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Vuoti, Maire, Visions of the future about ageing, well-being and social and health
care services among baby boomers in Northern Finland. 
University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Department of Nursing
Science and Health Administration,  P.O. Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland;
University of Lapland, Faculty of Social Sciences, Social work,  P.O. Box, 96101 Rovaniemi,
Finland
Acta Univ. Oul. D 1114, 2011
Oulu, Finland

Abstract
The aim of the study was to search for, analyse and describe the visions of the future of
representatives of the baby boom generation in Northern Finland concerning their own ageing, the
factors affecting their well-being and their social and health care services. Visions of the future are
based on views charted in two phases in accordance with qualitative driven mixed method research
methodology. The material consisting of narratives describing future visions (n = 39) was
collected using the method of empathy-based stories. Analysis of themes revealed three main
themes in the narratives: 1. ageing as a subjective and social experience, 2. factors contributing to
well-being from the viewpoint of life control and the environment and 3. social and health care
services from the viewpoint of operational environments and resources. The material for the
second phase was collected with the aid of a questionnaire drawn up based on the results of phase
1 (n = 405). The material was analysed using multivariate methods: main component analysis, K-
means Kluster analysis and correspondence analysis. 

According to the results, ageing consists of subjective and social experience associated with
adaptation, resignation and opening up of new possibilities. An existential experience about life,
active self-care and a sense of community based on different networks seemed to have increased.
Three future scenarios of the role of senior citizens emerged: seniors as objects of actions, as
active, participating actors and as actors in their immediate community. A sense of life control,
which was associated with the social, physical and symbolical factors of the environment, was
seen as a source of well-being in the future. The operational environments and resources of service
and support providers made up three categories: public social services and support from the
immediate community, varied service networks and support from the immediate community in a
wider sense, as well as public health care services and self-help. It was considered both desirable
and likely that future services would comprise pre-emptive, versatile and technology-aided service
combinations as well as family- and community-based housing services. 

The information provided by the study contributes to and expands the social, health-policy and
nursing science knowledge base. The information may be utilised as basis for planning, decision-
making and operation among professionals, NGOs and political decision-makers working with the
elderly. Gerontological nursing science research and practical nursing can obtain information
about future clients of elderly care services and the operating environments and resources of
nursing. 

Keywords: ageing, baby boomers, future, social and health care services, well-being





Vuoti, Maire, Pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien tulevaisuudenkuvat
ikääntymisestään, hyvinvoinnistaan ja sosiaali- ja terveyspalveluistaan. 
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Hoitotiede ja
terveyshallinto,  PL 5000, 90014 Oulun yliopisto; Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta, Sosiaalityö,  PL 122, 96101 Rovaniemi
Acta Univ. Oul. D 1114, 2011
Oulu

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä, analysoida ja kuvata millaisia tulevaisuudenkuvia pohjois-
suomalaisilla suurten ikäluokkien edustajilla on ikääntymisestään, hyvinvointiinsa vaikuttavista
tekijöistä ja sosiaali- ja terveyspalveluistaan.  Tulevaisuudenkuvat perustuvat näkemystietoon,
jota on kartoitettu laadullisesti ohjautuvan monimenetelmällisen tutkimusperinteen mukaisesti
kahdessa vaiheessa. Tulevaisuustarinoista (n = 39) koostuva aineisto kerättiin eläytymismenetel-
män avulla. Teemoitteluanalyysi tuotti tarinoista kolme pääteemaa: 1. ikääntyminen subjektiivi-
sena ja sosiaalisena kokemuksena, 2. hyvinvointia tuottavat tekijät elämänhallinnan ja ympäris-
tön näkökulmasta ja 3. sosiaali- ja terveyspalvelut toimintaympäristöjen ja resurssien näkökul-
masta. Toisen vaiheen aineisto kerättiin 1. vaiheen tuottamien tulosten pohjalta laaditulla kysely-
lomakkeella (n = 405). Aineisto analysoitiin monimuuttujamenetelmillä: pääkomponenttianalyy-
silla, K-means Kluster -analyysilla sekä korrespondenssianalyysilla. 

 Tulosten mukaan ikääntyminen muodostuu subjektiivisesta ja sosiaalisesta kokemuksesta,
johon liittyy sopeutumista, luopumista sekä uusien mahdollisuuksien avautumista. Eksistentiaa-
linen kokemus elämästä, aktiivinen itsestä huolenpito ja erilaisista verkostoista syntynyt yhtei-
söllisyys näyttivät lisääntyneen. Ikäihmisen roolista muodostui kolme tulevaisuudenkuvaa:
ikäihminen toiminnan kohteena, aktiivisena osallistuvana toimijana ja lähiyhteisönsä toimijana.
Hyvinvointia tulevaisuudessa tuottivat kokemus elämänhallinnasta, joka oli yhteydessä ympäris-
tön sosiaalisten, fyysisten ja symbolisten tekijöiden kanssa. Palveluiden ja tuen tuottajien toi-
mintaympäristöistä ja resursseista muodostui kolme tyyppiä: yhteiskuntavastuiset palvelut ja
suppeiden lähiyhteisöjen tuki, monipuoliset palveluverkostot ja laaja-alaisten lähiyhteisöjen tuki
sekä julkiset terveyspalvelut ja oma-apu. Toivottavana ja todennäköisenä pidettiin, että tulevai-
suuden palvelut sisältävät ennakoivia, monipuolisia ja teknologia-avusteisia palvelukombinaati-
oita sekä perhekeskeisiä ja yhteisöllisiä asumispalveluita. 

Tutkimuksessa tuotetulla tiedolla laajennetaan yhteiskunnallista, terveyspoliittista sekä hoito-
tieteen gerontologista tietoperustaa. Tietoa voidaan hyödyntää ikääntyvien parissa työskentelevi-
en ammattilaisten, kansalaisjärjestöjen sekä poliittisten päättäjien suunnittelun, päätöksenteon ja
toiminnan perustana. Hoitotieteen gerontologiselle tutkimukselle ja hoitotyölle tutkimus tuottaa
tietoa tulevaisuuden vanhusasiakkaista ja hoitotyön toimintaympäristöistä ja resursseista. 

Asiasanat: hyvinvointi, ikääntyminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, suuret ikäluokat,
tulevaisuus





Omistettu omalle porukalleni; Aino-Marialle, Kaisa-
Marille, Olli-Pekalle ja Jari-Pekalle 
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä, analysoida ja kuvata millaisia 

tulevaisuudenkuvia pohjoissuomalaisilla suurten ikäluokkien edustajilla on 

tulevaisuuden hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä ja sosiaali- ja terveys-

palveluista. Tarkoituksena on myös kuvata, millaisia kokemuksia heillä on 

ikääntymisestään. Tulevaisuusasiantuntijoina ovat toimineet vuosina 1945–50 

syntyneet, niin sanotut suurten ikäluokkien edustajat Pohjois-Suomen alueelta. He 

ovat luoneet tulevaisuudenkuville perustan, jota on tutkimuksellisin menetelmin 

laajennettu yksityisestä yleisempään. Näin on pyritty paljastamaan ikääntymiseen, 

hyvinvointia rakentaviin sekä palveluihin liittyviä merkityksiä, odotuksia ja 

näkemyksiä. Ikääntyminen on meidän kaikkien tulevaisuutta joka hetki. Siksi 

ikääntymiseen liittyviä tulevaisuudenkuvia tarkastellaan ikääntymisen todellisuu-

den kanssa elävien ikääntyvien näkemystiedon pohjalta.  

Tavoitteena on tuottaa uskottavia ja loogisia kuvauksia ikääntymisestä ja 

ikääntymistä tukevista palveluista, joiden tavoitteena on tuottaa kollektiivista 

hyvinvointia ja terveyttä (Bell 1998). Tutkimuksessa on luotu tulevaisuuden 

ikääntyville kansalaisille mahdollisuudet olla mukana vaikuttamassa ja luomassa 

kuvaa tulevaisuudestaan. Kun tutkijoilla ja päätöksentekijöillä on tietoa siitä 

millaisia tulevaisuudenkuvia itse ikääntyvillä on, on mahdollista luoda edelleen 

skenaarioita ja visioita toivotuista ja ei-toivotuista tulevaisuuksista ja tehdä niitä 

suuntaavat päätökset nyt. Näin eri ikäryhmien kokemukset, tiedot ja taidot, 

odotukset sekä kulttuuriset ja taloudelliset voimavarat saadaan rakentamaan 

toivotunlaista tulevaisuutta ja olemaan osallisia siihen. (Novaky & Kappeter 

2006, Bell 2002.) Ikäihmisten asiantuntijuuden, osallisuuden ja vaikutusmahdolli-

suuksien hyödyntäminen tutkimuksessa, kehittämistyössä ja uusien innovaatioi-

den kehittämisessä hyödyntäminen luo edellytykset eettisesti kestävien toiminta-

muotojen ja palveluiden kehittämiselle (Palomäki & Teeri 2011). Näin tutkimus 

osaltaan osallistuu siihen yhteiskunnassa käytävään arvokeskusteluun joka 

tarkastelee millaisia palveluita ikäihmiset tarvitsevat tulevaisuudessa, mitkä ovat 

ikääntyvien tarpeet, oikeudet ja osallisuus. Tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyvi-

en parissa työskentelevien ammattilaisten ja kansalaisjärjestöjen sekä poliittisten 

päättäjien suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan perustana.  

Ikääntymistä tulevaisuuden näkökulmasta ja suuriin ikäluokkiin kohdistuvaa 

tutkimusta ei hoitotieteellisessä tutkimuksessa ole tehty aiemmin. Tekemäni 

synteesi hoitotieteen gerontologisesta tutkimuksesta viimeisen kymmenen vuoden 

ajalta osoittaa, miten lähes kolmasosa (n = 5) tutkimuksista (n = 14) on kohdistu-
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nut teorioiden ja mallien kehittämiseen tai mallien hyödyntämiseen. Teorioita on 

kehitetty iäkkään potilaan siirtymisestä kodin ja sairaalan välillä, jolloin teorian 

muodostaminen kohdistui selviytymiseen ja yhteistyöhön (Koponen 2003) sekä 

pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyvien hyvinvointia tukevaan ympäris-

töön (Elo 2006). Mallien kehittämisessä keskiössä ovat olleet kotona asuvien 

ikääntyneiden itsestä huolenpito (Backman 2001), kotona asuvien päivittäinen 

suoriutuminen (Valta 2008) sekä lyhytaikaisen laitoshoidon reaalimalli ikäänty-

nyttä omaistaan hoitavien omaishoitajien näkökulmasta (Salin 2008). Backmanin 

mallia on myöhemmin hyödynnetty Železnikin (2007) tutkimuksessa, jossa 

selvitettiin slovenialaisten ikäihmisten itsestä huolenpitoa. Hoitotyön laatua 

ikääntyneiden pitkäaikaisessa laitoshoidossa on tarkasteltu Suomen (Voutilainen 

2004) ja Slovenian (Habjanic 2007) näkökulmasta. Laitoshoitoon liittyvä 

tutkimus on tarkastellut hoitotyön ja hoitohenkilökunnan rakennetta lyhytaikai-

sessa hoitotyössä (Muurinen 2003) sekä fyysisten rajoitteiden käyttöä (Saarnio 

2009). Klemola (2006) tarkasteli tutkimuksessaan kotoa laitoshoitoon tai hoitoko-

tiin siirtymiseen liittyvän siirtymävaiheen merkitystä vanhuksen tukemiseksi. 

Elorannan (2009) tutkimuksessa tarkasteltiin ikäihmisten kotona asumista 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön näkökulmasta, kun taas Savikko (2008) 

tarkasteli ikääntyneiden yksinäisyyttä sekä sellaisia interventioon liittyviä 

elementtejä, joilla yksinäisyyteen voidaan vaikuttaa ja sitä edelleen lievittää. 

Paasivaaran (2002) tutkimus suomalaisen vanhustenhoitotyön muotoutumisesta 

1930-luvulta 2000-luvulle edustaa historiallista näkökulmaa. Innovatiivista 

hoitotieteellistä tutkimusta edustaa Ravelinin (2007) tutkimus, jossa tarkasteltiin 

tanssiesitystä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä. 

Hoitotieteen gerontologisessa tutkimuksessa ei ole viimeisen kymmenen vuoden 

aikana tehty ennakoivaa, tulevaisuuteen suuntaavaa tutkimusta. Myös menetel-

mällisesti tutkimus tuo uutta näkökulmaa hoitotieteelliseen tutkimukseen. 

Tilastokeskuksen (2008) väestöennusteen mukaan väestön ikärakenne muut-

tuu vuoteen 2030 mennessä. Iäkkäiden voimakkain kasvu ajoittuu vuosien 2020 

ja 2030 välille (Vaarama & Voutilainen 2002, Koskinen 2004, Vaarama 2004). 

Ikäihmisten osuuden koko väestöstä arvioidaan kasvavan vuoden 2020 alku-

puolella yli 26 prosenttiin ja pysyvän tällä tasolla pienin vaihteluin aina vuoteen 

2100 (Ryynänen & Notkola 2007). Jo vuonna 2009 yli 60-vuotiaiden määrä ylitti 

15 vuotta täyttäneiden määrän. Väestön voimakas ikääntyminen on globaali ilmiö 

ja yksi selkeimmistä tulevaisuuden trendeistä (2009 Aging Report). Suomessa 

ikääntyneiden määrään tulee vaikuttamaan suurten ikäluokkien suuri koko ja 

eliniän pidentyminen (Nieminen 2005.) Vuosina 1945–50 vastasyntyneen 
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odotettavissa olevan eliniän arvioitiin olevan miehillä 59 ja naisilla 66 vuotta. 

Vuonna 2010 vastaavat luvut olivat miehille 76 ja naisille 83 vuotta. (Rapo 2009.) 

Euroopan unionin alueella odotettu elinikä oli 2008 miehillä 76 vuotta ja naisilla 

82 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä 2060 on miehillä 84,5 vuotta ja naisilla 89 

vuotta. Väestörakenteen ikääntymiseen vaikuttavat pitkän iän odote, alhainen 

syntyvyys ja muuttoliikenne. (2009 Aging Report.) Paitsi kuntasektorin velkaan-

tuminen (Perälahti ym. 2011) myös pidentynyt elinikä ja ikääntymiseen liittyvien 

sairauksien siirtyminen myöhempään ikään luovat haasteita palvelujen tuottajille. 

Ikääntymisen vahvuutena tulevat olemaan pitempään säilynyt toimintakyky, 

kohentunut sydän- ja verisuonisairauksien hoito, kirurgian edistys, kaikkien 

ulottuvilla oleva tieto ja taito sekä teknologiset sovellukset (Palacios 2002, Finne-

Soveri 2007.) Toisaalta elintasosairaudet, päihteet sekä dementiaa aiheuttavat 

sairaudet (Vaarama 2004, Finne-Soveri 2007, Laine ym. 2009) sekä naissukupuo-

li, pienet tulot, yksinäisyys (Gornick ym. 2009, Laine ym. 2009) ja lähipalvelujen 

heikko saatavuus ovat palvelujen suunnittelun kannalta huomioitavia seikkoja. 

(Vaarama ym. 2006).  

Tulevaisuuden ikääntyneet ovat pidentyneen elinajan myös entistä moni-

kulttuurisempana ja aktiivisemmin tarpeitaan ja tavoitteitaan ilmaisevana 

väestönosana heterogeenisempi joukko yksilöllisine elämäntilanteineen ja 

vaateineen. ”Trendisukupolvena” suuret ikäluokat ovat luoneet ja tulevat luomaan 

uusia elämisen käytäntöjä. He uudistavat myös eläkeläiselämää ja vanhuutta 

koskevia käytäntöjä ja palveluja. (Savioja, Karisto, Rahkonen & Hellsten 2000.) 

Siksi on tärkeää, että organisaatiolähtöisten standardipalvelujen sijaan kehitetään 

yksilöllisiä asiakaslähtöisiä ja monikulttuurisia palveluja, jotta palvelut tukevat 

onnistunutta ikääntymistä (Palacios 2002). Tarvitaan selkeitä, tulevaisuutta 

ohjaavia linjauksia, joiden pohjalta sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan kehittää 

niin, että ne tukevat toiminnan lähtökohtia ja kunnioittavat ihmisten perusoikeuk-

sia. Tämä edellyttää selkeitä kannanottoja tulevaisuuteen vaikuttavien valintojen 

suhteen sekä hallitusohjelmaan kirjattua poliittista linjausta.(Perälahti 2011.) 

Väestön ikääntyminen ja ikärakenteen muutoksen realisoituessa voidaan näh-

dä institutionaalisen viiveen realisoituminen. Tällä tarkoitan sitä, miten työ- ja 

talouselämä sekä sosiaaliturva-, hoiva- ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat olleet 

hitaita reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen. Varautumattomuus näkyy pakkosiir-

tämisenä työelämästä työttömyys- ja varhaiseläkkeelle. Edelleen se näkyy 

jatkuvan koulutuksen ja työttömyyskoulutuksen epätarkoituksenmukaisuutena 

sekä niiden liiallisena ikäsidonnaisuutena. Ei ole myöskään varauduttu taloudelli-

sen epävarmuuden kasvuun, eläke- ja hoitojärjestelmän vähittäiseen pettämiseen 
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ja priorisointiin sekä ennakoivan toiminnan puutumiseen. Ennakoiva suunnittelu 

ja toiminta luovat perustan hyvälle yhteiskunnalle. Ennakointi luo pitkäjänteistä 

toimintaa, joka tasoittaa esimerkiksi sukupolvien ja eri ikäryhmien välisiä eroja ja 

ehkäisee yksilöllisen elämänkulun katkoksia ja kriisejä (Marin 2002.) Tutkimuk-

sen ulkopuolelle on jätetty palveluiden rahoituspohjan tai bruttokansantuotteen 

kehityksen tarkastelu sekä laskelmat siitä, millaisin rahoituksin ja rakennemuu-

toksin kuvattuihin tulevaisuudenkuviin voidaan päästä. Tulevaisuudenkuvista 

voidaan jatkossa rakentaa skenaarioita ja visioita. Skenaarioiksi tulevaisuudenku-

vat muuttuvat silloin, kun niihin lisätään kuvaus siitä, miten kyseiseen kuvauk-

seen päästään, millaisin kustannuksin ja muutoksin. Visio on taas kuvaus siitä, 

millaisen tulevaisuuden haluamme. (Ahvenainen ym. 2009.) 

Ymmärrys ikääntymisestä ja vanhuudesta edellyttää, että tunnemme tutki-

muksen kohteena olevien ikääntyvien menneisyyden ja nykytilan, elämänkulun 

(Settersten 2006). Aloitan lähestymiseni tutkimukseen suurten ikäluokkien 

kollektiivisen elämänkulun kuvauksen kautta. Empiirisessä osassa olen käynyt 

läpi suomalaisten suurten ikäluokkien elämänkulun lapsuudesta nykyhetkeen sekä 

sosiaali- ja terveyspalveluiden kehityskulun ikäihmisten palvelujen osalta. Näin 

on mahdollista tarkastella syntyneitä tulevaisuudenkuvia menneen ja nykyhetken 

ymmärryksen kautta.  

Tutkimukseni kannalta keskeistä tutkimuskirjallisuutta on hankittu vuosien 

2008–2011 välillä sähköisesti kotimaisista yliopistotietokannoista (Nelli, Oula, 

Linda) sekä ulkomaisista tietokannoista (CINAHL, MedLine, EBSCOhost, CSA 

= Social Services Abstracts, Sociological Abstracts). Lisäksi hyödynsin Google 

Scholar-hakukonetta, mikä osoittautui tuottavaksi hakukoneeksi niin tieteellisten 

artikkelien suhteen, mutta erityisesti kirjallisuuden löytämiseksi. Säännöllisin aika 

välein seurasin myös seuraavia lehtiä: Aging, Ageing Research Reviews, Age and 

Ageing, Journal of Aging Studies, The Futurist, Gerontology, Gerontologia. 

Tutkimuksen metodiin perustuvaa tieteellistä kirjoittamista seurasin Journal of 

the Mixed methods Research ja Qualitative Research lehdistä. Tärkeää ja tutki-

muksen kannalta syventävää lähdekirjallisuutta löysin valitsemieni tieteellisten 

artikkelien ja perusteosten lähdeluetteloista. Hakusanoina olen käyttänyt tutki-

muksen alkuvaiheessa aging, ageing, baby boomers, aging theory, health care, 

social care sekä imagine of the future, vision of the future ja future research. 

Tutkimuksen loppuvaiheessa lisäsin hakusanoiksi community, communality, well-

being, mixed methods. Aikarajauksen tein alkuvaiheessa (2008)2000–2008 

julkaistuun materiaaliin ja loppuvaiheessa (2011) aikarajaus kohdistui vuosien 

2006–2011 julkaistuihin artikkeleihin. Tieteellisen kirjallisuuden haussa en tehnyt 
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aikarajausta, sillä se olisi rajannut pois historiallista ulottuvuutta antavan kirjalli-

suuden. Tieteellisten artikkelien valinta tapahtui ensin otsikon perusteella ja 

tarkentui abstraktien sisällön mukaan. Lopullinen valinta perustui artikkelin tai 

teoksen sisältöön. Tiedon hakua ei voida kutsua systemaattiseksi, vaan sitä 

tapahtui koko tutkimusprosessin ajan ja se käsitti niin hoitotieteellisen, sosiaalitie-

teellisen, sosiologisen kuin tulevaisuudentutkimuksellisen tiedonhaun. Perustelu-

na oli, etteivät informaatikon kanssa tehdyt haut tuottaneet toivottua tulosta oman 

tieteen alan osalta ja siksi oli tarkoituksenmukaista laajentaa hakuja muiden 

tieteenalojen suuntaan. 
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

Tulevaisuudenkuvien taustalla tulee olla tieto ja tuntemus siitä, mikä on tutkitta-

van ilmiön tai ilmiöiden historia ja nykytila. Tästä syystä tutkimuksen empiirinen 

osio muodostuu suurten ikäluokkien elämänkulun tarkastelusta, sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden kehityskuluista ikäihmisten palveluiden näkökul-

masta sekä hyvinvointi-käsitteen aukikirjoittamisesta. Näin tuotetaan tutkimuksel-

le ja tuotettaville tulevaisuudenkuville perusta. Tämän perustan päälle luodaan 

näkemystieto, joka rakentuu laadullisen ja määrällisen aineistonkeruun ja 

analyysin kautta. 

2.1 Tulevaisuudenkuvat 

Tässä tutkimuksessa tulevaisuudenkuvien muodostamiseksi on kartoitettu 

ihmisten nykyhetkeen sidottuja käsityksiä ja odotuksia mahdollisista tulevaisuuk-

sista. Lähtökohtana ovat olleet yksilön ja yksilöistä muodostuvien sukupolvien 

näkemykset siitä, mikä tulevaisuudessa on toivottavaa ja mikä ei. Toivotun 

tulevaisuuden taustalla ovat heidän oma arvomaailmansa ja päämääränsä, 

nykyisten valintojensa tarkoitukset sekä niihin liittyvät pyrkimykset. Nämä 

edelleen ovat kiinteässä yhteydessä subjektiivisiin käsityksiin ja kokemuksiin 

siitä, millainen käsitys heillä on tämänhetkisestä tilanteesta suhteessa ikääntymi-

seen ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Käsitykset nykyisyydestä 

vaikuttavat siihen, millaisena he kuvaavat sitä tulevaisuudessa ja mitä merkityksiä 

he niille antavat. (Hietanen 2000, Rubin 2003 Kamppinen, Malaska & Kuusi 

2005.) Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esiin pohjoissuomalaisten suurten 

ikäluokkien, vuonna 1945–50 syntyneiden näkökulmat ja visiot tulevaisuudestaan 

ikäihmisinä. 

Tulevaisuudenkuva (future image, image of the future, vision of the future) on 

tulevaisuudentutkimukseen liittyvä käsite, joka ei kuvaa ainoastaan ihmisten 

aikomuksia vaan myös heidän uskomuksiaan siitä mitä tulee tapahtumaan, mitä 

voisi tapahtua ja minkä uskotaan tapahtuvan. Ihmisten muodostamilla tulevaisuu-

denkuvilla on merkitystä siihen miten he tekevät valintoja ja päätöksiä. Ne voivat 

motivoida tai lamauttaa. Niillä voi olla myös itseään toteuttava vaikutus. Ihmisten 

muodostamat tulevaisuudenkuvat ovat erittäin merkityksellisiä, kun haluamme 

muodostaa esimerkiksi skenaarioita tai visioita. (Detor 1996, Bell 2002, Rubin 

2003, Kicker 2009, Ahvenainen ym 2009.) Tulevaisuudenkuvat ovat tulevaisuu-

dentilaa koskevia näkemyksiä, mielenrakennelmia. Ne rakentuvat nykyhetken ja 
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menneen ymmärryksestä, tiedoista ja tulkinnasta, havainnoista, uskomuksista, 

odotuksista, arvoista ja toiveista sekä peloista ja uhkakuvista. Ne muodostuvat 

omaksutusta sosiokulttuurisesta tietämisestä ja tiedon tulkinnasta, jonka perustana 

ovat yksilön omat kokemukset, henkilöhistoria ja maailmankuva. (Detor 1996, 

Bell 2002, Rubin 2003.) Tulevaisuudenkuvia tulee tarkastella toivottavina, 

mahdollisina ja todennäköisinä.  

Tulevaisuudenkuvien tulee olla niiden ihmisten kuvaamia, joiden tulevaisuu-

desta on kyse. Näin saadaan esille heidän toiveitaan ja odotuksiaan. Tarkasteltaes-

sa tilannetta tässä hetkessä voimme tunnistaa, millaista toimintaa edellytetään, 

jotta tilanteesta tulisi mahdollista ja todennäköistä. Näin tulevaisuudesta tulee 

jokapäiväistä ja konkreettista, olemassa olevaa ja kaikkea toimintaamme ohjaavaa 

(Kicker 2009.) Ihmisen tulevaisuuskäsitys perustuu tulevaisuudenkuviin. Tulevai-

suudenkuvat vaikuttavat siihen, millaisia päätöksiä ja valintoja teemme (Inayatul-

lah 1996, Rubin 2000.) 

Nykyisyys on meille olemassa todellisuutena välittömien aistihavaintojemme 

kautta. Siitä saadaan objektiivista ja tarkentuvaa tietoa havainnoinnin ja mittaus-

ten sekä loogisen päättelyn kautta. Menneisyydestä oleva tieto voidaan muistaa, 

mutta siitä ei ole välitöntä yhtä totuutta olemassa. Siitä on olemassa havaittuihin 

tosiasioihin nojaavaa, mutta usein tulkinnallista tietoa. Objektiivinen tieto 

nykyisyydestä tuottaa tälle tulkinnalliselle tiedolle menneisyydestä historiallisen 

merkityksen. Tieto tulevaisuudesta on olemassa mielikuvina, tulevaisuudenkuvina 

ja mahdollisina tulevaisuuksina. Tässä tutkimuksessa tuotettu tieto on näkemyk-

sellistä tietoa, joka on laajempaa ja yleisempää kuin tulkinnallinen ja objektiivi-

nen tieto. Se perustuu nykyisyyttä käsittelevään objektiiviseen tietoon sekä 

tulkittuun tietoon menneisyydestä. (Kamppinen & Malaska 2003.)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on avata uusia näkökulmia tulevaisuuteen. 

Tutkimuksen tehtävänä on ennustamisen sijaan kuvata, ymmärtää ja selittää miten 

ihmisten sosiaalinen toiminta luo tässä ajassa tulevaisuutta ja millaista tulevai-

suutta. Tavoitteena on tuottaa tulevaisuuteen suuntautuneelle ikääntymiskeskuste-

lulle mielekkäitä käsitteitä, tulevaisuudenkuvia, jotka voivat toimia skenaarioiden 

ja visioiden kuvaamisen lähtökohtina.  

2.2 Suuret ikäluokat 

Suuret ikäluokat (baby boomers) ovat syntyvyyden kannalta ilmiö, joka koettiin 

monessa maassa toisen maailman sodan jälkeen elämän palautuessa uomiinsa. 

Ilmiö oli yhteinen niin sotaan osallistuneissa kuin sen ulkopuolelle jääneissä 
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maissa. Australiassa ”baby boom” oli seurausta kahdesta muusta buumista: 

avioitumisboomista ja taloudellisen kasvun boomista, jotka olivat seurausta sodan 

jälkeisestä optimismista (Merkes 2003). Iso-Britannia koki kaksi erillistä ”baby 

boomia”, ensimmäinen heti maailmansodan jälkeen ja toisen huipun vuosina 

1961–65. Toisin kuin Isossa-Britanniassa, Saksassa ei koettu varsinaista ”baby 

boomia” lainkaan, sillä syntyvyyden huippu sijoittui vasta 1960-luvun alkuun. 

Myös Yhdysvalloissa ”baby boom” jakautui kahteen aaltoon, ”baby boomersei-

hin” jotka syntyivät vuosina 1946–54 ja vuosina 1955–64 syntyneisiin. (Bouvier 

& De Vita 1991, Phillipson 2007.) Suomalaisen vauvaboomin erityispiirteenä oli 

sen suuri koko ja ilmiön rajoittuminen vuosien 1945 ja 1950 välille. Suuruutensa, 

ajoittumisensa ja pituutensa kautta sillä on sosiologista selitysvoimaa. Se oli 

tarpeeksi voimakas ja pitkäaikainen, jotta sen aikana syntynyttä kohorttia voidaan 

pitää omana sukupolvenaan. Yhteisen sukupolven heistä tekevät jaetut kokemuk-

set ja tietoisuus samaan sukupolveen kuulumisesta sekä ajallisesti yhtenäinen 

kulttuuritausta. (Roos 1988, Virtanen 2005.) 

Suuret ikäluokat ilmiönä voidaan katsoa alkaneen vuoden 1945 alkupuolella. 

Tuona vuonna syntyi 95 758 lasta. Vuosi 1945 oli suurten ikäluokkien alhaisin 

sillä vuonna 1946 syntyi 106 075, vuonna 1947 108 168 ja 1948 107 759. Sadan 

tuhannen raja ylittyi vielä 1949 (103 515), mutta seuraavana vuonna, 1950 

(98 065) jäätiin täpärästi sadan tuhannen alle, mutta kuitenkin yli vuoden 1945 

syntyneiden määrää. Vuonna 1950 0-5 -vuotiaita oli 60 876, mutta tätä joukkoa 

karsi 1950 vielä melko yleinen lapsikuolleisuus. Vuoden 1950 jälkeen syntyvyys 

lähti laskuun nousten tilapäisesti vuonna 1952, mutta jatkoi tasaista laskuaan 

seuraavina vuosina. (Tilastokeskuksen vuosikirja 2008, Karisto 2005.)  

Suuret ikäluokat ovat sukupolvi, joka on kasvanut sodan jälkeisen rauhan 

ajan sodan muistojen varjossa ja kylmän sodan aiheuttamassa sodan pelossa. He 

ovat kasvaneet ja aikuistuneet teknologisten läpimurtojen, globaalin taloudellisen 

kasvun ja lisääntyneen hyvinvoinnin oloissa. Heitä on kutsuttu niin sanotuiksi 

etuoikeutetuksi sukupolviksi, joilla on ollut paremmat mahdollisuudet koulutuk-

seen, työhön ja sosiaaliseen vaihtoon kuin aikaisemmilla sukupolvilla. He ovat 

myös luoneet uudelleen sellaisia sosiaalisia normeja, joilla on ollut vaikutusta 

perheen määrittelyyn ja rakenteeseen, asumisen malleihin (Merkes 2003, ks. 

Ruonavaara 2004, Juntto & Vilkko 2005), seksuaaliseen käyttäytymiseen ja 

asenteisiin (ks.Haavio-Mannila ym. 2004), päihteisiin suhtautumiseen (ks. 

Hakkarainen 2004) maallistumiseen ja naisten toiminnalliseen aktivoitumiseen. 

Kulttuurimurros ja yhteiskunnalliset muutokset, sodasta elpymisen seurauksena 

kehityksen nousujohteisuus (Vartia 2008) sekä yhteiskunnalliset rakennemuutok-



 24

set, kuten teknologia- ja palveluorientoitunut työvoima ja yhteiskunta 1960-

luvulla, tekivät suurista ikäluokista selkeästi erottuvan ja itsestään tietoisen 

sukupolven (Riggs & Turner 2000, Purhonen 2007). 

Suomessa suurilla ikäluokilla on erityispiirteitä, jotka tekevät heistä mielen-

kiintoisen tutkimuskohteen (Karisto 2005, Nieminen 2005). Erityispiirteistä 

mielenkiintoisin on sen demografinen piirre: ikäluokkien suuruus, ilmiön 

ajoittuminen ja pituus. Suuret ikäluokat kasvoivat ja varttuivat varsin omaleimai-

sessa historiallisessa tilanteessa. Sukupolvena suuret ikäluokat tulee nähdä sen 

diskursiivisesta ulottuvuudesta ja vahvasti poliittisesti latautuneena ilmiönä. Myös 

sukupolvitietoisuutta voidaan tarkastella kollektiivisena identiteettinä (Roos 1988, 

Riggs & Turner 2000, Purhonen 2007.) Käsitys suurista ikäluokista sukupolvena 

ei ole syntynyt sisäsyntyisesti tai automaattisesti vaan se on selkeästi luotu, tehty. 

Sitä on vahvistettu sosiaalisessa kommunikatiivisissa prosesseissa ja sukupolvia 

koskevassa julkisessa puheessa. Näin on vaikutettu ihmisten käsityksiin sukupol-

vien kollektiivisuudesta ja jaetusta identiteetistä. Sukupolvitietoisuus kehittyy 

vasta ajan kuluessa ja menneisyyden tarkastelusta suhteessa nykyisyyteen. Näin 

on tuotettu kollektiivinen sukupolvitietoisuus siitä, miten suuret ikäluokat jakavat 

yhteisen sukupolvitietoisuuden. Tämä tietoisuus koostuu sellaisista kulttuurisista, 

yhteiskunnallisista ja historiallisista käännekohdista ja tapahtumista, jotka 

herättävät tunteita ja yhteenkuuluvuutta (Riggs & Turner 2000, Purhonen 2007.) 

Purhonen (2007) toteaakin, että vuonna 1945–50 syntyneillä suurilla ikäluokilla 

on voimakkaampi sukupolvitietoisuus kuin heitä vanhemmilla ja nuoremmilla 

ikäluokilla. Hänen tutkimuksensa mukaan yli puolet tähän ikäluokkaan kuuluvista 

mieltää itsensä ja samaistuu suuriin ikäluokkiin. (Ks. myös Riggs & Turner 

2000.) 

Suurten ikäluokkien elämänkulku 

Sotien jälkeiset syntyvyyden huiput sijoittuivat vuosille 1947 ja 1948, jolloin 

syntyi 3,4 lasta jokaista hedelmällisessä iässä olevaa naista kohti. Heti synnytty-

ään suuret ikäluokat asettivat sosiaalipoliittisia haasteita. Keskeinen suomalainen 

sosiaalipoliittinen uudistus, lapsilisälaki, tuli voimaan vuonna 1948, jolloin 

syntyvyys oli huipussaan. Tarvittiin myös neuvolapalveluja ja kouluja. Kansakou-

luja rakennettiin ympäri Suomen. Kaikki kävivät 1950-luvulla vähintään kansa-

koulun, sillä se oli mahdollista kaikille varallisuuteen katsomatta. Kansakoulusta 

siirryttiin suoraan joko työelämään, ammatilliseen koulutukseen tai oppikouluun. 

Oppikouluun pyrittiin kansakoulun neljänneltä luokalta. Oppikouluista suuri osa 
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oli yksityisiä ja niissä myös koulutarvikkeet ja ruokailu olivat maksullisia. Tämä 

tarkoitti sitä, että perheen vastuulla oli kustannuksista vastaaminen. Oli myös 

mahdollista saada valtionapua, jota myönnettiin pääasiassa oppilaille joiden 

perheellä ei ollut varaa osallistua kustannuksiin. Oppikouluja ei myöskään ollut 

joka paikkakunnalla, mikä tarkoitti monille kotoa pois muutamista, joko sukulais-

ten luokse tai alivuokralaiseksi. (Hilden & Iivari 2008.) 

Koulutukseen mahdollisuudet suurilla ikäluokilla olivat edellisiä ikäluokkia 

paremmat, mutta silti koulutuksen on todettu myös jakaneen suuria ikäluokkia. 

Ensimmäinen jako tehtiin oppikoulun kynnyksellä, seuraava keskikoulun 

päätyttyä, sitten lukion alkaessa ja vielä yliopistoon pyrkiessä. (Julkunen 2005.) 

Koulutuspaikkojen tuntuva lisääntyminen näkyi erityisesti 1950-luvulla. Maata-

lousväestön ja työväestön tulojen parantuessa, yhä useammalle lapselle tuli 

mahdollisuus jatkaa oppikoulussa. Silti sosiaalisia eriytymisiä tapahtui myös 

saman perheen sisällä. Suurissa, monilapsisissa perheissä oli mahdollista koulut-

taa osa lapsista. (Purhonen 2007.) Työväestön ja keskiluokkaisten perheiden 

lasten osuus kasvoi huomattavasti 1950- luvulta 1970-luvulle. Näin varsinkin 

ikäluokan nuorimmat saivat paremmat koulutusmahdollisuudet. Suuret ikäluokat 

ovat myös ensimmäinen sukupolvi, jossa naisten koulutustaso on korkeampi kuin 

miesten (Karisto 2005, Alestalo 2007, Kaarninen 2010.)  

Suuria ikäluokkia pidetään ensimmäisenä varsinaisena nuorisosukupolvena. 

Yhdysvalloissa 1950-luvulla syntynyt nuorisokulttuuri ehti suomeen 60-luvun 

alussa ja osui suurten ikäluokkien varhaisnuoruuteen. Kuitenkin jo 50-luvun 

lopulla Suomeen rantautui Yhdysvalloista elokuvien ja musiikin kautta liikehdin-

tää, jota voidaan kutsua nuorisokulttuuriksi. Yhdeksi nuorisokulttuurin läpimur-

roksi on mainittu elokuva Rock Around the Clock, joka herätti ympäri Eurooppaa 

musiikillaan nuorisossa ”villiä” liikehdintää. Näin ”rock and roll” rantautui myös 

Suomeen ja vaikutti siihen millaisessa ilmapiirissä suuret ikäluokat kasvoivat 

varhaisnuoruutensa. Rock and roll ja siitä syntynyt nuorisomuoti vaikuttivat 

heidän nuoruuteensa, joka nyt noteerattiin erillisenä elämänvaiheena. Syntyi niin 

sanottu nuorisokulttuuri, jonka on katsottu selkeimmin näkyneen 1960-luvulla. 

Nuorisokulttuurin katsotaan kuitenkin vaikuttaneen selkeimmin kaupungeissa. 

(Roos 1988, Karisto 2005, Karisto 2007, Hilden & Iivari 2008, Kaarninen 2010.)  

