliset tunnetilakuvaukset tekstiin (Arber 1993b).
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Tutkija myös kirjoitti lyhyen kuvauksen haastattelun toteutumisesta ja omista
tunnetiloistaan välittömästi haastattelun jälkeen. Tämä mahdollisti haastattelua lukiessa
tilanteen ja ympäristön mieleen palauttamisen. Luotettavuutta parannetaan raportoimalla
analyysin eteneminen ja kategoriat mahdollisimman tarkasti sekä käyttämällä
raportoinnissa autenttisia lainauksia haastatteluista. Mallin kehittämiseksi hankittu
aineisto oli varsin laaja, mikä teki analyysiprosessista haasteellisen. Laajan aineiston
analysoimisessa on vaarana, että osa informaatiosta jää tavoittamatta. Hallittavuutta ja
analyysiä paransi se, että analyysivaiheessa ympäristön eri osa-alueet pidettiin omina
kokonaisuuksinaan, jolloin muodostui kolme hypoteettista mallia.
Väittämien määrittämisen vaiheessa päätettiin hyvinvointia tukevasta symbolisen
ympäristön hypoteettisesta mallista jättää yksi historiallisuuden pääkäsite (kaikille
yhteinen historia) pois. Tämän mittaaminen oli vaikea toteuttaa Likert-asteikolla, koska
se vaatisi syvällisempää otetta sisältöön. Tästä syystä mallin testaamiseksi historiallisuusosioon jätettiin vain elämänhistoria.

10.1.2 Mittarin luotettavuus
Mittarin luotettavuutta tutkitaan testaamalla sen validiteettia ja reliabiliteettia. Näiden
lisäksi tulee tarkastella mittauksen kokonaisluotettavuutta. Validiteetti kuvaa sitä, missä
määrin on onnistuttu kuvaamaan sitä, mitä pitikin mitata. Kyselytutkimuksessa se
tarkoittaa sitä, miten onnistuneita kysymykset ovat. (Metsämuuronen 2003, Streiner &
Norman 2003, Heikkilä 2001.) Validiteetti voidaan jakaa sisältö-, rakenne- ja
kriteerivaliditeettiin. Sisältövaliditeetti on käsitteellinen tai teoreettinen, jolloin tutkitaan,
ovatko mittarissa käytetyt käsitteet sisällöllisesti teorian mukaiset ja kattavatko ne
riittävän laajasti kyseisen ilmiön. (Metsämuuronen 2003, Streiner & Norman 2003.)
Tässä
tutkimuksessa
mittarin
sisältövaliditeetin
arvioimisessa
käytettiin
asiantuntijapaneelia. Asiantuntijapaneeli koostui 15:stä syventäviä opintoja suorittavasta
hoitotieteen opiskelijasta sekä yhdestä terveystieteiden tohtorista, joka samalla oli
gerontologisen hoitotieteen asiantuntija. Paneeliarvioinnissa arvioitiin luettavuutta eli
sitä, kuinka ymmärrettäviä esitetyt väittämät heidän mielestään olivat. Sisältövaliditeetin
arvioimiseksi asiantuntijapaneeli arvioi kunkin väittämän kuulumista kyseiseen mittariin.
Asiantuntijapaneelin tulosten perusteella mittaria voitiin pitää sisällöllisesti onnistuneena
ja väittämiä ymmärrettävinä. Muutosehdotuksia annettiin yksittäisiin sanoihin liittyen.
Asiantuntijapaneelista saadun palautteen perusteella tehtyjen korjausten jälkeen sisällön
luotettavuutta arvioi vielä kolme asiantuntijaa, joista yksi oli teorian kehittämisen
menetelmäasiantuntija ja kaksi gerontologisen hoitotieteen sisällönasiantuntijaa. Nämä
asiantuntijat arvioivat mittarin sisällöllisesti hyväksi ja toimivaksi. Paneeliarvioinnilla
voitiin vähentää myös systemaattista virhettä, joka voi johtua esimerkiksi mittarin
epäselvyydestä tai mittarissa olleista kirjoitusvirheistä (Metsämuuronen 2003).
Mittarin väittämien muotoilemisessa pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota myös
ulkoasuun, koska vastaajien korkea ikä asetti haasteita kysymysten luettavuuden suhteen.
Mittarin ulkoasua hiottiin, ja vertailtiin eri tavoin aseteltuja kysymyksiä, kirjasintyylejä ja
tapoja erottaa kysymykset toisistaan. Erityisen haastavaksi muodostui yli sadan väittämän
sijoittaminen Likert-asteikolle siten, että heikkonäköinenkin pystyy ne toisistaan
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erottamaan. Erottuvuutta saatiin yksinkertaisuudella, riittävän suurella fonttikoolla sekä
kysymysten kehystämisellä. Lomakkeen taittamisessa huomioitiin mahdollinen sormien
motoriikan heikkeneminen siten, että lomakkeet kopioitiin A3-kokoiselle paperille ja
nidottiin keskeltä A4-kokoiseksi vihkoksi. Näin kyselylomakkeen sivujen liimautuminen
toisiinsa ja epähuomiossa täyttämättömien sivujen määrä minimoitiin.
Rakennevaliditeettia eli mittarin käsitteellisiä yhteyksiä teoreettiseen taustaansa
testattiin esitestausvaiheessa alustavalla eksploratiivisella pääkomponenttianalyysillä.
Pääkomponenttianalyysin tekemisen edellytyksenä on riittävä otoskoko, joka vaihtelee
kirjallisuudessa kolmesta vastaajasta kymmeneen vastaajaan yhtä väittämää kohden (Polit
& Beck 2004, Burns & Grove 2005, Nunnaly & Bernstein 1994). Yleisesti miniminä on
pidetty 100 tapausta ja tyypillisesti 200:n otos on riittävä (Tähtinen & Isoaho 2001).
Tällöin riittävä otoskoko tässä tutkimuksessa olisi ollut fyysisen ympäristön osiossa
99−165, sosiaalisen ympäristön osiossa 120−200 ja symbolisen ympäristön osiossa
96−160. Aineiston koon (n = 96) vuoksi esitestausvaiheessa päädyttiin käyttämään
alustavaa faktorointia, koska esikyselyssä käytetty aineisto ei täytä määrältään
faktorianalyysin ehtoja. Alustava pääkomponenttianalyysi tuotti suurelta osin
hypoteettisen mallin käsitteet, mutta muutama väittämistä latautui heikosti faktoreille,
joten ne päädyttiin poistamaan esitestausvaiheessa.
Varsinaista rakennevaliditeettia testattiin tutkimuksen viimeisessä vaiheessa tekemällä
aineistolle ensin pääkomponenttianalyysi ja tämän jälkeen konfirmatorinen
faktorianalyysi AMOS™-ohjelmassa. Faktorianalyysit tehtiin erikseen kullekin
ympäristön osa-alueelle. Luotettavan faktorianalyysin toteuttamisen ehto toteutui, sillä
jokaista mittarin väittämää kohden oli runsaasti havaintoyksikköjä otoskoon ollessa 324
ja mittarien väittämien määrän vaihdellessa välillä 31−35.
Kriteerivaliditeetin tarkastelussa verrataan mittarilla saatua arvoa johonkin
objektiivisesti mitattavaan arvoon, joka toimii validiuden kriteerinä. Kriteerinä voi toimia
samalla mittarilla mitattu muu pistemäärä eli yhtäaikaisvaliditeetti. Tässä tutkimuksessa
ei ollut mahdollista kriteerivaliditeetin tarkasteluun, koska tutkimusaiheeseen liittyvää
validiuden kriteerinä toimivaa objektiivista arvoa ei ole olemassa.
Reliabiliteetti määritellään kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Streiner &
Norman 2003, Heikkilä 2001), jolloin reliabiliteetin sisältö viittaa tutkimuksen
toistettavuuteen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa sillä tarkoitetaan mittarin
johdonmukaisuutta eli sitä, että mittari mittaa aina kokonaisuudessaan samaa asiaa.
Reliabiliteetissa erotetaan kaksi osatekijää: konsistenssi ja stabiliteetti. Konsistenssin
mittaaminen perustuu korrelaatiokertoimiin, jolloin samaan käsitteeseen kuuluvien
väittäminen tulisi korreloida keskenään. Paljon käytetty tunnusluku reliabiliteetin
mittaamiseksi on Cronbachin alfa. Sisäistä konsistenssia voidaan mitata myös jakamalla
mittari keinotekoisesti kahteen osaan tai faktorianalyysin avulla etsimällä
faktorirakenteen luotettavuusmitta (Metsämuuronen 2003, Streiner & Norman 2003).
Tässä tutkimuksessa sisäistä konsistenssia eli johdonmukaisuutta arvioitiin Cronbachin
alfa-kertoimilla sekä faktorianalyyseillä.
Cronbachin alfa lasketaan väittämien välisten keskimääräisten korrelaatioiden ja
väittämien lukumäärän perusteella. Mitä suurempi alfan arvo on, sitä yhtenäisempi
mittarin voidaan katsoa olevan. (Procter 1993.) Alfa-kertoimen arvo voi vaihdella välillä
0−1, ja arvo on sitä parempi, mitä lähempänä yhtä se on. Vähemmän kehittyneen mittarin
alfa-arvoa > 0,70 ja kehittyneemmän mittarin alfa-arvoa > 0,80 voidaan pitää hyvänä.
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(Heikkilä 2001, Alkula ym. 1995.) Yleisenä periaatteena pidetään, että alfan arvoja, jotka
jäävät alle 0,60, ei pitäisi hyväksyä (Nunnaly & Bernstein 1994). Metsämuurosen (2003)
mukaan tästä säännöstä ollaan kuitenkin vähitellen luopumassa, sillä alfan arvo mittarin
johdonmukaisuuden mittana on osin kiistelty. Tarkasteltaessa alfan arvoja osioiden sisällä
voidaan mittarin johdonmukaisuus todeta kohtalaiseksi. Hyvinvointia tukevan fyysisen
ympäristön latenttien muuttujien eli yläkäsitteiden alfan arvot vaihtelivat välillä
0,50−0,94 (taulukko 14). Korkein alfan arvo oli yläkäsitteellä ”kodin muutostyöt kotona
toimimista helpottavana” ja matalin yläkäsitteellä ”lähiympäristössä liikkuminen”. Kun
kirjallisuudessa on esitetty alfan arvoa 0,70 hyvänä kehittämisvaiheessa olevan mittarin
osalta, suurin osa fyysisen ympäristön yläkäsitteistä saavutti kehittämisvaiheessa riittävät
alfan arvot. Cronbachin alfan tarkastelussa on huomioitava, että väittämien määrän
noustessa myös alfan arvo nousee (Pett ym. 2003). Jatkossa on kehitettävä erityisesti
palveluiden saatavuuden (0,65), luonnonympäristössä tuttujen tapaamisen (0,60),
lähiympäristössä liikkumisen (0,50) ja siistin ympäristön (0,62) yläkäsitteitä lisäämällä
niille sisältöä kuvaavia väittämiä sekä tarkistettava muiden väittämien sisältö.
Hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön alfat olivat välillä 0,62−0,95, ja ne
osoittavat mittarin hyvää sisäistä johdonmukaisuutta yhtä yläkäsitettä lukuun ottamatta
(taulukko 24). Matalin alfan arvo oli yläkäsitteellä vertaistuen saaminen, jota tulee
jatkossa kehittää sisällöllisesti. Korkein alfan arvo oli yläkäsitteellä omaiset osana
sosiaalista kanssakäymistä. Hyvinvointia tukevan symbolisen ympäristön alfat olivat
pääosin riittävät vaihdellen välillä 0,51−0,90 (taulukko 34). Korkein alfa oli yläkäsitteellä
usko jaksamista tukevana ja matalin fyysisen ympäristön vapauden tunnetta kuvaavalla
yläkäsitteellä. Myös tässä osiossa matalimmat alfan arvot saaneet yläkäsitteet sisälsivät
vain kaksi väittämää, mikä osaltaan on saattanut vaikuttaa matalaan alfan arvoon.
Mittarin edelleen kehittämiseksi ja sisäisen johdonmukaisuuden parantamiseksi on
jatkossa heikoimmat alfan arvot saaneille yläkäsitteille mahdollisesti lisättävä väittämiä
sekä tarkasteltava ja kehitettävä niitä sisällöllisesti.
Sisäisen yhteneväisyyden tarkastelun tulokset faktorianalyysien osalta on esitetty
luvussa 8. Faktorianalyysien tulokset osoittavat, että kyseiset faktorit voidaan sisällyttää
mittariin. Väittämien kommunaliteettien ollessa kaikissa osioissa kohtuullisen korkeita
voidaan niiden todeta mittaavan melko luotettavasti faktoreita (liitteet 6−8).
Ominaisarvotaulukko kertoo, kuinka paljon faktorit selittävät väittämien vaihtelusta.
Kaikkien faktoreiden ominaisarvot olivat yli yhden. Väittämien faktoroitavuutta voidaan
arvioida KMO:n eli Kaiserin–Meyerin–Olkinin mitan avulla. KMO on vahva indikaattori
kahden väittämän välisen yhteyden tarkastelussa. Mitta kertoo faktoroinnin edellytyksistä
seuraavasti: yli 0,90 on erinomaiset edellytykset, yli 0,80 hyvät edellytykset, yli 0,70 on
keskinkertaiset edellytykset, vähemmän kuin 0,60 on heikohkot edellytykset ja alle 0,50
olemattomat edellytykset. Alle 0,50:n menevät KMO:n arvot osoittavat, ettei faktorointia
kannata edes yrittää suorittaa. (Olkkonen & Saastamoinen 2005, Pett ym. 2003.)
Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että mittarin kehittämisvaiheessa yli 0,70:n
meneviä KMO-arvoja voidaan pitää hyvinä. Tarkasteltaessa pääkomponenttianalyysin
jälkeen laskettuja osioiden KMO:n arvoja voidaan todeta fyysisen ympäristön (0,79) ja
symbolisen ympäristön (0,74) osioiden yltävän keskinkertaiseen tulokseen ja mittarin
kehittämisvaiheen suosituksen mukaisesti hyvään tulokseen. Sosiaalisen ympäristön
osion KMO oli korkein (0,82), jolloin osioita voidaan pitää varsin onnistuneena.
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Stabiliteetissa on kysymys mittarin pysyvyydestä ajassa. Epästabiilissa mittarissa
näkyvät olosuhteiden ja vastaajan mielialan ynnä muiden satunnaisvirheiden vaikutukset
helposti. Mittarin pysyvyyttä voidaan tarkastella vertaamalla useampia ajallisesti
peräkkäisiä mittauksia. Monissa tapauksissa tämä reliabiliteetin mittaustapa ei ole
kuitenkaan toteuttamiskelpoinen. (Procter 1993.) Näitä toistomittauksia ei myöskään
tässä tutkimuksessa suoritettu.
Tutkimusaineiston laatuun ja kokonaisluotettavuuteen vaikuttavat mahdolliset mittarin
käsittelyvirheet, mittausvirheet, peitto- ja katovirheet sekä otantavirheet. Nämä ovat
tutkimuksen kokonaisluotettavuutta alentavia tekijöitä, jotka syntyvät aineistoa
hankittaessa. Ennen aineiston analysointia tarkasteltiin väittämien suoria jakaumia
mahdollisten virheellisesti tilasto-ohjelmaan syötettyjen arvojen korjaamiseksi eli
käsittelyvirheiden korjaamiseksi (Uhari & Nieminen 2001). Mittausvirheitä voi syntyä
mittausvälineiden epätarkkuuden, häiriötekijöiden, mittausmenetelmän tai mittarin
heikkouden vuoksi. Mittausvirhettä pyrittiin vähentämään mittarin esitestauksella.
Otantatutkimukseen liittyy aina otannasta aiheutuvaa satunnaisvirhettä sekä kadon
aiheuttamaa vääristymää. (Heikkilä 2001.) Tutkimuksen viimeisen aineiston kato oli 35
prosenttia, ja siihen on laskettu mukaan palauttamattomat ja hylätyt lomakkeet.
Kohderyhmän ollessa ikääntyneet oli kadon suuruus odotettu. Vastausprosenttia voidaan
kuitenkin
pitää
hyvänä
suhteutettuna
se
postikyselynä
toteutettuun
aineistonkeruumenetelmään sekä kohderyhmän ikään. Katoa sukupuolen mukaan
tarkasteltuna naiset olivat miehiä aktiivisempia vastaamaan, sillä naisista kyselyyn vastasi
70 % ja miehistä 61 %. Heikkilän (2001) mukaan postikyselyissä vastausprosentti jää
yleensä alle 60 prosentin. Kadon määrään on oletettavasti vaikuttanut se, että ikäryhmän
terveydentila saattaa vaihdella päivästä toiseen ja vastaaminen kyselyyn vaikeutuu.
Oletuksena on, että kato muodostui osittain niistä ikääntyneistä, joita ei voitu tavoittaa
heikentyneen terveydentilan vuoksi. Osa lomakkeista (6) palautui tutkijalle myös väärän
osoitetiedon vuoksi. Eläkeliitto ry:ltä saadun tiedon mukaan ikääntyneille on lähetetty
viime vuosina runsaasti erilaisia kyselyitä, joten osa kadosta selittynee myös
kyllästymisenä kyselyihin vastaamiseen.
Mittarin esitestausaineisto tulisi kerätä samalla tavalla ja samalta kohderyhmältä kuin
varsinainen tutkimusaineisto. Tästä syystä molemmat määrälliset aineistot kerättiin
Eläkeliitto ry:n jäsenrekisterin kautta postikyselynä. Otanta suoritettiin Eläkeliitto ry:n
jäsenrekisteristä ositetulla satunnaisotannalla. Erilaisten yhdistysten jäsenrekisterien
käyttäminen saattaa johtaa siihen, että tutkimukseen valikoituu aktiivisia tiedonantajia ja
tutkimustulokset vääristyvät. Eläkeliitto ry. on kuitenkin Suomen eläkeläisten
yhdistyksistä suurin.
Konfirmatorisen faktorianalyysin toteuttamisessa puuttuvat tiedot ovat ongelmallisia,
sillä Amos-ohjelmisto ei anna kaikkia mahdollisia sopivuuden tunnuslukuja eikä
modifikaatioindeksejä, mikäli aineistossa on yksikin puuttuva tieto. Puuttuvia tietoja on
kuitenkin lähes aina aineistoissa, mutta se voidaan korvata esimerkiksi keskiarvolla tai
poistaa puuttuvia tietoja sisältävät havaintoyksiköt kokonaan (Nummenmaa ym. 1997).
Puuttuvien tietojen korvaamisessa päädyttiin keskiarvoon, sillä puuttuvia tietoja
sisältäneiden havaintoyksiköiden poistaminen olisi pienentänyt tutkimusaineistoa ja
johtanut siihen, ettei aineisto olisi ollut enää edustava. Puuttuvan tiedon korvaaminen
keskiarvolla voi kuitenkin pienentää väittämän vaihtelua. Yksittäisten puuttuvien tietojen
määrä ei kuitenkaan ollut niin suuri, että puuttuvien tietojen korvaamisesta olisi
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muodostunut väittämien vaihteluun olennaisesti vaikuttava tekijä. Tätä tukee myös se,
että analyysit tehtiin aineistolle myös siten, että puuttuvat tiedot olivat mukana. Tällöin
Amos ei tuottanut kaikkia tunnuslukuja, mutta muiden tilastollisten tunnuslukujen
(standardoidut regressiokertoimet ja korrelaatiokertoimet) perusteella käsitteiden rakenne
oli samanlainen, joten puuttuvien tietojen korvaaminen keskiarvoilla ei heikentänyt
tutkimustulosten luotettavuutta.