Eurooppalainen poliittinen ja kulttuurinen radikalismi 1960-luvulla kosketti 

suuren ikäluokan aikuistuvia ja yleisimmin kaupungeissa opiskelevia nuoria. 

Suuret ikäluokat identifioituvat selkeimmin juuri 1960-luvun kautta. Läntisessä 

maailmassa elettiin kuohuvaa kulttuurivallankumouksen aikaa. Televisio, 

amerikkalainen elämäntyyli, Beatles, Rolling Stones, hippiliike ja Vietnamin sota 
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vaikuttivat asenteisiin ja elämäntyyliin. Asenne ilmasto maallistui, urbanisoitui ja 

vapaamielistyi. Keskusteltiin entistä vapaammin ja monipuolisemmin yhteiskun-

taluokkien välisistä eroista, politiikasta, sukupuolisuudesta, uskonnosta ja sodan 

ja rauhan kysymyksistä. (Heinonen 2005, Kuisma 2010.) Kouluihin ja yliopistoon 

päässeet suuret ikäluokat olivat kulttuurivallankumouksen etujoukkoa. Vaikka 

radikalismi kosketti pientä osaa suurista ikäluokista, on se yleistäen liitetty suuriin 

ikäluokkiin. Heidän radikalismiinsa liittyi tavanomaista ikäpolvikapinaa, joka 

näyttäytyi protestina konservatiivisia vanhempia ja yhteiskunnan arvoja kohtaa. 

Se oli myös kristillisen kasvatuksen saaneen nuorison moraalista suuttumusta 

sellaisiin vääryyksiin, joita maailmalta television kautta saatiin laajempaan 

tietoisuuteen (Vietnamin sota oli ensimmäinen televisiosota, Latinalaisen 

Amerikan diktatuurit esimerkiksi Chile ja Afrikassa Biafran nälänhätä). Aktiivi-

suus yhteiskunnallisista asioista maailman laajuiseen rauhan ja rakkautta sisältä-

vään ideologiseen ajatteluun liitettiin vahvasti musiikki, kirjallisuus ja muoti-

ilmiöt (pitkät hiukset myös miehillä, vapaa rakkaus, e-pillerit ja päihteiden avoin 

käyttö), jotka vaikuttivat suuriin ikäluokkiin. (Riggs & Turner 2000, Erola ym. 

2004, Karisto 2005, Kuisma 2010.)  

Opiskelija radikalismi ei kuitenkaan kuvaa koko ikäluokkaa. Purhonen (2007, 

2009) on jakanut ikäluokan neljään perustyyppiin: 1) tavallisiin jäseniin, jotka 

ovat enemmistönä, 2) pelkkään eliittiin, joka on korkeakoulutettua, mutta joka 

pysyi erossa 60-luvun yliopistoradikalismista, 3) 60-lukulaisiin, jotka osallistuivat 

60-luvun radikalismiin ja suhtautuivat siihen myönteisesti sekä 4) anti-60-

lukulaisiin, jotka suhtautuivat radikalismiin hyvin kielteisesti. Sen sijaan 60-

lukulaiset kokivat positiivisesti sen, miten he olivat muuttamassa maailmaa ja 

kapinoimassa perinteitä vastaan. Anti-60-lukulaiset taas kokivat radikalismin 

negatiivisena ja uhkaavana, sillä se rienasi heistä perinteisiä arvoja. Kokemus 

elämänkulusta muotoutui kuitenkin kahdenlaiseksi. Korkeasti koulutetun eliitin 

kokemukseen ikäluokastaan liittyy vahva sosiaalisen aseman nousu ja taloudelli-

nen vaurastuminen. Ikäluokan tavallisten jäsenten kokemukseen taas liittyy 

jatkuva kamppailu pärjäämisestä ja toimeentulosta. (Purhonen 2007.) 

Suomalainen yhteiskunnan rakennemuutos ja toisen maailmansodan jälkeinen 

modernisaatio ja myönteinen kehitys saivat aikaan sen, että suurelle osaa suuria 

ikäluokkia syntyi kokemus sosiaalisesta noususta (Savioja, Karisto, Rahkonen & 

Hellsten 2000). Suuret ikäluokat kasvoivat työtä arvostavassa ilmapiirissä ja ovat 

olleet aina hyvin työorientoituneita. Ikäluokasta 77 % syntyi maaseudulla ja oli 

tottunut työntekoon jo lapsesta saakka. Säännöllinen työnteko aloitettiin keski-

määrin 17–18 -vuotiaana. (Roos 1988, Julkunen 2005, Hilden & Iivarinen 2008.) 



27 

Työn saaminen oli heille kohtuullisen helppoa. Kehitys, teollistuminen ja 

taloudellinen kasvu synnyttivät paljon uusia työpaikkoja. Toisaalta työttömyysris-

ki oli samaa luokkaa kuin myöhemmin lamavuosina 1990-luvulla, mutta työttö-

myysjaksot olivat paljon lyhyempiä. Työ perässä liikkuvuus oli suurta ja 1960- ja 

1970-lukujen taitteesta puhutaankin suuren muuton aikana. Kuisma (2010) kuvaa, 

miten pako autioituvalta maaseudulta kiihtyi, ja peltojen pientareilta vaellettiin 

Etelä-Suomen tai Ruotsin tehdassaleihin, rakennustyömaille, korkeakouluihin, 

virastoihin ja myymälätiskien taakse. Tuolloin maaseudulta muutettiin työn 

perässä suuriin asutuskeskuksiin tai Ruotsiin. Suomessa maassamuutto ja 

maaltamuutto olivat seurausta yhteiskunnan teollistumisesta ja palveluelinkeino-

jen kasvusta. Koneellistuminen myös maataloudessa vähensi työvoiman tarvetta 

ja vauhditti muuttoliikennettä maalta kaupunkiin. Muuttoliikenteen aikaansaama 

rakennemuutos vaikutti yhteisöjen, kuten perheiden ja sukuyhteisöjen, sirpaloi-

tumiseen. (Auvinen 1991, Hannikainen 2010.) Muuttoliikenne loi nopeaa 

aluerakentamista, jonka tuloksena kaupunkien liepeille 1950-luvulla syntyneiden 

lähiöiden rakentaminen ja laajentuminen voimistui. Kaupungistumisen ja 

lähiöiden myötä yhteisöllisyyden kehitys kohti yksilöllistyvään yhteiskuntaa sai 

alkunsa. (Roos 1988, Auvinen 1991, Hannikainen 2010.) 

Maassamuuton ohella myös maastamuutto oli 1970-luvulla suurta. Suomen 

työmarkkinat eivät pystyneet vastaamaan nopeasti kasvavaan työvoiman tarjon-

taan. Tästä syystä työn perässä Ruotsiin muutti noin 15 prosenttia ikäluokasta. 

Ruotsi houkutti suomalaisia, sillä pitkälle automatisoitu teollisuus pystyi työllis-

tämään kielitaidottomankin maahanmuuttajan. 1960–1970-luvuilla sadattuhannet 

suomalaiset muuttivat Ruotsiin. (Snellman 2010) Muuttoa helpotti myös vuonna 

1954 pohjoismaiden kesken solmittu sopimus yhteispohjoismaisista työmarkki-

noista (Urponen 1994). Siirtolaisuuden huippuvuosina 1969 ja 1970 Suomen 

väkiluku jopa väheni, sillä muuttotappioksi voitiin kirjata noin 77 000 henkilöä. 

Edellisen kerran väkiluku oli pienentynyt vuonna 1940, jolloin muuttoliikkeen 

syynä oli sota. 1970-luvulla koettiin vielä pieni muuttoaalto, mutta sen jälkeen 

maastamuutto hiipui hiljalleen. Vuodesta 1980 Suomeen takaisin muuttajia on 

ollut enemmän kuin täältä lähtijöitä. (Tilastokeskus 2007, Snellman 2010.) 

Ruotsiin muutto vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan merkittävästi. Siirtolaisuu-

della oli välittömiä vaikutuksia, kuten syntyvyyden voimakas lasku ja väestön 

vanheneminen. (Urponen 1994.) 

Perheen perustaminen oli monelle suurten ikäluokkien jäsenelle ajankohtaista 

1960- ja 70-lukujen vaihteessa. Avioitumisessa ja perheen perustamisessa oli 

kuitenkin suuria eroja, sillä osa ikäluokista avioitui ja perusti perheen jo 1960- 
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luvulla kun toiset taas esimerkiksi opintojen päättyessä, työuran alussa 1980-

luvulla. (Juntto & Vilkko 2005, Suomen tilastollinen vuosikirja 2008.) Vuonna 

1947 syntyneet naiset menivät naimisiin keskimäärin 23-vuotiaana, vuonna 1970. 

Tuolloin avioliittoja solmittiin 41 000. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 10 

vuotta aiemmin (1960) avioliittoja solmittiin 33 000 ja vuonna 1980 enää 29 000. 

(Kartovaara 2002.) Syntyvyyttä nämä ikäluokat eivät saaneet kasvuun. Tähän 

vaikutti 1970 voimaan tullut aborttilaki, joka antoi mahdollisuuden abortin 

saamiseen myös sosiaalisin perustein. Toisaalta ehkäisypillerien yleistyminen 

vähensi aborttien tarvetta (Kartovaara 2002, Sipilä & Anttonen 2010.) Syntyvyys 

laskikin 1970-luvun alkuvuosina voimakkaasti, vaikka suurten ikäluokkien naiset 

tulivat ikään, jolloin lasten saaminen oli yleisintä. Vuonna 1973 syntyi 57 400 

lasta. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2008). Suurten ikäluokkien naiset olivat 

ensimmäinen sukupolvi, jolla oli varma raskauden ehkäisymuoto käytössään. He 

olivat myös aikaisempia sukupolvia koulutetumpia ja uratietoisempia. Näin 

perheen perustaminen siirtyi myöhemmäksi. (Karisto 2005.) Syntyvyyden 

nousemiseksi tehtiin 1970- luvulla joitakin sosiaalipoliittisia muutoksia, joiden 

tavoitteena oli saada syntyvyys kasvuun. Työsopimuslakiin vuonna 1970 liitettiin 

kuuden viikon synnytysloma, joka oli mahdollista kaikille palkkasuhteessa 

oleville äideille. Vuonna 1974 äitiyslomaa pidennettiin 12 viikosta seitsemään 

kuukauteen ja vuonna 1978 sitä jatkettiin vielä kuukaudella. Vuonna 1972 tuli 

voimaan lasten päivähoitolaki, joka ei taannut vielä kaikille tarvitseville kunnal-

lista päivähoitoa. Vasta 1984 päätettiin pienten lasten hoitopaketista, mutta tämä 

ei enää koskenut kuin pientä osaa suurten ikäluokkien perheitä. Suurten ikäluok-

kien lapsilukumääräksi jäi keskimäärin 2,2 lasta. (Kartovaara 2002.) 

Suuret ikäluokat ovat tehneet pitkän työuran. Kuten jo edellä on käynyt ilmi, 

osa heistä aloitti säännöllisen työuransa keskimäärin 17–18-vuotiaana ja osallistui 

sitä ennen jo omassa perheessään tai lähipiirissä työntekoon, kuten esimerkiksi 

maatöihin ja lastenhoitoon. Pitkä työura koskee niin naisia kuin miehiäkin. 

Työttömyys ja marginalisoituminen eivät olleet yhtä laajaa suurissa ikäluokissa 

1990-luvun lama-aikana, kuin ne olivat nuoremmissa ja heitä vanhemmissa 

ikäluokissa. Sen sijaan vuonna 2004 toteutuneet irtisanomiset kohdistuivat 

suurten ikäluokkien jäseniin tuntuvammin kuin muihin ikäluokkiin. ( Blom & 

Melin 2002, 2004, Savioja 2005.) Vuonna 2006 pitkäaikaistyöttömistä 41 % oli 

suurten ikäluokkien edustajia. (Hilden & Iivari 2008). Syynä saattoi olla ikäluo-

kan vähäisessä koulutuksessa, sillä iso joukko suurista ikäluokista siirtyi työelä-

mään suoraan kansakoulusta tai muusta peruskoulutuksesta (Savioja 2005). 
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Suuret ikäluokat nyt 

Suurten ikäluokkien vanhimmat, vuonna 1945 syntyneet, aloittivat vuonna 2008 

lakisääteisen eläköitymisen 63 -vuotiaina. Vuosi 2010 oli eläköitymisen 

huippuvuosi, sillä silloin täyttivät vuonna 1947 syntyneet 63 vuotta. Nuorimmat 

heistä, vuonna 1950 syntyneet, aloittavat eläköitymisen vuonna 2013. Ikäluokkien 

eläköitymiseen on kahden viimeisen vuoden aikana liittynyt yhteiskunnallinen ja 

poliittinen keskustelu eläkeiän myöhentämisestä ja työurien pidentämisestä. 

Eteran (2010) tekemän tutkimuksen mukaan 80 % tutkimukseen osallistuneista (n 

= 1078) haluaisi työskennellä periodimaisessa työsuhteessa eläkkeelle siirtymisen 

jälkeen. (Kesä & Kovero 2010) Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan (2011) 

vuosien 2006–2008 tarkastelujaksolla jäi 43 000 henkilöä varhennetulle tai 

vanhuuseläkkeelle. Tuolla ajanjaksolla noin 15 % eläkkeensaajista teki jotakin 

työtä ainakin hetken eläkkeen alkamisen jälkeen. Selvityksen mukaan eläke 

perustui aikaisempaan päätyöhön ja eläkkeellä tehtävä työ tapahtui jossakin 

pienemmässä sivutyössä, kuten esimerkiksi konsulttitehtävissä. Tyypillisintä 

työnteolle oli työn satunnaisuus ja työn pituuksien vaihtelevaisuus. 

Tyypillisimmällään eläkkeellä olevien työprofiiliksi muodostui satunnainen, 

omaan valintaan perustuva työn tekeminen. (Kannisto 2011.) Eteran (2010) 

tutkimuksen mukaan eläkkeellä tapahtuvaan työntekoon liittyy vapaus valita 

työjaksot ja -ajat. Näin ne luovat itselle sopivan työrytmin ja mahdollistaisivat 

vapaa-ajan ja toiminnan vuorottelun. Vastaajista 42 % haluaisi työskennellä 

samalla alalla kuin ennen eläkkeelle jäämistään. Vapaaehtoistoiminta kiinnosti 

suurinta osaa vastaajia. Suurimmat esteet työuran jatkamiselle olivat terveydessä 

tapahtuneet muutokset sekä eläkkeelle jäämisen kautta vapaa-ajan suuri arvostus 

ja hyvinvointia tuottava vapaus. Yli 60 % vastusti työurien pidentämistä 

lakisääteisesti. (Kesä & Kovero 2010.) Tähän tietoon perustuen voidaan olettaa, 

että suuret ikäluokat ovat aktiivisia toimijoita niin työelämässä kuin 

vapaaehtoistoiminnan kentillä vielä pitkään.  

Yhteisiä jaettuja kokemuksia näille sukupolville ovat olleet maaltamuutto, 

kouluttautuminen ja koulutusaikojen pidentyminen, ammatillisen kouluttautumi-

sen lisääntyminen, asuntosäästäminen, työttömyysjaksot sekä lastenhoito-

ongelmat. He kasvoivat maailmassa, jossa sairaudet eivät enää olleet yhtä yleisiä, 

lapsuutta leimasi kehityksen ja optimismin aika sekä erilaiset hyvinvoinnin merkit 

lisääntyivät kulutushyödykkeiden muodossa (auto, pesukoneet, televisio jne.). 

(Roos 1988.) Suuret ikäluokat edustavat vahvaa ideologista näkökulmaa, joka 

korostaa yksilön vapautumista valtion holhouksesta ja individualismia (Erola ym. 
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2004.). Kärnä (2008) kuvaakin heitä tulevaisuuden ikäihmisinä, jotka haluavat 

elää eläkkeelle jäätyään uutta elämänvaihetta ja kokea erilaisia tarjolla olevia 

vaihtoehtoja, kuten osa-aika- asumista ulkomailla tai itsensä kehittämisen 

mahdollisuuksia. He haluavat nauttia elämästään ja keskittyä itseensä ja läheisiin-

sä. He ovat motivoituneita itsensä hoitamiseen ja terveyden ylläpitämiseen. 

Lisääntynyt vapaa-aika mahdollistaa heille uusia kulttuurikokemuksia sekä 

aktiivisen kanssakäymisen laajojen verkostojensa kanssa. Tämän uuden elämän-

vaiheen mahdollistavat heille hyvä terveys ja toimintakyky, paremmat eläketulot 

kuin aikaisemmilla ikäpolvilla ja laajat elämänkulun aikana kerätyt verkostot 

ystävistä. 

2.3 Ikääntyminen moniulotteisena ilmiönä 

Ikääntymistä voidaan tarkastella erilaisten aikakäsitysten kuten syklisen ja 

lineaarisen aikakäsityksen näkökulmasta. Syklisellä ikääntymisellä on kiinteä 

yhteys vuodenaikaan sidottuun elämänrytmiin. Sitä noudatettiin talonpoikaiskult-

tuurissa, jossa työrytmi ja juhlat jaksottuivat luonnon kiertokulun mukaisesti. 

Syklinen aika oli näin kollektiivista, sillä se ohjasi ihmisten elämää vuodesta 

toiseen samankaltaisena. Näin ihmisen elämässä kevät oli lapsuuden aikaa, kesä 

nuoruutta ja syksyn aikuisuutta seurasi talvinen vanhuus. Syklisen aikakäsityksen 

ja ihmisen elämänkulun tarkastelun taustalla katsotaan olevan jumalallisen 

järjestyksen perusta, jossa syntymä ja kuolema olivat verrannollisia, alku- ja 

päätepiste yhtä. Esimerkiksi tarkalla syntymäajalla ei ollut merkitystä. Näin 

jumalallinen kaiken elämän luoja ja henkiin herättäjä oli elämän päättäjä ja 

sammuttaja. Ajalla tai iällä ei ollut merkitystä (Frykman & Löfgren 1987, Vilkuna 

2002.) 

Lineaarisena ilmiönä ihmisen elämällä on alku ja loppu. Länsimainen ja eri-

tyisesti juutalais-kristillinen ajatusmaailma edustaa tätä aikakäsitystä. Sitä 

voidaan tarkastella mekaanisesti, sillä se voidaan jakaa tarkasti yhtä suuriin osiin, 

mitattavaan muotoon. Siirtyminen syklisestä ajasta lineaariseen aikaan tarkoitti 

ajan ja siten myös iän mittaamista. Kalenteri ohjaa ja mittaa vuoden kulkua, kello 

vuorokauden aikaa ja kronologinen ikä ikääntymistä. Aika ja ikääntyminen saivat 

numeraalisen määreen. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää se, miten 

palvelujen suunnittelun ja toteutumisen taustalla vaikuttaa niin sanottu elämän-

kaariajattelu. Se jakaa ihmisen elämän numeraaliseen muotoon sidotuiksi 

ikäryhmiksi. Tarkkoihin ikävuosiin jaksotetut palvelusuunnitelmat muovaavat 
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näin käsitystämme ikääntymisestä ja vanhuudesta mitattavaan muotoon. (Fryk-

man & Löfgren 1987, Vilkuna 2002.) 

Lineaarisen aikakäsityksen mukaisesti tilastollinen ikääntymisen määre on 

käsittänyt 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Perusteena määrittelylle on ollut se, että 

Suomessa 65 vuotta on yleinen eläkkeelle jäämisen vaihe. 65- vuoden ikään 

sidottu määritelmä ikääntymisestä perustuu kuitenkin aikaisempaan eliniän 

odotteeseen, joka oli vuonna 1950–60 naisilla n. 65–70 vuotta ja miehillä 60–65 

vuotta (Tilastokeskus 2009). Nykyisin kuitenkin eliniän odotteen mukaan 

vanhuuden ja ikääntymisen kronologisena ikänä katsotaan olevan 75–85 vuoden 

iän. Toimintakykyyn perustuva ikääntymiskäsitys määrittelee vanhuuden alkavan 

75 vuoden iässä. Iällä voidaankin katsoa olevan useita erilaisia merkityksiä 

silloin, kun sitä tarkastellaan biologisesta, fysiologisesta, psykologisesta, sosiaali-

sesta tai subjektiivisesta näkökulmasta. Kronologinen ikä tarkastelee ikääntymistä 

vuosina, biologinen ikääntymistä solutasolla ja fysiologinen ikä toimintakyvystä 

ja fyysisestä kunnosta käsin. Subjektiivinen ja kulttuurinen ikä määrittyy taas 

omien tuntemusten ja yhteisön odotusten mukaan. Ihminen voi siis ikääntyä eri 

merkitystasoilla eri tavoin. (Vilkuna 2002, Miller 2004.) 

Ikääntymistä voidaan tarkastella sosiaalisena konstruktiona, biologisena il-

miönä tai mielentilana, subjektiivisena kokemuksena. Tästä näkökulmasta 

vanhuuden alkamista on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Vanhuuteen liitetään 

länsimaisessa kulttuurissa vahvasti fyysisten ja henkisten voimien heikkenemistä, 

avuttomuutta ja riippuvuutta. Tuottavuutta ja tehokkuutta korostavassa yhteiskun-

nassa vanhuus liittyy toimintakyvyn ja tuottavuuden heikkenemiseen ja siten 

muuttumiseen hyödyttömiksi ja tuottamattomiksi kansalaisiksi. (Kangas & 

Nikander 1999.) Ikääntyminen sosiaalisena konstruktiona rakentuu ympäristöstä 

ja kulttuurissa vallitsevasta vanhuuden ja ikääntymisen kokemuksesta. Ikäänty-

minen rakentuu sosiaalisesti. Määrittelyymme ikääntymisestä ja vanhan olemises-

ta vaikuttavat ne tavat, joilla me itse ja meidän verkostomme ja kulttuuriperin-

tömme käsittävät, kuvaavat ja määräävät ikääntyneenä tai vanhan olemisen. 

(Hacking 2009.) Se muodostuu aikaan sidotuista käsityksistä, yhteiskunnallisista 

tilanteista ja toimintakäytännöistä sekä niistä kulttuurisista arvoista, jotka ovat 

yhteisöllisesti jaetut (Marin 2002). Tämä näkökulma tekee ikääntymisestä 

erityisen kiinnostavan, sillä se perustuu sellaisiin ihmisten tekemiin luokituksiin 

iästä, jotka vaikuttavat yksilön kokemukseen itsestään. Se johtaa edelleen ihmisiä 

käyttäytymään tämän luokituksen mukaisesti ja tuntemaan ja käyttäytymään, 

kuten vanhuksen tai iäkkään oletetaan tekevän. Tällaista käyttäytymistä voidaan 
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tunnistaa esimerkiksi laitoshoidossa tai yhteiskunnallisissa instituutioissa. 

(Hacking 2009.) 

Ikääntymiseen liittyvät myös biologiset, fysiologiset ja psykologiset muutok-

set. Biologinen ikääntyminen ilmenee kehossa asteittaisina fyysisinä muutoksina. 

Biologiset teoriat ihmisestä sisältävät biologisten muutosten kuvaamista kaikissa 

elävissä olennoissa. Biologinen ikääntyminen on väistämätöntä, peruuttamatonta 

ja progressiivista. Ikääntyminen vaihtelee yksilöllisesti niin eri elimissä kuin 

solukoissa ja niissä tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä myös ihmisen muihin 

toimintoihin. Biologisen vanhenemisen kautta yksilö altistuu sairauksille ja 

sairastavuuden riski suurenee. Lääketieteelliset teoriat ikääntymisestä pyrkivät 

selittämään sen, kuinka biologiset muutokset ikääntymisen prosessissa vaikuttavat 

ihmisruumiissa ja toimintakyvyssä. Ne pyrkivät selittämään ne yhteydet, jotka 

ovat biologisten muutosten ja sairauksien prosessien välillä. (Miller 2004.) 

Ikääntymistä hidastava ja estävä lääketiede (Anti-ageing medicine) on yksi 

lääketieteen ja biogerontologisen ikääntymistutkimuksen nykytrendeistä. Se on 

tieteellinen lähestymistapa ikääntymiseen, jonka tavoitteena on pyrkiä vaikutta-

maan niihin tekijöihin, jotka ovat yhteydessä ikääntymiseen. Pyrkimyksenä on 

vaikuttaa ikääntymisen prosessiin elin ja kudostasolla hidastamaan ikääntymisen 

prosessia. Tutkijat pitävät mahdollisena sitä, että tulevaisuudessa ikääntymisen 

prosessiin voidaan vaikuttaa suotuisasti ja vuosia elämään tullaan saavuttamaan 

yhä enemmän. (Staehelin 2005, Olhansky 2006.)  

 Sosiaalinen ikääntyminen korostaa sitä, miten ikääntyessäänkin ihmisen 

elämässä ovat keskeisenä ne sosiaaliset kokemukset, joissa hän on ollut osallise-

na. Niihin liittyy tapahtumia, osallistumista, asioiden seurantaa ja osallisuutta. 

Vanhuuteen ja ikääntymiseen liittyy kuitenkin oletus, että iän myötä näkyvänä 

toimintana osallistuminen muuttaa vähitellen muotoaan ja osallisuus sosiaaliseen 

maailmaan tapahtuu lopulta ajatuksen ja asioiden seurannan tasolla. Voimavarojen 

ja toimintakyvyn heikentyessä ihminen suuntaa vuorovaikutustaan sellaiseen 

suuntaan, joka palkitsee häntä emotionaalisesti. Pohjimmaltaan ikääntyminen on 

biologinen ja fyysinen prosessi, mutta arkielämässä ikääntyminen todentuu ja 

tulee kokemukselliseksi psyykkisten ja sosiaalisten vanhenemisprosessien kautta 

(Jyrkämä 2003, 2005.) 

Subjektiivinen ikääntyminen on yksilön omakohtainen kokemus omasta 

ikääntymisestään. Se on kiinteässä suhteessa yksilön henkiseen ja fyysiseen 

hyvinvointiin ja sosiaaliseen asemaan sekä heijastaa niitä arvoja ja normeja, joita 

yhteiskunta iälle ja ikääntymiselle antaa. Kokemukseen vaikuttavat omat näke-

mykset ja kokemukset maailmasta, itsestä ja iästä yleensä. (Miller 2004, Uotinen 
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2005.) Kaufman ja Elder (2002) toteavat tutkimuksessaan, että ne ihmiset, jotka 

kokivat subjektiivisen ikänsä kronologista ikäänsä nuoremmiksi, tunsivat olonsa 

hyväksi ja asennoituivat elämään ja ikääntymiseensä positiivisesti (ks. myös 

Uotinen ym. 2003, Uotinen 2005). Subjektiivisen kokemuksen omasta iästä ja 

ikääntymisestä on nähty ennustavan yksilön tulevaisuuden sairastavuutta ja 

odotettua elinikää (Uotinen ym. 2003, Uotinen 2005). Ikääntyminen subjektiivi-

sena kokemuksena tuottaa keskustelua siitä miten ikääntyvä, ikääntynyttä, 

senioria, harmaata pantteria ja vanhusta määritellään. Vanhuus koetaan kauniiksi 

ja tavoiteltavaksi terminä ikääntyneellekin, mutta kukaan yli 65:n tai alle 80:n ei 

tunnustaudu vanhukseksi. Oma subjektiivinen kokemus iästä ei ole sidoksissa 

kronologiseen ikään eikä mielikuvaan vanhuudesta. (Uotinen ym. 2003, Uotinen 

2005.)  

Ikään, elämän eri vaiheisiin ja elämänkulkuun liittyviin siirtymiin liittyvät iän 

merkitykset ovat usein sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettuja. Ne syntyvät ja niitä 

ylläpidetään ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kulttuurisesti määräytynyt 

ikätieto kulkee läpi elämänkulumme nuoruudesta aikuisuuteen, ja tämän tiedon 

kautta arvioimme muiden, mutta myös omaa elämäämme. Ikääntymistä ei voida 

määritellä kronologisen iän mukaan, sillä ikääntyneet eivät ole homogeeninen 

joukko ihmisiä, joihin pätevät samat lainalaisuudet ikääntymisen suhteen. 

Kronologisen ikään tai kalenteri ikään liitetään oletuksia, jotka selittävät yksilön 

ominaisuuksia tai käyttäytymistä, erityisesti elämänkulun ääripäissä. Yksilön 

ikään liitetään joukko oletuksia hänen psyykkisestä tilastaan, motivaatiostaan ja 

elämäntyylistään. (Uotinen 2005.) Tieteellisestä ja humaanisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna iällä ei ole merkitystä. Biogerontologisesta näkökulmasta iällä on 

vähän tai ei lainkaan merkitystä, sillä ikääntymisen biologiset muutokset eivät ole 

kronologiseen ikään sidottuja. Kronologinen ikä ei kuitenkaan selitä itsessään 

mitään. Kronologista ikää tärkeämpää on kiinnittää huomio yksilön terveydenti-

laan, psyykkiseen hyvinvointiin, sosioekonomisiin tekijöihin, elämänkulkuun ja 

sosiaalisten tarpeidensa tyydyttymiseen. (Daatland 2005.) Toiminnallista ikää on 

käytetty gerontologisessa tutkimuksessa vaihtoehtona kronologiselle iälle. 

Toiminnalliseen ikääntymiseen ja ikään liitetään riippumatonta ja fyysistä 

toimintakykyä, mutta myös sosiaalista ja psykososiaalista toimintaa. Toiminnalli-

nen ikä antaa enemmän tietoa ihmisestä kuin se tieto kuinka kauan on kulunut 

aikaa siitä kun ihminen on syntynyt. Sen avulla on mahdollista tavoittaa esimer-

kiksi fyysisen ikääntymisen piirteitä (Miller 2004, Uotinen 2005, Westerhof & 

Tulle 2007.) Tästä johtuen käytän tutkimuksessani käsitteitä ikääntyminen ja 

ikääntynyt vanhenemisen ja vanhuksen synonyymeina. 
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Sosiokulttuurinen vanhuskäsitys korostaa vanhenemisen ja vanhuuden histo-

riallista, kulttuurista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta. Yhteiskunnan ja kulttuurin 

yhteiskunnalliset muutokset muokkaavat vanhenemista ja ikääntyvien ihmisten 

mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Sosiokulttuurinen käsitys korostaa eri tapoja 

vanheta ja näkee ikääntymisen uutena mahdollisuutena nostaen esiin ikääntymi-

sen vahvuuksia ja voimavaroja. Käsityksen mukaan on ensisijaista tukea aikuisen 

ihmisen elämää, jonka perusteena on itsemääräämisoikeus suhteessa omaan 

elämäänsä, eikä ottaa sitä pois hoivan ja avunannon nimissä. (Vaarama 2008.) 

Ikääntymistä voidaan tarkastella myös yhteiskunnallisesti, jolloin puhutaan 

vanhuskuvista. Rintala (2003) muodosti tutkimuksessaan vanhuskuvat palvelujär-

jestelmän näkökulmasta, josta on käytetty nimitystä vanhustenhuolto. Vanhuus on 

käsitetty sosiaaliseksi riskiksi ja toiminnan tavoitteet on käsitetty auttamisen 

lisäksi ehkäisemiseen, ylläpitämiseen, edistämiseen, lievittämiseen, kuntouttami-

seen ja aktivointiin. Tutkimuksen tarkastelujakson aikana viimeisen 150 vuoden 

aikana ei ole esiintynyt vain yhtä vanhuskuvaa, vaan useita yhtäaikaisia. Ne ovat 

kuitenkin olleet muodostumisensa jälkeen melko pysyviä. Vanhuuden avuttomuus 

ja holhottavuus ovat olleet hallitsevimmat ja määrittelevimmät vanhuskuvan 

luonnehdinnat. Vasta 1990-luvulla nousi esille kunnioitusta kuvaava vanhuskuva. 

Tuolloin korostuivat selkeästi toisilleen vastakkaiset vanhuskuvat. Kärnä (2008) 

on tutkimuksensa empiirisessä osassa esittänyt vanhuskuvien muotoutumisen 

1950-luvulta 2000-luvulle seuraavasti. Sotien jälkeen siirryttiin aikakauteen, 

jolloin tulevaisuuden usko on luja. Yli 65-vuotiaat määriteltiin yhdenmukaiseksi 

väestöryhmäksi, mutta vanhuutta luonnehtivat työkyvyttömyys, sairaudet ja 

köyhyys. 1960-luku oli murrosten aikaa, sillä muutto maaseudulta kaupunkeihin 

lisääntyi, kun lähdettiin paremman elämän etsintään. Tuolloin vanhat nähtiin 

pienituloisina, eristäytyvinä ja menneisyyteen suuntautuneina sekä heterogeenise-

nä väestönryhmänä. Kun luottamus jatkuvaan talouskasvuun ja elintason nousuun 

lisääntyi 1970-luvulla, vanhuskäsityksissä tapahtui polarisoitumista ikääntymisen 

myönteisiin ja negatiivisiin piirteisiin. Vanhukset alettiin nähdä osallistujina. 

1980-luvun elintasonhuuman ja talouden ylikuumenemisen vaikutuksesta 

ikääntyminen tai vanheneminen jakautui kolmannen iän ”nuoriin” vanhuksiin ja 

neljännen iän ”vanhoihin” vanhuksiin. Talouslama 1990-luvulla ja siitä selviyty-

minen tekivät ikääntymisestä yksilöllisen prosessin ja kronologisen iän merkitys 

hämärtyi. Mahdollisuudet vaikuttaa ikääntymisprosessiin nähtiin mahdollisina ja 

toivottavina. Ennaltaehkäisevä toiminta ja niin sanottu anti-ageing-ajattelu siirtyi 

niin itsehoitoon kuin esimerkiksi kosmetiikkamarkkinointiin. Nyt 2000-luvulla 
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ikääntyminen nähdään toisaalta mahdollisuutena, mutta siihen liittyy yhteiskun-

nallisia uhkia kuten palvelujen tuottamisen ja mahdollistamisen suhteen.  

Ikääntymiseen liitetään aktiivisuus, tuottavuus ja onnistuminen. Ikääntyminen 

tuottavana tekijänä sisältää näkemyksen aktiivisesta ja osallistuvasta kuluttajasta. 

Tulevaisuuden ikääntyviin liittyvä odotus kuluttamisesta liittyy heidän aikaisem-

paan elämäntyyliinsä, jonka nähdään ohjaavan kuluttamista ja erityisesti palvelu-

jen ostamista. Ne, jotka ovat tottuneet kuluttamaan ja ostamaan hyödykkeitä 

aikuisiässään, tekevät sitä myös ikääntyessään. Ikääntyminen mahdollisuutena 

sisältää muun muassa mahdollisuudet palvelusektorin vahvistumiseen. Tämän 

nähdään olevan positiivinen trendi, koska palvelutuotanto on paikallista ja 

tuotetaan alueellisesti. Puhutaan niin sanotusta ikäbisneksestä, joka käsittää 

erilaisia palveluita ja vapaa-ajan harrasteita, kuten esimerkiksi hyvinvointipalve-

luja, vapaa-ajan harrastuksia, matkailutuotteita ja kulttuurituotteita. Erityisesti 

turvallisuuteen liittyville tuotteille, apuvälineille ja terveyttä edistäville tuotteille 

nähdään erityisen suurta kysyntää tulevaisuudessa. (Kautto 2004, Koskinen 2004, 

Kunz 2007, Leinonen 2007, Hennala & Melkas 2010.) 

Nyky-yhteiskunnassa ikääntyminen ja vanheneminen näyttävät muuttuvilta. 

Toisaalta ne avaavat erilaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta eriarvoisuus 

lisääntyy. Ei ole enää yhtä ainoaa ja selkeää mallia ikääntymiselle, vaan yksilölli-

set ratkaisut yleistyvät. Ikääntymiselle asetetaan myös uusia odotuksia ja vaati-

muksia, kuten vaatimus oman kehon ja terveyden hoitamisesta, pitemmän työuran 

tekemisestä, kouluttautuminen myös vanhemmalla iällä ja osallistumisesta 

aktiviteetteihin kuten esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan. Tulisi myös kuluttaa, 

mutta kulutuskäyttäytymisestä huolimatta maksaa enemmän veroja ja huolehtia 

sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta jättämällä perintöjä. (Kangas 1997, 

Kautto 2004.) Silti ikäihmisten oma kokemus omasta sosiaalinen asema näyttäy-

tyi Jolangin (2009) tutkimuksessa ongelmallisena. Tutkimukseen osallistuneet 

70–90 vuotiaat kokivat itsensä ulkopuolisina ja tarpeettomina siitä huolimatta, 

että he toimivat aktiivisina toimijoina lähipiirissään ja yhteisöissään auttaen 

muita. He kokivat, miten tietyn iän saavutettuaan heidän yksilölliset eronsa ja 

yksilöllisyytensä sivuutetaan ja heitä kohdellaan yhtenä, vanhoina. Samalla kun 

heistä tulee yksi ryhmä, heidän puolestaan aletaan tehdä päätöksiä heitä itseään 

kuulematta. Kuitenkin tulevaisuuden suhtautuminen ikääntymiseen ja ikääntynei-

siin on riippuvainen siitä, miten yhtä mieltä olemme ikääntymisen positiivisista 

mahdollisuuksista.  

Useissa lähteissä (Baltes, Smith & Staudinger 1993, Uotinen ym. 2003, Baker 

ym. 2005, Wrobleski & Snyder 2005, Uotinen 2005) tuodaan esille se, miten 
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positiivinen asenne, arvostuksen kokeminen ja toiveikkuus (Wrobleski & Snyder 

2005) tekevät ikääntymisestä luonnollisen ja positiivisen elämänvaiheen. Tämä 

korreloituu suoraan hyvinvointiin ja terveyteen ja edellyttää sitä, että yhteiskunta 

suunnittelee teknologiaa ja infrastruktuuria, jossa ikäihmisen on mahdollista 

löytää itselleen edelleen haasteellisia ja tarkoituksenmukaisia rooleja. Näin 

saadaan käyttöön sitä viisautta, joka perustuu asiantuntemukseen inhimillisestä 

elämästä ja kytkeytyy samalla sukupolvien väliseen ja historialliseen kontekstiin.  

Baltes ym. (1993) korostavat, että ikääntymiseen liitettävä viisaus (wisdom) 

on tosiasiallista ja prosessuaalista tietoa maailmasta ja inhimillisestä toiminnasta 

sekä tietoisuutta itsestä, toisista ja maailmasta. Se sisältää näkemyksellisyyttä ja 

epävarmuuden sietokykyä ja se hyödyntää kokemukseen perustuvaa tietoa 

selviytymisen strategioista elämän ylä- ja alamäissä. Siinä yhdistyvät menneisyys, 

nykyisyys ja tulevaisuus. (Sternberg & Grigorenko 2005.) Tornstam (2003) kuvaa 

iän tuomaa viisautta mietiskelyn, itse valitun yksinäisyyden sekä kosmisena 

yhteytenä ja jatkumona aikaisempiin sukupolviin, kuoleman hyväksymisenä 

osana elämää, elämän mystisyyden pohdintana ja ihmisenä jalostumisena. 

Ikääntyneen viisaus on siis siirtymistä pois itseydestä ja siirtymistä menneiden 

sukupolvien jatkumoon, jättäen näin itsestään henkisen muistomerkin tuleville 

sukupolville.  

Sosiaaligerontologinen lähtökohta ikääntymiseen on näkemys ikääntymisen 

sosiaalisuudesta. Sosiaalinen ikääntyminen sisältää muutoksia, jotka fysiologinen 

ja psykologinen vanheneminen saavat aikaan yksilön ja yhteiskunnan välisissä 

suhteissa. Merkitykset, jotka sille annetaan, ovat sosiaalisia ja kulttuurisia ja 

välittävät tietoa siitä, miltä näytämme muiden silmissä. Sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa tuotamme omaa ja toisten ikää määritteleviä toimintoja, joilla määritel-

lemme itsemme ja toisemme ikääntyvien kategoriaan. Vakimo (2001) puhuu 

vanhuusteoista, joiden kautta rakennamme omaa ikääntymistämme ja otamme 

siihen kantaa omilla valinnoillamme. Siksi on perusteltua todeta sosiaalisten 

tekijöiden vaikutukset sekä yhteiskunnallinen tilanne ja aika, kun määritellään 

ikääntymistä. Sosiaalinen ikääntyminen on prosessi, jossa yksilö ikääntyessään 

vähitellen siirtyy tai siirretään lopulta vanhuksen yhteiskunnalliseen asemaan ja 

hän tulee näin määritellyksi vanhukseksi. Hän tunnistaa tämän määritelmän ja 

ehkä hyväksyykin sen vähitellen. Vanhusteoillaan hän joko tekee omassa arkielä-

mässään valintoja, joiden kautta hän sijoittaa itsensä joko yhteiskunnallisesti tai 

sosiaalisesti siihen ikääntyneen asemaan, jossa tuntee olevansa. Näkyvinä 

valintoina voidaan pitää esimerkiksi pukeutuminen ikään sopivasti, osallistumi-
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nen sellaiseen sosiaaliseen toimintaan jonka arvellaan kuuluvan ikääntyneelle jne. 

(Kangas 1997, Vakimo 2001, Jyrkämä 2003.)  

Erilaisten ikääntymisen teorioiden kautta on pyritty luomaan toisenlaista van-

huskuvaa. Vanhuuden siirtyminen 20 vuotta myöhemmäksi on synnyttänyt jaon 

kolmanteen ikään (Karisto 2004) ja neljänteen ikään. Kysymyksessä ei niinkään 

ole suoranainen ikäpohjainen erottelu, vaan jaottelulla on pyritty tuomaan esille 

erilaisia kuvauksia toiminnallisesta ikääntymisestä. Kolmannella iällä viitataan 

elämänvaiheeseen, jolloin on jääty pois työelämän luomista aikatauluista ja 

vaateista. Koettu terveys mahdollistaa erilaisten aktiviteettien toteutumiseen sekä 

itsensä toteuttamisen. (Lasslet 1996, Koskinen 2004, Vaarama 2008.) Marin 

(2002) esittää kronologisena ikäjakaumana kolmannelle iälle ikävuosille 55/60–

80/85. Tätä taustaa vasten voidaan todeta, että se voi olla varsin pitkä elämänvai-

he, mikäli ihminen kykenee säilyttämään autonomisuutensa, riippumattomuutensa 

ja aktiivisen toiminta areenansa. Neljäs ikä liittyy elämänvaiheeseen, jolloin 

toimintakyky ja terveys heikkenevät huomattavasti. Neljännen iän katsotaan 

alkavan vasta 80–85-vuotiaana, jolloin lisääntynyt riippuvaisuus toisten ihmisten 

avusta ja sairastavuuden lisääntymisestä syntyneet toimintakyvyn rajoitteet 

alkavat vaikuttaa arkielämään. Tuolloin ihmisen katsotaan tarvitsevan hoivaa, 

tukea ja puolestapuhujia, jotta hän säilyttää yhteiskunnalliset ja yksilölliset 

oikeutensa. (Marin 2002.)  

Elämänkulun (life course) näkökulma lähestyy ikääntymistä objektiivisesta 

elämänkerrallisesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena voi olla, kuten nyt tässä 

tutkimuksessa suuret ikäluokat, tiettyä kohorttia yhdistävät tapahtumat. Tarkaste-

lun keskiössä ovat ne yhteiskunnalliset instituutiot, jotka muokkaavat yksilöiden 

elämää ja vaikuttavat siihen elämää koulutuksen, perheen ja työn kentillä. Toisin 

sanoen kyseessä ovat ne historialliset tapahtumat ja henkilökohtaiset ratkaisut ja 

kokemukset, jotka vaikuttavat yksilön elämään. (Settersten & Mayer, Settersten 

2006.) Elämänkulun näkökulman kautta voidaan tarkastella ihmisten elämää 

prosessina, jossa elämäntapahtumat ja elämäntilanteet muodostavat tietyissä 

yhteiskunnallisissa ja paikallisissa oloissa etenevän kokonaisuuden. Yhteiskunnal-

liset muutokset ja tapahtumat vaikuttavat siihen, millaiseksi elämänkulku 

muodostuu kollektiivisesta ja yksilöllisestä näkökulmasta. (Heikkinen & Tuomi 

2000, Elder ym.2003, Mayer 2004. Ikääntyneet eivät ole siis homogeeninen 

joukko tai stereotyyppinen elämänvaihe, vaan hyvin erilainen joukko yksilöitä 

erilaisine elämänkokemuksineen, arvoineen, suunnitelmineen ja toiveineen.  

Iästä on yhteiskuntajärjestelmässämme tullut sektoroitunut ja sektoroiva käsi-

te. Se perustuu yksilön kronologiseen ikään, joka jakaa meidät eri ikäkausien ja 
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iän mukaisesti eri sektoreille yhteiskunnassa ja yhteisöissä. Elämänkulkumme 

jaksot sijoittuvat ikäkausien mukaisesti lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen 

(hedelmällisyys ja lisääntyminen), työikäisiin, eläkeikään ja vanhuuteen, jakaen 

näin elämänkulkumme kollektiivisesti samoihin jaksoihin. Iästä on tullut toisaalta 

myös yhä yksilöllisempi asenne. On henkilökohtainen velvollisuus taistella 

ikääntymistä vastaan jo lapsuudesta lähtien. Aktiivisuuden ideaali koskee myös 

hyvin vanhoja ihmisiä. Omaan elämään ja terveyteen on vanhanakin syytä pyrkiä 

vaikuttamaan omilla valinnoillaan ja toimillaan. Vaikka yhtäältä terveyden ja 

toimintakyvyn huononeminen ja elämän rajallisuus koetaan luonnollisena 

jatkumona, johon on sopeuduttava, toisaalta koetaan. että itse voi suurelta osin 

vaikuttaa omaan terveyteensä ja siihen, millaista elämä on vanhana. (Jolanki 

2009.) Tavoitteena ja ihanteena on kuitenkin onnistunut ikääntyminen, joka 

toteutuu, jos saa elää terveenä ja tyytyväisenä. Tästä seuraa se, että jännite 

aktiivisuuden ja luovuttamisen, kiinnipitämisen ja irtipäästämisen välillä on 

asettunut yksilöiden väliseksi identiteettityöksi, jolla on myös sosiaalipoliittisia 

seurauksia (Julkunen 2005, Kujala 2006.) Ikääntyviin ja ikääntyneisiin liitetään 

vaatimus liikunnallisuudesta, sosiaalisesta osallistumisesta ja kiinnostuksesta 

jokapäiväisen elämän ilmiöitä kohtaan. Tämä voimavaradiskurssi ja kolmannen 

iän konstruktio ovat vallitsevina, kun tarkastellaan tulevaisuuden ikääntymistä 

kulttuurisesti ja globaalisti. Esimerkiksi odotus suuria ikäluokkia kohtaan 

näyttäytyy ristiriitaisena. Suuriin ikäluokkiin kohdistetaan toisaalta nuorekkuuden 

ja tehokkuuden odotus sekä odotus työssä jatkamisesta pidempään. Samalla 

heidän odotetaan työvuosiensa viimeisellä suoralla hiljalleen vetäytyvän ja 

hiljaisesti siirtyvän eläkkeelle heti, kun se on mahdollista (Haavisto ym.2007, 

Kujala 2006.)  

2.4 Ikääntymistä kuvaavat teoriat 2000-luvulla 

Hoitotieteellinen tutkimus ikääntymisen prosessien näkökulmasta, on ollut 

vähäistä. Wadenstenin ja Carlssonin (2003a, 2003b) mukaan terveystieteellisen 

tutkimuksen haasteeksi voi esittää ikääntymisen teorioiden edelleen kehittämisen 

gerontologisen hoitotyön tueksi ja profiloimiseksi. Wadenstenin ja Carlssonin 

mukaan on tarvetta sellaisen hoitotytön mallin kehittämiselle, joka ottaa huomi-

oon inhimillisen ikääntymisen ja tarkastelee ikääntymistä holistisemmin. He 

tarkastelivat tutkimuksessaan 17:ää hoitotyön yleisintä ja tunnetuinta teoriaa. 

Tuloksena he esittävät, että hoitotyön teorioissa ikääntyminen nähdään kehitys-

prosessina, mutta ne eivät selkeästi tuo esille sitä, mitä ikääntyminen on subjek-



39 

tiivisena, sosiaalisena tai yhteiskunnallisena ilmiönä. Ainostaan muutama teoria 

(Benner & Wrubel 1989, King 1971, Roy 1971, Travelbee 1966, Watson 1979) 

sisälsi tärkeitä näkökulmia ikääntymiseen, mutta ei konkreettista tai sovellettavaa 

käsitteistöä tai tietoa siitä, kuinka malleja voisi soveltaa käytännön vanhustyöhön, 

jotta hoitohenkilökunta voisi tukea vanhuksen omaa ikääntymisen prosessia. 

Ikääntyvien hoitotyössä ja vanhustyössä tulee heidän mielestään selkeästi olla 

oma erityinen lähtökohtansa ja malli siitä, miten käytännön hoitotyöntekijä voi 

tukea ikääntyneen erityisyyttä ja ikääntymisen prosessia. Hoitotieteellinen 

tutkimus sisälsi lähinnä menestyksellisen, onnistuneen ikääntymisen ja gerotran-

sendenssiteorioiden sovelluksia gerontologiseen hoitotyöhön. (Flood 2002, 

Wadensten 2005.) Ikääntymistä voidaan määritellä tasapuolisuuden, subjektiivi-

suuden ja toiminnan kautta. Tasapuolinen ikääntyminen on universaali prosessi, 

joka alkaa jo syntymästä. Se on tasapuolista kaikille, lapsille, nuorille, aikuisille 

ja ikääntyneille. Tästä syystä on syytä tarkemmin tarkastella ikääntymistä 

kuvaavia teorioita lähemmin. Ymmärrys teorioista antaa välineitä ja perusteet 

gerontologisen hoitotyön suunnittelulle ja toteuttamiselle. 

Ikääntymiseen liitettävät erilaiset teoriat ja selitysmallit eri tieteenalojen nä-

kökulmasta pyrkivät selittämään sitä, mistä ikääntymisessä on kyse ja miten 

siihen voitaisiin vaikuttaa. Teoriat antavat taustan ymmärtää, tulkita ja problema-

tisoida ikääntymistä sekä hahmottaa miten ikääntymisen prosessi rakentuu. Ne 

näyttävät myös sen millainen rooli esimerkiksi sosiaalisilla suhteilla ja yhteiskun-

nalla on ikääntymisessä ja siinä miten ne sitä määrittelevät. Näin ikääntymistä 

pyritään tekemään ymmärrettäväksi. (Powell 2006.) Tärkeää on kuitenkin 

tunnistaa se vaara, joka piilee, jos pitäydymme yhteen niin sanottuun varmaan tai 

selittävään teoriaan, joka hallitsisi ikääntymisen tutkimusta enemmän kuin jokin 

toinen teoria. Näin pakottaisimme ikääntyvät niihin arvoihin, jotka ovat teorian ja 

sen kehittäjän taustaoletuksia ja arvoja ikääntymisestä. Teorian luomasta ikään-

tymisen prosessista esiintyvä poikkeama saa helposti epänormaalin tai patologi-

sen merkityksen. On mahdollista, että kaikkien teorioiden taustalla voidaan nähdä 

arvojen vaikutus, mutta niiden ei tulisi olla teorian muodostuksen odotuksena. 

(Tornstam 2005.) Teorioita tulisi lähestyä näkökulmateorioina tai vaihtoehtoisina 

toimintastrategioina, jotka tarkastelevat ikääntymistä eri näkökulmista, kohdistaen 

huomionsa johonkin erityiseen arvoitukseen ikääntymisessä. Ikääntymisen 

moniulotteisuus tekee mahdolliseksi sen, että sitä voidaan lähestyä eri näkökul-

mista. (Jyrkämä 2001, Uotinen 2005.) Teorioita on kritisoitu siitä, että ne 

keskittyvät ensisijaisesti ulkoiseen käyttäytymiseen ja sen muutoksiin eivätkä näe 

kohteena olevia ihmisiä aktiivisina tai tavoitteellisina toimijoina. Tämä päteekin 
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ikääntymisen teorioihin, jotka ovat tarkastelleet ikääntymistä irtaantumisena tai 

jatkuvuutena. Taulukkoon 1. on koottu 2000-luvulla yleisimmin sosiologisissa ja 

sosiaalipoliittisissa artikkeleissa esiintynyttä ikääntymistä selittävää teoriaa tai 

mallia. Sosiaalisen ikääntymisen prosesseista on esitetty lukuisia sosiaalitieteelli-

siä teorioita. Erilaisia ikääntymisen teorioita on eritelty vanhuspolitiikalle, 

vanhustenhuollolle ja vanhustentyölle. Monet sosiaaligerontologiset teoriat 

liittyvät eri tavoin yksilön ja hänen ympäristönsä välisiin suhteisiin. Teorioita 

voidaan tulkita senhetkisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ikääntymisen 

kulttuurisina peruskuvina, jotka kuvaavat kunkin ajan ikääntymisen arkikäsitystä. 

(Jyrkämä 2005.) 2000-luvun ikääntymisen teorioita näyttäisi hallitsevan käsitys 

aktiivisesta (active) (Katz 2000), tuottavasta (productive) (Bass & Caro 2001, 

Birren 2001) ja menestyksekkäästä (successfull) vanhenemisesta (Flood 2005). 

Teoriat rakentuvat Tedren (2007) mukaan riippumattoman ja autonomisen 

yksilösubjektin varaan.  

Taulukko 1. 2000- luvulla yleisimmin ikääntymistä kuvaavat teoriat ja mallit. 

Aktiivinen ikääntyminen 

Active aging 

Onnistunut ikääntyminen 

Successful aging 

Gerotransendenssi 

Gerotranscendence 

Tuottava ikääntyminen 

Productive aging 

Ikäihminen oman 

elämänsä aktiivinen 

toimija 

Ikääntymiseen liittyy 

tavoitteellisuus ja 

vähäiset toimintakyvyn 

vajaukset ja sairaudet 

Henkisen kypsymisen tila Osallistuminen 

Taitojen ja koulutuksen 

hankkiminen osallistuvan 

toiminnan tueksi 

 Ikääntymisen 

heterogeenisyys 

Ihmisen jalostuminen ja 

henkinen kypsyminen 

Ikääntyminen 

mahdollisuutena 

Aktiivista ikääntymistä (active ageing) voidaan tarkastella prosessina, joka 

optimoi yksilön mahdollisuudet hyödyntää hänen itse kokemaansa terveyttä, 

osallisuuttaan ja turvallisuuden tunnettaan ja lisätä näin hyvää elämänlaatua 

hänen ikääntyessään. Aktiivisuuteen liitetään myös tietynlainen elämän malli, 

joka näkyy osana elämäntyyliä. Aktiivisuuden odotetaan vastaavan yksilön omia 

tarpeita ja olevan tasapainossa iän tuomien roolimenetyksien kanssa. Aktiivisen 

ikääntymisteorian mukaan tasapaino säilyy, kun ikääntynyt korvaa mielekkäällä 

toiminnalla ne roolimenetykset, joita hän ikääntyessään kohtaa, esimerkiksi 

työroolin vaihtuminen vapaaehtoistoimijan rooliin. Elämään tyytyväisyyden 

katsotaan parhaimmin ilmaisevan ja mittaavan ikääntyneen sosiaalista ja psyyk-

kistä sopeutumista (Jyrkämä 2003.) 

Menestyksellinen, onnistunut ikääntyminen (successfull ageing) esiintyy var-

sin yleisesti hoitotieteellisissä, sosiaalitieteellisissä ja sosiologisissa julkaisuissa. 
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(Flood 2002, 2005, Duay & Bryan 2006). Flood (2002) on tehnyt menestyksellis-

tä, onnistunutta ikääntymistä käsittelevän käsiteanalyysin, jossa hän on lähestynyt 

teoriaa hoitotieteellisestä näkökulmasta. Hän näkee sen tuovan holistista ymmär-

rystä gerontologisen hoitotyön käytäntöön. Käsitteen luojat Rowe ja Kahn 

sisällyttävät Heikkisen (2008) mukaan onnistuneeseen ikääntymiseen kolme 

pääkomponenttia: vähäinen sairauksien määrä ja sairauksiin liittyvä toiminnan 

vajaus tai sen todennäköisyys, hyvä kognitiivinen ja fyysinen kapasiteetti sekä 

aktiivinen elämänote. Onnistuvaa vanhenemista voidaan kuitenkin tarkastella 

laajemmin, jolloin sitä voitaisiin käsitellä tavoitteellisena toimintana, tavoitteena. 

Silloin sen käsitteet eivät olisi sidottuja elitistisiin odotuksiin sosiaalis-

taloudellisesta asemasta ja terveellisiä elämäntapoja noudattavasta ikääntyvien 

ryhmästä, vaan vanheneminen nähdään prosessina, jossa ikääntyneen terveys on 

dynaamista tasapainoa. Tätä tasapainoa säätelevät ja ylläpitävät yksilön omat 

voimavarat ja tavoitteet sekä turvallinen ympäristö. Onnistunutta ikääntymistä 

voisi tukea niin, että tukea osoitettaisiin niille elämän alueille, joissa omassa 

toimijuudessa on vajeita. Näin tulevaisuuden ikäihmiset voisivat kokea ikäänty-

neensä onnistuneesti, menestyksellisesti. (Heikkinen 2008b.) Toimijuus (agency) 

on käsite, joka haastaa nykyisen ikääntymisen tutkimuksen tavat tutkia ja 

ymmärtää ikääntymistä ja siihen liitettäviä käsityksiä (Jyrkämä 2007, 2001). 

Onnistunutta ikääntymistä voidaan tarkastella myös yhteiskunnallisesta näkökul-

masta. Onnistuneesti ikääntynyt yhteiskunta ei pidä mitään ikäluokkaa tai 

ikäryhmää uhkana, onnettomuutena, taakkana saatikka yhteiskuntarakennetta ja 

taloutta uhkaavana pommina. Tällainen yhteiskunta ei myöskään pidä mitään 

ikäryhmää hyödyttömänä tai tarpeettomana. Onnistuneesti ikääntynyt yhteiskunta 

ei häivytä, laiminlyö tai mitätöi ihmisarvoa iän perusteella. Sen toimenpiteet tai 

käytännöt eivät syrji kansalaisia iän perusteella. (Marin 2002.) Tätä näkökulmaa 

tulisi nostaa enemmän esille silloin, kun puhutaan ikääntymisestä väestöllisenä 

uhkana. 

Gerotransendenssi (gerotranscendenss) on teoria, joka koostuu käsiteparista 

gero (vanha) ja transendenssi (muuttuminen). Sen mukaan inhimilliselle ikäänty-

miselle on tunnusomaista kehityskulku, jonka päämääränä on henkisen kypsymi-

sen tila, jota ei ole aiemmin elämänkulussa mahdollista saavuttaa. Teorian 

mukaan yksilöllinen kehitys tuottaa sarjan muutoksia ja kokemuksia uudelleen 

määritellystä itsestä ja suhteesta muihin. Tornstamin (2005) mukaan ikääntymi-

seen liittyy henkisiä muutoksia, kokemukset maailmankaikkeuteen ja kosmisuu-

teen tekevät ajan, paikan ja materiaalisen aineen merkityksettömäksi. Siihen 

liittyy olennaisesti kuoleman hyväksyminen osana elämää, yhteys menneiden 
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sukupolvien kanssa sekä sosiaalisissa suhteissa ja henkilökohtaisissa ihmissuh-

teissa valikoivuus. Itsekeskeisyyden sijaan ihminen pohtii olevaa ja tulevaa 

suhteessa menneisyytensä. Tämä voidaan helposti tulkita vetäytymisenä, masen-

tumisena tai eristäytymisenä, vaikka kyseessä on ihmisenä kasvamisen, kypsymi-

sen ja viisauden jalostumisen vaihe. Tornstam (2003, 2005) lisää vielä sen, että 

kosminen muutos, ihmisen irtautuminen maallisesta ja olemassa olevan pohdin-

nasta on yhteydessä siihen, miten hän kokee nykyisen elämänsä ja miten tyyty-

väinen hän on siihen. Hän puhuu myös itse valitusta yksinäisyydestä (solitude), 

joka tarkoittaa sitä että ikääntyessään ihmiselle syntyy tarve olla yksin jotta 

hänellä olisi mahdollisuus mietiskelyyn. Teoriaan liittyy vahva oletus siitä, miten 

vanhuuteen ja ikääntymiseen liittyy itse valittu ja rajattu vetäytyminen rooleista, 

aktiviteeteista ja sosiaalisista kontakteista sekä henkisen kasvun ja yksilöllisen 

kasvun odotus, jalostuminen. Tornstam (2005)kuitenkin painottaa, ettei gerotrans-

sendenssi ole muunnelma irtaantumisteoriasta, vaan myönteinen kehitysmahdolli-

suus, jonka ilmenemisessä on varsin suuria vaihteluja.  

Gerotransendenssiteoria ikääntymisestä on yksi niistä teorioista, joita on so-

vellettu gerontologisessa hoitotyössä ikääntyneiden oman ikääntymisen prosessin 

tukemisessa (Wadensten & Carlsson 2003, Wadensten 2005). Sen nähdään 

antavan välineitä erityisesti laitoshoidossa olevan vanhuksen ikääntymisen 

prosessin tukemisessa yksilön, toiminnan ja organisaation tasolla. Työntekijälle 

teoria antaa ymmärryksen siitä, että teorian kuvaamat merkit kuten valittu 

yksinäisyys tai mietiskely on luonnollinen osa ikääntymisen prosessia. Se antaa 

vaihtoehtoja määritellä aikaa ja antaa luvan kuoleman ajatuksille ja keskustelulle. 

Se myös antaa tilaa henkisille ajatuksille toimintakyvyn ja fyysisten rajoitteiden 

sijaan. Hoitajan tulisi välttää tarkkoja ja ulkoapäin säädettyjä rutiineja, jotka 

määrittelevät ikäihmistä ja hänen ympäristöään. Toiminnassa tulisi sallia vaihto-

ehtojen mahdollisuudet. Toiminnan tasolla tulisi luoda toimintatapoja, jotka 

tukevat ja rohkaisevat ikääntynyttä hänen omassa prosessissaan. Organisaation 

tasolla tulisi luoda ympäristö joka on rauhallinen ja tyyni. Tämä tarkoittaa sitä, 

että organisaation tasolla tulisi luoda sellaiset olosuhteet että ikäihmisen on 

mahdollista niin halutessaan esimerkiksi olla yksin huoneessaan tai että hänellä 

on mahdollisuus ruokailla yksin huoneessaan. (Wadensten 2003a, 2003b.)  

Edellä esitettyjen ikääntymisen mallien ja teorioiden kautta on pyritty käsit-

teellistämään ikääntyminen myönteisenä elämänvaiheena. Tavoitteena voidaan 

nähdä pyrkimys vaikuttaa ikääntymisen ja vanhenemisen stereotypioihin niin, että 

vanhenemisesta ja ikääntymisestä ei muodostuisi kuvaa kustannusten kasvattaja-

na, luopumisena tai tulevien sukupolvien huoltosuhdetaakkana. Tuottava ikään-
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tyminen (productive aging) on jatkumoa näille teorioille. (Leinonen 2007.) Se on 

toisaalta nähty uusliberalistisen ideologian jatkeena, joka asettaa tehokkuuden ja 

omatoimisuuden vaateita myös ikääntymiseen ja vanhuuteen (Estes ym. 2003). 

Toisaalta se tuo esille sen, miten ikääntyvän väestönosan mahdollisuudet vapau-

tua työelämästä ovat lisääntyneet. Se tuo myös esille sen, kuinka heidän koulutus-

tasossaan ja toimintakyvyssään on tapahtunut muutoksia aikaisempaan ikäänty-

misen käsitykseen tai sukupolvien väliseen eroon nähden. Nämä ovat mahdollis-

taneet sen, että osallisuuden ja osallistumisen tasot ja resurssit ovat lisääntyneet. 

Tuottavalla ikääntymisellä tarkoitetaan ikääntyneiden osallistumista työvoimana 

esimerkiksi palkkatyöhön, vapaaehtoistoimintaan tai epäviralliseen hoivaan 

esimerkiksi omais- tai läheishoitajana. Se sisältää myös edellisiin toimintoihin 

liittyvät valmentavat ja toimintaa tukevat koulutukset (Bass & Caro 2001), sekä 

yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen osallisuuden ja osallistumisen sisältäen oman 

henkilökohtaisen persoonallisen kasvun, hengellisen elämän hoitamisen sekä 

inhimillisen ja sosiaalisen pääoman siirron. (Birren 2001). 

Näille kaikille ikääntymisen teorioille voidaan nähdä yhteiseksi se, että ne 

pyrkivät rikkomaan ikääntymiseen ja vanhenemiseen liittyviä stereotypioita kuten 

väistämätöntä raihnaisuutta, riippuvuutta tai sairastavuutta. Ne korostavat 

ikääntymistä aktiivisena elämänvaiheena, jonka rakenteina ovat ihmisen oma 

elämänkulku suhteessa yhteiskunnalliseen elämänkulkuun sekä ihmisen oma 

subjektiivinen kokemus terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä niitä tukevista ja 

uhkaavista tekijöistä. Positiivisella ikääntymisen näkökulmalla on pyritty 

rikkomaan se homogenisoitu käsitys vanhenemisesta ja ikääntymisestä, joka luo 

kuvaa taloudellisesta taakasta, jossa vanhuus ja ikääntyminen aiheuttavat 

makrotaloudellisia seuraamuksia raihnastumisen aiheuttamien kustannusten 

muodossa. (Leinonen 2007.) Tavoitteena on nähdä ikääntymisen prosessissa 

ihminen, luova, tuottava, aktiivinen oman elämäänsä toimija niine rajoituksineen 

ja luopumisineen, joita hän omaan itsemääräämisoikeuteensa perustuen tekee tai 

joissa hän tuntee tarvitsevansa tukea tai apua. Toimijuutta, onnistunutta ja 

voimaatunutta vanhuutta on silloinkin, kun ihminen ikääntyessä menettää 

toimintakykyään. Avuttomuuden ei tarvitse olla sellaista, jossa ikääntynyt 

menettää subjektiivisuutensa ja autonomisuutensa. Avuttomuuden tueksi tarvitaan 

toimintakeinoja, joiden avulla ikääntynyt edelleen voi olla toimija ja subjekti. 

Ikääntynyt on avuntarpeesta huolimatta itsenäinen toimija, jos hän voi itse tehdä 

valintoja siitä millaista apua ja tukea hän tarvitsee, missä sitä annetaan ja kuka 

sitä tarjoaa. (Jyrkämä 2007.) Ikäihmiset ovat omien mahdollisuuksiensa rajoissa 

tavoitteellisia toimijoita, joilla on selkeä kuva toiminnastaan ja tietoa sen seurauk-
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sista. He myös kykenevät perustelemaan toimintaansa ja antamaan sille merkityk-

siä. Kyse on ainoastaan valinnanmahdollisuuksista. Jyrkämän (2007) mukaan 

toimijuuden tarkastelun tulee keskittyä niihin tekoihin, joilla ikääntynyt itse 

määrittelee omaa ikääntymistään.  

2.5 Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut 

Pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle leimallista on universaalisuus, joka tarkoittaa 

kaikille yhtäläisiä oikeuksia, etuuksia ja palveluita. Järjestelmän tavoitteena on 

ollut tarjota kansalaisille hyvätasoiset ja tasa-arvoiset palvelut tarpeen mukaan. 

Palvelujen tarve on lähtökohtana eikä siihen vaikuta kansalaisen sosioekonomi-

nen asema, asuinpaikka tai tulot. Julkisten palveluiden katsotaan olevan vahvasti 

kansalaisuuteen ja kansalaisten sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä. (Kautto 2005, 

Raunio 2008.) Suomalainen yhteiskuntajärjestelmä ja hyvinvointiyhteiskunta 

tuottaa kollektiivista tukea sosiaali- ja terveyspalveluiden muodossa. Odotus 

kollektiivisesta tuesta palvelujen muodossa on konkreettinen myös tulevaisuuden 

ikääntyvillä. (Uotinen ym.2003.) Suomen perustuslain 25 § mukaan julkisen 

vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen jokaiselle 

suomen kansalaiselle. Erityisesti ikäihmisten palvelujen suhteen oikeudet 

yhdenvertaisuuteen (6 §) ja sosiaaliturvaan (19 §) sisältävät julkisen vallan 

velvollisuuden välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspal-

veluihin myös jatkossa. Kyseessä on siis subjektiivinen oikeus ja sosiaali- ja 

terveyspalvelut sen turvaajana. Julkisen vallan tehtävänä on turvata kansalaistensa 

hyvinvointi, terveys ja toimeentulo, ja niitä tukevien palveluiden järjestäminen 

käytännössä on kuntien tehtävä ja velvollisuus. Lakisääteisten velvollisuuksiensa 

lisäksi kunnilla on mahdollisuus tarjota ja järjestää myös muita sosiaali- ja 

terveyspalveluita. (Lehtonen 2007, Raunio 2008.)  

Hyvinvointiyhteiskunta nauttii kansalaisten laajaa arvostusta ja sen ylläpitä-

misestä ollaan varsin yksimielisiä. Se on takuu siitä, ettei ketään jätetä oman 

onnensa nojaan. Tätä pidetään suomalaisen yhteiskunnan valttina, joka on 

arvokasta jo sinänsä ja josta ollaan valmiita maksamaan. Sosiaali- ja terveyspal-

velut järjestetään ensisijaisesti yleislakiin perustuen. Sosiaalihuollon yleislakeja 

ovat sosiaalihuoltolaki (710/1982) sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista (812/2000). Terveydenhuoltoa koskevia yleislakeja ovat kansanterve-

yslaki (66/1972), erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) sekä käyttäjien asemaa 

säätelevä laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). (Sosiaali- ja tervey-

denhuollon lakisääteiset palvelut 2005.) Palveluita voidaan tarkastella perus- 
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erityistason palveluiden näkökulmasta tai elämänkaariajattelun mukaisesti 

ikäkausittain. Sosiaali- ja terveyspalvelumenojen ikäryhmittäisten menojen 

tarkastelujen perusteella voidaan todeta, että palvelujen käyttö kohdentuu yleisesti 

elinkaaren alkupäähän, mutta erityisesti sen loppupäähän, jossa käyttö on 30–43 –

vuotiaisiin verrattuna monikertaista. Tulevaisuudessa ikääntyneiden merkitys 

palveluiden käyttäjinä korostuu entisestään. (STM 2011a.) 

Sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan jakaa subjektiivisiin ja määrärahasidon-

naisiin oikeuksiin. Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi lasten päivä-

hoito, eräät vammaispalvelut sekä oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon. Sen sijaan 

ikääntyneiden palvelut ovat pääsääntöisesti määrärahasidonnaisia palveluita, ne 

eivät ole merkittävän vahvoja palveluoikeuksia, eikä palvelujen saamisen 

perusteita ole yksiselitteisesti määritelty. (Raunio 2008.) Määrärahasidonnaiset 

palvelut takaavat kuntalaisille oikeuden palveluun kunnan varaamien määräraho-

jen puitteissa. Palveluja voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville, kuitenkin 

niin, että palvelun tarve aina arvioidaan yksilöllisesti. Palvelua ei voida evätä 

määrärahan puutteeseen vedoten. Palveluiden järjestämistapa on kunnille 

itsenäisesti päätettävä asia. Kunnat voivat järjestää palvelut itsenäisesti omana 

toimintana, kuntayhtymän jäsenenä tai ostamalla palveluita toiselta kunnalta tai 

yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Vastuu palvelujen tasosta ja laadusta on kunnan 

luottamushenkilöillä ja muilla päättäjillä. Päätöksissään luottamushenkilöiden ja 

päättäjien tulee erityisesti ottaa huomioon se, että palvelut vastaavat laadultaan ja 

tasoltaan sitä mitkä ovat kuntalaisten tarpeet ja väestön rakenne. (Sosiaali- ja 

terveydenhuollon lakisääteiset palvelut 2005.) 

Suomalaisen hyvinvointipalveluita ja niiden kehitystä ovat muokanneet yhtä 

lailla yhteiskunnalliset tilanteet kuin tilanteisiin reagoivat kansalaiset. Suomalais-

ten hyvinvointipalvelujen eräs varsin merkittävä asia on kansalaistoimintana 

syntyneet yhdistykset ja järjestöt, joiden toiminnan kautta monet yhteiskunnan 

turvaamat palvelumuodot ovat saaneet alkunsa. (Raunio 2008.) Suomalainen 

asenne- ja arvotutkimuksen tulokset vuodelta 2007 osoittavat sen, kuinka 

suomalaisille on tärkeää, että palvelut ovat kaikkien saatavilla, ei niinkään se, 

kuka ne tuottavat. Suomalaiset näkisivät positiivisena kehityskulkuna sen, että 

julkiset palvelut tuotettaisiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Tutki-

muksessa ei käy ilmi sitä, miten suomalaiset suhtautuvat kolmannen sektorin 

tuottamiin palveluihin. Vuoden 2007 kyselytutkimuksessa Huomisen kynnyksellä 

kartoitettiin 55–75-vuotiaiden tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2017. Suurin huoli 

tulevaisuuden palveluista koski iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden riittä-

mättömyyttä (40 % vastaajista, n = 1114). (Haavisto, Kiljunen ja Nyberg 2007.) 
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Se kertonee siitä murroksen tuottamasta epävarmuudesta, jossa sosiaali- ja 

terveyspalvelut muiden julkisten palvelujen tavoin ovat nyt. Heikkona signaalina 

tai selkeänä tulevaisuuden trendinä voidaan pitää suositusta omaehtoisten 

eläkevakuutusten ottamisesta omavastuisena eläketurvana. Varallisuuden kartut-

taminen nimenomaan vanhuudenturvana näyttäisi Valtioneuvoston kanslian 

tekemän Ikääntymisraportin (Laine ym.2009) mukaan yleistyvän yhtenä varteen-

otettavana säästämismotiivina. Tähän liittyy yhtäältä luottamuspula tulevaisuuden 

eläkkeiden karttumisesta ja niiden kattavuudesta sekä toisaalta kansalaisten 

omavastuun lisäämisenä. Aivan erityisesti niihin liittyy riski ikääntyneen väestön 

eriarvoistumisesta ja kahtiajakautumisesta. Poliittiseen ja sosiaaliseen kestävyy-

teen liittyvä peruskysymys liittyykin siihen, miten tulevaisuuden palveluiden 

kehittämiseen ikääntyneille paneudutaan. Tuetaanko kehitystä, jossa julkispalve-

lut ovat yhä enemmän pienituloisten ihmisten laadullisesti heikkeneviä palveluita 

ja eläkesäästöihin ja vakuutussäästöihin tulevaisuutensa rakentaneet ikäihmiset 

hankkivat tukensa ja apunsa yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Toinen mahdolli-

suus on kehittää uusia toimintamalleja yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin 

kumppanuudelle, jotta sosiaaliluokkien välisiä eroja ei syntyisi. (Laine ym. 2009.) 

Vaivaishuollosta vanhuspalveluihin  

Vanhuspalveluiden kehitystä ovat ohjanneet kunkin ajan käsitys vanhuudesta ja 

vanhuuden näkymisestä, mutta ennen kaikkea taloudelliset tekijät (Rintala 2003, 

Kaskiharju 2010). Ensin vanhukset muodostuivat omaksi vaivaisten ryhmäksi, 

vaivaisryhmästä vanhusväestöksi, vanhusväestöstä sisäisesti heterogeeniseksi 

ryhmäksi ja lopulta yksilöiksi. Eri vanhuskuvien mukaan avun ja hoivan tarve ja 

tarjonta ovat olleet eri aikoina erilaiset. Kuvaavaa on, että palvelujen taloudellisen 

vastuun jakautumisen liittyvissä representaatioissa ”huollettava” tai ”huollon” 

kohteena oleva ihminen on 0–14 ja yli 65 vuoden ikäinen ja muu väestö mielle-

tään aktiiviväestönä (Marin 2002). Taulukossa 2 on esitetty vanhuspalveluiden 

historiallinen kehitys. (taulukon lähteet: Koskinen 1993, Jaakkola ym. 1994, 

Rintala 2003, Lähteenmäki 2003, STM 2008, 2011a. ) 
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Taulukko 2. Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden historiallinen katsaus. 