10.1.3 Kehitetyn teorian luotettavuus
Teoriaa pohjoissuomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä
kehitettiin teorian kehittämisen vaiheita noudattaen, eikä missään vaiheessa esiintynyt
tutkimuksen luotetavuutta merkittävästi heikentäneitä tekijöitä. Teorian testaamisessa
käytettiin konfirmatorista faktorianalyysiä Amos-ohjelmalla, jonka perusteella voidaan
teorian validiteetti ja reliabiliteetti todeta suhteellisen hyviksi. Analyysin tuloksena
esitetyt tilastolliset arvot ja aineistoon sopivuuden tunnusluvut ovat kaikkien testattujen
mallien osalta riittävät.
Teorian testaamiselle asetetut hypoteesit toteutuivat hyvin fyysisen ja sosiaalisen
ympäristön osalta. Symbolisen ympäristön osalta hypoteesit todentuivat hyvin kaikilta
muilta osin, mutta hyvinvoinnin ideaalisissa ominaisuuksissa on kehitettävää
yläkäsitteiden todentamiseksi entistä paremmin. Hyvinvoinnin ideaalisissa
ominaisuuksissa kaksi yläkäsitettä (asuinyhteisöön liittyvät pelot ja arjesta irtautuminen)
korreloivat vain heikosti keskenään. Lisäksi arjesta irtautuminen korreloi suhteellisen
voimakkaasti luonnon hengelliseen ulottuvuuteen, joka osoittaa, että arjesta irtautuminen
liittyy ideaalisten ominaisuuksien lisäksi hyvinvoinnin normatiivisiin ominaisuuksiin
(kuvio 25). Jatkossa teoriaa tulisikin kehittää siten, että asuinyhteisön turvallisuus ja
asuinyhteisöön liittyvät pelot muodostaisivat turvallisuuden pääkäsitteen ja arjesta
irtautumisen kokemusta kehitettäisiin sisällöllisesti omaksi yläkäsitteekseen.
Teorioita voidaan arvioida niiden selkeyden, yksinkertaisuuden, yleisyyden,
empiirisen täsmällisyyden ja johdettavissa olevien seurauksien perusteella (Bredow 2004,
Marriner-Tomey 1994). Teorian rakenteellista selkeyttä on lisätty havainnollistamalla yläja pääkäsitteitä erilaisin kuvioin sekä raportoimalla tarkasti käsitteiden rakentamisen
vaiheet. Teoriassa käytettyjen yläkäsitteiden nimet ovat pääosin useammasta kuin yhdestä
sanasta muodostettuja. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska niissä haluttiin yhdistää sekä
ympäristöä että hyvinvointia kuvaava ominaisuus. Teorian lähtökohtana on sangen
abstrakti ympäristön käsite, jota on aikaisemmin määritelty eri näkökulmista tieteenalasta
riippuen. Tätä teoriaa arvioitaessa on otettava huomioon, että ympäristökäsitettä on
tarkasteltu hoitotieteen ja hyvinvoinnin konteksteissa. Teorian käsitteiden välisten
suhteiden havainnollistamiseksi tulososio sisältää runsaasti kuvioita ja taulukoita. Teoria
on sisällöltään varsin laaja, mutta sen käsitteet ovat rakenteeltaan selkeät ja täsmällisesti
määriteltävissä.
Keskitason teorioilla pyritään yleistettävyyteen tietyn ilmiön osalta. Tarkoituksena ei
kuitenkaan ole kaiken kattava teoria, joka voidaan yleistää kaikkiin yksilöihin kaikissa
hoitamisen ympäristöissä (Higgins & Moore 2000.) Tässä tutkimuksessa tarkoituksena
oli rakentaa teoria, joka voidaan yleistää vain kotona asuviin ikääntyneisiin. Teorian
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yleistettävyyteen vaikuttaa myös tiedonantajien mahdollinen valikoituminen (Polit &
Beck 2004). Tarkasteltaessa tiedonantajien demografisia taustatietoja voidaan
tiedonantajien katsoa edustavan suhteellisen hyvin perusjoukkoa. Keski-ikä sijoittui
kohderyhmän (65−74-vuotiaat) puoleenväliin, ja molemminpuoliset ikäryhmät
muodostuivat suhteellisen tasaisiksi. Myös naisten ja miesten suhteellinen osuus
noudatteli kyseisen ikäryhmän sukupuolijakaumaa. Näin ollen teoria voidaan suhteellisen
hyvin yleistää koskemaan pohjoissuomalaisia ikääntyneitä.
Teorian empiirinen täsmällisyys liittyy teorian testattavuuteen ja käyttökelpoisuuteen
(Marriner-Tomey 1994). Lisäksi teoriasta on pystyttävä muodostamaan hypoteeseja
(Walker & Avant 1992). Kehitetyn teorian empiiristä täsmällisyyttä voidaan pitää hyvänä,
koska sen induktiivisesti määritellyt käsitteet on pystytty operationalisoimaan väittämiksi
ja käsitteiden rakenne on empiirisesti verifioitu. Lisäksi käsitteiden väliset yhteydet on
testattu empiirisesti. Historiallisuuden pääkäsite vaatii kuitenkin jatkoanalyyseja ja
lisäaineistoa, jotta myös ”kaikille yhteisen historian” käsitteestä voidaan muodostaa
väittämiä käsitteen rakenteen todentamiseksi. Teoriaa ei sellaisenaan voida soveltaa
käytännön hoitotyöhön, vaan sen käyttökelpoisuus ilmenee hoitotyön koulutuksen ja
hoitotyöntekijöiden ajattelun apuvälineenä. Teoriassa käytettyjä käsitteitä voidaan
hyödyntää jäsenneltäessä ja määriteltäessä ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa
ympäristöä.
Teorian johdettavissa olevat seuraukset liittyvät tutkimuksen ja käytännön
ohjaamiseen, uusien ideoiden tuottamiseen sekä hoitotyön keskeisen mielenkiinnon
kohteen erottamiseen muista ammattialoista (Chinn & Kramer 1999). Teoria
pohjoissuomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä on keskitason
teoria, jota voidaan soveltaa muissa tutkimuksissa. Tällöin teorian käsitteet ohjaavat
erilaisia jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksina voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka
hyvinvointia tukevissa ympäristöissä ikääntyneet asuvat. Tämän jälkeen teoria voi ohjata
hoitotyön käytäntöä tai antaa erilaisia suosituksia sen kehittämiseksi. Nyt kehitetty teoria
tuottaa osaltaan uusia käsitteitä ikääntyneiden ”ympäristöhyvinvoinnin” tukemiseksi
erityisesti hoitotieteen näkökulmasta.