Vanhuspalvelui-

den historia 

Ajan-

jakso 

Vanhuspoliittinen 

jakso 

Vanhuskuvat Vanhuspalveluita 

ohjaavat lait ja 

suositukset 

Ikäihmisten 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

Kunnallisen 

vaivaishoidon 

aikakausi  

1852–

1923 

Köyhäinhoitovaihe

1800-alusta  

II maailmansotaan

 

 

Vanhuspolitiikan 

perustan 

luominen 

 II maailmansodan 

jälkeen  

1970-luvun  

puoleenväliin 

 

 

 

 

 

Vanhuspolitiikan 

täydellistymisen 

kausi 

(1975–90) 

Holhottava 

Autettava 

Aktivoitava 

Vaivaishoitoasetus 

(1852) 

Yleinen 

vaivaishoitoasetus 

(1879) 

Elätehoito 

Ruotuhoito 

Köyhäinhoidon 

aikakausi 

1923–

1957 

Autettava  

Aktivoitava 

Kuntoutettava 

Potentiaalisesti 

tuettava 

Köyhäinhoitolaki 

(1923) 

Kansaneläkelaki 

(1939) 

Vanhuusavustuslaki 

(1952) 

Yksityiskoti/omaiset 

Kotiavustus 

Kotisairaanhoito: 

kiert. 

sairaanhoitajat, 

diakonissat 

Kunnalliskoti 

Yhteiskunnallisen 

huollon aikakausi 

1957–

1972 

Autettava 

Kuntoutettava 

Neuvottava 

Huoltoapulaki (1957) 

Laki kunnallisesta 

kodinhoitoavusta(1966)

Yksityiskoti/omaiset 

Kotiavustus 

Kunnalliskoti 

Kodinhoitoapu 

Sairaskoti 

Lääketieteen 

laajenemisen 

aikakausi 

1972–

1984 

Autettava 

Holhottava 

Aktivoitava 

Kasvatettava 

Potentiaalisesti 

tuettava 

Kansanterveyslaki 

(1972) 

Vanhustenhuoltoa 

ohjeistaneet yleiskirjeet

Laki sosiaali- ja 

terveyspalveluiden 

suunnittelusta ja 

valtionosuudesta 

(1982) 

Perhehoito 

Kotihoidontuki: 

hoitopalkkio 

Sosiaalityö: 

toimeentulotuki, 

ohjaus, neuvonta 

Vanhainkoti 

Kotipalvelut 

Sairaskoti 

Terveyskeskukset 

Palvelutalot 

Palveluiden 

aikakausi 

1984–

1997 

Autettava 

Aktivoitava 

Kuntoutettava 

Kasvatettava 

Neuvottava 

Potentiaalisesti 

tuettava 

Kunnioitettava 

Sosiaalihuoltolaki 

(1984) 

Erikoissairaanhoitolaki 

(1989) 

Laki potilaan asemasta 

ja oikeuksista (1992) 

Laki omaishoidon 

tuesta (1993) 

Perhehoito 

Omaishoidontuki: 

hoitopalkkio ja 

palvelut 

Sosiaalityö 

Vanhainkoti 

Kotipalvelut 

Terveyskeskukset 

Palvelutalot 



 48

Vanhuspalvelui-

den historia 

Ajan-

jakso 

Vanhuspoliittinen 

jakso 

Vanhuskuvat Vanhuspalveluita 

ohjaavat lait ja 

suositukset 

Ikäihmisten 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

Nykytila 2000 -

luku 

Autettava 

Aktivoitava 

Kunnioitettava 

 

Osallistuja 

Vaikuttaja 

Kansalainen 

Asiakas 

Laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista (2000) 

Hoitotakuu (2005) 

Laki 

omaishoidontuesta 

(2005) 

Hoivatakuu (2006) 

Ikäihmisten palvelujen 

laatusuositus (2008) 

Terveydenhuoltolaki 

(5/2011) 

Lakiesitys: Iäkkäiden 

oikeus 

tarpeenmukaiseen 

hoivaan (lakiluonnos 

keväälle 2011) 

Ehkäisevät 

palvelut: EHKOt, 

kuntoutus 

Terveyspalvelut: 

terveyskeskus, 

erikoissh. Laitosh. 

Palvelutarpeen 

arviointi 

Veteraanipalvelut 

ja -etuudet 

Asumispalvelut: 

palveluasunto 

Kotipalvelu ja 

kotisairaanhoito 

Omaishoidontuki 

Kunnallisen vaivaishoidon aikakausi (1852–1923) ja tuolloin vallinnut vanhusku-

va perustui ihmisen ulkonäöllisiin ja työkyvyssä ilmenneisiin muutoksiin. 

Kronologisella iällä ei ollut merkitystä. (Lähteenmäki 2003.) Vuonna 1852 

asetetun vaivaishoitoasetuksen tavoitteena oli luoda valtakunnallisesti yhdenmu-

kaiset periaatteet kullekin avuntarvitsijaryhmälle. Vanhukset jaettiin kahteen 

ryhmään, joiden perusteena olivat heidän työkykyisyytensä suhteessa aikuisväes-

töön. Vaivaishoitoasetus määritteli vanhukset heidän biologisen ikänsä perusteella. 

Biologiseen ikään liittyivät yksilössä näkyvät ulkoiset ikääntymisen muutokset, 

työkykyyn vaikuttavat muutokset sekä avuntarpeessa tapahtuneet muutokset. Niin 

sanotut ”vanhaistuneet” olivat Rintalan (2003) mukaan niitä ikäihmisiä joiden 

avuntarve koski toimeentuloa ja huolenpitoa. ”Vanhaistuneiksi” määriteltiin 

huonokuuloiset, heikkonäköiset ja liikuntarajoitteiset. Avuntarve rakensi kuvaa 

pysyvästi työkyvyttömästä ja toisen ihmisen avusta riippuvaisesta ihmisestä. 

Vaivaishoidon avunannon menetelminä olivat vaivaistalot, vaivaismajat, elätehoi-

to, eläkeapu ja ruotuhoito. ”Vanhaistuneiden” hoidossa avunanto muotona olivat 

eläte- ja ruotuhoito, joiden tavoitteena oli antaa ikääntyneille asunto, ruokaa, 

vaateavustusta ja hoivaa kodinpiirissä. Vastineeksi ikääntynyt osallistui mahdolli-

suuksiensa mukaan talossa tapahtuviin toimiin. Hoitomuoto määräytyi sen 
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mukaan, mikä oli ikäihmisen toimintakyky ja yleiskunto ja siitä johtuvat hoito-

kustannukset. Ruotuhoito perustui määräaikaisuuteen ja tietyin väliajoin ikäihmi-

sen oli siirryttävä ruotuun kuuluvasta talosta toiseen. Elätehoidossa vanhus pysyi 

samassa talossa koko elätehoidon ajan.  

Vuoden 1852 vaivaishoidon asetus joutui koetukselle seuraavina vuosikym-

meninä. Nälkävuodet 1860-luvulla ja siitä johtuva muuttoliike kaupunkeihin sekä 

teollistumisen nopea kehitys jakoivat karkeasti ihmiset työkykyisiin ja työkyvyt-

tömiin. Vanhojen ihmisten nähtiin aiheuttavan taloudellisia kustannuksia ja 

käsitys vanhuudesta liittyi vahvasti raihnaisuuteen ja sairastavuuteen. Kun 1852 

vaivaishoidon asetuksella vanhukset oli määritelty avuntarvitsijoiksi työkykynsä 

mukaan, määriteltiin heidät vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen mukaan pakolli-

seen vaivaishoitoon oikeutetuiksi. (Böök 1948, Lähteenmäki 2003.) Ikääntyneet 

määriteltiin näin vaivaisiin, joilla tarkoitettiin työhön kykenemättömiä, varatto-

mia, ja pitkäaikaissairaita. Heidät rinnastettiin vammaisiin ja mielenterveyspoti-

laisiin. (Böök 1948.) Vanhoille ihmisille vaivaishoitoon joutuminen merkitsi 

useimmiten itsemääräämisoikeuden pysyvää menettämistä. Holhouksen alaisuus 

loi kuvaa ikääntyneestä, jolla ei ollut oikeutta, ymmärrystä eikä kykyä ajaa omaa 

etuaan. Heikko taloudellinen asema merkitsi avuttomuutta ja kykenemättömyyttä 

puolustaa oikeuksiaan. Toisaalta holhouksen nähtiin turvaavan yksilön suojaa. 

Siihen liittyi ajatus julkisen vallan antamasta avusta ja elatuksen ohella etujen 

turvaamisesta. Muutosten taustalla vaikuttivat eläte- ja ruotuhoidossa esiintyneet 

vanhusten kaltoinkohtelutapaukset ja heitteillejätöt. Pakollisella vaivaishoitoon 

oikeutuksella pyrittiin näin turvaamaan kaikille yhdenmukainen kohtelu. (Läh-

teenmäki 2003, Rintala 2003.) 

Käsitys valtion roolista muuttui 1940-luvulle tultaessa. Valtion roolin muutos 

passiivisesta jälkikäteen epäkohtiin puuttuvasta toimijasta aktiiviseksi, enna-

koivaksi toimijaksi edellytti viranomaisilta aktiivista puuttumista havaitsemiinsa 

epäkohtiin. Vuonna 1929 alkanut lamakausi oli verraten lyhyt, mutta se toi 

selkeästi esille suomalaisen sosiaalipolitiikan puutteet. Sosiaalipolitiikan tehtävä-

nä ei enää ollut poikkeavuuden kontrollointi vaan kansalaisten normaalin elämän 

mahdollistaminen ja vahvistaminen. Suuntaviivat vanhustenhuollolle rakennettiin 

kahden komiteamietinnön pohjalta. Huolto-ohjelmakomitean mietinnössä (1949) 

ja vanhustenhuoltokomitean mietinnössä (1952) ilmaistiin ensimmäisen kerran 

käsitykset sosiaalihuollon tavoitteista ja esitettiin sosiaalihuoltoa koskevien 

uudistusten tärkeysjärjestys. Vuoden 1952 vanhustenhuoltokomitean mietinnössä 

tuotiin kirjallisesti esille kaikki ne vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvät 

avuntarpeet, joihin aikaisemmin oli pyritty hakemaan ratkaisua yksitellen. 
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Samalla esitettiin vanhenemisen yhteys muun muassa työpolitiikkaan, eläkepoli-

tiikkaan, asuntopolitiikkaan, veropolitiikkaan ja terveyspolitiikkaan. Näin luotiin 

perusta jolla vanhuspolitiikka toimii myös tänään. (Rintala 2003, Kaskiharju 

2010.) Sosiaalihuollolle ja terveydenhuollolle tavoitteiksi määriteltiin konkreetti-

seen reaaliaikaiseen avuntarpeeseen vastaaminen, ennaltaehkäisevä toiminta sekä 

omatoimisuuden tukeminen. Terveydenhoito nähtiin merkityksellisenä osana 

huoltotyötä ja terveyspolitiikasta tuli osa sosiaalipolitiikkaa. Terveydenhoidon 

lähtökohtana oli, että sairauksiin voidaan vaikuttaa myös vanhuudessa. Tämä 

tarkoitti käytännössä sitä, että palvelujen avulla avuntarpeeseen voitiin vastata. 

Näin muodostui uudenlainen, medikalisoitu vanhuskuva siitä, että vaikka vanhus 

menettäisi toimintakykyään, voidaan hänen jäljellä olevaan toimintakykyynsä 

vaikuttaa. (Lähteenmäki 2003, Rintala 2003.)  

Kansaneläkelaki (L 248/1937, voimaan 1939) teki vanhusväestöstä oman 

erottuvan ryhmänsä pienituloisten rinnalle. Samalla kun kansaneläkkeen ikäraja 

määräytyi 65 vuoden ikään, tuli kronologisesta iästä vanhuutta määrittelevä 

tekijä. (Rintala 2003) Kansaneläkelaki tuli voimaan asteittain ja se liitti kaikki 18 

vuotta täyttäneet lain piiriin. Eläke perustui säästöperiaatteeseen, joka tarkoitti 

sitä, että työssäoloaikana maksettiin eläketurvamaksua, joka määritteli tulevaa 

eläkettä. Vuonna 1956 voimaan tulleessa uudessa kansaneläkelaissa täydennettiin 

vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksia niin, että laki kosketti niin palkansaajia 

kuin maanviljelijöitäkin. Kansaneläke ei kohdistunut yksinomaan vanhuksiin, 

vaan se profiloitui myös pienituloisten tukemiseen. (Böök 1948, Sipilä & 

Aaltonen 2010.) Erityisesti se kohensi pienituloisten naisten ja syrjäseutujen 

ihmisten taloutta mahdollistamalla ensi kertaa vakaan, vaikkakin niukan tulon. 

Ikääntyville pienituloisille naisille maksettiin vanhuudentukea jo 60 vuoden iässä 

(Sipilä & Aaltonen 2010.) 

Vanhuspalveluiden muotoutumiseen on vaikuttanut pitkälti se, mitä vanhuu-

della tarkoitetaan. 1950-luvulle tultaessa vanhenemiseen liitettiin työkyvyn, 

liikuntakyvyn ja aistitoimintojen heikentyminen. Nämä vanhenemisen muutokset 

vaikuttivat suoraan siihen, miten ikääntynyt suoriutui arkiaskareistaan. Uutta 

aikaisempaan oli se, että muutokset eivät kohdanneet kaikkia samanaikaisesti, 

vaan muutoksessa oli havaittavissa asteittaista ja yksilöllistä etenemistä. Merkit-

tävä muutos tapahtui vanhuuden kronologisen määrittelyn kohdalla. Kun ennen 

vanhus määriteltiin 65-vuotiaaksi, siirtyi määritelmä nyt kymmenellä vuodella. 75 

vuoden iän katsottiin olevan se rajapyykki jolloin muutokset olivat selkeästi 

havaittavissa. Muutokset merkitsivät samalla sitä, että ikääntyneen sairastavuus, 

sairauksien moninaistuminen ja sairauksien kroonistuminen liitettiin yhä tiiviim-
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min ikääntymiseen. Tähän oli kiinteässä yhteydessä myös se, että tieto vanhusten 

yleisimmistä sairauksista täsmentyi ja niihin liitettiin yhä voimakkaammin 

kroonisuus ja parantumattomuus. Tästä seurasi se, että raihnaisuus määritteli yhä 

voimakkaammin ikääntymistä. Siitä tuli vanhuutta selittävä sairaus, eräänlainen 

vanhuuden tauti, joka yhtä aikaa vaikutti kaikilla elämänalueilla sekä diagnosoi-

tiin vanhuuden sairautena. (Koskinen 2004.) Palvelujen avulla katsottiin voitavan 

vaikuttaa sairauksien aiheuttamien oireiden lievittämiseen ja ehkäistä sairauksien 

etenemistä ja siitä johtuvaa heikkenemistä. Tällä kaikella oli se vaikutus, että 

vanhuus nähtiin sairauksien vuoksi peruuttamattomana huonontumisena ja 

vanhusten nähtiin tarvitsevan näin muita väestöryhmiä enemmän sairaanhoidollis-

ta valvontaa riippumatta siitä, tahtoivatko he sitä itse. Tätä vanhuskuvaa ja 

toiminnan lähtökohtaa on myöhemmin kritisoitu vanhuuden medikalisointina. 

Koskisen mukaan (1993, 2004) ajattelutapa johti vanhuuden ja vanhenemisen 

mieltämiseen ensisijaisesti lääketieteellisenä ongelmana. 

Palveluiden ja valtion rooli kansalaistensa parhaaksi toimijana korostui ja 

viranomaisten rooli korostui avuntarpeen määrittelijänä. Palvelujärjestelmällä oli 

selkeä näkemys siitä, mikä oli vanhuksille hyväksi, eli järjestelmä tiesi vanhuksen 

tarpeet paremmin kuin ikääntynyt itse. (Rintala 2003, 2005,Lähteenmäki 2003.) 

Ikääntyneet määriteltiin näin huoltoa tarvitseviksi ja vastuu siirrettiin ihmiseltä 

itseltään palvelujärjestelmälle. Tätä seurasi se, että vanhukset menettivät merkit-

tävän osan aikuisuuteen kuuluvasta subjektiviteetistaan ja yksilöllisyydestään ja 

olivat näin ylhäältä tulevan huollon tarpeessa. (Kröger ym. 2007.) Huollon lisäksi 

viranomaisten odotettiin aktiivisesti tarkkailevan ja valvovan, jotta voitiin havaita 

ajoissa muutokset ikääntyneen terveydentilassa ja näin palvelujen avulla ehkäistä 

suuremman avuntarpeen muodostumista.  

Suomalainen yhteiskunta muuttui voimakkaasti 1960- ja 70-luvulla. Kuten 

aikaisemmin tässä tutkimuksessa on kuvattu, elinkeinorakenteen muutosten ja 

voimakkaan muuttoliikkeen seurauksena väestöä siirtyi maaseudulta kaupunkei-

hin. Samanaikaisesti vanhusväestön määrä lisääntyi. (Hannikainen 2010.) 

Odotukset myös ikääntyneiden erilaisista huolenpitopalveluista kasvoivat. Laki 

kunnallisesta kotihoidon avusta ei luonut uutta palvelumuotoa, vaan pikemminkin 

tuki entistä järjestelmää. Kuitenkin vuosina 1957–1972 vanhuspolitiikka laajen-

tui. Koskisen (1994) mukaan II maailmansodan jälkeen vuoteen 1975 luotiin 

vanhuspolitiikalle se perusta, jolle myös nykyinen järjestelmä pitkälti perustuu. 

Vanhuus osana elämänkulkua alkoi korostua 1980-luvun alussa, ja tuolloin 

olikin pyrkimyksenä muodostaa realistisempi ja myönteisempi kuva vanhenemi-

sesta ja vanhuudesta. Sosiaalipoliittista keskustelua ohjasi tuolloin ihmiskäsitys, 
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jonka mukaan yksilö on luova, tulevaisuuteen suuntautuva ja jatkuvasti itseään 

kehittävä ja tavoitteitaan tarkentava henkilö iästä ja sosioekonomisesta asemasta 

riippumatta. Tähän ajatteluun vaikutti myös se, miten tehtiin huomio eläkkeelle 

siirtyvistä ikääntyvistä koulutetumpina, aktiivisempina ja toimintakykyisempinä 

kuin aikaisemmat ikäluokat olivat olleet. Myös havainto ikääntyvien heterogeeni-

syydestä voimistui. (Lähteenmäki 2003.) Näinpä vanhuspoliittinen puhe Rintalan 

(2003) mukaan muuttui menetysten ja heikentymisen sijaan olemassa olevan 

toimintakyvyn tukemiseen ja edistämisen. Aktivoinnin ajatus korostui ja henkiset 

voimavarat liitettiin persoonallisten tekijöiden ohella ikääntyneen kognitiivisiin ja 

psyykkisiin tekijöihin. (vrt. Kaskiharju 2010) Näin kuntoutusajattelu holhouksen 

sijaan yleistyi ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila 

Ikäihmisille tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähtökohtaisesti kalenteri-

ikään nojautuvia. Palvelut määräytyvät ikäluokista tehtyihin keskimääräisiin 

tarpeisiin fyysisestä toimintakyvystä sekä arjesta selviytymisestä. (Vilkko, Finne-

Soveri & Heinola 2010.) Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan iäkkäänä 

pidetään lähtökohtaisesti 75 vuotta täyttänyttä henkilöä (Voutilainen & Vuorinen 

2011/STM). Palvelut ikäihmisille järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

ja vastuu niiden järjestämisestä on kunnilla. Kunta myöntää palvelut yksilökoh-

taisten palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja se voi joko tuottaa palvelut itse tai 

ostaa ne yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoite-

taan kunnan viranomaisen tekemää arviointia siitä, millaisia palveluita asiakas 

tarvitsee esimerkiksi kotona pärjäämisen tueksi. Palvelut ja etuudet, jotka ovat 

suunnatut erityisesti ikääntyneille, koostuvat ehkäisevistä palveluista, terveyspal-

veluista sekä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Ehkäisevien palveluiden 

tarkoituksena on ylläpitää ja kuntouttaa ikäihmisen toimintakykyä. Palvelut 

muodostuvat mm. seniori-infoista, seniorineuvoloista, kotikäynneistä (ennaltaeh-

käisevät kotikäynnit), päiväkeskuksista, rokotusohjelmista ja niin edelleen. Näissä 

palveluissa on suuria paikallisia eroja, eivätkä ne jakaudu yhdenvertaisesti, sillä 

kunnat järjestävät näitä mahdollisuuksiensa mukaan. Terveyspalvelut keskittyvät 

pääsääntöisesti terveyskeskuksiin ja siellä terveystarkastuksiin, hammashuoltoon, 

kotisairaanhoitoon, kuntoutuspalveluihin sekä apuvälineisiin. Tarvittavan erikois-

sairaanhoidon järjestävät sairaanhoitopiirit. Ikäihmisten etuuksiin luetaan myös 

omaishoidon tuki, joka on sosiaalietuuksiin kuuluva rahallinen hoitopalkkio ja -
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palvelu omaistaan kotona hoitavalle läheiselle tai omaiselle. (Raunio 2008, STM 

2008a, 2009.) 

Asumispalvelutuella tuetaan ikääntyneiden itsenäistä asumista myöntämällä 

korvausta kodin muutostöihin tai tarjoamalla palveluasumisen muoto. Palvelu-

asuminen sisältää aina sekä asumisen että hoiva- ja hoitopalvelut ja se jaetaan 

tavallisimmin tavalliseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Tavallisella palvelu-

asumisella tarkoitetaan tavallista palveluasuntoa, jossa henkilökunta on paikalla 

ainoastaan päivisin. Tehostetulla palveluasumisella taas tarkoitetaan palvelu-

asumisyksikköjä, joissa henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Mikäli 

kotona asumien ei onnistu ja asuminen palveluasunnossa ei ole mahdollista, 

voidaan hoito ja hoiva järjestää laitoksessa. Laitoshoito voidaan edelleen jakaa 

sosiaalitoimen alaiseen vanhainkotihoitoon ja terveydenhuollon alaiseen terveys-

keskusten yleislääkärijohtoiseen osastoilla annettavaan hoitoon. (STM 2008a, 

2009.) 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja neuvontaan on palvelujärjestel-

mässämme vakiintuneita palveluita lapsille, koululaisille ja opiskelijoille sekä 

työterveyshuolto työssäkäyville. Ikäihmisille tällaisia palveluja ei samassa 

mittakaavassa ole olemassa. Puhuttaessa ennaltaehkäisevistä palveluista usein 

ilmaistaan ne varhaisen puuttumisen ja tuen menetelminä tai palveluina. Tällaisia 

varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmiä on kehitetty erilaisissa sosiaalityön 

hankkeissa. Asiakasneuvonpito (perustaa lähtökohtansa lastensuojelussa käytettä-

vään läheisneuvonpitoon) on verkostotyön muoto, jossa keskiössä ovat ensisijai-

sesti asiakas ja hänen tilanteensa. Neuvonpitoon osallistuvat myös asiakkaan 

nimeämä lähiverkosto sekä ne ammatilliset yhteistyötahot, jotka nähdään tärkeinä 

asiakkaan tilanteen kannalta. Tavoitteena on arvioida asiakkaan kokonaistilannet-

ta monipuolisesti. Asiakasneuvonpidon koordinoinnista vastaa sosiaalityöntekijä 

ja kaikki neuvonpidossa käydyt asiat, johtopäätökset ja sopimukset kirjataan. 

Voimavarakartta on työväline, jonka avulla voidaan tarkastella sekä asiakkaan 

huolten tasoa että hänen mahdollisia voimavarojaan. Voimavarakartan käytön 

mahdollisuudet tulevat esille erityisesti muistihäiriöisten, mielenterveysongel-

maisten ja kaltoinkohdeltujen ikäihmisten tilanteiden tunnistamisessa. Toiminnal-

liset ryhmät taas voivat perustua terapeuttiseen, ohjaavaan tai harrastuspohjaiseen 

toimintaan. Niiden tavoitteena ovat toimintakyvyn ja voimavarojen vahvistami-

nen ja tukeminen. (Hansson, Heinola, Raassina & Seppänen 2009.) Toiminnalli-

siin ryhmiin voidaan liittää psykososiaalinen toiminta. 

Ikäihmisten palveluiden laatuun ja saatavuuteen pyritään vaikuttamaan erilai-

sin suosituksin ja esityksin. Vuonna 2008 annettujen vanhusten hoitoa koskevien 
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laatusuositusten (STM 2008b) ja eri asiantuntijoiden antamien ehdotusten 

pohjalta laadittiin vuonna 2009 lakiesitys, joka takaisi ikäihmisille oikeuden 

tarpeenmukaisen hoivan saantiin palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Uusi laki 

puuttuisi sellaisiin epäkohtiin, joihin suositukset eivät ole pystyneet vaikuttamaan. 

Lain avulla voitaisiin velvoittaa palvelujen tuottajia ja tilaajia kiinnittämään 

aikaisempaa jämäkämmin huomiota havaittuihin epäkohtiin. Laki edellyttäisi 

ikäihmisen palvelutarpeen arvioinnissa esitetyn palvelukokonaisuuden koor-

dinointia ja palveluiden toteutumisen sekä palveluiden laadun valvontaa. Niin 

sanotut vastuuhenkilöt vastaisivat siitä, että ikäihminen saa hänelle arvioinnissa 

kirjatut palvelut ja että asiakas saa tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa läpi prosessin 

sekä tukea ja neuvontaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Vastuuhenkilön tulisi 

myös valvoa ja arvioida säännöllisin väliajoin saatujen palveluiden laatua, 

toimivuutta ja eettisyyttä. Vastuuhenkilölle annettu ilmoitusvelvollisuus antaisi 

käyttöön uuden ennakoivan valvonnan välineen. (STM 2011b.) Lakivalmistelun 

yhteydessä ovat esiin nousseet myös henkilökuntarakenteeseen ja määrään 

liittyvät suositukset, rajoitteisiin ja pakotteisiin liittyvät suositukset sekä van-

husasiainvaltuutetun viran perustaminen (Voutilainen & Vuorinen 2011). Nämä 

ovat asioita, joihin eittämättä palataan tulevaisuudessa palaamaan esimerkiksi 

lakiesityksin. Näiden esillä olevien teemojen lisäksi eettisen toiminnan valvon-

taan kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomioita erityisesti ikäihmisten 

hoidon järjestämisessä.  

Haasteita palveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen lisää se, että suomalais-

ten vaatimustaso on noussut koulutuksen ja elintason nousun myötä. Julkisissa 

palveluissa ilmeneviin epäkohtiin ja puutteisiin kiinnitetään yhä enemmän 

huomiota ja julkista keskustelua käydään yhä avoimemmin. Terveydenhuollon 

palvelut ja vanhuspalvelut ovat olleet esillä säännöllisin väliajoin. Hyvinvointiyh-

teiskunta ja erityisesti julkiset palvelut ovat suurten haasteiden edessä tulevaisuu-

dessa. Väestön ennustettu ikääntyminen ja käynnistettyjen julkisen sektorin 

uudistushankkeiden (Paras-hanke, kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi 

2007–2012) paineessa on löydettävä uusia tapoja turvata hyvinvointivaltion 

palvelut myös tulevaisuudessa (Haavisto, Kiljunen & Nyberg 2007.)  

Norjalaisen NOVA tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa 

ikääntyneet palvelujen käyttäjät ovat vaativampia ja tietoisempia palvelujen 

käyttäjiä kuin aikaisemmat sukupolvet. He elävät enemmän yksilökeskeisempien 

arvojensa mukaisesti, vaatien palveluilta omaan tilanteeseensa ja tarpeisiinsa 

istuvia ratkaisuja. He myös osallistuvat aktiivisemmin omaan hoitonsa tai 

elämäntilanteensa suunnitteluun ja odottavat, että heidän osallisuuttaan ja 



55 

itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan. (Slagsvold & Solem 2005.) Yhteiskunnal-

lista hyvinvointia tulevaisuudessa uhkaavat syrjäytyminen ja yksinäisyys 

(Konttinen 2007). Yksilöllistymisen lisääntyessä ja yhteisöllisten ja yhteisvastuul-

listen rakenteiden heikentyessä jää yhä useampi ihminen ilman verkostoja tai ne 

ovat varsin satunnaisia. Japanissa on tehty havainto yksinäisestä ikääntymisestä 

(aging alone). Yksinäisellä ikääntymisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisiä, 

joiden sosiaaliset verkostot ovat kadonneet tai ne ovat satunnaisia. (Shostak 

2007.) Norjalaisen tutkimuksen (Slagsvold & Solem 2005) mukaan tällaisen uhan 

alle jäävät esimerkiksi ikääntyneet miehet, jotka ovat jääneet yksin eläkeiässä tai 

vanhempana tapahtuneen avioeron seurauksena. Heikentyneet yhteydet perheen-

jäseniin tai aikaisempiin verkostoihin voivat edesauttaa syrjäytymistä ja yksin 

jäämistä. Lisäksi aviopuolisoiden erillisasuminen lisääntyy toisen puolison 

kasvaneen hoivan tarpeen vuoksi. Niin sanottu Living apart together (LAT) -ilmiö 

lisääntyy erityisesti eronneiden naisten keskuudessa, sillä tällainen suhde 

mahdollistaa naisille itsenäisyyden eikä edellytä jatkuvaa huolenpitoa kumppanis-

ta. (Abner 2006.) Mikäli ikääntynyt ei ole palvelujärjestelmän tai minkään 

virallisen tahon kanssa tekemisissä, voi seurauksena olla se, ettei heidän luonaan 

käy ketään päiviin, viikkoihin tai kuukausiin. Japanissa havahduttiin näiden 

yksinään ikääntyvien yksin kuolemiseen (die alone), sillä ikäihmisiä kuoli omiin 

koteihinsa, eikä heidän kohtalostaan oltu tietoisia ennen kuolemaa. Tapahtumien 

seurauksena järjestettiin kampanjan, jonka kautta pyritään herättelemään ihmisiä 

kohtaamaan toisiaan esimerkiksi kannustamalla ihmisiä tervehtimään toisiaan ja 

huomioimaan ympäristössä asuvia ihmisiä. (Shostak 2007). Yhteiskunnat, jotka 

ovat perustuneet kiinteisiin sukulaissuhteisiin, yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen 

koheesioon, ovat olleet murroksessa jo jonkin aikaa (Shostak 2007, Konttinen 

2007).  

Lisääntyneen yksilöllisyyden ja itsekkyyden korostumisen, markkinatalouden 

ja teknologian kehityksestä johtuva ihmisten eriarvoisuus, syrjäytyminen ja 

jakautuminen rikkaisiin ja köyhiin ovat lisääntymässä. Tämä aiheuttaa niin 

syrjäytymistä kuin myös yksinäisyyttä, joka on huomioitava palvelujärjestelmää 

kehitettäessä. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden haasteet ja 

uhkakuvat vaikuttavat siihen, miten palvelujärjestelmät muotoutuvat lähivuosina. 

Vahvana hälytyssignaalina voidaankin pitää voimistuvaa kansalaisten kahtiaja-

kautumista ja eriarvoistumista sekä hyvinvointivaltion heikentymistä. (Perälahti 

2011.) Myös kansanterveyttä uhkaavat päihdeongelmat perhe- ja työpaikkavaiku-

tuksineen tulevat lisääntymään. Päihteiden aiheuttamiin sairauksiin kuolleiden 

määrä nousi huippuunsa vuonna 2007 (Konttinen 2007, Suomen tilastollinen 
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vuosikirja 2007.) Henkinen pahoinvointi ja psykososiaaliset ongelmat näyttäisivät 

lisääntyvän erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa (Konttinen 2007). 

Edellä olevat haasteet tulee huomioida palvelujärjestelmän suunnittelussa, 

kun tavoitteena on ikääntyvien kotona asumisen tukeminen. Vaarama (2004) 

toteaakin, miten kotona asuville ja toimintakyvyiltään heikentyneille kotiin 

saatavat palvelut ja hoiva ovat entistä tärkeämpiä tulevaisuudessa. 

2.6 Hyvinvointi, elämänlaatu vai terveys 

Käsitteenä hyvinvointia voidaan määritellä hyvin monilla eri tavoilla, sen 

moniulotteisuuden vuoksi. Eri yhteyksissä se saa eri merkityksiä ja sen argumen-

tointi on kiinni asiayhteyksistä, joissa sitä käytetään. (Karisto 2008.) Tässä 

tutkimuksessa käsitteen määritelmää ohjaa Allardin (1976) hyvinvoinnin kolme 

ulottuvuutta having (elintaso), loving (yhteisyys) ja being (itsensä toteuttamisen 

muodot). Kunkin ulottuvuuden osatekijöillä voidaan tyydyttää erilaisia inhimilli-

siä tarpeita eri ikäkausina. Elintaso kuvaa niitä resursseja, jotka ovat aineellisia ja 

mahdollistavat olemassa olon. Tällaisena voidaan nähdä esimerkiksi erilaiset 

sosioekonomiset tekijät kuten koulutus, tulot, asunto, toimintakyky ja terveys. 

Yhteisyyssuhteet perustuvat sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin. Ne ovat 

yhteydessä tunne-elämän tarpeiden tyydyttymiseen ja osallisuuteen. Yhteisyys-

suhteita voidaan tarkastella esimerkiksi perhesuhteiden, ystävien määrän tai eri 

yhteisöiden toimintaympäristöjen kautta. Itsensä toteuttamisen muodot ovat 

toiminnan muotoja, joissa ihmisellä on jokin selkeä rooli. Hänellä on jokin 

tehtävä tai päämäärä tai kohde, joka tuottaa mielihyvää, arvonantoa ja korvaamat-

tomuuden kokemusta. Tällaista kokemusta voi saada vapaaehtoistyöstä, järjestö-

toiminnasta tai mielekkäistä vapaa-ajanharrastuksista. Itsensä toteuttamisen 

kokemiseen voidaan liittää myös henkilökohtaisen autonomian kokeminen, 

valinnan mahdollisuudet ja kontrolli. (Vaarama 2007.) Itsensä toteuttaminen ja 

yhteisyyssuhteet hyvinvointia tuottavina tekijöinä muodostavat sosiaalisen 

hyvinvoinnin käsitteen, johon kuuluu mahdollisuus osallisuuteen, osallistumiseen 

sekä sosiaaliseen aktiivisuuteen (Vaarama 2008).  

Hyvinvoinnin määrittelemisen painopiste on aineellisen korostamisen sijaan 

elämisen merkityksellisyydessä ja ihmissuhteiden arvostamisessa sekä huono-

osaisuuden välttämisessä. Yksi tapa arvioida hyvinvointia on ihmisten oma 

subjektiivinen arvio siitä, mikä heistä on hyvinvoinnin merkitys ja sisältö. Toinen 

tapa on kysyä heiltä elämän tyytyväisyyden sijaan onnellisuutta. Poliittisen 

järjestyksen näkökulmasta yhteiskunnan tulee turvata tietyt perusasiat kansalaisil-
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le, jotta he voisivat tuntea hyvinvointia. (Sihvola 2004, Kajanoja 2005.) Näitä 

ovat täyden elämänkaaren eläminen ilman kohtuuttomia vaaroja ja onnettomuuk-

sia, hoivan ja turvallisuuden saamiseen varsinkin lapsena, sairaana ja vanhukse-

na sekä muuten erityisen haavoittuvassa tilassa, mahdollisuus ravinnon, suojan ja 

sukupuolielämän tarpeiden tyydytykseen ja oikeaan suhteeseen niihin niin, että 

elämän järjestys ja tasapaino säilyvät, aistien, kuvittelun ja ajattelun kykyjen sekä 

huumorintajun kehittämiseen, ruumiinkykyjen, käytännöllisteknisten taitojen ja 

taloudellisen toiminnan harjoittamiseen, opiskeluun ja kattavan tiedollisen 

maailmankuvan muodostamiseen, tunne- ja kiintymyssiteiden luomiseen läheisiin 

ja muihin ihmisiin, ajan viettämiseen perheen ja ystävien parissa, virkistymiseen, 

leikkiin ja luonnosta nauttimiseen sekä muihin eläimiin kiintymiseen, osanottoon 

omaa elämäänsä ja yhteiskuntaansa koskevaan päätöksentekoon sekä tunnuste-

tuksi tulemiseen itsessään arvokkaana päämääränä, muista erillisenä omaa 

elämäänsä ja omaisuuttaan hallitsevana, mutta myös tärkeäksi kokemaansa 

kulttuuriseen taustaan kuuluvana (Kajanoja 2005). EVA:n vuosien 2004–2005 

vaiheessa teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset asettavat perhe-elämän, 

ihmissuhteet ja terveyden onnellisuuden osatekijöiksi. Neljäntenä tulee rakaste-

tuksi tulemisen tunne ja rakastaminen ja viidentenä turvattu toimeentulo. Vasta 

sijalta kaksitoista löytyvät hyvät tulot, varakkuus ja korkea elintason (Torvi & 

Kiljunen 2005.) Myös Ingelhart (1997) nostaa esille sen, miten ihmisten käsityk-

set hyvinvoinnintekijöistä ovat muuttuneet taloudellisuuden ja turvallisuuden 

korostumisesta olemisen ja työn merkityksellisyyden sekä ihmissuhteiden 

korostumiseen. 

Käsitteitä hyvinvointi ja elämänlaatu käytetään usein toistensa synonyymeina 

erityisesti silloin, kun tarkastelun kohteena ovat koettu elämänlaatu ja hyvinvoin-

tiresurssien välinen vuorovaikutus. (George 2005). Vaarama ym. (2010) toteavat, 

miten erityisesti ikääntyneiden elämänlaadun ja hyvinvoinnin tekijät ovat pitkälti 

samat kuin muillekin ikäryhmille. Näitä ovat hyvä terveys, toimivat sosiaaliset 

verkostot, psyykkinen hyvinvointi ja riittävä toimeentulo. Edellä mainittujen 

tekijöiden merkitys kuitenkin vaihtelee eri elämätilanteissa ja elämänkulun eri 

vaiheissa. Elämänlaadussa on kyse sekä objektiivisesta että yksilön subjektiivises-

ta arviosta siitä, miten asiat ovat materiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja 

miten määritellään koettu terveys, oma tuottavuus, intiimiyden ja turvallisuuden 

kokemus, yhteisöllisyyden kokemus sekä emotionaalinen hyvinvointi. (Cummins 

1997.)  

Hyvinvointia voidaan tarkastella myös terveys-käsitteen kautta. Terveyttä 

voidaan lähestyä täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
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tilana. Sitä voidaan tarkastella jatkumona, jonka ääripäitä ovat täydellinen terveys 

ja kuolema. Näiden välillä on kaikki se, mitä käsitämme ja minkä koemme 

terveydeksi. Terveys ei kuitenkaan ole joko tai -tila, sillä terveyttä voi tuntea 

sairaudesta huolimatta. Se ei ole erillinen asia, vaan terveys on ihmiselle mielen ja 

ruumiin harmonista tasapainoa ja siten merkitsee eri ihmisille eri asioita. (Pelko-

nen 2005.) Fyysinen terveys voidaan mitata ja havaita ja siihen liittyy tärkeänä 

osana elimistön mekaaninen toimintakyky. Psyykkisestä terveydestä puhuttaessa 

tarkoitetaan ihmisen kykyä ajatella johdonmukaisesti ja hahmottaa todellisuutta. 

Emotionaalisella terveydellä tarkoitetaan ihmisen kykyä tuntea sekä taitoa 

tunnistaa ja ilmaista tunteitaan. Se sisältää myös taitoa selviytyä ja löytää 

selviytymiskeinoja. Ihmisellä on tarve myös saada selityksiä olemassaololleen ja 

elämäntarkoitukselleen, jolloin puhutaan hengellisestä terveydestä. Hengellinen 

terveys muodostuu maailmankatsomuksesta ja vakaumuksesta. Henkilökohtaisen 

uskon avulla ihminen voi saavuttaa mielenrauhan ja itsensä hyväksymisen. 

Vuorovaikutus ympäristön kanssa luo ihmiselle yhteiskunnallista terveyttä. Tällä 

tarkoitetaan perustarpeiden täyttymistä ympäristön olosuhteiden, kuten turvalli-

suuden, ihmisarvon, riittävää aineellisen hyvinvoinnin, työkykyisyyden, osalli-

suuden ja roolien kautta (Savola & Koskinen Ollonqvist 2005.) 

Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin käsite sisältää elämänlaadun ja terveyden 

määritelmät ja kuvaa sitä subjektiivista näkökulmaa, jonka yksilö tai ryhmä itse 

kuvaa ja määrittelee hyvinvointia tuottavista tekijöistään ja hyvinvointiinsa 

vaikuttavista tekijöistä tulevaisuudessa. 
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3 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

Keskeisenä vaikuttimena tutkimukseni käynnistymiselle on ollut se, miten suurten 

ikäluokkien edustajiin, tulevaisuuden ikääntyneinä kohdistuu sekä odotuksia että 

uhkakuvia. Toisaalta heidän ikääntymiseensä liitetään aktiivisen, 

menestyksekkään ja tuottavan ikääntymisen odotteita. Samalla sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sekä kuntatalouden taholta pelätään huoltovastuun kasvua ja 

ikääntyneiden yhteiskuntaa, jota kuvataan vanhakantaiseksi ja 

taantumukselliseksi (Peterson 2000, Palacios 2002.) Sosiaali- ja terveyspoliittisen 

strategian (2011) mukaan hyvinvoinnin vahva perusta luodaan kun terveys ja 

hyvinvointi ovat osa kaikkea päätöksen tekoa. Se tarkoittaa myös sitä, että 

vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä rakennetaan elinympäristö, joka 

tukee sitä. Väestön ikärakenteen muutos, globaalin talouden vaikutukset sekä 

teknologisten sovellusten kehitys haastavat vanhat toimintatavat. Ikääntymisen 

vaikutukset ulottuvat paitsi koko yhteiskuntaan niin erityisesti sen vaikutus näkyy 

sosiaali- ja terveyspalveluissa.(STM 2011) Tästä syystä on tulevaisuutta 

tarkasteltava ja arvioitava palvelujärjestelmän rakenteita ja sen tarkoitusta 

ikääntymisen näkökulmasta eikä suurten ikäluokkien muodostamana 

eläkepommina ja uhkana. Tähän perustuen kiinnostuin siitä miten suuret 

ikäluokat itse suhtautuvat tulevaisuuteensa ja millaisia ratkaisuja he esittävät 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.  

Ikääntyminen erilaisina prosesseina ja stereotypioina sekä läheisteni ja oma 

ikääntyminen herättivät mielenkiintoni siihen, miten ikääntyvät itse kuvaavat 

omaa ikääntymistään, hyvinvointia tuottavia tekijöitä sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden roolia siinä. Tutkimukseni lähtökohtana on, ettei ikääntyminen 

ole synonyymi sairastumiselle, riippuvuudelle tai raihnaisuudelle. Ikääntyminen 

on normaali fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen prosessi, joka on yhteistä 

kaikille niille ihmisille, jotka ovat välttyneet ennenaikaiselta kuolemalta (Farley, 

McLafferty & Hendry 2006.) Liitän ikääntymisen oleellisena osana ihmisen 

elämään ja elämänkulkuun. Kuten Mayers (2000) esittää, siihen liittyvät yksilön 

omat valinnat, arvot ja elämänkulku yhdessä yhteiskunnallisen kehityksen, 

yhteisöllisten maailmankuvien, arvojen, uskonnon, kulttuurin ja symbolisten 

järjestelmien kanssa. Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin käsite sisältää 

elämänlaadun ja terveyden määritelmät ja kuvaa sitä subjektiivista näkökulmaa, 

jonka yksilö tai ryhmä itse kuvaa ja määrittelee hyvinvointia tuottavista 

tekijöistään ja hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä tulevaisuudessa. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä, analysoida ja kuvata millaisia 

näkemyksiä ja tulevaisuudenkuvia pohjoissuomalaisilla suuren ikäluokan 

edustajilla on hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä ja sosiaali- ja 

terveyspalveluistaan. Tarkoituksena on myös kuvata, millaisia kokemuksia ja 

tulevaisuuden näkemyksiä heillä on ikääntymisestään. Tulevaisuusasiantuntijoina 

ovat olleet vuosina 1945–50 syntyneet suurten ikäluokkien edustajat Pohjois-

Suomen alueelta. He ovat luoneet tulevaisuudenkuville perustan, jota on 

tutkimuksellisin menetelmin laajennettu yksityisestä yleisempään. Tavoitteena on 

kuvailla heidän näkemystietoonsa perustuen ikääntymiseen, hyvinvoinnin 

rakentamiseen sekä palveluihin liittyviä merkityksiä, odotuksia ja näkemyksiä.  

Tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset: 

1. Miten suuret ikäluokat ovat kokeneet ikääntymisensä ja mitä merkityksiä se 

saa? 

2. Millaisia tulevaisuudenkuvia suurilla ikäluokilla on hyvinvointia tuottavista 

tekijöistä? 

3. Millaisia tulevaisuudenkuvia suurilla ikäluokilla on sosiaali- ja terveyspalve-

luistaan vuoteen 2030? 
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4 Näkemystiedon tuottaminen tutkimuksellisin 
menetelmin 

Tulevaisuudenkuvat muodostuvat tässä tutkimuksessa mielenluomuksia, koska ne 

syntyvät nykyisyyteen ja menneisyyteen perustuvasta tiedosta luovan ajattelun 

kautta. Ihminen määrittelee suhteensa tulevaisuuteen normatiivisina arvostuksina 

(”näin sen tulisi tapahtua”/toivottavaa) ja deskriptiivisinä uskomuksina (”näin se 

tapahtunee”/todennäköistä). (Hukkinen 2003.) Näiden mielikuvien kautta tuodaan 

mukaan kolmas komponentti, näkemystieto, joka on näkemyksellistä tietoa 

uusista merkityksistä, arvoista, muutoksista ja emergenteistä mahdollisuuksista. 

Tästä syystä näkemyksellisen tiedon tuottamiseksi on käytetty tässä tutkimukses-

sa kahta eri aineistonkeruumenetelmää ja useita eri analyysimenetelmiä, jotka 

ovat tieteellisesti hyväksyttyjä ja yleisesti käytettävissä. (Kamppinen & Malaska 

2003.) Tähän perustuen tutkimukseni perusta on eksploratiivisessa mixed 

methods (monimenetelmällinen suom. Ronkainen ym. 2011) -tutkimuskentässä. 

Exploratiivisessa mixed method -tutkimuksessa kvalitatiivinen aineistokeruu ja 

sen tuottamat tulokset luovat perustan kvantitatiiviselle aineistokeruulle ja 

analyysille. Näin lähtökohtana on ollut kvalitatiivinen näkökulma, mutta se on 

saanut tuekseen kvantitatiivisen todentamisen ja hyväksymisen. Tämä asetelma 

on perusteltua silloin kun halutaan tutkia ilmiötä syvemmin, antaa tuloksille 

luotettavuutta ja yleistettävyyttä tai kun pyritään luomaan uskottavaa kuvausta 

tulevaisuudesta, jota ei vielä ole olemassa (Creswell & Plano Clark 2007). 

Asetelman perusteena on se, ettei tulevaisuuteen perustuvaa uskottavaa ja 

loogisesti rakennettua tietoa ole mahdollista saada yhdellä tutkimusmenetelmällä. 

Tulevaisuudenkuvat ja mahdolliset tulevaisuudet tulee perustaa historialliseen ja 

havaittuihin tosiasioihin perustuvaan tietoon, jota täydennetään eri menetelmin 

kerätyllä näkemystiedolla. (Rubin 2003.) Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia 

menetelmiä yhdistäen on mahdollista saada mahdollisimman laaja ja kattava kuva 

(Lukkarinen & Lepola 2003). Tutkimusmetodien yhdistämisen ja aineistojen 

yhdistämisen tarkoituksena on tässä tutkimuksessa lisätä ilmiön, tässä tapauksessa 

tulevaisuuskuvien, ymmärrystä ja luotettavaa pohjaa niiden loogisuudelle ja 

uskottavuudelle ja tuottaa mahdollisimman laaja ja moniulotteinen ymmärrys. Eri 

aineistojen avulla on näin voitu vahvistaa tutkimustuloksia ja parantaa tutkimuk-

sen luotettavuutta. (Creswell & Plano Clark 2007.) 

Tieteenfilosofisesti ja epistemologisesti kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 

tutkimus on perinteisesti erotettu toisistaan ja jäsennetty toistensa vastakohdiksi. 

Luonnontieteellinen lähestymistapa johdetaan galileisesta perinteestä, joka 
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liitetään positivistiseen tieteen ihanteeseen. Ihmistieteellinen (kvalitatiivinen) 

lähestymistapa taas pohjautuu aristoteeliseen perinteeseen, jonka tutkimustraditio 

pohjautuu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. 

Toistensa vastakohtina pidettyjen tutkimusmetodien samanaikaisuus (Torppa 

2007) tai toisiaan täydentävyys (Myers & Oetzel 2003) voidaan perustella 

ontologisella näkemyksellä, jonka mukaan sosiaalinen todellisuus inhimillisenä 

toimintana on sekä objektiivisena tosiasioina ilmenevää että subjektiivisesti 

tietoisen toiminnan tuloksia. Näin menetelmät voidaan nähdä toistensa jatkumo-

na. Näin saadaan laajempaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä kuin mitä kvalitatiivinen 

tai kvantitatiivinen tutkimus voisi yksinään antaa.  

Tulevaisuudentutkimuksen epistemologisena tehtävänä on selvittää ja kuvata 

sitä missä mielessä tulevaisuus on olemassa, miten se on tietämisen kohteena ja 

miten siitä voidaan tietää. Lähtökohtana on, että todellisuus rakentuu nykyisyy-

destä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Tärkeää on ihmisen aikaperspektiivi eli 

tieto siitä, mistä minä olen, kuka minä olen ja mihin olen menossa. Myös ihmisen 

kyky empatiaan, tekniikkaan sekä eettisiin ja moraalisiin arvostuksiin kuuluu 

ihmisen laajentuneeseen tietoisuuden alaan. Tulevaisuudenkuvien lähtökohtana 

on proaktiivinen ihminen eli ihminen, joka on oivaltanut, että hän voi vapaasti 

valita reaktionsa eri tilanteissa. Samalla hän on tietoinen niistä seuraamuksista, 

joita reaktiot saavat aikaan. Proaktiivisuus edellyttää, että ihminen on aktiivinen 

ja aloitteellinen ja ottaa vastuuta valinnoistaan. (Rubin 2003.) Tulevaisuutta ei 

voida esittää havaintoina eikä muistoina, vaan se on ontologisen näkemyksen 

mukaan olemassa mielikuvina ja on pikemminkin mielellinen (Ahvenainen ym. 

2009). Kahdenkymmenen vuoden aikaperspektiivillä pyrittiin riisumaan tutki-

mukseen osallistuvien nykytilanteeseen liittyvät käsitteet ja ajatusmaailma. 

Tarkoituksena oli, että he olisivat mahdollisimman vapaita tuottamaan aitoja 

tahtotiloja ja visioita tulevaisuudestaan. (Borg 2003.) 

Laadullinen aineiston keruu muodostaa tässä tutkimuksessa ilmiön kuvauk-

sen ja näin luo pohjan ja tarkoituksen määrällisen aineiston keruulle, sekä antaa 

tuloksille laajemman sisällön. Määrällinen tutkimus tässä tutkimuksessa perustuu 

siihen olettamukseen, että kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin voidaan saada 

laajuutta kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksille ja mahdollisesti paikata niitä 

aukkoja, joita toinen aineiston keruu on jättänyt (Lukkarinen & Lepola 2003, 

Creswell ym. 2008, Teddlie & Tashakkori 2009, Halcomb ym. 2009). Tavoitteena 

on saada ilmiöstä laajempaa ja moniulotteisempaa tietoa, jotta voidaan luoda 

perusteltuja ja loogisia tulevaisuudenkuvia. (Bell 1998, Rubin 2003.) Tutkimuk-

sen perusjoukko koostuu Pohjois-Suomen eli Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja 
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Lapin alueella asuvista vuosina 1945–50 syntyneistä miehistä ja naisista. Peruste-

luna on se, että tuolla alueella suhteessa muuhun väestöön tulee olemaan paljon 

ikääntyneitä vuonna 2030. Tilastokeskuksen vuoden 2008 väestöennusteen 

mukaan suurten ikäluokkien edustajia Pohjois-Suomessa on tuolloin 40 633. 

Tästä perusjoukosta otettiin määrälliseen lomaketutkimukseen satunnaisotannalla 

800 pohjoissuomalaista, joista 51 % on miehiä ja 49 % naisia. Taulukossa 3 on 

esitetty tutkimuksen rakenne ja eteneminen eksploratiivisen tutkimusasetelman 

mukaisesti. Siitä käy esille tutkimuksen ajallinen eteneminen, tutkimuksen eri 

vaiheet sekä niiden keskinäinen suhde tulosten kannalta. 
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4.1 Eläytymismenetelmä näkemystiedon tuottajana 

Eläytymismenetelmää (role-playing, empathy-based stories) voidaan hyödyntää 

uusien näkemysten ja päätöksen teon pohjana. Tulevaisuudentutkimuksen 

kentässä eläytymismenetelmä liitetäänkin suunnittelua ja päätöksentekoa 

avustaviin tutkimusmenetelmiin (Borg 2003). Se on hermeneuttinen tutkimusme-

netelmä, jonka yhtenä erityisenä käyttökohteena ovat tulevaisuudenkuvat, visiot 

ja skenaariot. Eläytymismenetelmä tuottaa enemmänkin merkityksiä ja vihjeitä 

kuin faktoja. Sillä koetellaan itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä tutuista 

ilmiöistä tai tapahtumista. (Eskola ja Suoranta 1997.) Menetelmän käyttöä 

perustelen sillä, että sillä on merkitystä ja arvoa silloin, kun tarkastellaan sellaisia 

yhteiskunnallisia tilanteita, joissa on murtumia, joissa vanhat tavat eivät enää 

toimi tai päde ja joissa uusien toiminta- ja ajattelumallien ekstrapolointi on jo 

sinänsä arvokasta. Tarinat antavat mahdollisuuden tarkastella myös sitä prosessia, 

jonka kautta yksilö päätyy valintoihinsa ja ratkaisuihinsa. (Korhonen 1999.)  

Mitä merkityksiä suuret ikäluokat antavat ikääntymiselleen ja tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyspalveluilleen? Mitkä asiat tuottavat heille hyvinvointia ja 

terveyttä tulevaisuudessa ja mitkä niitä uhkaavat? Näihin kysymyksiin hain 

vastauksia eläytymismenetelmän avulla tuotetuista tulevaisuudentarinoista. 

Laadullisen tutkimusmetodin valinta perustuu näkemykseeni ihmisestä historialli-

sena ja situationaalisena olentona. Ihminen on tietoinen yksittäisestä, yksityisestä, 

omasta historiastaan, joka on sidoksissa hänen välittömään ympäristöönsä. Hän 

muokkaa tavoitteellisen toimintansa tähän tietoonsa perustuen. Lisäksi häneen 

vaikuttavat erilaiset merkitykset, joiden lähteistä hän ei ole aina tietoinen. Nämä 

lähteet ovat peräisin yhteisöllisistä maailmankuvista, arvoista, uskonnosta, 

kulttuurista, symbolisista järjestelmistä sekä konkreettisen historian tapahtumista. 

(Varto 2005.)  

Eläytymismenetelmä aineistonkeruumenetelmänä antoi kirjoittajille mahdol-

lisuuden visioida ja tarkastella erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia liittyen heidän 

omaan ikääntymiseensä, niihin tekijöihin joiden he arvioivat tuottavan heille 

hyvinvointia tulevaisuudessa sekä erilaisista mahdollisista tulevaisuuden sosiaali- 

ja terveyspalveluistaan. Näin tuotettiin ikääntyvien omia näkemyksiä tulevaisuu-

den erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Aineiston keruun valintaan 

vaikutti taustaoletus siitä, että tiedontuottajilla eli kirjoittajilla on kyky havaita, 

eritellä ja tulkita erilaisia tilanteita. Menetelmä mahdollisti näin heidän oman 

ajattelunsa, harkintansa ja mielikuvituksensa käytön. (Eskola 1991, 1997.) 

Kirjoittaja on aktiivinen subjekti, joka tulee tietoiseksi omasta elämästään ja 
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ympäristöstään aktiivisen ajattelun, pohdinnan ja kielen kautta. Näin hän tuottaa 

omaan elämäänsä liittyviä tapahtumia, joissa hän aktiivisesti pyrkii hallitsemaan 

omaa toimintaansa luovana ja päämääräsuuntautuneena projektien tuottajana 

(Eskola ja Suoranta 1997, Korhonen 1999, Hietanen 2000.) Oman toimintansa 

hallitsemiseksi hän tekee suunnitelmia ja pyrkii ennakoimaan tulevaa. Valmistau-

tuminen tai valmistautumattomuus tulevaisuuteen perustuu siihen, miten hän 

jäsentää omasta nykyisyydestään mahdolliset tulevaisuudet ja tulevaisuuden 

kuvat liittyen omaan ikääntymiseen. Näitä kuvia ja niiden merkityksiä pyrin 

eläytymismenetelmän avulla tuotettujen tarinoiden kautta jäljittämään. Tuotetut 

tarinat olivat tarinoita siitä, mikä voisi olla mahdollista tulevaisuudesta ja mitä se 

merkitsee kirjoittajille sekä mitä mieltä he ovat. (Eskola 1997.) 

Eläytymismenetelmä hyödyntää kokeellisen tutkimuksen logiikkaa. Aineiston 

keruun välineenä oli kuvitteellinen tarina tulevaisuudesta. Kehyskertomusten 

pohjana hyödynnettiin Eskolan vuonna 1997 käyttämää, Suomi vuonna 2017 -

tutkimuksen kehyskertomusta. 

Eletään vuotta 2030. Olet 80–85-vuotias. (1) Suomessa sosiaali- ja tervey-

denhuollon ikäihmisten palvelut ovat monipuolisia ja varsin pitkälle kehitty-

neitä. (2) Ikääntyneiden elämä on varsin onnellista ja turvattua. Mitä on oi-

kein tapahtunut? Sijoita itsesi kuvattuun tilanteeseen ja kirjoita siitä millaisia 

palvelut ovat ja miten kuvattuun tilanteeseen on tultu. Millaisena kuvaat elä-

määsi ikäihmisenä ja mitä ikääntyminen sinulle on merkinnyt? Mitkä asiat 

tuovat elämääsi hyvinvointia ja mitkä uhkaavat sitä? 

Tarinasta muodostettiin neljä variaatioita kehystarinasta (yllä) tummennettujen 

lauseiden sävyä muuttamalla siten, että 1. tarina oli kehystarinan kaltainen (++), 

tarina 2 muodostui 1. ja 2. lauseiden kielteisestä muodosta (--), tarina 3 lause 1 

myönteisenä ja lause 2 kielteisenä (+-) ja 4. tarina lause 1 kielteisenä ja lause 2 

myönteisenä (-+) Variaatioiden kautta tarinassa esitetyn tilanteen logiikka muuttui 

ja tarinat saivat näin uuden merkityksen. Kehystarinat toimivat kirjoittamisen 

pohjana ja ohjaavana orientaationa, jonka antamien mielikuvien johdattamana 

kirjoittaja vei kertomustaan eteenpäin, kuvaten niitä kehityskulkuja ja tilanteita, 

jotka olivat edeltäneet tarinassa kuvattua tilannetta ja johtaneet kuvattuun 

tilanteeseen. (Eskola & Suoranta 1996, Eskola 1997.) Kehyskertomuksissa olen 

pyrkinyt mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään kuvaukseen sekä pitämään 

ne mahdollisimman lyhyinä. Karsin kehystarinoista kaiken epäolennaisen ja 

sellaisen, joka mahdollisesti ohjaisi vastaajaa. Kehyskertomuksen tarkoituksena 

oli auttaa kirjoittajaa siirtymään mielikuvituksensa avulla tulevaisuuteen vuoteen 
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2030, aikaan jolloin hän on 80–85-vuotias. Yli 20 vuoden aikaperspektiiviä 

käyttäessäni oletan, että kirjoittajan oli mahdollista päästää irti sellaisista faktuaa-

lisista tai kuvitelluista sitoumuksista, jotka saattaisivat estää aitojen ja vaihtoeh-

toisten tulevaisuudenpolkujen ja kehityslinjojen tarkastelun. (ks. Borg 2003). 

Kirjoittajia pyydettiin kuvaamaan ja kertomaan oma näkemyksensä siitä, mikä 

heidän mielestään oli johtanut kuvattuun tilanteeseen ja miten he kuvaisivat omaa 

vanhuuttaan kuvatussa tilanteessa. Odotuksena oli, että kirjoittajat kuvaisivat niitä 

sääntöjä, tapoja ym. kehityskulkuja, joiden he kuvittelivat vaikuttaneen kuvattuun 

tilanteen toteutumiseen ja kehitykseen. Odotuksena oli myös se, että he tuottavat 

kuvauksiinsa sellaisia merkityksiä ja heijasteita, joko tietoisesti tai tiedostamat-

taan, jotka kertovat kirjoittajan omasta sosiaalisesta situaatiosta ja kätketyistä 

merkityksistä. Tutkijana en ollut kiinnostunut ensisijaisesti varmoista tai erittäin 

todennäköisistä asioista, vaan niistä, jotka kirjoittajien mielestä olivat mahdollisia 

ja siitä, mitä merkityksiä he niille antoivat. (Eskola 1997.)  

Aineiston keruu 

Tavoitteenani oli kerätä aineisto sellaisilta pohjoissuomalaisilta suurten ikäluok-

kien edustajilta, jotka aktiivisesti toimivat paikallistason tai valtakunnan tason 

politiikassa. Perusteluna valinnalle oli se oletus ja odotus, että he tuottaisivat 

tarinoihin myös yhteiskunnallisiin muutoksiin perustuvia perusteluja ja kehitys-

kulkuja, joilla on vaikutusta kuvattuihin tarinoihin tulevaisuudesta.  

Eläytymismenetelmällä paras tapa hankkia aineisto on tilanne, johon vastaajat 

ovat kokoontuneet samaan tilaan kuten kokoukseen tai luennolle (Eskola 1997). 

Tavoitteenani oli kerätä aineisto niin, että tapaan kaikki tarina kirjoittajat henkilö-

kohtaisesti. Tästä tavoitteestani jouduin kuitenkin luopumaan varsin pian. 

Oletukseni siitä, että suuren ikäluokan edustajia olisi suhteessa muihin ikäluok-

kiin enemmän edustettuina kuntien ja kaupunkien luottamuselimissä, osoittautui-

vat heti vääräksi. Myös tavoitteeni kerätä aineisto rajatusti sosiaali- ja terveyslau-

takuntien, perusturvalautakuntien ja hyvinvointilautakuntien suuren ikäluokan 

edustajilta epäonnistui, sillä vuosina 1945–50 syntyneitä näissä elimissä oli varsin 

vähän. Tästä syystä laajensin aineiston keruun kuntien ja kaupunkien valtuustoi-

hin ja hallituksiin. Kirjoittajien rekrytointi tapahtui sähköisen viestinnän kautta. 

Pyyntö osallistua tutkimukseen meni 611 pohjoissuomalaiselle luottamushenkilöl-

le 19 kuntaan tai kaupunkiin. Pyyntö meni kaikille niille, joiden sähköpostiosoite 

löytyi kuntien ja kaupunkien päätöksentekosivuilta. Tiedossa ei ollut ennakkoon 

sitä, kuinka moni tästä joukosta kuului suuriin ikäluokkiin. 34 vapaaehtoista 
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ilmoittautui tutkimukseen. Sähköpostitse tapahtuvan lähestymisen perustelen 

sillä, että syntymäaikaan perustuvaa tietoa luottamushenkilöistä oli varsin vaikeaa 

saada. Syntymäajat luokiteltiin kunnissa ja kaupungeissa salassa pidettäviin 

tietoihin ja näiden tietojen julkistamiseen tarvittiin luottamushenkilöiltä henkilö-

kohtainen lupa. Sähköpostitse tehty kysely ja siihen vastaaminen perustui 

vapaaehtoiseen ilmoittautumiseen. 

Kirjoittajia ilmoittautui varsin laajalta alueelta Pohjois-Suomea yksittäin tai 

kaksittain (n = 22). Käytännön syistä tein periaatepäätöksen siitä, että henkilökoh-

tainen tapaaminen kirjoittajien kanssa tapahtuisi ainoastaan silloin, jos samalta 

paikkakunnalta tulisi vähintään viisi kirjoittajaa. Alkuun kävin tapaamassa 

kahtakin kirjoittajaa, mutta taloudellisesti ja ajankäytön kannalta se ei ollut 

mielekästä. Tästä johtuen pääosa tarinoista on tuotettu sähköpostitse.  

Osallistumispyyntö esitettiin myös pohjoissuomesta valituille kansanedusta-

jille, sillä he edustivat kansallisella tasolla toimivaa päätöksentekoa. Kansanedus-

tajien lähestymistä helpotti eduskunnan internet-sivujen informatiivisuus ja 

kansanedustajien henkilötietojen julkisuus. Rekrytoinnin kriteerit olivat samat 

kuin edellä eli syntymävuosi ja alueellisuus. Rekrytointi suoritettiin henkilökoh-

taisella kontaktilla eli puhelinsoitolla. Kuudesta pohjoissuomalaisesta suuren 

ikäluokkaan kuluvasta kansanedustajasta viisi suostui kirjoittajaksi. Varsin 

nopealla aikataululla saimme sovittua yhteisen tapaamisen viiden kansanedusta-

jan kanssa Helsinkiin, eduskuntatalolle 16.4.2008. Tapaamiseen saapui kolme 

viidestä. Kaksi tapaamiseen estynyttä kansanedustajaa kirjoitti myöhemmin 

sähköisesti omat tarinansa. 

Aineistoa rikastutettiin suuriin ikäluokkiin kuuluvien ns. rivikansalaisten tari-

noilla (n = 12). Näin saatoin verrata sitä eroavatko poliittista valtaa käyttävien 

tarinat rivikansalaisen tarinoista. Kirjoittajat rekrytoitiin lumipallo-otannalla eli 

muutamien avaintiedonantajien avulla kerättiin loput aineistosta. Lumipallo-

otanta perustuu avaintiedonantajien omiin verkostoihin, joista tiedustelemalla 

kartoitettiin kiinnostuneita osallistujia. Avaintiedonantajalle antamansa luvan 

yhteystietojensa luovuttamisesta tutkijalle, otin heihin yhteyden sähköisesti. 

Viestissä selitin tutkimuksen tarkoituksen ja ohjeistuksen miten tuli toimia. 

(Metsämuuronen 2005.) 

Edellä kuvattua rekrytointitapaa perustelen sillä, että sekä kunnallisten että 

valtakunnallisten luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat vapaasti luetta-

vissa kuntien ja eduskunnan internet-sivuilla ja siten verrattavissa julkisiin 

asiakirjoihin. Siksi niiden käyttö ei edellytä erillistä tutkimuslupaa. (Vilkka 2007.) 

Tämä lähestymistapa oli paitsi taloudellinen myös nopea, mutta rajasi pois ne, 
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joilla sähköpostiosoitetta ei ollut tai sitä ei ollut saatettu julkiseksi. Tämä niin 

sanottu peittovirhe on aina mahdollista silloin, kun ei ole olemassa ajantasaista 

luetteloa tai rekisteriä johtuen esimerkiksi siitä, ettei kaikilla ole omaa sähköpos-

tiosoitetta tai siihen tarvittavaa laitteistoa. (Vilkka 2007.) Lumipallo-otantaa 

perustelen sillä, että siinä tutkijan apuna kirjoittajien löytämiseksi tulevat avain 

informantit, jotka omaan verkostoonsa perustuen rekrytoivat uusia kirjoittajia. 

Näin kohderyhmän tavoittaminen helpottuu. Haasteelliseksi menetelmän tekee se, 

että kirjoittajiksi voi valikoitua tietyn tyyppisiä ja samoin ajattelevia kirjoittajia, 

jolloin aineisto koostuu samankaltaisista tarinoista.(Metsämuuronen 2005.) 

Eläytymismenetelmän avulla kerätyt tarinat on kerätty 16.4.–30.12.2008. 

Kehystarinat lähetettiin satunnaisessa järjestyksessä, arpomalla. Kuten laadulli-

sessa tutkimuksessa yleensä, myös eläytymismenetelmällä kerätystä aineistosta ei 

voi olla varma siitä, millaista tietoa se tuottaa ja milloin sitä on tarpeeksi. 

Aineiston koon suhteen pätee tässäkin tutkimuksessa sama sääntö kuin yleensä 

laadullisessa aineiston keruussa. Aineistoa tulee kerätä niin kauan, että niin 

sanottu kyllääntymispiste eli saturaatio saavutetaan. Tarinat alkoivat pääpiirteis-

sään tuottaa samankaltaisia asioita, mutta koska ne perustuvat ensisijaisesti 

fiktiivisiin kuvauksiin, tuotti jokainen tarina myös hyvin yksilöllisiä ja omintakei-

sia piirteitä. Tästä syystä eläytymismenetelmällä ei voida saavuttaa aivan 

yksiselitteistä saturaatiota, mutta pääpiirteiltään se voidaan todeta. Tarinoita kertyi 

39, joista 27 tarinaa on poliittisten päättäjien tarinaa ja 12 niin kutsutun rivikansa-

laisten eli ei- luottamustoimessa toimivien suuriin ikäluokkiin kuuluvien tarinaa. 

Aineiston keruu prosessi on esitetty kuviossa 2.  
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Kuvio 2.  Eläytymismenetelmällä kerätyn aineiston keruu prosessi ja tarinavariaatioi-

den jakautuminen. 

Sähköpostin avulla tapahtunut kirjoittajien rekrytointi oli melko poikkeava tapa 

rekrytoida ja kerätä itse aineisto. Se kuitenkin toimi kohtuullisen hyvin. Rekry-

tointiviesti herätti varsin paljon positiivista kiinnostusta. Ainostaan yhdessä 

viestissä tutkimusta kritisoitiin ikärasismista. Aktiivisin rekrytointi tapahtui kesän 

2008 aikana, jolloin kontaktin saaminen oli haasteellista kesälomien vuoksi. 

Kesälomat ja matkat saattoivat olla syynä myös niillä 12:lla tutkimukseen 

ilmoittautuneella, jotka suostumuksestaan huolimatta eivät lähettäneet tarinaa. 

Heille kehyskertomukset lähetettiin kolme kertaa ja kolmannen kerran jälkeen 

yhteyttä ei enää otettu. Vaikeneminen tulkittiin kieltäytymiseksi. Kirjoittajista 

49 % (n = 19) oli miehiä ja 51 % (n = 20) naisia. Kuviossa 3. on esitetty aineiston 

alueellinen jakauma, joka painottui Pohjois-Pohjanmaan alueelle (n = 23). 

Kirjoittajia oli myös Kainuun (n = 2) ja Lapin (n = 10) sekä Keski-Pohjanmaan (n 
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= 4) alueilta. Kirjoittajia oli varsin tasaisesti vuosien 1945–50 väliltä (1945: 8, 

1946: 5, 1947: 8, 1948: 5, 1949: 7 ja 1950: 6). 

Kuvio 3. Eläytymistarinoiden kirjoittajien alueellinen sijoittuminen. Kartta: Tilastokes-

kus, Oulu. 

Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen tavoin eläytymismenetelmässä ei voida osoittaa yhtä ja 

varmaa tapaa analysoida aineistoa. Eläytymismenetelmän yksi mahdollisuus on 

siinä, että aineiston monipuolisuus ja rikkaus mahdollistavat useiden erilaisten 

lukutapojen käytön. Erilaisten analysointimahdollisuuksien runsaus piilee näissä 

useissa lukutavoissa. Aineistoon voi palata yhä uudestaan lukutapaa vaihdellen. 

Tarinoista löytyvät samanlaisuudet, erilaisuudet ja poikkeavuudet tuovat analyy-

siin yhä uudelleen kiinnostavia seikkoja. Menetelmän perusidea eli kokeellisen 
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ajattelun logiikan soveltaminen toteutuu, kun erilaisia tarinoita vertaillaan 

keskenään (Eskola & Suoranta 1996.) 

Aineiston analysointi perustui asetettuihin tutkimuskysymyksiin siitä, mitä 

merkityksiä suuret ikäluokat antoivat ikääntymiselleen ja tulevaisuuden sosiaali- 

ja terveyspalveluilleen, mitkä asiat tuottivat heille hyvinvointia ja terveyttä 

tulevaisuudessa ja mitkä niitä uhkaavat. Tutkimuskysymykset pidin ohjaavina, 

mutta väljinä, jotta sain tarinoiden tuottaman tiedon mahdollisimman laajasti 

esiin. Analysoinnissa tarkastelin myös sitä, mikä vastaajien kertomuksissa 

muuttui kun kehyskertomusten yhtä tekijää oli muutettu. (Suoranta 2000.) 

Analyysin lähtökohtana oli induktiivinen eli aineistolähtöinen ote. Induktiivisen 

lähestymistavan avulla pyrin luomaan aineistosta malleja tai teemoja, joiden 

kautta tutkittava ilmiö voidaan esittää tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla voin 

käsitteellistää ja tuottaa tutkittavaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä (Elo & Kyngäs 

2008, Hämeen-Anttila & Katajavuori 2008, Elo 2006.) Litteroin tarinat omaan 

tiedostoonsa helpommin käsiteltävään ja yhtenäiseen muotoon, vaikka suurin osa 

tarinoista olikin lähetetty liitetiedostoina, 10 tarinaa oli kuitenkin kirjoitettu käsin. 

Yksi näistä tarinoista tuli postitse ja yhdeksän kirjoitti tarinansa tapaamisessam-

me. Analysoitavaa aineistoa tarinoista kertyi 56 sivua, rivivälillä 1,5.  

Analyysiyksiköksi valitsin ajatuskokonaisuuksia, jotka liittyivät ikääntymi-

seen, hyvinvointia tuottaviin asioihin sekä palveluihin liitettäviin merkityksiin. 

Aineiston analyysia ja lukuprosessia ohjasivat koko analyysin ajan asettamani 

tutkimuskysymykset siitä, mitä merkityksiä suuret ikäluokat antoivat ikääntymi-

selleen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluilleen, mitkä asiat tuottivat 

heille hyvinvointia ja terveyttä tulevaisuudessa ja mitkä niitä uhkaavat. Luin 

tarinat useita kertoja ja samalla tein tekstimarginaaliin merkintöjä, jotka antoivat 

vastauksia tutkimuskysymyksiini. (Hämeen-Anttila & Katajavuori 2008.) Näin 

syntyi selkeä runko siitä, mitä kirjoittajat kertovat ikääntymisestään, mitä se on 

heille merkinnyt ja millaisena he näkevät ikäihmisenä elämisen tulevaisuudessa. 

Samoin poimin ne asiat ja tekijät, joista muodostuivat heidän hyvinvointinsa 

elementit tulevaisuudessa ja palvelut, joita he kuvaavat tulevaisuudessa ikäihmi-

sillä olevan. Tarinat pidettiin vielä tässä vaiheessa omien kehystarinoidensa alla. 

Kunkin kehystarinan tarinat analysoitiin tässä vaiheessa ominaan. 

Päätin tarinoiden luennan, kun marginaaliin ei ollut tarvetta lisätä enää yhtään 

uutta merkintää tai huomiota (Elo 2006, Elo & Kyngäs 2008). Tarinoista nousi 

ensimmäisessä vaiheessa varsin selkeästi toisiinsa nivoutuvia teemoja, jotka 

antoivat vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Kuviossa 4. on esitetty ensimmäisen 

vaiheessa nousseet teemat, joista analyysi eteni toiseen vaiheeseen. 
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Kuvio 4. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa esiin nousseet teemat. 

Analyysin ensimmäisen vaiheen teemoista keräsin ilmaisuja kunkin teeman alle, 

kussakin tarinavariaatiossa. Jokainen ilmaisu sai tunnisteen eli koodin, jotta 

saatoin palata ilmaisun alkuperäiseen kontekstiin. Koodi muodostui statuksesta, 

sukupuolesta, syntymävuodesta, tarina/ järjestysnumero, esim. Pm504/1. Koodaus 

helpotti myös ilmaisujen liittämistä oikeaan kehystarinaan. Näin oli selkeämpää 

tarkastella myös kehystarinoiden ja kirjoittajien tuottamia eroja ilmaisuissa. Pian 

ensimmäisen vaiheen teemojen alle tulevien ilmaisujen kautta alkoi muodostua 

käsitys teemojen yhdistymisestä toisiinsa eli aineiston tiivistymisestä. Tässä 

vaiheessa myös erot ero tarinavariaatioiden kesken näyttivät jäävän erittäin 

pieniksi, kuten erot luottamushenkilöiden ja ns. rivikansalaisten tarinoissa. Näin 

teemoitteluanalyysi tiivisti edelleen aineistoa ja antoi sille laajempaa informaatio-

arvoa (Hämeen-Anttila & Katajavuori 2008.) Esiin nousseiden yhdistävien 

teemojen alle jäsensin uudelleen aikaisemmista teemoista teemaa kuvaavat 

ilmaisut, ja näin aineistosta saatiin vastaukset esitetyille kysymyksille. Näin 
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syntyivät pääteemat. Kuviossa 5. on kuvattu yhdistävät teemat ja niiden alle 

sijoittuvat pääteemat. 

Tulevaisuudentarinat tuottivat merkityksiä ja näkemyksiä ikääntymisestä, 

hyvinvointia tuottavista tekijöistä sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluis-

ta. Ikääntymisen merkitys jakautui subjektiiviseen ja sosiaaliseen kokemukseen. 

Hyvinvointia tuottavia tekijöitä kuvattiin elämänhallinnan ja ympäristön näkö-

kulmasta. Ympäristön osalta on todettava, että analyysin ensimmäisessä vaiheessa 

tunnistin ympäristöön liittyvien hyvinvoinnin elementtien noudattavan hyvin 

samankaltaista linjaa, kuin Elo (2006) on teoriassaan esittänyt. Tästä johtuen olen 

lähestynyt hyvinvointia tuottava ympäristöä deduktiivisesta näkökulmasta ja 

nimennyt Elon teoriaa mukaillen hyvinvointia tuottavan ympäristön yläteemat 

fyysiseksi, sosiaaliseksi ja symboliseksi ympäristöksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyspalvelut sisälsivät kuvauksia palvelujen erilaisista toimintaympäristöistä ja 

resursseista. 

Kuvio 5. Tulevaisuudentarinoiden tuottamat yhdistävät teemat ja pääteemat. 

Tarinoiden varioinnit tuottivat edellä mainituista teemoista niin tulevaisuuteen 

sisältyviä mahdollisuuksia kuin uhkiakin. Näitä ei ole tässä tutkimuksessa 

tarkasteltu ominaan, vaan ne on sisällytetty teemojen alle. Kehystarinat aktivoivat 
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kirjoittajia myös ottamaan kantaa siihen, kuinka uskottava kehystarinan antama 

visio tulevaisuudesta oli ja miksi. Näitä kannanottoja ei ole tarkasteltu lähemmin 

tässä tutkimuksessa. Jatkossa on tarkoitus analysoida tarinoita myös kannanottoi-

na. Kehystarina ei aina siis toiminut ainoastaan orientoivana vaan myös akti-

voivana tekijänä. Kannanotoissa ei syntynyt eroja siinä oliko kirjoittaja luotta-

mushenkilö vai ns. rivikansalainen. Analyysi osoitti, miten rikkaan ja moniulot-

teisen aineiston eläytymismenetelmällä voi saada. Erilaisin lukutavoin ja ana-

lyysimenetelmin aineistosta voidaan jatkossa saada moniulotteista kuvaa suurten 

ikäluokkien tulevaisuudenkuvista, mutta myös asenteista, arvoista ja nykyhetkeen 

sidotuista käsityksistä ja tiedoista. 