10.2 Tulosten ja niiden merkityksen tarkastelu
Tutkimuksessa rakennettiin teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden
hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Lähtökohtana oli, että ikääntyneet itse määrittivät
hyvinvointia tukevan ympäristön ominaisuuden haastatteluissa. Perusajatuksena
hyvinvoinnin tarkastelussa oli, että ympäristö toimii eräänlaisena hyvinvoinnin
resurssina. Tuloksissa ikääntyneiden hyvinvointia tukeva ympäristö määrittyy fyysisen
ympäristön rakenteellisten, sosiaalisen ympäristön vuorovaikutussuhteiden ja symbolisen
ympäristön kokemuksellisten ominaisuuksien kautta. Hyvinvointia tukevaa ympäristöä
voidaan lähestyä kahdesta suunnasta, joista ensimmäisessä tarkastellaan niitä ympäristön
ominaisuuksia, jotka tukevat hyvinvointia. Tällöin kukin ympäristön osa-alueista tukee
ikääntyneiden sekä fyysistä, sosiaalista että psyykkistä hyvinvointia. Toinen vaihtoehto
on tarkastella hyvinvointia tukevaa ympäristöä hyvinvoinnin näkökulmasta, jolloin
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puolestaan fyysistä hyvinvointia voidaan tukea fyysisen, sosiaalisen ja symbolisen
ympäristön ominaisuuksilla.
Hyvinvointia tukeva fyysinen ympäristö määrittyy pohjoisen ympäristön, turvallisen
toiminnan mahdollistavan ja fyysisesti viihtyisän ympäristön käsitteiden kautta. Tulokset
osoittavat että fyysisen ympäristön omaisuuksilla voidaan tukea niin fyysistä, sosiaalista
kuin psyykkistä hyvinvointia. Yhtäältä ne voivat myös heikentää hyvinvointia tai asettaa
sille erityishaasteita. Erityisesti pohjoisen ympäristön tekijät asettavat omat
vaatimuksensa ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiselle, sillä tulosten mukaan
lämpötilatekijät, pimeät vuodenajat ja talvikelit vaikeuttavat ikääntyneiden ulkona
liikkumista ja arkielämää. Aikaisemmissa tutkimuksissa fyysisen aktiivisuuden on
osoitettu ylläpitävän elämänlaatua ja hyvinvointia (McReynolds & Rossen 2004,
Raitanen & Kuikka 2004, Ståhl ym. 2001, McAuley ym. 2000) sekä vastaavasti
mahdollisuus liikkumiseen luo edellytykset sosiaalisille suhteille ja vuorovaikutukselle
(Jyrkämä 1995). Pohjoisen ympäristön ominaisuudet uhkaavat tätä yhdistelmää.
Lämpötilatekijät liittyvät ikääntyneiden fyysiseen hyvinvointiin kylmä- ja kuumaoireiden
myötä. Ulkoilua vältetään näiden oireiden seurauksena, ja samalla toiminta kotona voi
vaikeutua. Sosiaalisten suhteiden kaventumisesta seuraa yksinäisyyttä ja
masentuneisuutta. Myös Routasalon ja Pitkälän (2003a) mukaan alentunut toimintakyky
estää osallistumisen erilaisiin tapahtumiin ja johtaa yksin jäämiseen tai yksinäisyyteen.
Liikkumisen vähentyessä myös sosiaalinen kanssakäyminen voi vähentyä. Mielikuva
vanhuksesta unohdettuna lumen keskelle ei aina ole harhaa, sillä pohjoisen ympäristön
tekijät ”sitovat” osan ikääntyneistä kotiinsa. Kodin ulkopuolisten kontaktien vähyys voi
tällöin laskea ikääntyneiden mielialaa, joka erityisesti pimeinä vuodenaikoina on alttiimpi
muutoksille. Ikääntyneiden kohdalla syyt talvikuukausien mielialan laskuun voivat olla
monien tekijöiden summa: pimeys, pohjoisessa ympäristössä liikkumisen vaikeus ja
sosiaalisen kanssakäymisen rajoittuminen. Talvella on osin aliarvostettu mutta merkittävä
rooli
tarkasteltaessa
ikääntyneiden
hyvinvointia.
Ikääntyneiden
kohdalla
merkitykselliseksi nousee liikkumisen ja vaihtoehtoisen toiminnan mahdollistaminen
talviaikana fyysisen aktiivisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseksi sekä
mahdollisen pimeyden mielialavaikutuksen helpottamiseksi.
Kodissa tehtävät muutostyöt ja erilaiset apuvälineet tukevat ikääntyneiden kotona
asumista erityisesti terveydentilan ja liikuntakyvyn heikentyessä. Vaaraman (2004)
mukaan asunnossaan liikuntaesteitä omaavilla on kaksinkertainen riski toimintakyvyn
ongelmiin verrattuna esteettömissä asunnoissa asuviin. VTT:n tutkimustulosten (2006)
mukaan seniorien ja vanhusten halu asua pitkään kotona tai tutulla asuinalueella
edellyttää lähitulevaisuudessa asuntojen korjausrakentamista. Kotona asumisen
tukeminen muuttamalla asuntoja toiminnallisuudeltaan ikääntyneille sopiviksi on myös
yhteiskunnalle edullista. (VTT 2006.) Tulevaisuudessa ympäristön laatu myös
esteettömyyden osalta tulee varmasti parantumaan, sillä Kauton (2004) mukaan
elinkaariajattelu on vahvistunut rakentamisessa.
Fyysisen ympäristön ominaisuuksista luonnonympäristö liittyy ikääntyneiden
hyvinvointiin moniulotteisimmin. Puistot, luonto, piha-alueet ja muut vihreyttä sisältävät
paikat koetaan mielekkäiksi liikuntapaikoiksi fyysisen kunnon ylläpitämisessä. Samat
paikat houkuttelevat ikääntyneitä tapamaan toisiaan, jolloin kiinnittämällä huomiota
asuinympäristön luonnonomaisiin piirteisiin voidaan tukea sosiaalista hyvinvointia.
Luontoon liittyy myös ominaisuuksia, jotka tukevat ikääntyneiden psyykkistä
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hyvinvointia. Luonnonympäristössä liikkuminen oli yhteydessä hyväksi koettuun
mielialaan. Tulokset eivät anna vastausta siihen, onko hyväksi koettu mieliala osittain
seurauksena luonnonympäristössä liikkumisesta vai liikkuvatko luonnonympäristössä
vain ne, jotka kokevat mielialansa hyväksi. Tulos on kuitenkin yhdenmukainen elvyttävää
ja
terapeuttista
ympäristöä
tarkastelleiden
tutkimusten
kanssa,
joissa
luonnonympäristössä liikkumisella ja oleskelemisella on todettu olevan mielialaa
kohottava vaikutus (Korpela ym. 2001, Williams & Harvey 2001, Herzog & Chernick
2000, Parsons ym. 1998, Ulrich ym. 1991).
Myös viihtyisäksi koettu asuinympäristö muodostuu pitkälti luonnonympäristön
elementeistä, jotka ylläpitävät kokemusta hyvinvoinnista. Luonnonympäristö tarjoaa
lisäksi paikkoja yksin olemiseen, tunteiden purkamiseen ja arjesta irtautumiseen. Tämän
tutkimuksen luonnonympäristöön kohdistuvat tulokset ovat yhteneväisiä Rappen (2005)
tutkimukseen, jossa kohderyhmänä olivat pitkäaikaishoidossa olevat vanhukset. Tulosten
mukaan viherympäristö toi iloa, kohensi mielialaa ja viherympäristössä ulkoilu oli
yhteydessä itsearvioituun terveyteen (Rappe 2005). Myös useissa kansainvälisissä
tutkimuksissa on tarkasteltu luonnonympäristön merkitystä yksilön kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin kannalta (Jones & Haight 2002). Fosterin ja kumppaneiden (2004)
tutkimuksen mukaan asunnon lähellä sijaitsevilla puistoalueilla on myönteinen vaikutus
miesten liikkumiseen. Julkisten puistoalueiden tulisikin tarjota paikkoja ikääntyneiden
vapaa-ajanviettoon, aktiviteetteihin sekä ystävien tapaamiseen (Krenichyn 2004, Takano
ym. 2002).
Siistin ja luonnonympäristön mukanaan tuomaa asumisviihtyvyyttä korostavat
ikääntyneet pitivät keskeisinä myös kunnossapidettyjä kulkuväyliä sekä lähiympäristössä
liikkumista. Tämä tukee aikaisempia tutkimustuloksia siitä, että viihtyisäksi (Mota ym.
2005, Rutt & Coleman 2005, Giles-Corti & Donovan 2002a) ja turvalliseksi koettu
asuinympäristö houkuttelee ikääntyneitä liikkumaan (Li ym. 2005, Brownson ym. 2004,
Ayis ym. 2003, Pikora ym. 2002).
Hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön pääkäsitteiksi muodostuivat avun
saaminen, yhteydenpito omaisiin, ystävät hyvinvoinnin tukijoina ja viihtyisä
asuinyhteisö. Ikääntyessä palveluiden ja avun saatavuudesta muodostuu kotona asumisen
edellytys asuinpaikasta riippumatta. Avun saaminen määritellään harvoin
elämänlaatutekijäksi, mutta sen merkitys ikääntyneiden hyvinvoinnille on kiistaton
(Tenkanen 2003). Hyvä taloudellinen toimeentulo mahdollistaa lisäavun saaminen kotiin.
Kaupungissa asuvien osalta palveluiden saatavuus liittyy monipuolisuuteen, kun taas
maaseudulla asuvat arvostavat kulkuyhteyksiä palveluihin. Omaiset ja ystävät ovat
merkittävässä asemassa avun antajina. Tulevaisuuden haasteeksi nouseekin erityisesti
niiden ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen, jotka asuvat haja-asutusalueella
kaukana omaisistaan. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan juuri maaseudulla ja hajaasutusalueilla asuvat korostavat avun saamisen merkitystä kotona asumisen tukena.
Nykytilanteessa juuri heidän avunsaamisensa on tulevaisuuden kysymysmerkki.
Kysymys kuuluukin, voidaanko kehittää uusia lähipalvelumuotoja taajamien ulkopuolelle
vai onko maaseudun ikääntyneiden ainoa vaihtoehto tulevaisuudessa muuttaa lähemmäs
palveluita. Muutto kotoa ei ole yksiselitteistä, sillä tulokset osoittavat, että erityisesti
pitkään samassa paikassa asuneet ovat sidoksissa asuinympäristöönsä myös tunnetasolla.
Sosiaalisen hyvinvoinnin osalta omaisten kesken kyläileminen sekä ystävien
tapaaminen ovat tärkeimmät sosiaalisen kanssakäymisen muodot. Tämän sosiaalisen
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kanssakäymisen myötä ikääntyneelle muodostui välittämisen kokemus. Lisäksi omaisten
hyvinvointia tukevat ominaisuudet liittyvät perheeltä saatavaan sosiaaliseen tukeen
(Phinney 2006, Lam & Boey 2005). Lasten lähellä asumisen on todettu lisäävän
kasvokkain tapahtuvaa yhteydenpitoa ja vastaavasti maantieteellisen etäisyyden
vähentävän tällaisen yhteydenpidon määrää (Hurme & Metsäpelto 2004). Tiikkaisen ja
kumppaneiden
tutkimuksessa
(2004)
puhelin
muodostui
keskeiseksi
yhteydenpitomuodoksi toisiin ihmisiin. Teleterveydenhuollon piirissä onkin kehitetty
erityisesti puhelimeen liittyviä yhteydenpito-ominaisuuksia, joiden avulla voidaan tukea
ikääntyneiden kotona asumista, yhteydenpitoa ja avun saamista (ks. Timonen 2004, Ohta
ym. 2002). Suuntaus, jossa ikääntyneiden kotiin viedään entistä enemmän teknologiaa,
mahdollistaa tulevaisuudessa kodin ulkopuoliset kontaktit entistä paremmin myös hajaasutusalueilla ja toimintakyvyn heikentyessä. Vastaavasti taajama- ja kaupunkialueella
asuvilla erilaiseen harrastustoimintaan osallistumisen kannustamisella ja houkuttelevien
viherympäristöjen rakentamisella voidaan ennaltaehkäistä yksinäisyyttä.
Symbolinen ympäristö muodostui hyvinvoinnin ideaalisista ominaisuuksista,
hengellisyydestä, hyvinvoinnin normatiivisista ominaisuuksista ja historiallisuudesta.
Myös ideaalisiin ominaisuuksiin lukeutuva asuinympäristöön liittyvä turvallisuuden
kokemus tukee osaltaan ikääntyneiden hyvinvointia. Se liittyy naapureilta saatavaan
apuun sekä naapureiden läheiseen sijaintiin. Tunne siitä, että naapurit huolehtivat
toisistaan lisää turvallisuuden tunnetta (Sallis ym. 1998). Myös Zierschin ja
kumppaneiden (2005) tutkimuksessa asuinyhteisön kokeminen turvalliseksi liittyi
tuttuihin ihmisiin sekä avuliaisiin naapureihin. Sallisin ja kumppaneiden (1998)
eurooppalaisen hyvinvointitutkimuksen mukaan osalla isoissa kaupungeissa asuvista ja
erityisesti yksin asuvista ikääntyneistä ongelmana on, etteivät he tunne naapureitaan
riittävän hyvin pyytääkseen apua (Schlettwein-Gsell ym. 1991). Tämä voi olla
tulevaisuuden haaste myös Suomessa ja erityisesti tuettaessa kaupungeissa ja
kerrostaloissa asuvien ikääntyneiden hyvinvointia.
Hengellisyys on yksi psyykkistä hyvinvointia tukevista tekijöistä. Hengellisyys
ilmenee perinteisen uskontoon liitetyn voiman ja turvallisuuden kokemuksen lisäksi
myös luonnon hengellisten ominaisuuksien kautta. Chuengsatiansupin (2003) mukaan
hengellisyyden ilmenemisessä ajallisella vuosirytmillä on merkitystä. Esimerkiksi
kalenteriin sidoksissa olevat rituaalit (joulu ja pääsiäinen) voidaan mielestäni rinnastaa
hengellisyyden ilmentymiseen vuodenaikojen vaihteluihin liittyen. Tällöin keväällä
luonnon heräämiseen liittyvät erilaiset rituaalit muistuttavat osaltaan näitä aikaisemmin
uskonnollisuuteen liittyviä rituaaleja. Samoin luonnossa on muitakin hengellisyyteen
viittaavia elementtejä, kuten myyttejä (menninkäiset, metsätontut jne.), joilla ylläpidetään
mystiikkaa ja uskomuksia osana elämän sisältöä. Myös Milligan ja kumppanit (2004)
toteavat, että kasvun ja luonnonuudistumisen seuraaminen lisäävät ikääntyneiden
kokemusta hyvinvoinnistaan.
Tuloksissa naiset korostivat miehiä enemmän ”pehmeitä” hyvinvointia tukevia
ominaisuuksia, kuten turvallisuutta, välittämisen kokemusta ja ympäristön hengellisiä
ulottuvuuksia. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia.
Naisten keskuudessa turvattomuuden kokemuksen on todettu olevan usein miehiä
yleisempää (Ziersch ym. 2005, Lindström ym. 2003). Samoin Kristofferzonin ja
kumppaneiden (2005) tutkimuksessa naiset korostivat seurakunnan merkitystä sosiaalisen
tuen saamisessa.
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Tarkasteltaessa ikääntyneiden ympäristökokemuksia elämänhistoriaa ei voi sivuttaa ja
sillä on suurempi merkitys kuin esimerkiksi aikuisuuden ympäristösuhdetta
tarkasteltaessa (Saarenheimo 1997, Jyrkämä 1995). Lähtökohtana ympäristön
kokemisessa on sosiaalis-historiallinen tilanne sekä se ympäristö, jossa ikääntynyt on
elänyt (Jyrkämä 1995). Muistot aktivoituvat kuitenkin nykyhetkestä, ja niiden kerrontaa
ohjaavat sosiaaliset ja kulttuuriset tarkoitusperät (Saarenheimo 1997). Ikääntyneiden
kotona selviytymisen voimavaraksi muodostuvat hänen pitkän elämänsä aikaiset
ympäristökokemukset ja elämän muovaamat ympäristön lukemisen avaimet (Piekkari
2000). Tässä tutkimuksessa muistot ja asuinhistoria muodostuivat konkreettisiksi
elämänhistoriaan liittyviksi voimavaroiksi asumisviihtyvyyden ja jaksamisen tuen
näkökulmista. Myös muissa tutkimuksissa muistojen on todettu olevan merkittävä
ikääntyneiden hyvinvointia tukeva tekijä. Noreksen (1993) mukaan muistelulla on
merkitys ikääntyneen kokemukseen selviytymisestä, sillä muisteleminen jäsentää
ikääntyneelle käsitystä siitä, millainen elämä on ollut ja antaa mahdollisuuden arvioida
omaan elämään sisältyvää tarkoitusta. Myös Ruffing-Rahalin (1998) mukaan
ikääntyneiden naisten hyvinvoinnin kokemukseen kuuluvat taulut ja valokuvat kodin
seinillä, sillä ne ylläpitävät muistia ja elämän tarkoituksellisuuden kokemusta.
Teoriassa yhdeksi symbolisen ympäristön normatiiviseksi ominaisuudeksi muodostui
sairauden rajoittavuuden kokemus. Myös muissa tutkimuksissa yleisimpiä estetekijöitä
esimerkiksi harrastustoimintaan osallistumiselle ovat olleet heikentynyt terveys,
harrastusten puuttuminen läheltä sekä harvemmin myös perheenjäsenen sairastuminen ja
hänestä huolehtiminen (Ruoppila 2004). Rajoittavuuden kokemus osana teoriaa tukee
Lawtonin (1975) näkemystä siitä, miten fyysisen ympäristön ominaisuudet voivat
ylläpitää kokemusta ”raihnaisuudesta”. Kokemus sairaudesta ja terveydestä määrittyvät
arkielämän tilanteiden, tapahtumien ja henkilöiden kanssa vuorovaikutuksessa
(Taivalantti ym. 2005), jolloin muokkaamalla ikääntyneiden sosiaalista ja fyysistä
ympäristöä toimintakykyä tukevaksi voidaan vähentää sairauden rajoittavuuden
kokemusta. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan sairauden rajoittavuuteen voidaan
vaikuttaa ensisijaisesti kiinnittämällä huomiota apuvälineisiin ja kotiin saatavaan apuun.
Geronteknologian entistä monipuolisempi vieminen ikääntyneiden koteihin auttaa
ikääntyneitä hyödyntämään jäljellä olevaa toimintakykyä ja vähentämään näin kokemusta
rajoittavuudesta.
Myös useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on käsitelty ikääntyneen halua asua omassa
kodissaan (vrt. Ronkainen ym. 2002, Backman 2001). Ympäristön symbolisten
elementtien tarkastelu antaa tälle pohdinnalle uusia näkökulmia ja auttaa ikääntyneen
läheisiä ja hoitajia ymmärtämään paremmin tätä niissäkin tilanteissa, joissa ikääntyneen
ja hänen omaistensa käsitykset kotona asumisen mahdollistumisesta eivät kohtaa. Muutto
uuteen paikkaan ei ole koskaan ongelmatonta (Ala-Nikkola 2003, Vakimo 2001). Kodin
normatiiviset elementit, kuten vapaudentunteen säilyminen sekä kotiympäristöön ja
lähialueisiin liittyvä elämänhistoria, tunteet ja muistot, osaltaan vahvistavat kotiin
kiintymistä. Ne voivat olla hyvin voimakkaasti hyvinvointia tukevia elementtejä, jolloin
toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät tekijät jäävät ikääntyneelle itselleen toissijaisiksi.
Tuloksissa pitkän asuinhistorian koettiin lisäävän asumisviihtyvyyttä. Erityisesti
yksinäisyyden kokemus liittyi asuinhistorian merkityksen korostumiseen. Tämä antaa
viitteitä siitä, että ikääntyneet voivat toivoa pitkäkestoista kodissa asumista
yksinäisyydenkin uhalla.
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Väestön ikääntymiseen liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin on pyritty vastaamaan
viimevuosina sekä kuntatasolla että useissa yksittäisissä kehittämishankkeissa.
Kuntatasolla keskeisiksi ovat muodostuneet yksittäisten kuntien vanhuspoliittiset
linjaukset (ks. Kuusamon vanhuspoliittinen strategia, Espoon vanhuspoliittinen ohjelma)
sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen. Vanhuspolitiikalla tarkoitetaan ikääntyvän
väestön aseman ja tarpeet huomioon ottavaa yhteiskuntapolitiikkaa, joka luo edellytykset
myös ikääntyneiden parissa tehtävälle hoitotyölle (Virnes ym. 2006). Vanhuspoliittiset
linjaukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet palveluiden tarjoamiseen ja niiden
rakenteeseen sekä, fyysiseen asuinympäristön turvallisuuteen kuten esteettömyyteen.
Tämän tutkimuksen tulokset antavat lisää tietoperustaa myös näiden linjausten
laatimiseen ja toteuttamiseen. Teoriassa kuvatut fyysisen, sosiaalisen ja symbolisen
ympäristön hyvinvointia tukevat ominaisuudet kuvastavat niitä tarpeita, joihin
yksittäisten kuntien vanhuspoliittisilla ohjelmilla tulisi vastata. Esimerkiksi
luonnonympäristöä sisältävän turvallisen liikkumisen mahdollistavan ympäristön
rakentaminen edistää ikääntyneiden kotona asumista ja on yksi esimerkki tulosten
hyödyntämisestä osana vanhuspoliittisia ohjelmia.