4.2 Näkemystiedon laajentaminen kvantitatiivisin menetelmin 

Eläytymismenetelmän avulla tuotetut tulevaisuustarinat tuottivat kolme päätee-

maa: ikääntyminen kokemuksena, hyvinvointia tuottavat tekijät sekä tulevaisuu-

den sosiaali- ja terveyspalvelut. Mittarin luominen aloitettiin siitä mitä eläytymis-

tarinoiden perusteella tiedettiin ikääntymisestä subjektiivisena ja sosiaalisena 

kokemuksena, elämänhallinnan ja ympäristön merkityksistä hyvinvointiin sekä 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöstä ja resursseista. 

Käsitteiden operationalisoinnin tukena ja lähtökohtana ovat olleet vuonna 2008 

kerättyjen tulevaisuudentarinoiden tuottamat sisällöt. Näin laadullisen aineiston 

tuottamia tuloksia testattiin ja koeteltiin laajemmalla aineistolla numeraalisesti. 

Operationalisointi on toteutettu kahdessa vaiheessa: 1. vaihe: Kuvaus tulevaisuu-

dentarinoiden tuottamasta pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien ikääntymi-

seen, tulevaisuuden sosiaali- ja terveys palveluihin ja hyvinvointiinsa liittyvistä 

merkityksistä ja näkemyksistä sekä 2. vaihe: Käsitteisiin liittyvät kysymykset. 

Mittarin rakentamisen vaiheet ja aineistonkeruu on esitetty kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Mittarin rakentaminen ja aineistonkeruu Vilkkaa (2007) mukaillen. 

Lomakkeen rakenne, sisältö ja väittämät muotoiltiin mahdollisuuksien näkökul-

masta ja niiden tarkoituksena on suunnata kiinnostus löytämiseen, uhkien ja 

negaatioiden sijaan. Ikääntymistä tulevaisuuden näkökulmasta on tarkasteltu 

usein uhkien ja yhteiskunnallisten rasitteiden näkökulmasta ja vähemmälle 

huomiolle on jäänyt ikääntymisen mahdollisuuksien esiintuominen. (Koskinen 

2004.) Näkökulma ei sulje pois epäkohtia tai koettuja uhkia, joita kohderyhmä 

liittää tulevaisuuteensa (Vrt. Utriainen 2009). Mikäli kyselyssä esitetyt positiiviset 

visiot koetaan epätodennäköisinä tai ei-toivottavina, voidaan se tulkita epätoden-

näköisenä tai epätoivottavana kehityssuuntana.  

Kysely-, havainnointi- ja haastattelulomake tulee aina testata ennen varsinais-

ta aineiston keräämistä. Testaajina voivat olla asiantuntijat, kuten kollegat ja 

ohjaajat, sekä tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat henkilöt. (Vilkka 2007.) 

Testaajien määrästä ei ole yhtenäistä ohjeistusta silloin, kun kyseessä ei ole 

teorian kehittäminen (vrt. Elo 2006 ja Utriainen 2009). Vehkalahden (2008) 

mukaan testaajien tulisi kuitenkin olla ensisijaisesti tutkimuksen kohderyhmästä, 

josta muutama testaaja riittää. Näin saadaan riittävä kuva lomakkeen ymmärrettä-
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vyydestä, selkeydestä ja toimivuudesta. Tässä tutkimuksessa esitestaus suoritettiin 

kahdessa vaiheessa. Ensin lomakkeen arvioivat terveystieteiden laitoksen tutkijat 

(n = 9), joista neljä oli väitelleitä terveystieteiden tohtoreita ja viisi väitöskirjaan-

sa valmistelevaa tohtoriopiskelijaa. Lomakkeen testaamisessa pääpaino oli 

arvioida lomakkeen toimivuutta suhteessa tutkimusongelmaan sekä arvioida 

vastausohjeiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, kysymysten täsmällisyyttä ja 

selkeyttä sekä niiden kykyä mitata sitä mitä on tarkoitus mitata (Vilkka 2007, 

Teddlie & Tashakkori 2009, Onwuegbuzie ym. 2010). Lisäksi heidän tuli arvioida 

lomakkeen pituutta ja vastaamiseen käytettävän ajan kohtuullisuutta (Vilkka 

2007, Onwuegbuzie ym. 2010). Lomaketta muokattiin asiantuntijapaneelin 

tekemien huomautusten ja kommenttien ohjaamana. Konkreettisin ja huomattavin 

vaikutus paneelilla oli osioon, jossa kartoitettiin eri palvelujen tuottajien ja tuen 

antajien merkitystä. Esitestauksessa tehdyn arviointikierroksen jälkeen tämä osio 

sai huomattavasti visuaalisesti selkeämmän muodon. Selkeyttä ja ymmärrettä-

vyyttä lisäsi myös se, että palvelut avattiin johdonmukaisesti jokaisen palvelun 

tuottajan kohdalla niin, että vastaaja tietää mitä kullakin palvelulla tarkoitetaan, 

esimerkiksi sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kotipalveluja, asumispalveluja ja 

palveluneuvontaa. 

Toisen vaiheen esitestaus suoritettiin maaliskuun 2010 aikana, kun muutokset 

lomakkeeseen oli tehty asiantuntijapaneelin antaman ohjauksen perusteella. 

Esitestaajat rekrytoitiin vapaalla kuulutuksella Oulun yliopiston satunnaisesti 

valitun tiedekunnan sähköpostilistalle lähetetyllä rekrytointikirjeellä. Vapaaehtoi-

sia ilmoittautui 9 henkilöä. Lisäksi rekrytoitiin kuusi henkilöä tuttuuden perusteel-

la eli tutkijan omista verkostoista. Näin esitestaajia oli yhteensä 15. Esitestaajien 

tehtävänä oli ensisijaisesti vastata lomakkeen kysymyksiin, mutta heidän tuli 

myös arvioida lomakkeen selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja täyttämiseen käytettyä 

aikaa. He saivat myös vapaasti kommentoida lomaketta yleisellä tasolla ja saattaa 

tutkijalle tietoon tekemiään havaintoja lomakkeesta.  

Lomakkeen pituudesta (19 sivua) tuli molemmista testausvaiheissa komment-

teja. Pituuden ei kuitenkaan ensisijaisesti voida katsoa olevan syy vastaamatto-

muuteen, sillä aikaisempien tutkimusten tuottamien kokemusten mukaan vastaajat 

vastaavat pitkiinkin lomakkeisiin, mikäli he kokevat aiheen mielenkiintoiseksi tai 

tärkeäksi. Hyvinkin sensitiivisiä aiheita koskeviin ja pitkiin lomakkeisiin on saatu 

varsin hyvin vastauksia ja vastausprosentit ovat olleet 40–50 % (vrt. Valtari 2001, 

Haavio-Mannila ym. 2009.) Lomakkeen osioiden järjestyksellä sen sijaan 

katsottiin voitavan vaikuttaa siihen, ettei vastausväsymys vaikuta lomakkeen 



 78

loppuosiin vastaamattomuutena. Lomakkeen rakenne ja väittämien määrä on 

esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Mittarin aihealueet. 

Osio Sisältö  Väittämiä 

Taustakysymykset sukupuoli, siviilisääty, koulutustausta, työtilanne, 

asuinpaikka 

5 

Termi ikävaiheesta 2010 ja 2030 Termi vuonna 2010,/Termi vuonna 2030 11 - 2 valitaan 

Subjektiivisen ikääntymisen 

kokeminen  

Fyysisen ja henkisen iän määrittely 

Vanhuuden alkamisen arviointi vuosina 

5 

Eri palvelujen tuottajien ja tuen 

antajien merkitys tulevaisuudessa 

Valtio/kunta, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, 

srk., omaiset, ystävät, ikätoverit, 

asukas/kyläyhdistykset 

40 

Asenneväittämät (toivot. /todennäk.) Tulev. palvelut, etäteknolog. palveluresurssit 

sosiaali- ja terveyspalveluissa, 

ennaltaehkäisevät ja aktivoivat palvelut, 

yhteisölliset ja yhteisvastuulliset tukiresurssit, 

asumis- ja hyvinvointipalveluiden keskittyminen, 

yksityistetyt ja keskitetyt lääkäripalvelut, 

perhekeskeiset tukiresurssit sekä eläketurva 

51x2 

Palveluiden merkityksen arviointi 

monipuolisuuden ja saatavuuden 

näkökulmasta 

Lähellä, helposti saatavissa, maksuttomia, 

monipuolisia, monikansallisia, ammattitaitoisuus, 

osaamisen seuranta, palveluiden 

suomenkielisyys, yhdenvertaisuus 

11 

Arvio ikäihmisten arvostuksen 

kokemisesta ja osallistumisesta 

tulevaisuudessa 

Itsemääräämisoikeus, kunnioitus, jäsenyys, 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, osallistuminen, 

järjestäytyminen, osallisuus 

10 

Arvioi oman toimintakyvyn tilasta, 

vaikutusmahdollisuuksista sekä 

suhteestaan lähiverkostoihinsa 

tulevaisuudessa 

Terveys, fyysinen ja henkinen toimintakyky, 

taloudellinen toimeentulo, ympäristö ja verkostot 

13 

Hyvinvointia tuottavat tekijät ja niiden 

merkitys tulevaisuudessa 

Luontoympäristön, ympäristön turvallisuuden, 

ydinperheen merkitys, omien verkostojen ja 

niiden antaman tuen merkitys sekä itsenäisen ja 

vapaan liikkumisen merkitys 

20 

Kokemus ikääntymisestä Voimaantumisena, sopeutumisena, 

vapautumisena 

15 

Väittämiä yhteensä   232 

Palveluita koskevia väittämiä tarkasteltiin niiden todennäköisyyden ja toivotta-

vuuden näkökulmasta. Toivottavuus esitettiin aluksi dikotomisena eli toivottavaa 
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vai ei toivottavaa, mutta todennäköisyys oli esitetty viisiportaisella likert-

asteikolla. Esitestaus osoitti, että molemmat osiot on syytä kysyä viisiportaisella 

likert-asteikolla, sillä likert-asteikko mahdollistaa vastaajalleen vaihtoehtoja 

vastakkaisten dikotomisten vaihtoehtojen sijaan. Dikotominen asetelma voi 

vaikuttaa siihen, että on vaikeaa valita yksiselitteistä ja ehdotonta vastausta. Tämä 

edesauttaa sitä että on helpompi jättää vastaamatta kuin valita kahdesta pahasta. 

Muuttujia eli siis yksilöstä mitattuja ominaisuuksia lomakkeessa oli 232 kpl. 

Arvot määriteltiin viisiportaisen likert- asteikon avulla niin, että arvot määriteltiin 

epätodennäköistä – todennäköistä, ei toivottavaa – toivottavaa, pieni – suuri. 

Asteikko oli aina yhdestä viiteen, siten, että pienimmällä arvolla (1) oli aina 

kielteinen lataus ja suurimmalla arvolla (5) positiivinen lataus. (Jokivuori & 

Hietala 2007.) Lopullisessa mittarissa päädyin viisiportaisen Likert – asteikkoon, 

sillä se soveltuu parhaiten mielipiteiden, asenteiden, näkemysten ja uskomusten 

mittaamiseen (Peterson 2000, Elo 2006, Vilkka 2007). Väittämät muodostin 

eläytymismenetelmän avulla tuotettujen tarinoiden pääteemoista ja edelleen 

niiden sisällöllisistä käsitteistä. Lomakkeen rakenne ja väittämien lukumäärä on 

esitetty taulukossa 4. 

Aineiston keruu ja analyysi 

Aineisto kerättiin vuoden 2010 huhtikuussa postikyselynä. Lomakkeeseen oli 

mahdollista vastata myös internet-pohjaisella Webropol-lomakkeella. Otanta 

tapahtui väestörekisterikeskuksen suorittamalla satunnaisotannalla. Satun-

naisotannan poimintarajauksina olivat alue: Pohjois-Suomi: Lapin, Kainuun ja 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, syntymävuosi: vuosina 1945–50 syntyneet, 

sukupuoli: 408 miestä ja 392 naista (N = 800). Sukupuolijakauma noudatti samaa 

jakaumaa, joka on koko Pohjois-Suomen suuren ikäluokan sukupuolijakauma. 

Näin otanta vastaa oikeaa populaatiojakaumaa (Vilkka 2007), sillä Pohjois-

Suomessa asuu n. 54 689 vuosien 1945–50 aikana syntynyttä, joista 51 % on 

miehiä ja 49 % naisia. Otanta koko 800 ei noudata tässä tutkimuksessa tilastolli-

sesti merkittävää osaa koko Pohjois-Suomessa olevaa suurten ikäluokan koosta, 

sillä tutkimussuunnitelman hyväksymisen ehtona oli otoskoon pienentäminen 

1500:sta 800:aan. Rekisteritiedoista on tehty asianmukainen rekisteriseloste (liite 

1) 

Lomakkeet lähettiin vastaajille 15.4.2010. Vastusaikaa heillä oli 11 vuoro-

kautta. Lomakkeeseen oli myös mahdollista vastata sähköisesti, Webropol-

pohjalle laaditulla lomakkeella. Vastauksia saapui määräaikaan mennessä postitse 
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305 kpl ja sähköisesti 6 kpl. Tutkimuksen luotettavuuden tukemiseksi suoritettiin 

vielä uusintakysely 487:lle tutkimuksen otannassa mukana olevalle. Uusinta-

kyselylomakkeet lähetettiin 10.5.2010 ja vastaus aikaa heillä oli jälleen 11 

vuorokautta. Vastauksia uusintakyselyyn saapui 101 kpl. Vastauksia saapui siis 

yhteensä 412, mutta varsinaiseen analysoitavaan aineistoon jäi 405 lomaketta, 

sillä 7 lomaketta saapui tyhjänä. Aineiston määrällistä kattavuutta kuvaavaksi 

vastausprosentiksi tuli 51 % (50,62 %). Lomakkeiden ohessa olleessa saatekir-

jeessä (liite 2.) vastaajille annettiin tietoa tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä 

tutkijan yhteystiedot, mikäli tutkimukseen liittyvää kysyttävää ilmenee. Yhteyttä 

otti yksi vastaaja, mutta vain ilmoittaakseen, ettei pysty elämäntilanteensa vuoksi 

osallistumaan tutkimukseen. 

Näkemystietoa tuottavassa määrällisen aineiston analyysissa olen hyödyntä-

nyt kuvailevia ja niin sanottuja monimuuttujamenetelmiä. Analyysimenetelmillä 

en niinkään ole pyrkinyt tilastolliseen merkitsevyyteen tai yleistettävyyteen, vaan 

kuvailevaan selittämiseen. Analyysin kiinnostuksen kohteena ovat olleet ne 

laadullisen aineiston tuottamat ilmiöt ja niiden väliset yhteydet, joita on pyritty 

todentamaan ja laajentamaan käyttämällä määrällisiä tutkimusmenetelmiä. 

Monimuuttujamenetelmien käyttö poikkeaa kuvailevasta eli deskriptiivisestä tai 

kahden muuttujan välistä yhteyttä havainnoivasta analyysitasosta siinä, että ne 

pyrkivät selittävään analyysiin. Analyysi perustuu laadulliseen selittämiseen ja se 

pyrkii tulkitsemaan muuttujien välistä yhteyttä tutkimuksessa esitetyn teoreettis-

luonteisen oletuksen pohjalta. (Teddlie & Tashakkori 2009, Jokivuori & Hietala 

2007.)Tässä tutkimuksessa analyysia ohjaa laadullisen aineiston tuottama tieto, 

jota etsitään muuttujien välisistä yhteyksistä, joten kun analyysi ei enää tuota 

olennaisesti mitään uutta tutkimustehtävän kannalta, se lopetetaan (Jokivuori & 

Hietala 2007.) Kuviossa 7. on esitetty, miten tulokset muodostuvat toinen toistaan 

tukevasta menetelmällisestä kombinaatiosta. (Teddlie & Tashakkori 2009.)  
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Kuvio 7. Laadullisen ja määrällisen aineiston ja analyysin suhde tulosten tuottamisek-

si. 

Aineiston analyysissa on keskitytty aineiston erilaisiin ryhmittelyihin. Kun 

tavoitteena on ollut huomioida yhtä aikaa useita selittäviä tekijöitä, joiden avulla 

halutaan saada enemmän tai vähemmän luotettava ja tarkka kuva siitä, millaisia 

merkityksiä ja asenteita pohjoissuomalaisilla suuren ikäluokan edustajilla on, ovat 

monimuuttujamenetelmät perusteltuja analyysimenetelmiä. (Metsämuuronen 

2005, Erätuuli ym. 1994.) 

Pääkomponenttianalyysin avulla muodostettiin muuttujista komponentteja, 

joiden tarkoituksena oli löytää muuttujajoukoista yhteisiä piirteitä ja ulottuvuuk-

sia (Jokivuori & Hietala 2007). Tarkoituksenani on ollut ryhmitellä 232 muuttujaa 

omilla aihealueillaan tiivistetymmin ja näin vähentää tutkittavan ilmiön hajanai-

suutta. Näin olen löytänyt laajasta aineistosta jotain sellaista yhteistä muuttujien 

väliltä, joka yhdistää useat muuttujat toisiinsa niin teorian kuin käytännön tasolla. 

(Metsämuuronen 2005, Jokivuori & Hietala 2007.) Pääkomponenttianalyysi 

soveltuu parhaiten silloin, kun tavoitteena on selvittää, miten moneen itsenäiseen 
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vaihtelukomponenttiin laajan muuttujajoukon kokonaisvaihtelu tiivistyy eli tässä 

tapauksessa ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä palveluiden moninaisuuteen 

tulevaisuudessa. 232 muuttujasta pääkomponenttianalyysin tuloksena hylättiin 

todennäköisyyttä kartoittavista muuttujista 10 ja toivottavuutta kartoittavista 

muuttujista 15 sekä muista osioista 3 muuttujaa. Muuttujien hylkäämisen 

perusteena oli se, etteivät ne latautuneet yhdellekään komponentille tai niiden 

kommunaliteettiarvot jäivät alle 0,30:n. Silloin on syytä poistaa ne aineistosta. 

(Metsämuuronen 2005.) Pääkomponenttianalyysin tuottamista komponenteista 

tuotettiin summamuuttujia ja näistä edelleen uudelleen luokiteltuja summamuut-

tujia.  

Kun rakennetta ja ryhmittäytymistä tarkasteltiin pääkomponenttianalyysin 

avulla muuttujista, keskittyy K-Means Cluster -analyysi havaintojen luokitteluun 

(Teddlie & Tashakkori 2009). Ryhmittelyanalyysimenetelmiä esitellään kirjalli-

suudessa kaksi, hierarkkinen ryhmittelyanalyysi eli Hierarchical Cluster Analysis 

ja klusterianalyysi eli K-Means Cluster Analysis (Metsämuuronen 2005, Kober 

2004). Hierarkkinen ryhmittelyanalyysi soveltuu parhaiten pienten havaintomää-

rien ryhmittelyyn, kun taas klusterianalyysi soveltuu nopeutensa vuoksi yli 200 

havaintoa sisältäviin aineistoihin. Klusterianalyysia voidaan pitää lähinnä 

heuristisena menetelmänä, sillä ohjaavan teorian sijaan analyysiin itseensä ja 

tulosten tulkintaan liittyy vahva subjektiivinen elementti. (Mellin 2008b.) 

Analyysi toimii parhaiten silloin, kun olemme kiinnostuneita ryhmittelemään 

havaintoja tai muuttujia joukkoihin, joista emme tiedä etukäteen, mikä on niiden 

luokitteluperuste. Analyysin tavoitteena on sekä paljastaa ryhmät, että luokitella 

havainnot paljastettuihin ryhmiin. Oman ryhmänsä muodostavien havaintojen 

tulee olla mahdollisimman samankaltaisia, mutta toisaalta eri ryhmiin kuuluvien 

havaintojen tulisi olla mahdollisimman erilaisia. (Mellin 2008b.) Klusterianalyy-

sia voidaan siis pitää eksploratiivisena, aineistoa tutkivana eikä niinkään konfir-

matorisena eli teoriaa vahvistavana (Metsämuuronen 2005). Jos muuttujien arvot 

ovat vaihteluväleiltään erimittaisia, tulee ennen ryhmittelyanalyysia suorittaa 

standardointi. Ellei standardointia suoriteta, voivat tuloksia dominoida ne 

muuttujat, joissa voi saada suuria muuttujan arvoja. Tässä tutkimuksessa standar-

dointia ei tarvitse suorittaa, sillä vaihteluvälit ovat olleet samat (1-5) kaikissa 

muuttujissa. Standardoinnin sijaan summamuuttujat tuli luokitella uudestaan. Se 

helpotti ja selkeytti analyysin suorittamista ja oli näin valmiiksi tehtynä korres-

pondenssianalyysia varten.  

Klusterianalyysissa havainnoista määritellään alustavat klusterikeskukset 

keskiarvopisteiden etäisyyden avulla, kukin havainto yhdistetään lähimpään 
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keskukseen ja lasketaan tarkempi arvio keskuksesta uusien havaintojen avulla. 

Luokittelu perustuu havaintojen samankaltaisuuteen tai etäisyyksiin. (Mellin 

2008b.) Etsintää jatketaan, kunnes muutosta ei enää tapahdu keskuksissa tai 

asetettu iteraatio määrä saavutetaan. Tämän suorittaa SPSS-ohjelma (PASW 

Statistic 18) automaattisesti kun valitaan K-means Cluster -analyysi. Klusteriana-

lyysin perusajatuksena on löytää ilmiöiden joukosta viitteitä niiden keskinäisestä 

samankaltaisuudesta ja luokitella samanlaiset ilmiöt samaan luokkaan. Klusteri-

analyysi on käyttökelpoinen menetelmä erityisesti silloin, kun ilmiöstä pystytään 

nimeämään useita piirteitä, mutta ilmiöiden luokittelu toisensa poissulkeviin 

ryhmiin näyttää näiden piirteiden perusteella hankalalta. (Metsämuuronen 2005.) 

Klusterianalyysi on kokeellinen menetelmä, joka ei tuota puhtaasti objektiivisia 

tunnuslukuja, vaan tulosten tulkinta on tutkijan vastuulla. Tutkijana minun tulee 

siis huolehtia siitä, että tulosten tulkinta on tieteellisesti uskottavaa ja että lukijalle 

syntyy selkeä kuva siitä, mitä analyysin tulos käytännössä tarkoittaa (Vilkka 

2007).  

Klusterianalyysi suoritettiin pääosin uudelleen luokiteltujen summamuuttuji-

en avulla, jotka perustuivat pääkomponenttianalyysin avulla tehtyihin komponent-

teihin. Komponenteista muodostettiin summamuuttujia, jotka luokiteltiin 

uudelleen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myöhemmin myös korrespondenssiana-

lyysissa. Näin nopeutettiin klusterianalyysin suorittamista ja mahdollistettiin 

ratkaisun etsiminen useammilla ryhmityksillä. Uudelleen luokitellut summamuut-

tujat nimettiin pääkomponenttianalyysin tuottamien komponenttien mukaisesti. 

Tämän jälkeen summamuuttujista muodostettiin useiden ajojen ja kokeilujen 

jälkeen mielekäs ryhmäjaottelu. Luokiteltujen summamuuttujien käytön kriteerinä 

oli, että niitä muodostui aihealueelle enemmän kuin viisi. Jos niitä oli alle viisi, 

käytin alkuperäisiä muuttujia havaintojen luokitteluperusteena. Näin siksi, että jos 

luokiteltuja summamuuttujia oli aihealueelle alle viisi, ei näistä muodostunut 

toisistaan eroavia tai tulkittavia ryhmiä. Muuttujien avulla ryhmien erot tulivat 

selkeimmin esille. Ryhmäjaottelun kriteerinä oli, että ryhmät erottuivat toisistaan 

selkeästi kahden tai useamman piirteen kautta. Ehtona oli myös, että ryhmissä tuli 

olla yli 20 havaintoa, jotta ne olivat vertailtavissa toisten ryhmien kanssa.  

Klusterianalyysin tuottamissa ajoissa käy ilmi myös puuttuvan tiedon toden-

tuminen. Todennäköisyyttä ja toivottavuutta tarkastelevissa klusterianalyyseissa ja 

ryhmien havainnoissa esiintyvä puuttuva tieto tai kato oli usein varsin merkittä-

vää. Tämä johtuu siitä, että 28 lomakkeessa oli vastattu vain väittämän toiseen 

vaihtoehtoon, toivottavuuteen tai todennäköisyyteen, molempien sijaan tai 

väittämiä oli jätetty väliin tässä osiossa. Lomakkeet kuitenkin päätettiin sisällyttää 
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aineistoon puuttuvasta tiedosta huolimatta, sillä muilta osin lomakkeisiin oli 

vastattu ja muutoin aineistokadosta olisi tullut varsin suuri. Vastaamattomuus 

tulee ottaa huomioon lomakkeen edelleen kehittämisessä ohjeistuksen selkeyttä-

misenä ja lomakkeen rakenteen uudelleen suunnitteluna.  

Klusterianalyysin kautta luotuja ryhmiä tarkasteltiin edelleen korrespondens-

sianalyysin avulla. Korrespondenssianalyysia on tässä tutkimuksessa hyödynnetty 

lähinnä kuvailevana menetelmänä. Se mahdollistaa visuaalisen kuvantamisen 

ryhmien selityssisällöistä ja selittävistä tekijöistä taustamuuttujien avulla. 

Taustamuuttujina on käytetty sukupuolta, siviilisäätyä (rekisteröity suhde liitettiin 

avioliittoon, sillä niitä oli ainoastaan kaksi), koulutusta, työtilannetta ja asuin-

paikkaa. Korrespondenssianalyysin tuottamien tulosten tulkinnassa tulee korostaa 

sitä, ettei tuloksia voida pitää tilastollisina ja yleistettävinä tuloksina, vaan 

mahdollisina ja todennäköisinä (Kinnunen 1994). Tästä syystä kovin yleistäviä tai 

rohkeita tulkintoja tulee välttää. Korrespondenssianalyysin tuottamien kuvien 

tulkintojen tukena on hyödynnetty ristiintaulukoiden kautta muodostettuja 

prosentuaalisia osuuksia ryhmien selittävistä tekijöistä. Näin voidaan luoda 

luotettavampaa kuvaa mahdollisista ryhmää selittävistä tekijöistä tästä aineistosta. 

Erityisesti silloin kun korrespondenssikuvaus ei ole ollut yhteneväinen ristiintau-

lukoiden antamien selittävien tekijöiden kanssa, on tuloksissa nojauduttu ristiin-

taulukoiden antamiin selittäviin tekijöihin luotettavampana tietona. 

Vastaajien taustatiedot 

Vastaajien sukupuolijakauma oli tasainen, sillä 50,5 % (n = 203) oli naisia ja 49,5 

% (n = 202) miehiä. Kuviossa 8. on esitetty vastaajista muodostunut ikäpyramidi 

sukupuolen ja syntymävuoden mukaan. Suurin ikäryhmä oli 63-vuotiaat eli 

vuonna 1947 syntyneet (n = 81). Naisia oli eniten vuonna 1946 syntyneissä 

(n = 41) ja miehiä vuonna 1947 syntyneissä (n = 44), mutta muuten voidaan 

todeta, että vuosina 1945–50 syntyneitä oli vastaajissa tasaisesti jokaiselle 

vuodelle. Vähiten heitä oli vuoden 1949 syntyneissä, jossa vastaajien määrä jäi 12 

%:iin.  
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Kuvio 8. Ikäpyramidi sukupuolen ja syntymävuoden mukaan. 

Suuri osa vastaajista oli naimisissa (n = 242, 71 %). Avoliitossa oli 7 % (n = 25) 

vastaajista, eronneita oli 9 % (n = 28) ja rekisteröidyssä parisuhteessa asui kaksi 

vastaajaa. Naimattomia oli 6 % (n = 23) joista suurin osa oli miehiä (n = 16) kun 

taas leskiä oli 6 % (n = 26), joista naisia oli enemmistö (n = 20). Vastaajia oli 

eniten maaseudulta (n = 94, 29 %), mikä myös kuvaa hyvin Pohjois-Suomen 

alueellista rakennetta. Esikaupunkialueella asui 27 % (n = 108) vastaajista, joista 

huomattava osa oli naisia (n = 60). Kaupunkien ja kuntien ydinkeskustoissa asui 

vähinten tähän tutkimukseen osallistuneista, sillä kaupungissa asuvia oli 14 % (n 

= 57) vastaajista ja kuntakeskuksissa 10 % (n = 41) vastaajista.  

Vastaajista 27 % (n = 110) ilmoitti ainoaksi koulutuksekseen kansakoulun. 

Ammatillisen koulutuksen ammattikoulussa oli saanut 24 % (n = 96) ja ammatil-

lisessa opistossa 24 % (n = 96). Ammattikoulussa saatu koulutus oli miehillä 

yleisempi kuin taas naisilla yleisempää ammatillinen opisto koulutus. Yliopisto-

koulutus oli 12 %:lla vastaajista. 3 % vastaajista ilmoitti koulutuksekseen jonkin 

muun, joka yleisimmin oli ammattikorkeakoulu tai työpaikkakoulutukset ja 

kurssit. Tuleekin ottaa huomioon, ettei muodollinen koulutus ole ikääntyvien 

ainoa henkinen pääoma, vaan monet heistä ovat kouluttautuneet työtehtäviinsä 
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työpaikkakoulutuksen kautta erilaisilla kursseilla sekä opiskelleet aikuisopiskeli-

joina eri koulutusyksiköissä. He ovat myös osallistuneet järjestötoimintaan sekä 

ovat aktiivisia median seuraajia. (Koskinen 2004.) Tästä syystä ei tässä tutkimuk-

sessa voida suoraan vetää annetun koulutustaustan selittäviä hypoteeseja tai 

johtopäätöksiä. Alueellisesti aineisto on kattava. Kuten kuviosta 9. voidaan nähdä, 

vastaajat edustavat alueellisesti varsin kattavasti pohjoissuomalaisten suurten 

ikäluokkien näkemystä tulevaisuudestaan.  

Kuvio 9. Vastaajien alueellinen jakautuminen. Kartta: Tilastokeskus, Oulu. 

Yli puolet vastaajista eli 56 % oli eläkkeellä, joko työeläkkeellä tai työkyvyttö-

myys- tai sairaseläkkeellä. Työelämässä oli mukana vielä 27 % (n = 107) 

vastaajista ja osa-aikaeläkkeellä eli osittain vielä työelämässä 9 % (n = 38) 

vastaajista. Työelämässä mukana oli varsin tasaisesti sekä miehiä (n = 57) että 

naisia (n = 50). Heidän koulutustaustansa oli pääsääntöisesti jokin ammatillinen 

koulutus (n = 56) tai yliopistokoulutus (n = 23) ja heitä oli kaikista ikäluokista, 

eniten kuitenkin vuosien 1947 ja 1950 välillä syntyneistä (n = 96). Työttömyys oli 

varsin vähäistä tässä aineistossa (3 %), ja se kohdistui pääsääntöisesti nuorempiin 

ikäluokkiin ja niihin, joilla kansakoulu oli ainoa koulutus. Työttömiä oli kuitenkin 

myös pitemmälle koulutetuissa ryhmissä muutamia (n = 6). 

KANNUS
KOKKOLA

PERHO

HALSUA

PYHÄJOKI

KALAJOKI
OULAINEN

MERIJÄRVI

YLIVIESKA

ALAVIESKA

SIEVI

RAAHE
SIIKAJOKI

VIHANTI

HAAPAVESI

NIVALA

HAAPAJÄRVI

REISJÄRVI
PYHÄJÄRVI

KÄRSÄMÄKI

SIIKALATVA

PYHÄNTÄ

VAALA

LIMINKA

MUHOS

TYRNÄVÄ

KAJAANI
SOTKAMO

PALTAMO

RISTIJÄRVI

HYRYNSALMI

PUOLANKA

KUHMO

SUOMUSSALMI
OULU

HAILUOTOOULUNSALO
KEMPELE

KIIMINKI

HAUKIPUDAS

II

YLI-II

SIMO

PUDASJÄRVI

UTAJÄRVI

RANUA

TAIVALKOSKI

POSIO

KUUSAMO

SALLA

KEMIJÄRVI

PELKOSENNIEMI

SAVUKOSKI

SODANKYLÄ

ROVANIEMI

YLITORNIO

PELLO

KOLARI

MUONIO
KITTILÄ

INARI

UTSJOKI

ENONTEKIÖ

TORNIO
TERVOLA

KEMI

KEMINMAA

LUMIJOKI

LESTIJÄRVI

KAUSTINEN

VETELI

TOHOLAMPI



 87

5 Tulokset 

Tulokset laadullisesta aineistosta ja määrällisestä aineistosta esitetään yhdessä, 

sillä muuten niiden keskinäinen vuorovaikutus jäisi irrallisiksi (O´Cathain 2009, 

Teddlie & Tashakkori 2009). Yhdessä ne tuottavat tutkimuksen tuloksista 

täydellisemmät ja kokonaisemmat. Tulokset esitetään teemoittain eli ikääntymi-

nen subjektiivisena ja sosiaalisena kokemuksena, hyvinvointia tuottavat tekijät 

elämänhallinnan ja ympäristön näkökulmasta sekä tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyspalvelut toimintaympäristöjen ja resurssien näkökulmasta. Teemat avataan 

tarinoiden tuottamilla sisällöillä ja edelleen jatketaan teemaan liittyvän määrälli-

sen aineiston analyysituloksilla. Samalla reflektoin ja pohdin saatuja tuloksia 

aikaisempaan tutkimustietoon perustuen. Tulevaisuudenkuvat rakentuvat määräl-

lisestä aineistosta havaintojen kautta muodostettujen klustereiden kuvauksista 

tulevaisuudenkuviksi. Näitä tulevaisuudenkuvia on edelleen laajennettu tulevai-

suustarinoiden tuottamien sisältöjen avulla sekä korrespondenssianalyysin 

tuottamien selittävien tekijöiden kuvantamiselle. 

Ikääntyminen kokemuksena 

Tarinoista nousi selkeästi esiin erilaisia pohdintoja siitä, mitä ikääntyminen on 

kirjoittajille merkinnyt ja millaisia merkityksiä ikääntymiseen liitetään kun 

aikaperspektiivi on tulevaisuudessa. Ikääntyminen kokemuksena muodosti kaksi 

pääteemaa: ikääntymisen subjektiivisena ja sosiaalisena kokemuksena.  
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Taulukko 4. Tarinoista (N = 39) muodostetut teemat ikääntymiseen liitettävistä 

kokemuksista. 

Yhdistävä 

teema 

Pääteemat Yläteemat Alkuperäiset ilmaisut 

Ikääntyminen  

kokemuksena 

Ikääntyminen 

subjektiivisena  

kokemuksena 

Ikäkokemus sisäisenä ja 

ulkoisena kokemuksena 

 

Fyysisenä kokemuksena 

 

Eksistentiaalisena 

kokemuksena 

”80-vuotiaana olen toimelias ja aktiivinen. 

En tunne itseäni vanhaksi. Tärkeintä on 

säilyttää positiivinen ja nuorekas 

mieli.”( T1/1) 

”Omien toimintarajoitteiden 

hyväksyminen tuntuu 

vaikeimmalta.”(P1/5) 

”Tilanteeni 80 -vuotiaana vanhuksena on 

varmaan liikuntarajoitteinen nivelien ym. 

vuoksi.” (T2/1) 

”Ikääntyessä on ollut helpottavaa kun on 

ymmärtänyt kaiken rajallisuuden.”(T3/2) 

”Ikääntyminen on merkinnyt minulle 

elämänkokemuksen karttumista, 

tulemista viisaammaksi ja 

vanhemmaksi.”(P3/3) 

 

Ikääntyminen  

sosiaalisena  

kokemuksena 

Arvostuksen kokemuksena 

 

Sopeutumisen 

kokemuksena 

 

Luopumisen kokemuksena 

 

Vapauttavana ja 

mahdollistavana 

kokemuksena 

”Asenteet ovat muuttuneet. Vanhuksista 

huolehditaan nykyistä paremmin ja heitä 

arvostetaan. Kyllästyttiin kovaan ja 

itsekeskeiseen elämänmenoon ja 

tyydytään vaatimattomampiin 

elämänpuitteisiin.” (T4/2) 

”Ikääntyminen on merkinnyt 

sopeutumista, sopeutumista jatkuvaan 

muuttumiseen…”(P1/5) 

”Ikääntyminen on merkinnyt työelämän 

jälkeen haasteita. Meni 3-4 vuotta ennen 

kuin osasin alkaa elää. Se on ollut kuin 

uusi ”puberteetti-ikä.”(T1/3)” 

”Ikääntyminen on antanut 

mahdollisuuden elää omaa elämää ja 

omistautua harrastuksille, löytää myös 

uusia harrastuksia ja ystäviä.” (P2/3) 
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Ikääntyminen subjektiivisena kokemuksena 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, minkä ikäisenä vanhuus alkaa. Vastausten 

vaihteluväli oli 50–110-vuotiaana. Vastauksista tehdyn keskiarvon mukaan 

vanhuus alkaa heidän mukaansa 73-vuotiaana. Vanhuuden ikäraja naisilla oli 75 

vuotta ja miehillä 71 vuotta. Vastaajille ikääntyminen näyttäytyi kaksitasoisena. 

Fyysinen ikä ei aina kohdannut henkistä ikää tai päinvastoin. Tunne siitä, että on 

ikäistään nuorempi, oli melko yleinen. Tämä heijastui tulevaisuuden kuvauksissa 

hyväkuntoisuutena, itsestään huolehtimisena, aktiivisuutena ja osallistuvuutena. 

Tarinat kerättiin vuonna 2008, jolloin kirjoittajat (n = 39) olivat 58–63-vuotiaita. 

Lomakeaineiston keräysvuonna 2010, vastaajat (n = 405) olivat jo 60–65 vuoden 

ikäisiä. Vanhimmat heistä voitiin siis palvelujärjestelmän määritelmän mukaan jo 

määritellä ikäihmisiksi. Tarinoissa (2008) kirjoittajat kutsuvat itseään ja ikätove-

reitaan vuonna 2030 ikäihmisiksi ja vanhuksiksi. Kyselyn mukaan vuonna 2010 

30 % vastaajista määritteli itsensä keski-ikäisiksi, 27 % eläkeläisiksi ja 17 % 

senioreiksi. Kukaan vastaajista ei halunnut tulla kutsutuksi vanhukseksi. Vuonna 

2030 he ovat 80–85-vuotiaita. Tuolloin he haluavat itseään kutsuttavan ikäihmi-

siksi (21 %), vanhuksiksi (19 %) ja senioreiksi (17 %). 