10.3 Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle
Tutkimus edustaa hoitotieteellistä perustutkimusta, jossa on tuotettu keskitason teoria
ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Teoriassa on konkretisoitu varsin
abstrakteja ympäristön käsitteitä yhdistämällä niitä ikääntyneiden hyvinvointiin.
Fyysisen, sosiaalisen ja symbolisen ympäristön hyvinvointia tukevat ominaisuudet
määrittyvät ikääntyneiden itsensä kokemana. Tämä osaltaan lisää gerontologisen
hoitotieteen tietoperustaa, sillä aikaisempi tutkimus on ollut pitkälti vain fyysiseen
ympäristöön kohdistuvaa. Uutta näkökulmaa ympäristön ja hyvinvoinnin tarkasteluun
lisää myös pohjoinen ympäristö ja sen liittäminen ikääntyneiden hyvinvointiin
vaikuttavaksi tekijäksi. Aikaisempaa hoitotieteen tutkimusta pohjoisen ympäristön
erityispiirteisiin liittyen ei ole tehty. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon työntekijät voivat
käyttää tuotettua teoriaa eräänlaisena ajattelun tai päätöksenteon apuvälineenä, jolloin
mahdolliset hyvinvointia uhkaavat tekijät ympäristössä voidaan poistaa, kun ne
havaitaan. Lisäksi sitä voidaan käyttää vastaavasti hoitotyön koulutuksessa jäsentämään
opetusta ympäristön ja hyvinvoinnin suhteen.
Väitöskirja on raportoitu teorian kehittämisen vaiheita noudattaen. Sitä voidaan
käyttää esimerkkinä induktiivis-deduktiivisesti kehitetystä teoriasta, jossa yhtenä
keskeisenä teorian kehittämisen osana on teorian testaaminen tilastollisin menetelmin.

10.4 Jatkotutkimushaasteet
Jatkotutkimushaasteeksi nousee teorian edelleen kehittäminen ympäristön osa-alueittain
etsimällä pääkäsitteisiin entistä yksityiskohtaisempaa tietoa ja näin laajentaa teoriaa
sisällöllisesti. Nyt esitettyjen tulosten entistä syvällisempään tarkasteluun voidaan
jatkossa käyttää useita erilaisia menetelmiä. Erityisesti symbolisen ympäristön osalta
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elämänkerta- tai syvähaastattelut antaisivat yksityiskohtaisempaa tietoa pääkäsitteiden
sisällöistä, sillä määrällisin menetelmin varsin abstraktien käsitteiden sisältöä on vaikea
jatkossa kehittää. Jatkossa teoriaa voitaisiin testata myös yli 74-vuotiaiden ikääntyneiden
osalta, ja tarkastella saavatko hyvinvointia tukevan ympäristön ominaisuudet erilaisen
muodon kuin 65−74-vuotiailla testatussa aineistossa.
Teoriaa voitaisiin testata myös muualla kuin Pohjois-Suomessa asuvien ikääntyneiden
osalta ja verrata saatuja tuloksia nyt kehitettyyn teoriaan. Jatkossa on tarkoitus myös
selvittää, kuinka hyvinvointia tukevissa ympäristöissä ikääntyneet eri puolilla Suomea
asuvat, käyttämällä teoriaa mittauksen lähtökohtana. Kansainvälisissä tutkimuksissa on
tehty vertailevaa tutkimusta maaseutu- ja kaupunkiympäristöjen osalta (Maestre
Castelblanque ym. 2005, Zimmer & Kwong 2004, Scott & Jacks 2000, Verheij 1996),
mutta Suomessa se on ollut vähäistä. Tavoitteena onkin selvittää, onko eri puolilla ja
erilaisissa ympäristöissä asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevan ympäristön eri osaalueissa eroja.
Taustatietokysymyksillä oli tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä yksittäisiin ympäristön
käsitteisiin, mutta koko teorialle yhteneväisiä taustaolettamuksia ei tässä vaiheessa
löydetty. Jatkotutkimushaasteeksi nousee taustatietojen ja teorian välisten yhteyksien
tarkastelu mahdollisten koko teoriaa koskevien taustaolettamusten löytämiseksi.
Teoriassa luonnonympäristö muodostui keskeiseksi ikääntyneiden hyvinvointia
tukevaksi ominaisuudeksi. Jatkossa tutkimuksessa voitaisiin ottaa yhdeksi kohdealueeksi
erityisesti luonto ja sen syvemmän merkityksen tarkastelu suhteessa ikääntyneiden
hyvinvointiin. Toimivan viherympäristön rakentaminen taajamaan voisi toimia
interventiona ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisessa, ja seurantatutkimuksen avulla
voitaisiin tarkastella luonnonympäristön vaikutuksia ikääntyneiden hyvinvointiin sekä
passiivisen että aktiivisen osallistumisen tasoilla.

11 Päätelmät
Tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat päätelmät:
1. Pohjoisen ympäristön ominaispiirteet lämpötilavaihtelut, pimeys, lumi ja jää sekä
pitkät välimatkat asettavat erityishaasteet tuettaessa pohjoissuomalaisten kotona
asuvien ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terveydentilan heikentyessä
nämä ominaisuudet korostuvat.
2. Luonnonympäristö on yksi keskeinen elementti tuettaessa kotona asuvien
ikääntyneiden sosiaalista kanssakäymistä, liikkumista ja psyykkistä hyvinvointia.
Asuinympäristöllä on yhteys siihen, mitkä luonnonympäristön hyvinvointia tukevista
ominaisuuksista korostuvat. Kaupunkialueella asuvat ikääntyneet korostavat enemmän
luonnonympäristön sosiaalista ulottuvuutta ja maaseudulla asuvat puolestaan
luonnonympäristössä liikkumista.
3. Ikääntyneiden hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön ominaisuuksista
vuorovaikutus omaisten ja ystävien kanssa muodostavat välittämisen kokemuksen,
joka on yhteydessä vähäisempään yksinäisyyden kokemukseen. Välittämisen kokemus
ei kuitenkaan aina edellytä välitöntä kontaktia, vaan esimerkiksi puhelimitse pidettävä
yhteys voi riittää. Tämä antaa tukea sille, että geronteknologian avulla voidaan tukea
myös ikääntyneiden psyykkistä hyvinvointia mahdollistamalla yhteydenpito läheisiin
ihmisiin.
4. Pohjoissuomalaisten
ikääntyneiden
symboliseen
ympäristöön
sisältyvän
hengellisyyden kokemuksen mahdollistava ominaisuus on myös luonnonympäristöllä
uskontoon liittyvän hengellisyyden kokemuksen lisäksi. Tämä osaltaan tukee heidän
psyykkistä hyvinvointiaan.
5. Taustatiedoista ei löydetty koko teorialle yhteneväisiä taustaolettamuksia, mutta niillä
on yhteys useisiin yksittäisiin kotona asuvien pohjoissuomalaisten ikääntyneiden
hyvinvointia tukevan ympäristön käsitteisiin.
6. Ikää parempi taustatietomuuttuja ikääntyneiden hyvinvointia tukevan ympäristön
tarkastelussa on kokemus terveydentilasta, sillä iällä on yhteys ainoastaan yhteen
hyvinvointia tukevan ympäristön käsitteeseen. Terveydentilaa koskevien
taustatietomuuttujien osalta voidaan todeta, että terveydentilan heikentyessä
ympäristön asettamat rajoitteet ja hyvinvointia tukevat ominaisuudet korostuvat.
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7. Sukupuolen osalta voidaan todeta, että naiset korostavat miehiä enemmän ympäristön
psyykkistä hyvinvointia tukevia ominaisuuksia, kuten välittämisen kokemusta,
hengellisiä ulottuvuuksia ja asuinviihtyvyyttä.
8. Yksin asuvat korostavat muita enemmän toiminnan mielialavaikutusta, uskon
jaksamista tukemista sekä ystävien merkitystä hyvinvoinnin tukemisessa. Tällöin
toiminnallisuus ja ystävien välinen yhteydenpito ovat avainasemassa tuettaessa
esimerkiksi puolisonsa menettäneiden ikääntyneiden hyvinvointia.
9. Ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluita kehitettäessä on otettava huomioon,
että maaseutuasuminen liittyy avun saamisen ja palveluiden saatavuuden
korostumiseen omakotitaloasumisen myötä.
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Sosiaalisen ympäristön faktorit sekä väittämien faktorilataukset ja kommunaliteetit
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Symbolisen ympäristön faktorit sekä väittämien faktorilataukset ja kommunaliteetit
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Korkeampiin yläkäsitteiden keskiarvoihin yhteydessä olevat taustatietomuuttujat.

Liitekuviot
Liitekuvio 1
Liitekuvio 2
Liitekuvio 3

Fyysisen ympäristön yhdentoista faktorin mallin osioiden
regressiokertoimet (beta) ja käsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).
Sosiaalisen ympäristön kahdeksan faktorin mallin osioiden
regressiokertoimet (beta) ja käsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).
Symbolisen ympäristön yhdeksän faktorin mallin osioiden
regressiokertoimet (beta) ja käsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).

standardoidut
standardoidut
standardoidut

Liite 1 Haastatteluissa käytetyt teema-alueet
1. Asuinhistoria
Nykyisellä asuinpaikkakunnalla asumisen kesto?
Missä asunut aikaisemmin?
Lapsuuden ympäristön kuvaus?
2. Nykyinen asuinympäristö
Millainen kokemus asuinkunnasta?
Miten kuvailisitte nykyistä asuinympäristöänne?
Miten ympäristö on muuttunut vuosien varrella?
Mitä teille merkitsee asua kaupungissa/maaseudulla?
3. Hyvinvointi ja ympäristö
Millaiseksi koette terveydentilanne tällä hetkellä?
Miten se vaikuttaa arkipäiväänne?
Mitkä tekijät ympäristössä edistävät terveyttänne?
Mitkä tekijät ympäristössä heikentävät terveyttänne?
Millainen on viihtyisä ympäristö?
Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä hyvinvointia tukevia tekijöitä ympäristössänne?
3 a) Tarkentavia teemoja fyysisen ympäristön osalta:
Tunne tilasta ja asuinpaikan sijainnista
Fyysinen sijainti suhteessa palveluihin
Mielipaikat, henkireikätilat
Kokemus kylmästä ja kuumasta ilmasta
Kokemus valosta
Kokemus vuodenajoista
3 b) Tarkentavia teemoja sosiaalisen ympäristön osalta:
Sosiaalinen kanssakäymisen mahdollistuminen
Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen
Sosiaalinen kontrolli
Eristäytyneisyys (suhteessa palveluihin ja naapureihin)
Asema asuinyhteisössä, suhde perheeseen ja läheisiin, naapureihin
3 c) Tarkentavia teemoja symbolisen ympäristön osalta:
Ympäristön herättämät tunteet
Arvostukset ympäristössä
Mahdolliset rooliodotukset asuinyhteisössä
Institutionaalinen historia
Yksityisyys, kunnioitus
Normit ja säännöt
Tunne turvallisuudesta

Liite 2 Esimerkit mittarin paneeliarvioinnista
a) väittämien arvioiminen:
Fyysistä ympäristöä koskevat

Kuuluuko väittämä mielestäsi

Onko väittämä mielestäsi selkeä

väittämät

tähän lomakkeeseen? Vastaa kyllä

ja luettava? Vastaa kyllä tai ei.

(K) tai ei (E) ympyröimällä

Ellei ole, miten muuttaisit

kirjain. Mikäli väittämä ei

väittämää. Voit vastata myös

mielestäsi kuulu lomakkeeseen,

lomakkeeseen liitettyyn tyhjään

kerro lyhyesti miksi. Voit vastata

paperiin.

myös lomakkeeseen liitettyyn
tyhjään paperiin.
Tutussa kodissa toimiminen on

K

E

K

E

minulle helppoa
Minun on vaikea toimia hämärässä

K

E

K

E

Kotiini on asennettu tukikaiteita

K

E

K

E

Kodissani on toimimistani helpottavia K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

toimimiseni helpottamiseksi
apuvälineitä
Kotiini on tehty muutoksia
toimimiseni helpottamiseksi
Kodissani pitäisi tehdä muutostöitä
toimimiseni helpottamiseksi
Avun saaminen on edellytys kotona
asumiselleni

b) taustatietokysymysten arvioiminen:
Taustatietokysymys: Olisitteko tarvinneet viimeisen puolen vuoden aikana enemmän apua kotiinne kuin mitä
olette saaneet?
1 olisin tarvinnut, mutta en ole halunnut
2 olisin tarvinnut, mutta minulla ei ole varaa
3 olisin tarvinnut, mutta en ole saanut
4 en ole tarvinnut
Onko kysymys mielestäsi luettava ja selkeä?  Kyllä
Ellei ole, miten muuttaisit kysymystä?