Nuorekkuutta arvostavassa kulttuurissa vanhenemiseen liitetään menetykset 

saavutuksia suurempina, ja siksi on inhimillistä kuvata subjektiivista ikäänsä 

kalenteri-ikää alhaisemmaksi. Subjektiivinen ikä mielletään yksilön kokemuksel-

liseksi ulottuvuudeksi eli ihmisen subjektiiviseksi ikäkäsitykseksi itsestään 

suhteessa kronologiseen kalenteri-ikäänsä. (Uotinen 2005, Westerhof & Tulle 

2007.) Myös tässä tutkimuksessa kirjoittajat ja vastaajat kokivat olevansa sekä 

henkisesti (71 %) että fyysisesti (52 %) nuorempia kuin kalenteri-ikänsä. Erittäin 

pieni vähemmistö (2 %) miehistä koki olevansa fyysisesti ja (5 %) henkisesti 

kalenteri-ikäänsä vanhempi. Naisista ainoastaan 2,5 % koki olevansa fyysisesti 

kalenteri-ikäänsä vanhempia. Henkisesti naiset kokivat olevansa yhtä vanhoja 

(13 %) tai nuorempia (38 %). (vrt. Uotinen 2005.)  

Ikäkokemusta nuorekkuudesta voidaan tarkastella niin sanotun psykologisen 

tulkintakehikon kautta. Yksilön pyrkimyksenä on säilyttää oma minäkuvansa 

mahdollisimman pitkään muuttumattomana. Nuorekkuus tai sen kokeminen 

psykologisena kokemuksena on mahdollisuutta sopeutua. Ikääntyvät, jotka 

kokevat subjektiivisen ikänsä kalenteri-ikänsä kanssa yhteneväiseksi, näyttivät 

jakautuvan tarinoissa kahteen ryhmään: niihin jotka kokivat elävänsä elämänsä 

parasta aikaa, ja niihin, joiden ikäkokemuksiin liittyi kielteisiä merkityksiä, kuten 

menetyksiä, sairauksia tai toimintakyvyn alentumista. Subjektiivisen ikänsä 
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nuorekkaammaksi kokevat on todettu terveemmiksi ja tulevaisuuteen orientoitu-

vammiksi kuin itsensä vanhemmaksi tuntevat. (Uotinen 2003, 2005, Westerhof & 

Tulle 2007.) Voidaan siis todeta, että ne henkilöt, jotka kokevat subjektiivisen 

ikänsä kalenteri-ikäänsä nuoremmaksi, voivat sosiaalisesti, fyysisesti, henkisesti 

ja eksistentiaalisesti muita paremmin (vrt. Westerhof & Tulle 2007). Tämä 

heijastui tarinoiden tulevaisuuden kuvauksissa hyväkuntoisuutena, itsestään 

huolehtimisena, aktiivisuutena ja osallistuvuutena. Useissa tarinoissa kuvattiin, 

miten kirjoittajat pitävät sekä fyysistä että sosiaalista hyvinvointiaan yllä säännöl-

lisellä liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla ja raittiilla elämäntavoilla. Vanhe-

nevaan ruumiiseen liitetään monia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. 

Nykyihmisen vanhuudenpelko sekä samanaikainen nuoruuden ja terveyden sekä 

terveyskäyttäytymisen korostaminen synnyttävät ristiriitaisia tunteita ja odotuksia 

meneillään olevasta väestömuutoksesta. Vaatimukset omavastuisesta ja ennalta-

ehkäisevästä toiminnasta sairauksien ehkäisemiseksi olivat suuressa osassa 

suurten ikäluokkien ikääntymistarinoissa. (Saarenheimo 2001.) Tätä terveyden ja 

terveyskäyttäytymisen korostamista ylläpidettiin varsin korostuneesti tarinoissa. 

Fyysisenä kokemuksena ikääntyminen koettiin lähinnä toimintakykyyn liitty-

vinä muutoksina. Tarinoissa, joissa ikääntymisen kokemukseen liitettiin toiminta-

kyvyn muutokset menetyksinä, ne kuvattiin tulevaisuuden uhkina. Uhkakuvat 

liittyivät usein tarinoihin silloin, kun jo olemassa olevaan sairauteen liittyvät 

ennusteet oli mielletty vahvasti osaksi tulevaisuutta tai uhka liittyi perinnöllisyy-

teen tai lähisukulaisten kohtaloihin. Näin lähiomaisten kohtalot olivat myös osa 

omaa tulevaisuutta. Tällaisia uhkakuvia olivat aivoverenvuoto eli aivoinfarkti, 

sydäninfarktit, liikuntaelinsairaudet ja ihosairauksien eteneminen reumaksi jne. 

Fyysiseen ikääntymisen kokemukseen liittyivät toimintakyvyn rajoittuminen ja 

siihen liittyvä avuntarve, jota haluttiin välttää mahdollisimman pitkään. Tervey-

den ja toimintakykyisen, itsenäisen toimimisen kokemisen odotukset olivat lähes 

kaikille merkityksellisiä. Suurten ikäluokkien terveys vuonna 2005 arvioitiin 

kohtuullisen hyväksi. Tuolloin ei eroja havaittu sukupuolten välillä, mutta sen 

sijaan sosioekonomisen aseman mukaan erot olivat merkitseviä. Sosioekonomi-

nen asema oli merkittävin tekijä Saviojan (2005) tutkimuksessa niin itse arvioidun 

terveyden kuin pitkäaikaissairastavuuden suhteen. Tutkimuksen mukaan tuolloin 

kohonnut verenpaine oli yleisin lääkehoitoon johtanut sairaus.  

Ulkoisiin ikääntymisen fyysisiin kokemuksiin, kuten ulkomuodon muutok-

siin, hiusten harmaantumiseen tai ihon muutoksiin tai lihaskunnon heikkenemi-

seen (Westerhof & Tulle 2007, Rexbye & Povlsen 2007), ei tarinoissa keskitytty. 

Muutamassa tarinassa kuvattiin aistimuutoksia, kuten kuulon ja näön heikkene-
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minen, sekä omaa sopeutumista näihin. Sen sijaan ilmaistiin se, miten ulkonäkö-

asioihin liittyvät teot, kuten meikkaus tai pukeutuminen, haluttiin säilyttää 

omanlaisena. Sen koettiin olevan ilmaisu sisäisestä iästä ja omasta persoonalli-

suudesta. Tämä tuotti mielihyvää ja hyvinvointia, ja sen merkitykseen onkin 

keskitytty lähemmin hyvinvointia tuottavissa tekijöissä. Näin haluttiin ilmentää 

sitä, miten stereotypiat niin sanotuista ikääntymisen koodeista (Rexbye & Povlsen 

2007) halutaan välttää. Ikääntyminen ei tarkoita kirjoittajille sitä, että heidän tulisi 

muuttaa pukeutumistaan tai harrastuksiaan sellaisiksi, kuin ikääntyneiltä yleisesti 

odotetaan (Krekula 2009). Tämä koski sekä musiikkimieltymyksiä ja kulttuuri-

harrastuksia että elämäntyyliä. Sukupolvena suuret ikäluokat tulevat varmasti 

vaikuttamaan nykyisiin ikääntymiskoodeihin (Rexbye & Povlsen 2007).  

Ikääntyminen subjektiivisena kokemuksena sisälsi myös eksistentiaalista 

pohdintaa elämänkulusta ja sen merkityksestä. Kokemus omasta roolista sukupol-

vien ketjussa oli osalle osa ikääntymiseen liittyvää kokemuksellista merkitystä. 

Pohdintaan liittyi monilla myös elämän rajallisuuden ja kuoleman läheisyyden 

tunnistamista sekä hengellisten arvojen korostumisen tunnistamista ikääntyessä. 

Ikääntymiseen liitettiin myös henkisen kasvun sekä elämänviisauden karttumisen 

kokemus. Näihin elementteihin liitettiin suurta kiitollisuutta johdatuksesta tai 

elämän kaitselmuksesta. Nämä pohdinnat eivät selkeästi liittyneet hengelliseen tai 

uskonnolliseen pohdintaan, vaan ne koostuivat ennemminkin eksistentiaalisista 

kokemuksista elämän kulun aikaan. Coleman ym. (2006) toteavatkin, miten 

tulevaisuuden ikääntyneille on ominaista sekularisoitunut, maallistunut hengelli-

syys, johon ei liity vahvaa hengellistä kotia (herätysliikettä tai muuta uskonnollis-

ta yhteisöä) tai uskontoa. Nämä eksistentiaaliset, kuten Coleman ym. suosittelevat 

käyttämään hengellisyyden sijaan, pohdinnat liitettiin myös muuttuneisiin 

elämänarvoihin ja elämäntapamuutosten taustalle. Elämäntapamuutokset liittyivät 

usein oman kehon huolenpitoon, sosiaalisten suhteiden hoitamiseen sekä omasta 

ja läheisten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tarinoissa korostui, miten elämänku-

lun aikana muodostuneet kiinnostuksen kohteet ovat säilyttäneet asemansa, kuten 

esimerkiksi musiikkimieltymykset ovat samat kuin nuorempana tai kulttuurihar-

rastukset sekä matkustaminen. Ikääntyminen ja eläkkeelle jääminen olivat 

mahdollistaneet sen, että niille koettiin nyt olevan aikaa ja mahdollisuuksia 

enemmän kuin aktiivisen työ- ja perhe-elämän aikana (vrt. Haarni 2010) ja 

ikääntyminen koettiin myös vapauttavana kokemuksena. Eläkkeelle jääminen 

antoi monelle mahdollisuuden valita aikaisempaa enemmän, mitä tekee ja mihin 

osallistuu. (vrt. Karisto & Konttinen 2004). 
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Ikääntyminen sosiaalisena kokemuksena 

Ikääntymiseen sosiaalisena kokemuksena liitettiin sopeutumisen ja luopumisen 

kokemuksia. Osalle kirjoittajista sopeutumisen prosessi oli ollut kipeä ja se oli 

vaatinut heiltä aikaa. Suurimman haasteen asettivat muuttuneet sosiaaliset 

ympäristöt ja niihin liitettävät luopumisen tunteet: työelämässä luoduista lähiver-

kostoista luopuminen, yhteiskunnallisen aseman muuttuminen työvoimasta 

eläkeläiseksi sekä oman kehon rajoitteiden ilmaantuminen. Sopeutuminen ja 

luopuminen näyttäytyivät sitä vaativampana prosessina, mitä suurempia negaati-

oita kirjoittajat liittivät vanhuuteen ja vanhusten hoidon nykytilaan. Sopeutumi-

nen ja luopuminen olivat olleet vaikea prosessi myös silloin, jos työelämällä oli 

ollut suuri merkitys heidän elämässään. Negaatiot syntyivät myös usein nykyhet-

keen liitettävistä vanhuskuvista, joissa esiintyivät nykyinen vanhustenhoidon tila 

ja arvomaailma. Positiivinen elämänasenne ja toiveikkuus taas tekivät sopeutumi-

sesta mielekkään. Wrobleski & Snyder (2005) totesivat, miten toiveikkuus oli 

onnistuneen ikääntymisen kannalta merkittävä elämänasenne. Toiveikkaat 

ikääntyneet kokivat itsensä terveemmiksi, ja kokivat selviytyvänsä iän tuomista 

rajoitteista huolimatta. Toiveikkuus rakentui tutkimuksen mukaan tulevaisuuden 

tavoitteista, elämänkokemuksesta sekä sosiaalisista verkostoista. 

Ikääntyminen sosiaalisena kokemuksena oli kirjoittajille myös vapautumista 

ja uusien mahdollisuuksien avautumista. Ikääntyminen nähtiin jatkumona ja 

osana elämää. Se koettiin väistämättömänä, mikäli elinvuosia suodaan. Vapautta-

vana kokemuksena ikääntyminen nähtiin nimenomaan työelämän vaatimuksista 

vapautumisena ja uusina mahdollisuuksina toteuttaa niitä unelmia, joista työuraa 

luodessa oli jouduttu tinkimään. Vapautuminen työelämän haasteista ja vaatimuk-

sista antoi mahdollisuudet valita sellaisia sitoumuksia, jotka tuottavat itselle ja 

lähipiirille hyvinvointia ja hyvää mieltä. Esimerkiksi vapaaehtoistyö koettiin 

omaksi toiminnan kentäksi niin julkisella sektorilla, järjestötoiminnassa sekä 

omassa lähipiirissä. Lisäksi lisääntyneet mahdollisuudet ilmaista itseään ja 

kehittää itseään (vrt. Haarni 2010) olivat vapauttavia tekijöitä, jotka liitettiin 

nimenomaan ikääntymisen kokemukseen. Matkustelu-, kirjoitus-, maalaustaide-, 

valokuvaus- ja musiikkiharrastuksille oli nyt aikaa ja resursseja. Ikääntyminen 

koettiin lupana elää itselle, kumppanille ja läheisille. 

Ikääntyminen sosiaalisena kokemuksena oli yhteydessä sosiaaliseen arvos-

tukseen, asemaan ja rooleihin. Tarinoissa käy selkeästi ilmi suurten ikäluokkien 

työorientoituneisuus ja yhteiskunnallisesti työn kautta määritelty asema. Työ on 

luonut omat verkostonsa ja toimintaympäristönsä ja se on antanut eräänlaisen 
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oikeutuksen kansalaisuuteen. Työelämä oli monissa tarinoissa yhä läsnä voimak-

kaasti, osaksi sen takia, että osa kirjoittajista oli vielä työelämässä tai eläkkeelle 

jääneitä. Ikääntymisen saattoi nähdä tarinoissa eräänlaisena uhkana siinä mieles-

sä, että kansalaisarvo tai ihmisarvo koettiin uhatuksi. Ikääntymiseen tai vanhaan 

ikään liitettiin usein uhka itsemääräämisoikeuden menetyksestä, ihmisarvon 

menetyksestä tai hylätyksi jäämisen kokemuksesta. Ikääntymiseen ja vanhene-

vaan ihmiseen liitetyt uhat kertoivat, miten kirjoittajien taustalla elivät pelot tässä 

ajassa käydystä yhteiskunnallisesta keskustelusta ikäihmisten hoidosta ja hoivas-

ta. Positiivisissa tulevaisuudenkuvissa korostui ikäihmisten arvostus, joka liittyi 

visioon yhteiskunnan ja ihmisten muuttuneista asenteista ja arvostuksesta 

ikääntymistä ja ikäihmisiä kohtaan. 

Sosiaaliseen kokemukseen ikääntymisestä liitettiin myös roolimuutokset, 

jotka nekin olivat yhteydessä työelämästä eläkkeelle siirtymiseen. Roolimuutok-

sia oli kuitenkin jo tapahtunut niillä, joilla oli lapsia ja lastenlapsia. Erityisesti 

lastenlapset toimivat sosiaalisen ikääntymisen pehmentäjinä. Isovanhemmuus loi 

kuvan hyväksytystä ikääntymisestä ja mukautumisesta uusiin rooleihin. Perhe 

edisti näin sosiaalista ikääntymisen kokemusta, sillä vanhemmuuteen liittyvissä 

pohdinnoissa esiintyivät myös lapsilta saatavan avun odotukset ja toiveet.  

Ikääntymisen ja elämänkokemuksen kautta subjektiivisia kokemuksia ikään-

tymisestä kartoitettiin kyselylomakkeessa 15 muuttujan avulla 405 vastaajalta. 

Muuttujista muodostui kolme pääkomponenttia, jotka nimettiin seuraavasti: 1. 

ikääntymisen kokemus voimavarana, 2. ikääntymisen kokemus sopeutumisen 

kokemuksena sekä 3. hengellisyyden ja johdatuksen kokemus ikääntyessä 

(Liitetaulukko 1) 

Klusterianalyysia ei tehty kuitenkaan pääkomponenttien avulla, koska kom-

ponentteja muodostui ainoastaan kolme. Analyysissa hyödynnettiin alkuperäisiä 

muuttujia havaintojen löytämiseksi. Muuttujien avulla tehdyn klusterianalyysin 

kautta havainnoista muodostui kaksi ryhmää. Tässä osiossa erot ryhmien välillä 

ovat erittäin pienet ja hienojakoiset (Liitetaulukko 2), joten tulkintoja niiden 

eroista ei voida pitää merkittävinä. Ryhmät muodostuvat 378 havainnosta, josta 

kato oli 27 havaintoa.  

Ryhmä 1 (n = 225) kokee ikääntymiseen liittyvät voimavarat melko suurena. 

Ikääntymisen myötä vastaajat kokevat eletyn elämänsä olevan voimavarana sekä 

elämän merkityksellisyyden lisääntyneen. Ikääntyminen on ryhmälle 1 merkinnyt 

luopumista ja vaikuttanut merkittävästi tulevaisuuden suunnitelmien luomiseen. 

Suunnitelmia on tehty asuinympäristön suhteen sekä taloudellisin säästöin. He 

myös kokevat, että ikääntyessä muistojen merkitys voimavarana on lisääntynyt. 
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Ikääntymisellä on ollut suuri vaikutus elämästä nauttimiseen, itsensä toteuttami-

seen, itselleen sallimiseen sekä kokemukseen itsetuntemuksen syventämisestä. 

Kokemus ikääntymisestä on lisännyt ymmärrystä ja taitoa sopeutua oman 

toimintakyvyn muutoksiin sekä vapauteen tehdä omia valintoja terveen itsekkääs-

ti. Ikääntyminen on muuttanut heidän ajankäyttöään sekä lisännyt sosiaalisten 

suhteiden merkitystä. Ryhmä 1 ei ottanut kantaa hengellisyyden ja johdatuksen 

merkitykseen ikääntyessä. Muutamassa (n = 2) lomakkeessa oli huomautuksena, 

että näissä asioissa ei ole erityistä merkitystä ikääntymisellä tai elämänkokemuk-

sella, sillä ne ovat olleet erityisessä asemassa koko elämänkulun eikä näin korostu 

mitenkään erityisesti ikääntyessäänkään. 

Ryhmä 1 (n = 224) näyttää koostuvan pääosin naisista (59 %). Naisista 70 % 

kuului tähän ryhmään. (Liitekuviot 1.) Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhtees-

sa ryhmään sijoittuneista oli 69 %, eronneita 10 % ja avoliitossa 9 %. Eronneista 

65 % ja avoliitossa asuvista 78 % sijoittui tähän ryhmään. Kuvasta (liitekuviot 1) 

käy myös ilmi leskien läheisyys ryhmäkeskukseen ja leskistä 56 % sijoittuikin 

tähän ryhmään vaikka heidän osuutensa ryhmästä jäi 6 %. Esikaupungeissa 

ryhmästä asui 27 %, taajamassa 19 % ja eniten maaseudulla (32 %). Koulutuksel-

taan ryhmä koostui kansakoulun 28 % ja ammattiopiston käyneistä 26 %. Kaikista 

kansakoulun käyneistä 60 % ja ammattiopistonkäyneistä 63 % sijoittui tähän 

ryhmään. Eläkkeellä ryhmästä oli 39 %, osa-aika eläkkeellä 11 % ja työelämässä 

27 %.  

Ryhmä 2 (n = 153)ei ottanut kantaa siihen, onko ikääntymisellä ollut vaiku-

tusta heidän tulevaisuuden suunniteluissaan tai onko sillä ollut merkitystä 

ajankäyttöön tai oman toimintakyvyn muutoksiin sopeutumiseen. Muistoihin 

voimavarana tai luopumisen kokemuksiin he eivät myöskään nähneet ikääntymi-

sellä olleen pientä tai eikä suurta merkitystä. Sen sijaan he kokivat, että elämän 

merkityksellisyys on lisääntynyt ja sillä on ollut melko suuri vaikutus omien 

valintojen tekemisen vapauteen. Tässä ryhmässä koettiin, että ikääntymisellä on 

ollut melko suuri vaikutus elämän nauttimisen kokemukseen, itselleen sallimisen 

ja armahtamisen kokemukseen sekä itsetuntemuksen lisääntymiseen. He kokivat 

myös sosiaalisten suhteiden merkityksen lisääntyneen. Tälle ryhmälle hengelli-

syyden ja johdatuksen kokemus ei ollut ikääntyessä lisääntynyt. Johdatuksen 

kokemus ikääntyessä ei ollut suuressa merkityksessä. (Liitetaulukko 2) 

Ryhmä 2 muodostui pääosin miehistä. Miehiä ryhmään sijoittuneista oli 63 % 

ja kaikista tähän osioon vastanneista miehistä 51 % sijoittui tähän ryhmän. 

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ryhmästä oli 75 %, eronneita 8 % ja 

leskiä 7 %. Kuvan (liitekuviot 1) mukaan ryhmään 2 sijoittuneet asuvat lähinnä 
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kaupungin ydinkeskustassa ja kuntakeskuksessa, mutta myös esikaupunkialueilla. 

Prosentuaalisesti ryhmä 2 koostui 31 prosenttisesti esikaupunkialueella asuvista, 

mutta kaikista kaupungin ydinkeskustassa asuvista 42 % ja kuntakeskuksissa 

asuvista 43 % sijoittui tähän ryhmän, vaikka ryhmän osuudesta kaupungissa 

asuvia oli 15 % ja kuntakeskuksessa asuvia 11 %. Kansakoulun oli käynyt 27 %, 

ammattikoulun 23 % ja ammattiopiston 22 % ryhmään sijoittuneista. Eläkkeellä 

oli 41 % ja työssä 24 %. Osa-aikaeläkkeellä olevista 31 % kuului tähän ryhmään, 

vaikka ryhmästä 7 % oli osa-aikaeläkkeellä. 

Ikäihmisiin liittyviä asenteita kartoitettiin 10 väittämällä, jotka tarkastelivat 

vastaajien käsityksiä ikäihmisten arvostuksesta ja osallisuudesta tulevaisuudessa. 

Pääkomponenttianalyysin avulla arvostusta kartoittavista väittämistä muodostui 

kaksi komponenttia (liitetaulukko 3). Komponentit nimettiin seuraavasti: 

ikäihmisten arvostus tulevaisuudessa ja ikäihmisten osallisuus tulevaisuudessa. 

Edellä olevista pääkomponenteista muodostettuja uudelleenluokiteltuja summa-

muuttujia ei hyödynnetty jatkoanalyyseissä, sillä kahden tai neljän käsittävät 

summamuuttujat ryhmittelyanalyysissa eivät tuottaneet ryhmiä, jotka olisivat 

eronneet toisistaan. Niinpä jatkotarkastelu perustuu alkuperäisten muuttujien 

havaintoihin.  

Arvostuksen ja osallisuuden todennäköisyyttä koskevista muuttujista tehtiin 

ryhmittelyanalyysijakoja kahdesta neljään jakoa, joista päädyin kolmen ryhmän 

jakoon (n = 396, kato 9). Ryhmät muodostavat kolme erilaista tulevaisuudenku-

vausta siitä miten tulevaisuudessa ikäihmisten arvostus ja osallisuus toteutuvat 

vastaajien mukaan tulevaisuudessa (Liitetaulukko 4). 

Ryhmä 1: Ikäihminen toiminnan kohteena (n = 92) ei pidä kovinkaan toden-

näköisenä sitä, että ikäihmisiä kunnioitetaan tulevaisuudessa. He eivät pidä 

myöskään todennäköisenä sitä, että ikäihmisillä olisi päätösvaltaa omaa elämää 

koskevissa asioissa tai yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yhteiskunnallista 

vaikuttamista omassa lähiympäristössä tai järjestäytyneenä yhteiskunnallisella 

tasolla pidettiin melko epätodennäköisenä. Hyvin epätodennäköisenä ryhmä piti 

sitä, että ikäihmisten tarpeet ja mielipiteet olisivat yhteisöllisen elinpiirin suunnit-

telussa mukana. Ryhmä (liitekuviot 2) koostui suurimmaksi osaksi miehistä (56 

%). Ryhmän koulutustausta koostui kansakoulusta (36 %), ammattikoulusta (26 

%) ja ammatillisesta opistokoulutuksesta (20 %). Eläkkeellä heistä oli jo 39 % ja 

työssä 20 %, työkyvyttömyys eläkkeellä oli 18 % vastaajista. Tämän tulevaisuu-

denkuvan muodostaneet edustavat koko aineiston näkökulmasta vähemmistöä 

siviilisäädyn, asuinpaikan, koulutustaustan ja työtilanteen suhteen eli taustamuut-

tujat saivat pienimmät prosenttiosuudet tässä ryhmässä.  
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Ryhmä 2 Ikäihminen aktiivisena osallistuvana toimijana (n = 124) näki 

ikäihmisten arvostuksen ja osallisuuden tulevaisuudessa melko todennäköisenä 

(Liitetaulukko 4). Heidän mielestään on todennäköistä, että ikäihmiset säilyttävät 

itsemääräämisoikeuden myös tulevaisuudessa ja se turvataan hoitoa ja hoivaa 

koskevissa asioissa esimerkiksi hoitotahdon avulla. Ikäihmisten kunnioittaminen 

ja osallisuus näkyvät tärkeänä roolina perheyhteisöissä ja yhteisöllisessä toimin-

nassa. Ikäihmisten aktiivista osallisuutta pidettiin myös todennäköisenä erilaisissa 

vapaaehtoistoiminnoissa ja kulttuuri- ja harrastetoiminnoissa niin toiminnan 

tuottajina kuin kuluttajina. Ikäihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa niin yhteiskun-

nallisella kuin lähiympäristönsä tasolla pidettiin todennäköisenä. Ikäihmisten 

järjestäytymistä vaikutusvaltaa käyttäviksi ryhmiksi pidettiin melko todennäköi-

senä tulevaisuudessa. Sen sijaan ei otettu kantaa siihen, toimivatko ikäihmiset 

tulevaisuudessa työelämän tutoreina. Ryhmä koostui pääosin naisista (57 %), 

miesten osuus oli 43 %. Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ryhmään 

sijoittuneista oli 72 %, ja kaikista avioliitossa olevista tässä ryhmässä oli toiseksi 

eniten eli 32 %. Kuvassa (liitekuviot 2) melko lähellä ryhmä 2 ovat myös 

avoliitossa olevat ja lesket. Leskien osuus ryhmästä on 6 % ja avoliitossa olevien 

8 %. Läheisyys kuitenkin selittynee sillä, että kaikista analyysissa mukana 

olevista leskistä tähän ryhmään sijoittui 27 % ja avoliitossa olevista 37 % eli 

toiseksi eniten verrattuna muihin ryhmiin. Ryhmään sijoittuneista 27 % oli käynyt 

kansakoulun ja saman verran oli ammatillisen opiston käyneiden osuus. Ammatti-

koulutausta oli 18 %:lla ja yliopiston oli käynyt 18 %:lla ryhmästä. Mielenkiin-

toista oli, että yliopiston käyneistä 35 % sijoittui tähän ryhmään. Enemmistö tässä 

ryhmässä oli vielä työelämässä (36 %) ja 34 % ryhmästä oli jo eläkkeellä. 

Aineiston kaikista työelämässä olevista (n = 104) 42 % kuului tähän ryhmään. 

Ryhmään sijoittuneista asui maaseudulla 29 %, esikaupungissa 26 % ja taajamissa 

22 %.  

Ryhmä 3 Ikäihminen lähiyhteisönsä toimijana (n = 180) piti todennäköisenä 

sitä, että ikäihmiset säilyttävät tulevaisuudessakin itsemääräämisoikeuden ja että 

ikäihmisillä on merkittävä rooli osana ydinperhettä. Sen sijaan he eivät ottaneet 

kantaa siihen, miten todennäköistä on, että ikäihmisiä arvostetaan, tai miten he 

ovat osallisia yhteiskunnalliseen tai yhteisölliseen elämän. He pitivät melko 

epätodennäköisenä sitä, että ikäihmisiä toimisi edelleen työelämässä esimerkiksi 

tutorin roolissa (Liitetaulukko 4). Miesten osuus tässä ryhmässä oli 52 % ja 

naisten 48 %. Kaikista miehistä 47 % kuului tähän ryhmään eli lähes puolet ja 

naisista 44 %. Siviilisäädyltään avioliitossa tai rekisteröidyssä perisuhteessa 

olevista suurin osa sijoittui tähän ryhmään. Sama pätee muihin siviilisäätyihin. 
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Kuvassa (liitekuviot 2) lähinnä ovat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 

elävät ja muut siviilisäädyt varsin kaukana. Silti eronneista 33 %, avoliitossa 

elävistä 48 %, leskistä 54 % ja naimattomista 56 % sijoittui tähän ryhmään. 

Kuvan tulkintaa ja ristiintaulukoiden antamaa tietoa vertailemalla voidaan todeta, 

että kuvissa naimattomien, leskien ja eronneiden sijoittuvat varsin etäälle 

jokaisessa ryhmässä. Tähän voi olla syynä se, että ristiintaulukoiden mukaan 

näihin siviilisäätyihin kuuluvat jakautuvat tasaisesti jokaiseen kolmeen ryhmään 

eli eroja sen suhteen ei synny. Selkeimmin kuitenkin enemmistö kuuluu ryhmään 

3. Kuvaa edelleen tulkiten voidaan havaita, että kaikki koulutusmuodot ovat 

varsin tasaisen välimatkan päässä ryhmän 3 keskusta. Koulutukseltaan ryhmään 

sijoittuneet olivat varsin tasaisesti jokaisesta koulutusmuodosta. Prosentuaalisesti 

jokaisesta koulutuksesta oli enemmistöt tässä ryhmässä. Ammattikoulun käyneis-

tä 49 %, ammatillisen opiston käyneistä 46 % ja kansakoulun käyneistä 37 % 

sijoittui tähän ryhmään. Eläkkeellä tästä ryhmästä oli 44 % ja 2 % oli vielä 

työelämässä.  

5.1 Hyvinvointi tulevaisuudessa 

Tutkimuksessa kartoitettiin tekijöitä, jotka tuottavat tulevaisuudessa suuren 

ikäluokan edustajille hyvinvointia. Laadullisen aineiston tavoitteena oli tuottaa 

määritelmä hyvinvointia tuottavista tekijöistä. Tarinoissa tulevaisuudessa 

hyvinvointia tuottavat tekijät muodostuivat elämänhallinnan kokemuksesta sekä 

ympäristön eri osa-alueiden merkityksistä hyvinvointia tuottavina tekijöinä 

(taulukko 6). Elämänhallintaan liittyvillä tekijöillä tarkoitettiin fyysistä, henkistä 

sekä taloudellista elämänhallintaa. Ympäristön merkitys jakautui sosiaaliseen, 

symboliseen ja fyysiseen ympäristöön (vrt. Elo 2006.) Ympäristön merkitysten 

tarkastelun taustalla voi tunnistaa Elon (2006) hyvinvointia tuottavan teorian, jota 

on hyödynnetty deduktiivisena taustateoriana. 
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Taulukko 5. Tarinoista (N = 39) muodostetut teemat hyvinvointia tuottavista tekijöistä 

tulevaisuudessa. 

Yhdistävä 

teema 

Pääteema Yläteemat Alateemat Alkuperäiset ilmaisut 

Ikäihmisten 

hyvinvointia  

tuottavat tekijät 

tulevaisuudessa 

Elämän-

hallinta 

hyvinvointia  

tuottavana 

tekijänä 

Fyysinen 

 

Henkinen 

 

Taloudellinen 

Terveyden 

kokeminen 

 

Toimintakyvyn 

kokemus 

 

Itsemääräämiso

ikeus 

 

Taloudellinen 

turva 

”Suurin hyvinvointia uhkaava tekijä on 

terveyden menetys ja sen myötä 

riippuvuus muista ihmisistä”(P2/3)  

”Olen tehnyt hoitotahdon sekä 

testamentin ja toivomuksen 

hautauksestani ja tavasta miten se 

toteutetaan”(T3/3) 

”Olen maksanut itselleni 

vapaaehtoiseläkettä työvuosinani, joten 

sitä kautta saan eläkettä, joka muutoin 

olisi ollut liian pieni.” (P1/2) 

Ympäristö  

hyvinvointia  

tuotavana 

tekijänä 

Sosiaalinen 

 

Fyysinen 

 

Symbolinen 

Lähiyhteisöt 

 

Osallisuuden 

kokemus 

 

Luontoympärist

ö 

 

Muokattu 

ympäristö 

 

Ympäristön 

turvallisuus 

Koti 

”Hyvinvointia elämäni tuo vaimoni, jonka 

kanssa elämä tuntuu turvalliselta…Suurin 

uhka on yksinäisyys, joka aiheuttaa 

tarpeettomia pelkotiloja. .” (P3/1) 

”Ystävät, tuttavat sekä lähiomaiset ovat 

voimavara, joita pitää pystyä 

hyödyntämään. Tuota verkostoa on viime 

vuosien aikana yritetty saattaa 

toimivammaksi.”(P2/5)  

”Sekin on tärkeää että me voimme 

vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Meillä on 

oma yhdistys joka, toimii aktiivisesti ja 

meitä kuunnellaan.”(P4/4) 

”Itselleni hyvinvointia tuo luonto. Luontoa, 

puhdasta ja elinvoimaista on vielä 

olemassa. Oleskelu metsässä ja vesien 

äärellä, unohtaen niin tutuiksi tulleet kodin 

seinät, on suuri nautinto.”(3/5) 

”Asun kommuunityyppisessä yhteisössä, 

jossa on kaikenikäisiä ihmisiä. Yksi 

lapsistani perheineen asuu myös täällä.  

”Asumme muutamia kuukausia vuodesta 

myös ulkomailla lastemme luona tai 

omassa asunnossamme (asunto 

ulkomailla) mieheni kanssa.”(T3/5) 
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Elämänhallinta hyvinvointia tuottavana tekijänä 

Elämänhallinta voidaan käsittää yksilön sisäiseksi voimavaraksi, kokemukseksi 

mahdollisuuksistaan ja kyvyistään vaikuttaa omaan elämäänsä. Ihminen, joka 

kokee elämänhallintansa hyväksi, tuntee kykenevänsä pitämään ohjat omissa 

käsissään. Tämä tuo luottamusta itseensä ja kykyynsä toimia. Elämänhallinnan 

saavuttaminen edellyttää omien yksilöllisten selviytymiskeinojen käyttöä, 

turvallisuuden tunnetta sekä omien verkostojensa tuntemista. (Eloranta 2009.) 

Kokemus elämänhallinnasta esiintyi tarinoissa suuressa merkityksessä hyvinvoin-

tia tuottavana tekijänä. Elämänhallinnan fyysiset elementit koostuivat terveyden 

kokemuksesta, terveyttä ylläpitävistä elämäntavoista sekä terveydenhuollon ja 

lääketieteen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Terveyden merkitys hyvinvointia 

tuottavana asiana oli suuri. Se koettiin hyvinvoinnin resurssina ja edellytyksenä. 

Terveyden menetykseen ja sairauksien aiheuttaman toimintakyvyn heikkenemi-

seen liittyi vahva riippuvuuden kokemus, joka oli hyvinvointia heikentävä tekijä. 

Kokemus elämänhallinnasta sisälsi itsestä huolenpitoa, itsenäistä pärjäämistä 

sekä hyvien elämäntapojen ylläpitämistä ja tarkistamista. Elämänkulun aikana 

muodostuneiden terveellisten elämäntapojen koettiin tuottavan tulosta ikääntyessä 

ja vanhalla iällä. Liikunnan aktiivinen harrastaminen, terveellinen ruoka ja 

ruokavaliotietous sekä raittiit elämäntavat lisäsivät terveen ikääntymisen odotuk-

sia. (vrt. Haarni 2010.) Elämänhallintaan liitettiin myös terveyden kokeminen 

mahdollisesta sairaudesta huolimatta. Terveyden kokeminen syntyi sairauden 

oikeasta hoidosta ja hoidon vaikuttavuudesta. Itsestä huolenpidosta ja hoitoon 

sitoutumisesta ja motivoitumisesta muodostui merkittävä osa elämänhallintaa. 

Elämänhallintaan liitettiin myös kokemus omaa elämää koskevien päätösten 

tekemisestä eli itsemääräämisoikeus omaa hoitoa ja elämää koskevissa asioissa. 

Hyvinvointia uhkaavana koettiin se, ettei itse pysty hoitamaan omia asioitaan ja 

pahimmillaan jää ilman omien etujensa puolestapuhujaa. Tätä mahdollisuutta 

varten nähtiin yhtenä mahdollisuutena kirjallisesti laaditut hoitotahdot ja -

testamentit. 

Suurten ikäluokkien laajaan palkkatyöhön osallistuminen, pitkät työurat ja 

säästäväisyys näyttivät kartuttaneen heille suhteellisen hyvän tulo- ja varallisuus-

aseman. Varallisuudesta suuri osa tarinoiden perusteella koostuu omistusasunnois-

ta, kesämökeistä, sijoitustoiminnasta koostuvista säästöistä tai ennakkovarautumi-

sesta eläkesäästöin. Taloudellinen toimeentulo oli yksi selkeimmistä oman ja 

puolison elämänhallinnan perustekijöistä ja hyvinvointia tuottava voimavara. 

Hyvä taloudellinen tilanne antoi mahdollisuuden valita ja saada palveluja ja muita 
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hyödykkeitä, kuten esimerkiksi matkailun ja harrastamisen mahdollistavia 

tekijöitä. Samalla se tuotti turvallisuuden tunteen siitä, että saadaan apua ja 

palveluita vaikka ostopalveluina sekä turvataan itselle ja puolisolle ympäristö, 

joka tuo turvallisuutta ja suojaa. Lähes jokainen kirjoittaja koki, että heillä tulee 

olemaan melko hyvä taloudellinen tilanne, joka perustuu pitkän työuran aikana 

kertyneeseen eläkkeeseen. Hyvänä koetun työeläkkeen lisäksi osa kuvasi 

eläkesäästöihin ja sijoitustuloihin perustuvaa lisäturvaa. Nekin, jotka kuvasivat 

saavansa pientä työeläkettä, kuvasivat realisoitavan omaisuuden mahdollisuutta. 

Varautuminen mahdollisiin tuleviin riskeihin, kuten sairauskuluihin, toimintaky-

vyn heikkenemiseen ja pitkään ikään, oli tarinoissa yleistä. Tosin realisoitavaan 

kiinteään omaisuuteen, kuten rakennuksiin, liitettiin niiden arvon alentuminen. 

Näyttäisi siis siltä, että tulevaisuuden ikääntyneet ovat valmiita tai ainakin 

valmistautuneet maksamaan tulevaisuudessa ainakin osan palveluistaan ja ovat 

varautuneet siihen myös taloudellisesti. (vrt. Vaarama & Voutilainen 2002.) 