 Ei

Liitetaulukot
Liitetaulukko 1 Hypoteettisen mallin operationalisoiminen väittämiksi, väittämien
numerot ja määrät esitestauksessa.
Mallin operationalisoiminen väittämiksi

Fyysisen ympäristön osio
Pohjoinen ympäristö
Lämpötilatekijät
Lumi
Valoisuuden vaihtelu
Välimatkat
Turvallisen toiminnan mahdollistava
ympäristö
Turvallinen liikkuminen
Turvallinen koti
Tuttu lähiympäristö
Viihtyisä fyysinen ympäristö
Luonnonympäristö
Siisti ympäristö
Palveluiden saatavuus
Sosiaalisen ympäristön osio
Avun saaminen
Konkreettinen apu
Vertaistuki
Yhteydenpito omaisiin
Sosiaalinen kanssakäyminen
Välittämisen kokemus
Ystävät hyvinvointia tukevana
Sosiaalinen kanssakäyminen
Psyykkinen ulottuvuus
Välittämisen kokemus
Viihtyisä asuinyhteisö
Ystävälliset ihmiset
Sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollistuminen
Toimintamahdollisuudet

Väittämien
lukumäärä
esitestausmittarissa
36
12
5
2
3
2
10

Väittämien
lukumäärä
esitestatussa
mittarissa
34
11
5
2
3
1
10

71-72
85-87, 101

5
4
1
14
9
2
3
32
9
7
2
7
5
2
7
2
3
2
9
2
4

5
4
1
13
9
2
2
31
9
7
2
7
5
2
7
2
3
2
8
2
3

33-35

3

3

Väittämien numerot

1-3, 6-7
4, 23
5, 60-61
26, 102

21, 24-25, 31-32
13-15, 30
22
39-41,81-82, 17-20
48, 50
8a, 8b, 9,

10-12, 16, 27-29
66-67
59, 88-90, 93
91-92
83-84
42-44
94-95
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Mallin operationalisoiminen väittämiksi

Symbolisen ympäristön osio
Hyvinvoinnin ideaaliset ominaisuudet
Toiminnan symbolinen ulottuvuus
Vuodenaikojen symbolinen
ulottuvuus
Pelot
Turvallisuus
Hengellisyys
Luonnon hengellisyys
Uskonnollisuus
Hyvinvoinnin normatiiviset
ominaisuudet
Vapaudentunne
Yksityisyyden kokemus
Elämää rajoittavat tekijät
Historiallisuus
Elämänhistoria
Väittämien lukumäärä yhteensä

Väittämien numerot

53
36,52
62-65
68-70, 38
37, 54, 57
55-56, 58

98-99
96-97, 100, 103-104
73-80
49, 51, 45-47

Esitestauksessa poistetut väittämät merkitty kursiivilla

Väittämien
lukumäärä
esitestausmittarissa
37
11
1
2

Väittämien
lukumäärä
esitestatussa
mittarissa
35
11
1
2

4
4
6
3
3
15

4
4
6
3
3
13

2
5
8
5
5
105

2
3
8
5
5
100
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Liitetaulukko 2 Opiskelijapaneelin arvioinnin tulokset (N = 15)
Väittämä

Väittämä

Väittämä

n/N = % yksimielisyydestä

n/N = % yksimielisyydestä

n/N = % yksimielisyydestä

nro

nro

nro

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

13/15= 86 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

13/15= 86 %

15/15 = 100 %

13/15= 86 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

14/15 = 93 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

13/15 = 86 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

13/15= 86 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

12/15 = 80 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

15/15 = 100 %

14/15 = 93 %
15/15 = 100 %

Ks. Väittämät numeroituna liitetaulukosta 3
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Liitetaulukko 3 Mittarin väittämät numeroituna ja väittämiin tehdyt muutokset
esitestauksen perusteella.
Väittämä esitestauksen jälkeen

Väittämän ulkoasu ennen esitestausta

1.

Allergiani vaikeuttaa elämääni

Allergiani vaikeuttaa elämääni

2.

Kylmästä aiheutuvat oireet

Kylmästä aiheutuvat oireet

vaikeuttavat elämääni

vaikeuttavat elämääni

Kuumasta aiheutuvat oireet

Kuumasta aiheutuvat oireet

vaikeuttavat elämääni

vaikeuttavat elämääni

Lumitöiden tekeminen vaikeuttaa

Lumitöiden tekeminen vaikeuttaa

kotona asumistani

kotona asumistani

Arkiaskareistani selviämiseni

Arkiaskareistani selviämiseni

vaikeutuu pimeinä vuodenaikoina

vaikeutuu pimeinä vuodenaikoina

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perustelu muutokselle

Liikun ulkona vähemmän kylmällä Liikun ulkona vähemmän kylmällä
ilmalla

ilmalla

Liikun ulkona vähemmän

Liikun ulkona vähemmän kuumalla

kuumalla ilmalla

ilmalla

Hyvät kulkuyhteydet palveluihin

8 a) Hyvät kulkuyhteydet

Yhdistetty yhdeksi

ovat edellytys nykyisessä

terveysasemalle ovat edellytys

väittämäksi väittämien

asuinpaikassa asumiselleni

nykyisessä asuinpaikassa asumiselleni

vähentämiseksi.

8 b) Hyvät kulkuyhteydet kauppaan
ovat edellytys nykyisessä
asuinpaikassa asumiselleni
9.

Lähipalveluiden lakkauttaminen

Lähipalveluiden lakkauttaminen

vaikeuttaa kotona asumistani

vaikeuttaa kotona asumistani

10. Asioideni hoitamiseen saamani

Asioideni hoitamiseen saamani apu on

apu on edellytys nykyisessä

edellytys nykyisessä asuinpaikassa

asuinpaikassa asumiselleni

asumiselleni

11. Ystäväni antama apu on

Ystäväni antama apu on merkitsevä

merkitsevä tekijä kotona asumiseni tekijä kotona asumiseni kannalta
kannalta
12. Lapseni antama apu on merkitsevä Lapseni antama apu on merkitsevä
tekijä kotona asumiseni kannalta
13. Kotiini on asennetut tukikaiteet
helpottavat toimimistani
14. Apuvälineet helpottavat kotona
toimimistani
15. Kalusteisiin tehdyt muutokset
helpottavat kotona toimimistani
16. Kotihoidon antama apu helpottaa
kotona asumistani

tekijä kotona asumiseni kannalta
Kotiini on asennetut tukikaiteet
helpottavat toimimistani
Apuvälineet helpottavat kotona
toimimistani
Kalusteisiin tehdyt muutokset
helpottavat kotona toimimistani
Kotihoidolta saamani apu on helpottaa Kielellisesti mielekkäämpi
kotona asumistani

17. Liikun mielelläni puistossa

Liikun mielelläni puistossa

18. Liikun mielelläni kotini piha-

Liikun mielelläni kotini piha-alueella

alueella
19. Liikun mielelläni luonnossa

Liikun mielelläni luonnossa
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Väittämä esitestauksen jälkeen

Väittämän ulkoasu ennen esitestausta

20. Liikun mielelläni paikoissa, joissa

Liikun mielelläni paikoissa, joissa on

on vihreyttä

Perustelu muutokselle

vihreyttä

21. Liikun mielelläni paikoissa, joissa

Asumisympäristöni kulkuväylillä

Sisällöllisesti

on levähdysmahdollisuuksia

olevat levähtämismahdollisuudet

yhteneväinen, lyhyempi

helpottavat ulkona liikkumistani

ilmaisu

Se, että koti on tuttu ympäristö,

Sisällöllisesti

helpottaa arkiaskareistani selviämistä

yhteneväinen,

22. Liikun mielelläni tutussa
ympäristössä

yksiselitteinen ilmaisu
23. Lumi vaikeuttaa liikkumistani

Lumi vaikeuttaa liikkumistani talvella

talvella
24. Teiden liukkaus vaikeuttaa
liikkumistani talvella
25. Ulkona liikkumiseni vaikeutuu
pimeinä vuodenaikoina
26. Pitkät välimatkat palveluihin
vaikeuttavat liikkumistani
27. Puolisoni antama apu on

Teiden liukkaus vaikeuttaa
liikkumistani talvella
Ulkona liikkumiseni vaikeutuu
pimeinä vuodenaikoina
Pitkät välimatkat palveluihin
vaikeuttavat liikkumistani
Puolisoni antama on merkitsevä tekijä

merkitsevä tekijä kotona asumiseni kotona asumiseni kannalta
kannalta
28. Lapsenlapseni antama apu on

Lapsenlapseni antama apu on

merkitsevä tekijä kotona asumiseni merkitsevä tekijä kotona asumiseni
kannalta
29. Sukulaisteni antama apu on

kannalta
Sukulaisteni antama apu on

merkitsevä tekijä kotona asumiseni merkitsevä tekijä kotona asumiseni
kannalta
30. Hyvä valaistus helpottaa kotona
liikkumistani
31. Katuvalot helpottavat ulkona
liikkumistani
32. Hyvin hoidetut tiet helpottavat
ulkona liikkumistani
33. Puutarhatyöt pitävät mielialaani
korkealla
34. Harrastukseni pitää mielialaani
korkealla
35. Mielekäs tekeminen kotona pitää
mielialaani korkealla
36. Keväällä luonnon vihreys tuo iloa
elämääni
37. Luonto antaa minulle voimaa

kannalta
Hyvä valaistus helpottaa kotona
liikkumistani
Katuvalot helpottavat ulkona
liikkumistani
Hyvin hoidetut tiet ovat edellytys

Sisällöllisesti

ulkona liikkumistani

yhdenmukaistettu kieliasu

Puutarhatyöt pitävät mielialaani
korkealla
Harrastukseni pitävät mielialaani
korkealla
Mielekäs tekeminen kotona pitää
mielialaani korkealla
Keväällä luonnon vihreys tuo iloa
elämääni
Saan voimaa jaksamiseen luonnosta

jaksamiseen

Luonto korostuneempi ja
sisältöä paremmin
kuvaava ilmaisu

38. Rauhallinen asuinympäristö lisää
turvallisuuden tunnettani

Rauhallinen asuinympäristö lisää
turvallisuuden tunnettani
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Väittämä esitestauksen jälkeen

Väittämän ulkoasu ennen esitestausta

39. Luonnonläheisyys lisää

Luonnonläheisyys lisää viihtyisyyttäni

Perustelu muutokselle

viihtyisyyttäni
40. Asuinympäristön vihreys lisää
viihtyisyyttäni
41. Luontonäkymät ikkunoistani
lisäävät kotini viihtyvyyttä

Asuinympäristön vihreys lisää
viihtyisyyttäni
Luontonäkymät ikkunoistani lisäävät
kotini viihtyvyyttä

42. Ystäväni tuo iloa elämääni

Ystäväni tuo iloa elämääni

43. Ystäväni tukee minua vaikeissa

Ystäväni tukee minua vaikeissa

elämäntilanteissani
44. Ystäväni seurassa voin irtautua
arjestani
45. Mukavat muistot helpottavat
oloani vaikeina hetkinäni
46. Kotini muistoesineet kuten
valokuvat lisäävät kotini

elämäntilanteissani
Ystäväni seurassa voin irtautua
arjestani
Mukavat muistot helpottavat oloani
vaikeina hetkinäni
Kotini muistoesineet kuten valokuvat
lisäävät kotini viihtyvyyttä

viihtyvyyttä
47. Tutut esineet lisäävät kotini
viihtyvyyttä
48. Siisti asuinympäristö lisää
asumisviihtyvyyttäni

Tutut esineet lisäävät kotini
viihtyvyyttä
Siisti ympäristö lisää

Kohdennettu

viihtyisyyttäni

asumisviihtyvyyteen

49. Asuminen kauan samassa paikassa Asuminen kauan samassa paikassa
lisää asumisviihtyvyyttäni
50. Siisti koti lisää

lisää asumisviihtyvyyttäni
Siisti koti lisää viihtyvyyttäni

asumisviihtyvyyttäni

Kohdennettu
asumisviihtyvyyteen

51. Asuminen samassa kodissa pitkään Asuminen samassa kodissa pitkään
lisää asumisviihtyvyyttäni
52. Joulu tuo iloa arkeen

lisää asumisviihtyvyyttäni
Joulu tuo iloa pimeyteen

Sisällöllisesti
yhdenmukaistettu

53. Harrastuksessani voin irtautua
arjestani

Harrastuksessani voin irtautua
arjestani

54. Luonnossa voin irtautua arjestani

Luonnossa voin irtautua arjestani

55. Saan voimaa jaksamiseen

Saan voimaa jaksamiseen uskostani

uskostani
56. Seurakunnan toimintaan
osallistuminen auttaa minua
jaksamaan

Seurakunnan toimintaan
osallistuminen auttaa minua
jaksamaan

57. Mökkini on henkireikäpaikkani

Mökilläni voin irtautua arjesta

Sisällöllisesti

58. Rukoileminen antaa minulle

Rukoileminen antaa minulle voimaa

Sisällöllisesti

yhdenmukaistettu
voimaa
59. Lapsenlapseni tuo iloa elämääni

yhdenmukaistettu
Lapsenlapseni tuo iloa elämääni

60. Syksyn synkkyys masentaa minua

Syksyn synkkyys masentaa minua

61. Mielialani laskee pimeinä

Mielialani laskee pimeinä

vuodenaikoina

vuodenaikoina
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Väittämän ulkoasu ennen esitestausta

62. Taloudelliset huoleni masentavat

Taloudelliset huoleni masentavat

minua
63. Kulkukauppiaat aiheuttavat
minulle pelkoa huijatuksi

minua
Kulkukauppiaat aiheuttavat minulle
pelkoa huijatuksi tulemisesta

tulemisesta
64. Pelkään yksin liikkumista iltaisin

Pelkään yksin liikkumista iltaisin

65. Pelkään yksin asumista

Pelkään yksin asumista

66. Saan tukea samaa sairautta

Saan tukea samaa sairautta

sairastavalta ihmiseltä

sairastavalta ihmiseltä

67. Saan tukea uskovaiselta ihmiseltä

Saan tukea uskovaiselta ihmiseltä

68. Ovien lukitseminen iltaisin lisää

Ovien lukitseminen iltaisin lisää

turvallisuuden tunnettani
69. Naapurin läheinen sijainti lisää
turvallisuuden tunnettani

turvallisuuden tunnettani
Naapurin läheinen sijainti lisää
turvallisuuden tunnettani

70. Tieto siitä, että hätätilanteissa voin Tieto siitä, että hätätilanteissa voin
kääntyä naapurini puoleen, lisää
turvallisuuttani
71. Tutut ihmiset ympärilläni lisäävät
asumisviihtyvyyttäni
72. Ihmisten ystävällisyys lisää
asumisviihtyvyyttäni
73. Heikentynyt liikuntakykyni
rajoittaa elämääni
74. Sairauteni vuoksi en voi tehdä
kaikkea haluamaani

kääntyä naapurini puoleen, lisää
turvallisuuttani
Tutut ihmiset ympärilläni lisäävät
asumisviihtyvyyttäni
Ihmisten ystävällisyys lisää
asumisviihtyvyyttäni
Heikentynyt liikuntakykyni rajoittaa
elämääni
Sairauteni vuoksi en voi tehdä kaikkea
haluamaani

75. Sairauteni hoito rajoittaa elämääni

Sairauteni hoito rajoittaa elämääni

76. Muutokset terveydentilassani ovat

Muutokset terveydentilassani ovat

vähentäneet sosiaalista
kanssakäymistäni
77. Eläkkeelle siirtymiseni vähensi
yhteydenpitoani muihin ihmisiin
78. Puolisoni sairastuminen sitoo
minut kotiini
79. Läheiseni huolehtii
turvallisuudestani liikaa
80. Muutokset puolisoni
terveydentilassa ovat vähentäneet
sosiaalista kanssakäymistäni

vähentäneet sosiaalista
kanssakäymistäni
Eläkkeelle siirtymiseni vähensi
yhteydenpitoani muihin ihmisiin
Puolisoni sairastuminen sitoo minut
kotiini
Läheiseni huolehtii turvallisuudestani
liikaa
Muutokset puolisoni terveydentilassa
ovat vähentäneet sosiaalista
kanssakäymistäni

81. Tapaan tuttuja ihmisiä puistoissa

Tapaan tuttuja ihmisiä puistoissa

82. Tapaan tuttuja ihmisiä piha-

Tapaan tuttuja ihmisiä piha-alueella

alueella
83. Ystäväni käy kylässä luonani

Ystäväni käy kylässä luonani

84. Käyn kylässä ystäväni luona

Käyn kylässä ystäväni luona

85. Tapaan tuttuja ihmisiä

Tapaan tuttuja ihmisiä harrastuksissani

Perustelu muutokselle

174
Väittämä esitestauksen jälkeen

Väittämän ulkoasu ennen esitestausta

Perustelu muutokselle

harrastuksissani
86. Vietän aikaani naapureideni kanssa Vietän aikaani naapureideni kanssa
87. Tapaan tuttuja ihmisiä asioilla
käydessäni

Tapaan tuttuja ihmisiä asioilla
käydessäni

88. Lapseni käyvät luonani kylässä

Lapseni käyvät luonani kylässä

89. Käyn kylässä lapseni luona

Käyn kylässä lapseni luona

90. Lapsenlapseni käyvät luonani

Lapsenlapseni käyvät luonani kylässä

kylässä
91. Omaiseni osoittaa välittävänsä
minusta soittamalla säännöllisesti
92. Omaiseni osoittaa välittävänsä
minusta käymällä kylässä luonani

Omaiseni osoittaa välittävänsä minusta
soittamalla säännöllisesti
Omaiseni osoittaa välittävänsä minusta
käymällä kylässä luonani

93. Sukulaiseni käyvät luonani kylässä Sukulaiseni käyvät luonani kylässä
94. Ystäväni osoittaa välittävänsä
minusta soittamalla säännöllisesti
95. Ystäväni osoittaa välittävänsä
minusta käymällä kylässä luonani
96. Kodissani voin halutessani olla
omassa rauhassa
97. Omalla pihallani voin halutessani
olla omassa rauhassa
98. Kodissani voin elää, kuten itse

Ystäväni osoittaa välittävänsä minusta
soittamalla säännöllisesti
Ystäväni osoittaa välittävänsä minusta
käymällä kylässä luonani
Kodissani voin halutessani olla
omassa rauhassa
Omalla pihallani voin halutessani olla
omassa rauhassa
Kodissani voin elää, kuten itse haluan

haluan
99. Omalla pihallani voin tehdä, mitä
itse haluan
100. Kotona käyvät auttajat vähentävät
yksityisyyden tunnettani

Omalla pihallani voin tehdä, mitä itse
haluan
Kotona käyvät auttajat vähentävät
yksityisyyden tunnettani

Poistetut kysymykset esitestauksen
perusteella
101. Olen vähän tekemissä muiden

Koen itseni yksinäiseksi

ihmisten kanssa
102. Muiden ihmisten tapaaminen on

alle 0,40:n faktorilataukset

vaikeaa asuinpaikastani johtuen
103. Menen luontoon kun haluan olla

alle 0,35:n faktorilataukset

omassa rauhassani
104. Naapurini on liikaa kiinnostunut
asioistani

Kontrollikysymys,
siirretty taustakysymyksiin

alle 0,40:n faktorilataukset
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Liitetaulukko 4 Fyysisen ympäristön osion faktorit sekä väittämien faktorilataukset ja
kommunaliteetit eksploratiivisessa pääkomponenttianalyysissa (n = 328).
Väittämä

Faktorit
1

2

3

4

5

Kom6

7

8

9

10

munaliteetti

13 Kotiini asennetut tukikaiteet

.90

.86

.90

.85

.88

.84

helpottavat kotona asumistani
14 Apuvälineet helpottavat
kotona asumistani
15 Kalusteisiini tehdyt
muutokset helpottavat kotona
asumistani
5 Arkiaskareistani selviämiseni

.47

.46

.61

vaikeutuu pimeinä
vuodenaikoina
40 Asuinympäristön vihreys

.88

.83

.82

.72

.79

.66

.60

.56

.56

.54

lisää viihtyvyyttäni
39 Luonnonläheisyys lisää
viihtyvyyttäni
41 Luontonäkymät kotini
ikkunoista lisäävät
viihtyvyyttäni
48 Siisti ympäristö lisää
asumisviihtyvyyttäni
50 Siisti koti lisää
asumisviihtyvyyttäni
24 Teiden liukkaus vaikeuttaa

.84

.78

.77

.76

.72

.73

.49

.65

liikkumistani talvella
25 Ulkona liikkumiseni
vaikeutuu pimeinä
vuodenaikoina
23 Lumi vaikeuttaa
liikkumistani talvella
26 Pitkät välimatkat palveluihin

.45

vaikeuttavat kodin ulkopuolella
liikkumistani
7 Liikun ulkona vähemmän

.81

.72

.78

.69

.64

.64

.60

.60

kuumalla ilmalla
3 Kuumasta aiheutuvat oireet
vaikeuttavat elämääni
6 Liikun ulkona vähemmän
kylmällä ilmalla
2 Kylmästä aiheutuvat oireet
vaikeuttavat elämääni
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Väittämä

Faktorit
1

2

3

4

5

Kom6

7

8

9

10

munaliteetti

4 Lumitöiden tekeminen

.46

.46

.59

vaikeuttaa kotona asumistani
20 Liikun mielelläni paikoissa.

.85

.78

joissa on vihreyttä
19 Liikun mielelläni luonnossa

.85

.81

18 Liikun mielelläni kotini piha-

.78

.65

alueella
17 Liikun mielelläni puistossa
60 Syksyn synkkyys masentaa

.49

.40

.74

.93

.93

.93

.93

minua
61 Mielialani laskee pimeinä
vuodenaikoina
31 Katuvalot helpottavat ulkona
liikkumistani
32 Hyvin hoidetut tiet helpottavat
ulkona liikkumistani

.82

.70

.79

.78

8 Hyvät kulkuyhteydet
palveluihin ovat edellytys
nykyisessä asuinpaikassa

.77

.68

.59

.66

asumiselleni
9 Lähipalveluiden
lakkauttaminen vaikeuttaa kotona
asumistani
82 Tapaan tuttuja ihmisiä pihaalueella
81 Tapaan tuttuja ihmisiä
puistoissa
22 Liikun mielelläni tutussa
ympäristössä
30 Hyvä valaistus helpottaa
kotona liikkumistani

.78

.75

.76

.77
.68

.55

.61

.56
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Liitetaulukko 5 Sosiaalisen ympäristön faktorit sekä väittämien faktorilataukset ja
kommunaliteetit eksploratiivisessa pääkomponenttianalyysissa (n = 328).
Väittämät

Faktorit
1

2

3

4

5

Kom6

7

8

munaliteetti

90 Lapsenlapseni käyvät luonani kylässä

.94

88 Lapseni käyvät luonani kylässä

.92

.89

89 Käyn kylässä lapseni luona

.92

.89

59 Lapsenlapseni tuo iloa elämääni

.90

11 Ystäväni antama apu on merkittävä tekijä

.92

.83
.78

.67

.77

.70

.75

.60

.75

.61

.70

.69

.64

.62

kotona asumiseni kannalta
10 Asioideni hoitamiseen saamani apu on
edellytys nykyisessä asuinpaikassani
asumiselleni
12 Lapseni antama apu on merkittävä tekijä
kotona asumiseni kannalta
16 Kotihoidon antama apu helpottaa kotona
asumistani
29 Sukulaisteni antama apu on merkittävä
tekijä kotona asumiseni kannalta
28 Lapsenlapseni antama apu on merkittävä
tekijä kotona asumiseni kannalta
91 Omaiseni osoittaa välittävänsä minusta

.78

.74

.76

.77

soittamalla säännöllisesti
92 Omaiseni osoittaa välittävänsä minusta
käymällä luonani kylässä
93 Sukulaiseni käyvät luonani kylässä

.72

94 Ystäväni osoittaa välittävänsä minusta

.65

.68
.41

.73

.48

.80

soittamalla säännöllisesti
95 Ystäväni osoittaa välittävänsä minusta

.54

.51

käymällä luonani kylässä
84 Käyn kylässä ystäväni luona

.74

.78

83 Ystäväni käy kylässä luonani

.71

.75

86 Vietän aikaani naapureideni kanssa

.63

.58

85 Tapaan tuttuja ihmisiä harrastuksissani

.53

.51

87 Tapaan tuttuja ihmisiä asioilla käydessäni

.51

43 Ystäväni tukee minua vaikeissa

.41
.80

.77

elämäntilanteissa
42 Ystäväni tuo iloa elämääni

.78

.74

44 Ystäväni seurassa voin irtautua arjestani

.76

.72

35 Mielekäs tekeminen kotona pitää

.79

.68

mielialaani korkealla
34 Harrastukseni pitää mielialaani korkealla

.75

.69

33 Puutarhatyöt pitävät mielialaani korkealla

.74

.65
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Väittämät

Faktorit
1

2

3

4

5

Kom6

7

8

munaliteetti

71 Tutut ihmiset ympärilläni lisäävät

.83

.82

.79

.79

asumisviihtyvyyttäni
72 Ihmisten ystävällisyys lisää
asumisviihtyvyyttäni
67 Saan tukea uskovaiselta ihmiseltä

.82

.72

66 Saan tukea samaa sairautta sairastavalta

.74

.69

ihmiseltä

Liitetaulukko 6 Symbolisen ympäristön faktorit sekä väittämien faktorilataukset ja
kommunaliteetit eksploratiivisessa pääkomponenttianalyysissa (n = 328).
Väittämä

Faktorit
1

2

3

4

5

Kom-

6

7

8

9

10

munaliteetti

75 Sairauteni hoito rajoittaa

.89

.82

.89

.83

.78

.65

.77

.65

elämääni
74 Sairauteni vuoksi en voi tehdä
kaikkea haluamaani
76 Muutokset terveydentilassani
ovat vähentäneet sosiaalista
kanssakäymistä
73 Heikentynyt liikuntakykyni
rajoittaa elämääni
55 Saan voimaa jaksamiseen

.91

.86

.87

.83

.87

.80

uskostani
56 Seurakunnan toimintaan
osallistuminen auttaa minua
jaksamaan
58 Rukoileminen antaa minulle
voimaa jaksamiseen
46 Kotini muistoesineet kuten

.86

.83

.86

.83

.62

.56

valokuvat lisäävät kotini
viihtyvyyttä
47 Tutut esineet lisäävät kotini
viihtyvyyttä
45 Mukavat muistot helpottavat
oloani vaikeina hetkinäni
96 Kodissani voin halutessani olla

.43

.41

.56

.85

.76

.80

.68

.77

.64

omassa rauhassa
99 Omalla pihallani voin tehdä.
mitä itse haluan
97 Omalla pihallani voin
halutessani olla omassa rauhassa
98 Kodissani voin elää, kuten itse
haluan
37 Luonto antaa minulle voimaa

.79

.72

.77

.69

.72

.62

jaksamiseen
38 Rauhallinen asuinympäristö
lisää turvallisuuden tunnettani
36 Keväällä luonnon vihreys tuo
iloa elämääni
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Väittämä

Faktorit
1

2

3

4

5

Kom-

6

7

8

9

10

munaliteetti

69 Naapurin läheinen sijainti lisää

.83

.83

.82

.78

.68

.59

turvallisuuden tunnettani
70 Tieto siitä, että hätätilanteissa
voin kääntyä naapurini puoleen.
lisää turvallisuuttani
68 Ovien lukitseminen iltaisin lisää
turvallisuuden tunnettani
64 Pelkään yksin liikkumista

.84

.78

.80

.71

.70

.59

iltaisin
65 Pelkään yksin asumista
63 Kulkukauppiaat aiheuttavat
minulle pelkoa huijatuksi
tulemisesta
51 Asuminen samassa kodissa
pitkään lisää asumisviihtyvyyttäni
49 Asuminen kauan samassa
paikassa lisää asumisviihtyvyyttäni

.85

.83

.76

.74

80 Muutokset puolisoni
terveydentilassa ovat vähentäneet

.88

.80

.88

.81

sosiaalista kanssakäymistäni
78 Puolisoni sairastuminen sitoo
minut kotiini
53 Harrastuksissani voin irtautua
arjestani
52 Joulu tuo iloa arkeen
54 Luonnossa voin irtautua
arjestani

.41
.51

.78

.71

.65

.67

.53

.63
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Liitetaulukko 7 Korkeampiin
taustatietomuuttujat.
Ympäristön osa-alue Pääkäsite

yläkäsitteiden
Yläkäsite

keskiarvoihin

yhteydessä

olevat

Yläkäsitteiden korostumiseen tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä olevat
taustatietomuuttujat ja p-arvot

Hyvinvointia tukeva

Pohjoinen

Lämpötilatekijät

1) Heikentynyt terveydentila (p < 0,0001),

fyysinen ympäristö

ympäristö

elämää vaikeuttavana

liikuntakyky (p < 0,0001) ja mieliala (p <
0,0001) sekä yksinäisyyden kokemus (p <
0,0001).
2) Kylmä- (p < 0,0001) tai kuumaoireiden
(p < 0,0001) yleistyminen.
3) Asuntotyyppi (p = 0,031),
kerrostaloasuminen.

Pohjoisen ympäristön

1) Heikentynyt terveydentila (p < 0,0001),

tekijät liikkumista

liikuntakyky (p < 0,0001) ja mieliala (p =

vaikeuttavana

0,001) sekä yksinäisyyden kokemus (p =
0,01).
2) Kylmä- (p < 0,0001) tai kuumaoireiden
(p < 0,0001) yleistyminen.

Pimeys mielialaa

1) Yksin asuminen (p = 0,013).

laskevana

2) Heikentynyt terveydentila (p < 0,0001) ja
mieliala (p < 0,0001) sekä yksinäisyyden
kokeminen (p < 0,0001).
3) Kylmä- (p < 0,0001) tai kuumaoireiden
(p < 0,0001) yleistyminen.

Palveluiden saatavuus

1) Heikentynyt terveydentila (p = 0,002),

kotona asumisen

liikuntakyky (p < 0,0001) ja mieliala (p <

edellytys

0,0001) sekä yksinäisyyden kokeminen (p =
0,004).
2) Kylmä- (p < 0,0001) tai kuumaoireiden
(p < 0,0001) yleistyminen.
3) Asuinpaikka (p < 0,0001),
maaseutuasuminen.
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Ympäristön osa-alue Pääkäsite

Yläkäsite

Yläkäsitteiden korostumiseen tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä olevat
taustatietomuuttujat ja p-arvot

Turvallisen

Kodin muutostyöt

1) Heikentynyt terveydentila (p < 0,0001),

toiminnan

kotona toimimista

liikuntakyky (p < 0,0001) ja mieliala (p <

mahdollistava helpottavana

0,0001) sekä yksinäisyyden kokemus (p =

ympäristö

0,016).
2) Kylmä- (p = 0,005) tai kuumaoireiden
(p = 0,014) yleistyminen.
Kunnossapidetyt

1) Asuinpaikka (p < 0,0001) ja asuntotyyppi

kulkuväylät liikkumista (p = 0,004), kaupunki- ja
helpottavana

kerrostaloasuminen.

Lähiympäristössä

1) Naissukupuoli (p = 0,008).

liikkuminen

2) Heikentynyt terveydentila (p = 0,014) ja
liikuntakyky (p = 0,049).
3) Kylmä- (p = 0,038) tai kuumaoireiden
(p = 0,025) yleistyminen.
4) Asuinpaikka (p = 0,019),
maaseutuasuminen.

Viihtyisä

Siisti ympäristö

Taustatietomuuttujilla ei tilastollisesti

fyysinen

asuinviihtyvyyttä

merkitsevää yhteyttä.

ympäristö

lisäävänä
Luonnonympäristö

Taustatietomuuttujilla ei tilastollisesti

asumisviihtyvyyttä

merkitsevää yhteyttä.

lisäävänä
Luonnon-ympäristössä

1) Asuinpaikka (p = 0,004) ja asuntotyyppi

tuttujen tapaaminen

(p = 0,001), kaupunki- ja
kerrostaloasuminen.

Luonnon-ympäristö

1) Naissukupuoli (p = 0,007).

mieluisana

2) Hyväksi koettu mieliala (p = 0,027).

liikuntapaikkana

3) Asuntyyppi (p = 0,025),
omakotitaloasuminen.
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Ympäristön osa-alue Pääkäsite

Yläkäsite

Yläkäsitteiden korostumiseen tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä olevat
taustatietomuuttujat ja p-arvot

Hyvinvointia tukeva

Yhteydenpito

Omaiset osana

sosiaalinen

omaisiin

sosiaalista

ympäristö

1) Ei yksinäisyyden kokemusta (p = 0,005).

kanssakäymistä
Omaiset osoittavat

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

välittävänsä

2) Ei yksinäisyyden kokemusta (p = 0,011).
3) Ei kylmäoireita (p = 0,032).

Ystävät

Ystävät osoittavat

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

hyvinvoinnin

välittävänsä

2) Yksin asuminen (p = 0,013).

tukijoina

3) Hyväksi koettu mieliala (p = 0,009).
4) Ei kylmäoireita (p = 0,002).
Ystävät jaksamisen

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

tukena

3) Asuinpaikka (p = 0,016),
kaupunkiasuminen.

Avun

Konkreettisen avun

1) Heikentynyt terveydentila (p < 0,0001),

saaminen

saaminen merkittävä

liikuntakyky (p < 0,0001) ja mieliala (p =

kotona asumista tukeva 0,023).
tekijä

2) Kylmä- (p < 0,0001) tai kuumaoireiden
(p = 0,014) yleistyminen.
3) Asuinpaikka (p = 0,008) ja asuintyyppi
(p = 0,043), maaseutu- ja
omakotitaloasuminen.

Vertaistuen saaminen

1) Heikentynyt terveydentila (p = 0,002) ja
liikuntakyky (p = 0,016) sekä
yksinäisyyden kokemus (p = 0,022).
2) Kylmäoireiden yleistyminen (p = 0,002).

Asuinyhteisön Asuinyhteisön ihmiset
viihtyvyys

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

viihtyvyyttä lisäävänä
Sosiaalinen

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

kanssakäyminen

2) Hyväksi koettu mieliala (p = 0,046).

Toiminta mielialaa

1) Ikä (p = 0,022), < 71 vuotta.

kohottavana

2) Yksin asuminen (p = 0,020).
3) Hyväksi koettu liikuntakyky (p = 0,015)
ja mieliala (p < 0,0001).
4) Ei kuumaoireita (p = 0,013).
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Ympäristön osa-alue Pääkäsite

Yläkäsite

Yläkäsitteiden korostumiseen tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä olevat
taustatietomuuttujat ja p-arvot

Hyvinvointia tukeva

Hyvinvoinnin Asuinyhteisön

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

symbolinen

ideaaliset

2) Yksin asuminen (p = 0,001).

ympäristö

ominaisuudet

turvallisuus

3) Hyväksi tai kohtalaiseksi koettu mieliala
(p = 0,039).
4) Asuntotyyppi (p = 0,025), kerros- ja
rivitaloasuminen.
Asumiseen liittyvät

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

pelot

2) Yksin asuminen (p = 0,002).
3) Heikentynyt terveydentila (p = 0,005) ja
mieliala (p = 0,020) sekä yksinäisyyden
kokeminen (p < 0,0001).
4) Kylmä- (p < 0,0001) tai kuumaoireiden
(p = 0,001) yleistyminen.
5) Asuntotyyppi (p = 0,013),
kerrostaloasuminen.

Luonnon hengellinen

1) Naissukupuoli (p < 0,0001).

ulottuvuus

2) Asuntotyyppi, kerrostaloasuminen (p =
0,005).

Hyvinvoinnin Fyysinen ympäristö

1) Ei kylmäoireita (p = 0,034).

normatiiviset

vapaudentunnetta

2) Asuinpaikka (p = 0,001) ja asuintyyppi

ominaisuudet

ylläpitävänä

(p < 0,0001), maaseutu- ja
omakotitaloasuminen

Sairauden kokeminen

1) Heikentynyt terveydentila (p < 0,0001),

elämää rajoittavaksi

liikuntakyky (p < 0,0001) ja yksinäisyyden
kokeminen (p = 0,003).
2) Kylmä- (p < 0,0001) tai kuumaoireiden
(p < 0,0001) yleistyminen.
3) Asuntotyyppi (p = 0,030),
kerrostaloasuminen.

Puolison sairauden

Taustatietomuuttujilla ei tilastollisesti

kokeminen elämää

merkitsevää yhteyttä.

rajoittavaksi
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Ympäristön osa-alue Pääkäsite

Yläkäsite

Yläkäsitteiden korostumiseen tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä olevat
taustatietomuuttujat ja p-arvot

Historiallisuus Muistot psyykkistä
hyvinvointia tukevana

1) Naissukupuoli (p = 0,001).
2) Asuinpaikka (p = 0,022),
ydinkeskustassa asuminen.

Asuinhistoria

1) Naissukupuoli (p = 0,006).

asumisviihty-vyyttä

2) Yksinäisyyden kokemus (p = 0,033).

lisäävänä

3) Asuntotyyppi (p < 0,0001), kerrostalo tai
omakotitaloasuminen.
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Liitekuviot

Liitekuvio 1 Fyysisen ympäristön yhdentoista faktorin mallin osioiden standardoidut
regressiokertoimet (beta) ja käsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).
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Liitekuvio 2 Sosiaalisen ympäristön kahdeksan faktorin mallin osioiden standardoidut
regressiokertoimet (beta) ja käsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).

42
43
44

188

Liitekuvio 3 Symbolisen ympäristön yhdeksän faktorin mallin osioiden standardoidut
regressiokertoimet (beta) ja käsitteiden välinen korrelaatio (r) (n = 328).
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