Hyvää eläketurvaa perusteltiin varsin korostuneesti kartutettuna etuna, joka 

oli pitkän työuran tulos ja näin oikeutetusti ansaittu, palkkion omainen etu. Eläke 

rahallisena ja vapauttavana tekijänä tuotti niin taloudellista turvaa kuin myös 

henkistä hyvinvointia siitä, että on tavallaan lupa elää ja nauttia omien valintojen-

sa mukaisesti, hyvällä omallatunnolla. Eläkkeisiin liitettiin myös varsin usein 

epävarmuustekijöitä. Eläketurvan mahdolliseen heikkenemiseen tai omavastuun 

lisääntymiseen oli varauduttu etukäteen säästöjen ja vapaaehtoisten eläkkeiden 

sekä realisoitavan omaisuuden turvin. Hyvä toimentulo ja läheiset suhteet niin 

perheenjäseniin kuin ystäviin tuottivat myös Thomasin (2009) tutkimuksessa 

hyvinvointia ja turvallisuutta. Hänen tutkimuksessaan korostui myös se, miten 

ikääntyneillä, joilla oli pienet tulot, rajoittunut fyysinen toimintakyky sekä pienet 

verkostot, kokivat hyvinvoinnissaan puutteita. Tätä tulosta tulee kuitenkin 

tarkentaa sillä, että tulotason rinnalla myös verkostojen puute ja fyysisen toimin-

takyvyn aleneminen olivat tutkimuksen mukaan merkittävä vaikuttaja hyvinvoin-

nin kokemisessa. Tarinoissa tuotiin esille niukat tulot, mutta samalla myös kyky ja 

taito elää niukemmin. Taustalla olivat muistot lapsuuden niukkuudesta ja kodin 

opetuksista säästää pahan päivän varalle. Tarinoissa tuotiin vahvasti esille myös 

se, miten hyvinvoinnin kokeminen ei ole aina rahasta kiinni. Yleisemmin 

positiivisen pienituloisen vanhuuden tarinan taustalla oli naispuolinen kirjoittaja, 

joilla oli toimivat ja läheiset verkostot joko ystävistä ja läheisistä tai lapsista ja 

heidän perheistään. Miehille taloudellinen toimeentulo oli huomattavasti tärke-

ämpää. 
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Ympäristö hyvinvointia tuottavana tekijänä 

Ympäristö toimi kertomuksissa hyvinvoinnin resurssina, joka määrittyi sosiaali-

sena ympäristönä vuorovaikutussuhteiden kautta, symbolisena ympäristönä 

kokemuksellisten ominaisuuksiensa kautta sekä fyysisenä ympäristönä ympäris-

tön rakenteellisuuden kautta. Tarkastelu painottuu ympäristön hyvinvointia 

tukeviin ominaisuuksiin, jotka tukevat yksilön niin fyysistä, sosiaalista kuin 

psyykkistä hyvinvointia (Elo 2006).  

Sosiaalinen ympäristö hyvinvointia tuottavana tekijänä 

Sosiaalinen ympäristö hyvinvointia tuottavana tekijänä sisälsi lähipiirin eli 

ydinperheen, sukulaiset ja ystävät (Melkas 2003). Ydinperhe lapsineen ja 

lastenlapsineen tuotti hyvinvointia niille, joilla lapsia oli. Lapsettomien tarinoissa 

korostuivat sisarten, heidän lastensa sekä ystävien suuri merkitys. Lasten ja 

lastenlasten tukeen luotettiin. (vrt. Haavio-Mannila ym. 2009.) Yhteydenpito 

lapsiin ja heidän perheisiinsä oli tarinoissa aktiivista. Tulevaisuudenkuvauksissa 

yhteydenpitoon liittyivät varsin usein etäteknologiset yhteydet, kuten sähköinen 

viestintä, Skype-yhteydet sekä visiot kolmiulotteisista virtuaalipuhelimista. 

Hyvinvoinnin kokemiselle näiden sosiaalisten verkostojen ja yhteydenpitoväli-

neiden merkitys oli varsin suuri. 

Puolison tai kumppanin merkitys korostui tarinoissa kautta linjan. Daatland 

(2005) toteaakin, miten kumppanin läsnäolo tuottaa niin naisille kuin miehille 

hyvinvointia, mutta miehille kumppanin merkitys oli korostuneempaa. Miesten 

tarinoissa yksinjäämisen pelko oli yleisin. (vrt. Kärnä 2008.) Puolison kump-

panuus tuotti tarinoissa miehille turvallisuutta ja lisäsi kokemusta hyvinvoinnista. 

Siinä missä puolison kumppanuus tuotti turvallisuutta ja vakautta, perheyhteys 

koettiin eheyttävänä ja jatkuvuutta tuottavana tekijänä. Perheiden ja perheenjäsen-

ten mahdollinen vieraantuminen ja etääntyminen toisistaan kuvattiin uhkana, joka 

jättäisi vanhukset yksin. Mahdolliseksi syyksi etääntymiseen esitettiin yksilökes-

keisyyden ja työelämän kiireiden ja paineiden lisääntyminen. 

Hyvinvointia tuottava ympäristö käsitti kiinteät yhteydet omaisiin ja läheisiin, 

ja erityisesti lapset ja lastenlapset olivat suuressa merkityksessä. Isovanhemmuu-

den ja vanhemmuuden roolit ovat monille erittäin merkitykselliset. Kuten Haarni 

(2010) tutkimuksessaan toteaa, rooleihin liitettävät velvollisuuden sovitetaan aina 

muiden toimintojen lomaan. Perhekeskeisyys ja siihen liitetty välittäminen näkyi 

tarinoissa hyvin vahvasti esiintyen tiiviinä yhteydenpitona ja vastavuoroisena 
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huolehtimisena. Hyvinvointia tuottava sosiaalinen ympäristö käsitti myös varsin 

vilkkaan sosiaalisen elämän, johon kuuluivat tärkeänä osana ystävät. Ystävien ja 

ikätoverien merkitys nousi tarinoissa varsin merkitykselliseksi hyvinvoinnin 

tekijäksi. Ystävistä koostuvien verkostojen kokoaminen oli yksi ikääntymiseen 

varautumisen keinoja. Verkostoja pidettiin yllä yhteisten harrastusten ja toiminto-

jen kautta sekä kollektiivisen huolenpidon kuten päivittäisten tai viikoittaisten 

yhteydenpitojen tai kokoontumisten kautta. Sosiaalinen kanssakäyminen ja 

vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa olivat yksi oleellisimmista hyvinvoinnin 

tekijöistä ydinperheen rinnalla. Niillä, jotka kuvasivat tarinoissaan asuvansa 

yksin, nämä verkostot korostuivat aivan erityisesti. Ikätovereiden kanssa toimimi-

nen ja keskustelu tekevät mahdolliseksi minän, arvomaailman ja maailmankuvan 

pohdinnan ja vertailun. Yhteisöllinen toiminta sekä ilmentää että tuottaa identi-

teettiä ja arvomaailmoja.(Haarni 2010)  

Yhteisöllisen asumisen kuvauksissa hyvinvointia tuottava tekijä rakentui yh-

teisöllisyydestä ja vuorovaikutuksellisuudesta. Yhteisöllisellä asumisella tarkoi-

tettiin useista ihmisistä muodostuvia kollektiivisia yhteisöjä, jotka muodostuivat 

joko ikätovereista, ystävistä tai eri sukupolvista joko omasta perheestä tai perheen 

ulkopuolelta erilaisina elämäntapayhteisöinä. Hyvinvointia näissä asumisyhtei-

söissä tuotti yhteisöllisyys, johon liitettiin vahva huolenpito ja yhteisvastuu toinen 

toisistaan sekä turvallisuuden tunteet. Turvallisuutta tuottivat avun läheisyys ja 

välittämisen kokemus. Näissä asumismuodoissa esiintyi myös varsin vahvasti 

toimijuuden korostuminen. Jokaisella yhteisön jäsenellä oli tarinoissa omat 

tehtävät ja roolit, jotka antoivat kokemuksen aktiivisesta omaan ja toisten 

elämään osallistuvasta toimijasta. Toimijuus, osallisuus ja vastavuoroisuus olivat 

merkittäviä hyvinvoinnin elementtejä. Ilman näitä tekijöitä erään kirjoittajan 

mukaan ei voi kokea hyvinvointia, sillä vuorovaikutus on hyvinvoinnin kokemi-

sen lähtökohta. Toiminta ja toimintaan osallistuminen olivat siis tärkeitä. Kärnä 

(2008) toteaakin tutkimuksessaan, miten toimettomuus on yksi suurten ikäluokki-

en tulevaisuuden hyvinvointiin liittyvä uhka. Yhteisöllisen asumisen muotoja ja 

sisältöjä on kuvattu sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöjä kuvaavas-

sa luvussa lisää. 

Toimijuutta ja osallisuutta tukeva ympäristö muodostui myös yhteisöllisestä 

omaehtoisesta toiminnasta ja harrastustoiminnasta. Osallisuus ja osallistuminen 

hyvinvointia tuottavana tekijänä liitettiin vaikuttamisena joko lähiyhteisössä tai 

laajemmin yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi poliittinen osallistuminen sisältyi 

tulevaisuustarinoihin joko aktiivisena konkreettisena toimintana tai passiivisena 

seuraamisena. Poliittiseen tai muuhun aktiivitoimintaan liittyi yleensä jäsenyys ja 
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aikaisempi aktiivinen toiminta puolueessa tai muussa organisoidussa toiminnassa 

kuten järjestötoiminnassa tai seurakunnassa. Tämä tukee myös sitä tietoa, että 

suuren ikäluokan edustajat ovat tulevaisuudessa erittäin potentiaalisia vaikuttajia 

niin toimijoina kuin äänestäjinä. (Koskinen 2004.) 

Hyvinvointia tuottavaan toimijuuteen ja osallisuuteen liitettiin myös omaeh-

toinen toiminta ja sen ympärille kerätyt verkostot. Hyvinvointia tarinoissa 

tuottivat vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta, jonka edelleen koettiin tuottavan 

hyvinvointia toisille, oli se sitten lastenlapsista, heidän lapsistaan tai ikätovereista 

huolehtimista (vrt. Haarni 2010). Vapaaehtoisen toiminnan nähtiin olevan vastuun 

kantamista ja vastuun ottamista toisten hyvinvoinnista. Tämä varsin altruistinen 

ilmiö oli varsin ilmeinen ja näkyy myös Thomasin (2009) tutkimuksessa. 

Ikäihmisille tuotti enemmän hyvinvointia tuen tuottaminen kuin sen vastaanotta-

minen. Tuen tuottaminen antoi heille roolin, johon liittyi vastuun kantaminen ja 

tarpeellisuuden tunne. Vastuu toisista tuotti mielihyvää, joka tuotti konkreettista 

hyväolontunnetta ja lisäsi itsearvostusta. Tuen vastaanottamiseen nimenomaan 

lapsilta liitettiin roolien vääristyminen, sillä tuen antaminen merkitsi huoltajan ja 

vanhemman muuttumista huollettavan, lapsen rooliin. Heille hyvinvoinnin 

kokemisen kannalta oli merkityksellistä vanhemman roolin säilyttäminen. 

(Thomas 2009.) Tarinoissa tämä roolien vaihtuminen nähtiin uhkana, joka vietiin 

niin pitkälle, että lasten ”ristiksi” joutumisen vaihtoehdoksi esitettiin eutanasian 

mahdollisuutta. Riippuvuus lasten hoivasta ja huolenpidosta nähtiin hyvinvointia 

uhkaavana tekijänä. Tutkimusten mukaan (Julkunen 1993, Thomas 2009). 

ikäihmiset pelkäävät riippuvuutta omista lapsistaan. Vaaraman ym. (2006) 

mukaan he haluavat ottaa hoivapalvelut mieluummin ammattityönä kuin läheisil-

tään. Kuusinen-Jamesin (2009) tutkimuksessa 25 % 65–75-vuotiaista ja 40 % yli 

75-vuotiaista oli sitä mieltä, että hoivan järjestäminen kuuluu yhteiskunnalle, ei 

läheisille. Suurten ikäluokkien edustajista kuitenkin ainoastaan 14 % näki hoivan 

kuuluvan ensisijaisesti yhteiskunnalle. Tätä voisi tulkita siten, että suuret ikäluo-

kat ovat avoimempia kolmannen sektorin ja yritysten tuottamille hoivapalveluille 

ja ovat valmiita myös maksamaan osasta palveluistaan.  

Symbolinen ympäristö hyvinvointia tuottavana tekijänä 

Hyvinvointia tuottavana symbolisena tekijänä koti oli kirjoittajille selkeästi suuri 

hyvinvointia tuottava tekijä. Koti ei ollut ainoastaan fyysinen asumispaikka, vaan 

se edusti erityisesti kokemuksesta vapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta. 

(Ahvenainen 2009). Se tuotti myös kokemuksen omasta pärjäämisestä ja itselli-
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syydestä. Kotiin liittyivät tärkeänä osana sosiaaliset suhteet, mielekäs tekeminen 

sekä perheen, naapuruston ja ympäristön olemassaolo. (Elo 2006.) Kotona 

haluttiin pärjätä niin pitkään kuin mahdollista, aivan elämän viimeisiin päiviin 

saakka. Kotona kuoleminen oli usean kirjoittajan toive. 

Koti tulevaisuudessa ei välttämättä edustanut omaa yksityistä kotia, vaan 

siihen liittyi vahva yhteisöllisyyden mahdollisuus. Koti symbolisena merkitykse-

nä sai täten vahvan yhteisöllisen merkityksen. Ikääntyminen on vaikuttanut 

siihen, että yhteisön tiivis ja konkreettinen läheisyys tuottaa hyvinvointia, ja 

yksityisyyden kokemiseen tarvittiin tarinoissa enää oma soppi tai pieni huoneisto. 

Tilan merkitys oli selkeästi muuttunut aikaisempaan elämäntilanteeseen verrattu-

na. Tarinoissa koti sijaitsi erilaisissa ikäihmisten keskuksissa, yhteisesti jaetuista 

asunnoissa, seniorihotelleissa, kollektiivisissa kyläyhteisöissä tai muureilla 

rajatuista asuinyhteisöissä.  

Ikääntymiseen mm. varauduttiin ostamalla asunto palveluiden tai omaisten 

kuten lasten läheisyydestä. Paikkakunnan vaihdos oli monessa tarinassa ikäänty-

miseen varautumista ja muuttoon sisältyivät usein lisääntyneet mahdollisuudet 

harrastaa ja saada monipuolisia palveluja. Koti omistusasuntona oli myös 

taloudellista turvallisuutta luova tekijä, sillä sen koettiin olevan realisoitavaa 

omaisuutta, joka voitiin pahan päivän tullessa myydä. Tarinoissa kodilla ei ollut 

selkeää tai vahvaa historiallisuuteen perustuvaa paikkakunta sitoutuneisuutta, 

vaan koti oli siellä missä asuttiin. (vrt. Elo 2006.) Tyypillistä oli myös niin sanottu 

”sesonkiasuminen”. Osa kuvasi kodin olevan tulevaisuudessa sekä Suomessa että 

ulkomailla tai kaupungissa ja maaseudulla. Kotiin ei liitetty pysyvyyttä tai 

paikallisuutta, vaan mahdollisuuksia erilaisiin kokemuksiin, vaihteluun ja turvaan. 

Kodin toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja käytännön tarpeiden tyydyttyminen 

loi hyvinvointia ja turvallisuutta historiallisuutta enemmän(vrt. Juntto & Vilkko 

2005). Juntto & Vilkko (2005) toteavat, miten näille sukupolville on ollut 

tunnusomaista liikkuvuus. He puhuvat niin sanotusta suurten ikäluokkien 

asumisurasta, joka käsittää useita muuttoja työn perässä ja eri asumisen muotoja 

vuokra-asunnoista omistusasuntoihin, lähiökerrostaloista rivitalon kautta omakoti-

taloon. Parhaiten nämä sukupolvet identifioituvat omistusasumisen kautta. 

Vaikka historiallisuudella ei ollut suurta merkitystä esimerkiksi pysyvän 

asunnon suhteen, liittyi sen sijaan kesäasuntoon eli kesämökkiin vahva historialli-

nen merkitys. Suomalaisilla on kakkosasuntoja enemmän kuin missään muussa 

EU maassa (Juntto & Vilkko 2005). Suuria ikäluokkia on aina yhdistänyt kiinteä 

perhe- ja sukukeskeisyys. Kun ”suuren muuton” aikaan suuri osa ikäluokasta 

muutti opiskelun ja työn perässä kaupunkiin ja siellä pääosin lähiöihin, oli 
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kesämökki kiinnekohtaa lapsuuden maisemiin ja omiin juuriin: maaseutuun ja 

luontoon. Kesämökin omistajia oli kaikista yhteiskuntaluokista, sillä maaseudun 

autioitumisen vuoksi kotitiloja jäi tyhjiksi. Nämä autiotilat muutettiin kesäkodeik-

si tai perintö- tai ostotonteille rakennettiin kesämökki. Kesämökkeilystä muodos-

tui suurelle ikäluokalle aivan omintakeinen elämäntapa. (Anttila 2010.) Tätä 

taustaa vasten on helppo ymmärtää se kipuilu, jota koettiin kun tulevaisuudessa 

nähtiin mahdolliseksi se, ettei mökeille ole enää mahdollista päästä tai tästä 

asumisen muodosta pitää tulevaisuudessa luopua. 

Ympäristö laajempana kuin tuttuna lähiympäristönä sai tarinoissa huomatta-

van suuren merkityksen hyvinvointia tuottavana tekijänä. Tulevaisuuden ikäih-

misten matkustamiseen ja liikkumiseen liitettiin tulevaisuudenkuvauksia organi-

soiduista teemamatkoista, joihin liittyivät niin erilaiset kulttuurikokemukset kuin 

itsensä huolehtimiseen liittyivät toiminnalliset elementit. Ahvenainen ym. (2009) 

visioi, miten tulevaisuudessa ikäihmiset käyvät terveysalan tarjoamilla, telakka-

alan, taide-, matkailu- ja kulttuurialan kanssa yhteistyössä kehitetyillä ”terapiaris-

teilyillä”. Koska matkustelu ja erilaiset kulttuurikokemukset tuottivat heille 

hyvinvointia nyt, oli toivottavaa, että tulevaisuudessakin olisi mahdollisuus 

matkustaa, vaikka kerran vuodessa. Muutamassa tarinassa pidettiin toivottavan 

myös sitä, että he voisivat asua osan vuotta ulkomailla.  

Kulttuurikokemukset kuten konsertit, teatteri ja muut tapahtumat tuottavat 

hyvinvointia tulevaisuudessa. Erityisesti musiikin merkitys korostui. Musiikki 

onkin ollut Kariston (2005) mukaan yksi nuorekkaan omakuvan vaalimisen tapa. 

Muutos nykyisiin sukupolviin näyttäytyi tarinoissa erilaisten musiikkilajien 

kirjona, kuten esimerkiksi rock and roll, jazz, kantri ja hard rock. Osalla oli näitä 

musiikkilajeja kerättynä laajoina levykokoelmina. Tarinoissa tuotiin esille, miten 

myös yli 80-vuotiaana haluttiin kuunnella sitä musiikkia, mikä on ollut merkityk-

sellistä läpi elämän, katsella niitä tv-ohjelmia, joista on pitänyt, sekä säilyttää 

sellaisia tekijöitä myös vanhuudessa, jotka ovat tuottaneet iloa aikuisuudessa 

kuten, joskus lasi viiniä, pukeutumiseen liittyviä tekijöitä (farkut ja t-paidat) tai 

oman ulkonäön huolehtiminen (meikit ja hiusten laitto). Suuret ikäluokat eivät 

luopuneet farkuista keski-iässä eivätkä he luovu farkuista ikääntyessäänkään. 

Suurten ikäluokkien kiintymys farkkuihin kadotti niihin liitetyn nuorisovaatteen 

leiman. Farkuilla on suurille ikäluokille eräänlainen symbolinen merkitys, sillä 

farkut yhdistävät heidät pikemminkin heidän lastensa sukupolveen kuin heidän 

omien vanhempiensa sukupolveen (Karisto 2007, Iltanen 2005.) Iltasen (2005) 

mukaan farkut voidaan nähdä nuorekkuuden ja nuorekkaan mielen symbolina, 

vaikka nuoruus itsessään olisikin jo ohi.  
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Ympäristöön symbolisena elementtinä liitettiin sen eksistentiaalisuus ja tera-

peuttisuus. Terapeuttisena ja eksistentiaalisena kokemuksena koettiin luonnossa 

kävely, rantanuotiolla istuskelu ja tuleen tuijottelu sekä viljapellon lainehtiminen. 

Marjastus ja sienestäminen olivat luonnosta nauttimisen muotoja yleisimmin 

naisilla. Miehille taas samoilu ja kävelyt luonnossa olivat merkityksellisempiä. 

Puutarhan hoito ja puistot kaupungeissa toivat elämään kosketusta luonnon 

olemassa olosta silloin, jos luonnontilassa olevan luontoon ei ollut enää mahdolli-

suuksia päästä. Puutarhan hoito liittyi usein kuvauksiin, joissa tulevaisuuteen 

liitettiin liikuntarajoitteet ja pitkä ikä. Kosketus luontoon tuotti mielihyvää ja 

toimi hoitavana elementtinä.  

Fyysinen ympäristö hyvinvointia tuottavana tekijänä 

Ympäristö fyysisenä elementtinä, joko luonnollisessa tilassa tai ihmisen muok-

kaamana oli merkityksellinen fyysistä hyvinvointia tuottava tekijä. Luonnon 

läheisyys ja sen konkreettinen kokeminen ja aistiminen sekä tuottivat fyysistä 

hyvinvointia että toimivat terapeuttisena ja elämyksiä tuottavana tekijänä. 

Luontoympäristö, puutarhat ja puistot sekä maalaismaisemat olivat mieluisia 

ympäristöjä niin liikkumisen kuin mielialan kannalta. Fyysiseen ympäristöön 

liitettiin aiempiin kokemuksiin perustuva turvallisuuden kokemus sekä asumis-

viihtyvyyttä lisäävä tekijä. Siksi tulevaisuuteen liitettävät uhkakuvat ympäristöön 

liittyvistä luonnonkatastrofeista tai yhteiskunnallisista kahtiajaoista olivat 

suorassa yhteydessä luontoympäristön menetykseen hyvinvointia tuottavana 

tekijänä. Pääosin ilmiöitä tarkasteltiin globaaleina ilmiöinä ja katastrofien uhka 

liitettiin tarinoissa muualle kuin Suomeen, mutta niitä pidettiin todellisina, myös 

Suomessa. Myös yhteiskunnallinen kahtia jakautuminen, joka oli seurausta 

yhteiskunnan rajusta eriarvoistumisesta, oli rajannut tarinoissa ihmisten mahdolli-

suuksia liikkua ja kokea esimerkiksi luontoa tulevaisuudessa. Näissä kuvauksissa 

osa ihmisistä asui tarkoin vartioiduissa ja korkeilla muureilla suojatuissa asuinyh-

teisöissä. 

Turvallisuutta tuottavaan fyysiseen ympäristöön liitettiin myös teknologiset 

valvonta-, seuranta- ja yhteydenpitolaitteet. Teknologia tuotti turvallisuuden 

tunteen silloin kun oma toimintakyky heikkenee ja ei enää ole kykenevä itsenäi-

sesti liikkumaan paikasta toiseen. Osassa tarinoita näihin ratkaisuihin liitettiin 

myös yksityisyydestä luopumista ja seurattavaksi alistumista. Tarinoissa oli 

kuitenkin varsin yleistä, että teknologia oli yksi fyysisen ympäristön oleellinen 

osatekijä tulevaisuudessa. 
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Kyselylomakkeeseen laadittiin 12 muuttujaa, joissa vastaajia pyydettiin arvi-

oimaan, kuinka hyvän toimintakyvyn he arvioivat itsellään olevan vuonna 2030, 

kuinka hyvät ympäristön tilaan ja elämänhallintaan liittyvät tekijät sekä ydinper-

heeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tekijät heillä on tulevaisuudessa. 

Muuttujista muodostui pääkomponenttianalyysin avulla 3 kappaletta pääkom-

ponentteja (Liitetaulukko 5). 

Ryhmittelyanalyysissa hyödynnettiin pääkomponenteista muodostettujen 

summamuuttujien sijaan teemoja kartoittavia havaintoja muuttujista. Havainnois-

ta syntyi kolme ryhmää (n = 386, kato 19). Ryhmistä muodostettiin seuraavanlai-

set muuttujat 1. Toiveikas tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä, 2. 

Myönteinen tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä ja 3. Kielteinen 

tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuotavista tekijöistä. (Liitetaulukko 6) 

Toiveikas tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä (n = 153) 

muodostui vastaajien arvioinnista tulevaisuuden terveydestään, fyysisestä ja 

henkisestä toimintakyvystään sekä taloudellisesta toimeentulostaan. Nämä 

elämänhallintaan vaikuttavat tekijät arvioitiin melko hyviksi tulevaisuudessa. 

Tulevaisuudenkuva asumisen mukavuudesta ja turvallisuudesta nähtiin melko 

hyväksi. He arvioivat, että heillä on melko hyvät suhteet sukulaisiinsa, ystäviinsä 

ja naapureihinsa tulevaisuudessa. Kuvattu tulevaisuudenkuva koostui yhtä lailla 

niin miehistä (51 %) kuin naisistakin (49 %). Avioliitossa olevista 40 % sijoittui 

tähän ryhmään. Toiveikkaita olivat myös lesket ja eronneet, sillä leskistä 48 % ja 

eronneista 38 % sijoittui tähän ryhmään, huolimatta siitä miten nämä sijoittuvat 

korrespondenssikuviossa. Esikaupunkialueella asui huomattava osa eli 32 % 

ryhmään sijoittuneista, maaseudulla 25 % ja taajamissa 16 %. Koulutukseltaan 

ryhmä koostui kansakoulun (27 %) ja ammatillisen opiston (27 %) käyneistä. 

Kansakoulun käyneistä 40 %, ammatillisen opiston käyneistä 43 % ja oppikoulun 

käyneistä 40 % sijoittui tähän ryhmään. Yliopiston käyneistä oli ryhmästä 17 %. 

Eläkkeellä oli lähes puolet ryhmästä eli 47 % ja tässä ryhmässä oli myös 47 % 

kaikista eläkkeellä olevista. Osa-aikaeläkkeellä olevista 45 % ja työssä olevista 40 

% sijoittui tähän ryhmään.  

Myönteinen tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä (n = 102) 

sen sijaan rakentui hyvin positiivisista tulevaisuudenkuvista elämänhallintaan 

liittyvistä tekijöistä, kuten terveydestä, fyysisestä ja henkisestä toimintakyvystä 

sekä taloudellisesta tilanteesta. Vastaajat myös arvioivat, että heidän asumismu-

kavuutensa ja ympäristön turvallisuus ovat tulevaisuudessa hyvät sekä sosiaaliset 

suhteensa sukulaisiin ja ystäviin hyvät. He myös näkivät oman vaikutusmahdolli-

suutensa omaa elämää koskevissa asioissa toteutuvan myös tulevaisuudessa. 
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Myönteinen arvio tulevaisuudesta oli ominaista naisille (60 %) ja eronneille 

(35 %) ja avoliitossa asuville (32 %). Koulutukseltaan ryhmä muodostui ammat-

tikoulun (25 %) ja ammatillisen opiston (24 %) käyneistä. Yliopistokoulutuksen 

saaneita oli ryhmästä 13 %. Myös työssä olevien (39 %) ja työeläkkeellä (33 %) 

olevien osuus oli ryhmästä suurin. Huomattavaa on, että työssäkäyvistä 40 % 

kuului tähän ryhmään eli he olivat positiivisesti asennoituneita hyvinvointiin 

vaikuttavien tekijöiden arvioimisessa. 

Kielteinen tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä (n = 131) 

muodostui havainnoista, joissa oli pessimistisempi sävy. Vastaajat eivät nähneet 

kovinkaan hyvänä omaa terveyttään ja fyysistä toimintakykyään tulevaisuudessa. 

Ehkä näihin elämänhallinnallisiin tekijöihin liittyen he olivat varsin pessimistisiä 

myös sen suhteen, miten heillä on tulevaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa omaa 

elämäänsä koskevissa asioissa. Ainoastaan sosiaalisten suhteiden nähtiin olevan 

hyvin tulevaisuudessa. Korrespondenssikuvasta (liitekuviot 3) voi havaita, miten 

työkyvyttömyys ja sairaseläkkeellä olevat sijoittuivat lähelle tätä ryhmää. 

Sairaseläkkeellä (n = 17)olevista peräti 65 % ja työkyvyttömyyseläkkeellä (n = 

44) olevista 59 % sijoittui tähän ryhmään. Tämä selittäisi sen, että terveyteen ja 

toimintakykyyn liittyvät tulevaisuudenkuvat ovat varsin kielteisiä. Huomattavaa 

on myös naimattomien (n = 19) melko läheinen sijoittuminen. Naimattomista 53 

% sijoittui tähän ryhmään. Yksinäisyys ja toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet 

lisäävät pessimististä elämänasennetta ja jo olemassa olevat perussairaudet 

ennustavat terveyden ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Miesten osuus 

tässä ryhmässä oli naisia (47 %) hieman suurempi eli 53 %. Ammattikoulun 

käyneistä 45 % ja kansakoulun käyneistä 36 % sijoittui tähän ryhmään. 

Hyvinvointia tuottavista tekijöistä laadittiin kyselylomakkeeseen 20 muuttu-

jaa. Pääkomponenttianalyysin tuloksena hyvinvointia tuottavista tekijöistä 

analyysiin jäi 18 muuttujaa, joista edelleen muodostui 5 pääkomponenttia. Kaksi 

muuttuja hylättiin, koska ne eivät sijoittuneet millekään komponentille ja niiden 

kommunaliteettiarvo jäi alle 0,3 (Liitetaulukko 7). 

Pääkomponenteista muodostettiin uudelleen luokiteltuja summamuuttujia. 

Summamuuttujilla säilytettiin komponenteille annetut nimikkeet. Näistä uudel-

leenluokitelluista muuttujista muodostettiin kluster-analyysin avulla useilla eri 

ryhmäjaoilla. Kolmen ryhmän jakoon päädyin, koska kahden ryhmän jaolla ei 

syntynyt eroja ja neljän ryhmän jaolla kaksi ryhmää olivat hyvin samankaltaisia. 

Näin päädyin kolmen ryhmään (n = 322, kato 82), joissa voidaan havaita eroja, 

vaikkakin ne ovat hyvin hienojakoisia eikä niiden perusteella voida tehdä 

kovinkaan selkeitä ja merkittäviä havaintoja ryhmien selkeistä eroavaisuuksista. 
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(Liitetaulukko 8.) Ryhmistä muodostettiin muuttujat seuraavasti: 1. ympäristön 

moninaisuus ja laajat lähiyhteisöt hyvinvoinnin tekijöinä, 2. tuttu elinympäristö ja 

suppeat lähiyhteisöt hyvinvoinnin tekijöinä ja 3. suppea lähiympäristö ja suppeat 

lähiyhteisöt hyvinvoinnin tekijöinä. Ryhmien jakautuminen ja ero toisistaan on 

esitetty liitetaulukossa 8.  

Ympäristön moninaisuus ja laajat lähiyhteisöt tulevaisuuden hyvinvoinnin 

tekijöinä (n = 163) muodostui vastaajista, joille tuttu ja turvalliseksi koettu 

ympäristö oli suuressa merkityksessä hyvinvointia tuottavana tekijänä. Tärkeää 

hyvinvoinnin kokemiselle oli myös se, että luontoa oli lähellä, niin luonnontilassa 

olevaa luontoa kuin myös ihmisen muokkaamaa luontoa. Ympäristön kokeminen 

myös laajemmin oli tälle ryhmälle tärkeä. He pitivät hyvinvointinsa kannalta 

tärkeänä sitä, että heillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus liikkua ja matkustella 

itsenäisesti oman elinpiirinsä ulkopuolelle. Vastaajat tässä ryhmässä pitivät 

ydinperheen merkitystä suurena hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. He pitivät 

myös suuressa arvossa sitä, että heillä on toimivat lähiyhteisöt kuten ystävät, 

sukulaiset ja naapurit, joilta tarvittaessa myös saa apua.  

Ryhmän tyypillisin edustaja on nainen (60 %), joka elää parisuhteessa, joko 

avoliitossa (10 %) tai avioliitossa (72 %) tai on jäänyt leskeksi (7 %, kaikista 

leskistä (n = 22) kuitenkin 54 % kuuluu tähän ryhmään). Hän asuu esikaupunki 

alueella tai maaseudulla, on koulutukseltaan ammatillisen opiston, kansakoulun 

tai ammattikoulun käynyt ja tällä hetkellä työssä, osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeel-

lä. Miehet muodostavat siviilisäädyltään ja asuinpaikaltaan samankaltaisen 

ryhmän kuin naiset, mutta ovat koulutukseltaan pääosin ammattikoulun tai 

kansakoulun käyneitä ja pääosin osa-aikaeläkkeellä, työssä tai työkyvyttömyys tai 

sairaseläkkeellä. (Liitekuviot 4.) Ristiintaulukoiden (Liitetaulukko 5) avulla 

saatiin kuviin tarkempia selittäviä tekijöitä. Maaseudulla asuvista (n = 94) 54 % 

kuului tähän ryhmään, samoin taajamassa asuneista (n = 60) 45 % ja esikaupun-

gissa (n = 91) asuvista 53 % kuuluivat ryhmään 1. Vastaajat tässä ryhmässä olivat 

koulutukseltaan kansakoulun (28 %), ammatillisen opiston (25 %) ja ammattikou-

lun (23 %) käyneitä. Ryhmän jäsenistä oli vastaushetkellä 39 % eläkkeellä ja 32 

% työssä olevia, osa-aika eläkkeellä ryhmästä oli 12 %. 

Tuttu elinympäristö ja suppeat lähiyhteisöt hyvinvoinnin tekijöinä (n = 82) 

käsitti vastaajat, joille oman elinympäristön tuttuus ja turvallisuus olivat suuressa 

merkityksessä hyvinvointia tuottavana tekijänä. He eivät ottaneet kantaa siihen, 

millainen merkitys luontoympäristöllä heille on. Sen sijaan mahdollisuus liikkua 

itsenäisesti oli heille hyvinvointia tuottava tekijä tulevaisuudessa. Ydinperheellä 

oli erittäin suuri merkitys heidän kokemalleen hyvinvoinnille tulevaisuudessa. 
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Sen sijaan lähiyhteisöjen kuten sukulaisten, ystävien tai naapureiden merkitys 

hyvinvointia tuottavana tekijänä oli heille merkityksetön. 

Ristiintaulukoiden (liitetaulukot 9) tuottamat selittävät tekijät näyttävät siltä, 

että edellä kuvatun tulevaisuudenkuvan jakavat pääosin miehet, sillä heitä 

ryhmässä oli 63 % vastaajista. Enemmistö tässä ryhmässä oli naimisissa tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa eli 83 %. Leskiä ja eronneita oli vastaajista 6 % 

molempia eli he muodostivat toiseksi suurimaan osuuden ryhmän vastaajista. 

Vastaajien koulutustausta muodostuu ammatillisesta opisto- (27 %), yliopisto 

(25 %) ja kansakoulu tasoisesta (23 %) koulutuksesta. Heistä 39 % oli jo eläk-

keellä ja 35 % vielä työelämässä.  

Suppea lähiympäristö ja suppeat lähiyhteisöt hyvinvoinnin tekijöinä (n = 77) 

muodostui vastaajista, joille tuttu ja turvalliseksi koettu ympäristö tuotti hyvin-

vointia. Heille myös luontoympäristön läheisyys oli merkityksellinen. Ydinperhe 

oli myös merkityksellinen hyvinvoinnin tekijä, mutta lähiyhteisöjen, kuten 

ystävien sukulaisten ja naapureiden, merkitys hyvinvointia tuottavan tekijänä oli 

tälle ryhmälle merkityksetön. Hyvinvoinnin kokemisen kannalta tälle ryhmälle oli 

myös pieni merkitys sillä, oliko heillä tulevaisuudessa mahdollista matkustaa tai 

liikkua paikasta toiseen itsenäisesti.  

Tulevaisuudenkuvan jakavat pääosin parisuhteessa eli avo- tai avioliitossa 

asuvat naiset sekä lesket. He asuvat pääosin maaseudulla, taajamassa tai esikau-

punkialueella. Koulutukseltaan he ovat kansakoulun, lukion tai ammattikoulun 

käyneitä ja ovat työttöminä, osa-aika eläkkeellä, eläkkeellä tai sairaseläkkeellä. 

Ristiintaulukoiden (liitetaulukot 9) mukaan naisten osuus tässä ryhmässä oli 

suurin eli 57 %. Vastaajat tässä ryhmässä olivat koulutukseltaan kansakoulun (33 

%), ammattiopiston (25 %) ja ammattikoulun (22 %) käyneitä. Vastaajista oli 

eläkkeellä suuri osa eli 42 % ja työssä 18 %. Sairaseläkkeellä tai työkyvyttö-

myyseläkkeellä tästä ryhmästä oli kumpiakin 8 % ja kuvion mukaan sairaseläk-

keellä olevat ovat lähinnä ryhmää 3. Vaikka ryhmäjaossa sairaseläkkeellä olevien 

määrä jää 8 %:iin, on kaikista sairaseläkkeellä olevista vastaajista (n = 12) 50 % 

tässä ryhmässä 

5.2 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut erilaisten 
toimintaympäristöjen ja resurssien näkökulmasta 

Tarinoissa palvelukuvaukset käsittivät sosiaali- ja terveyspalveluita laajempia 

kuvauksia eri palveluista, mutta tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaisesti 

analyysissa on keskitytty tarkastelemaan sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia 
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tulevaisuudenkuvia. Tarinoista erottui selkeästi kaksi tulevaisuuteen liittyvää 

teemaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden toimintaympäristöistä ja 

resursseista. Näistä kahdesta teema-alueesta laadittiin edelleen väittämiä, joiden 

tavoitteena oli tarkastella eri palvelujen tuottajien merkityksiä sekä sitä miten 

todennäköisenä ja toivottavana vastaajat pitävät palveluiden toimintaympäristöi-

hin ja resursseihin liittyviä väittämiä. Taulukossa 7 on esitetty laadullisen 

analyysin tuottamat teemat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Taulukko 6. Tarinoista (n = 39) muodostetut teemat sosiaali- ja terveyspalveluista 

tulevaisuudessa. 

Yhdistävä teema Pääteemat Yläteemat Alkuperäiset ilmaisut 

Tulevaisuuden 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

Palveluiden 

toimintaympäristöt 

tulevaisuudessa 

Yksityinen 

toimintaympäristö 

 

Monikulttuuriset 

toimintaympäristöt 

 

Yhteisölliset 

toimintaympäristöt 

”Kunnallisessa hoitolaitoksissa ovat 

sijoitettuna sellaiset henkilöt, joilla ei ole 

varaa ostaa itselleen mitään palveluita. 

Hoitolaitos tarjoaa vain peruspalvelut 

(ruoka-, lämpö- ja asumispalvelut).” (T3/3) 

”Kroonisesti kokoaikaista huolenpitoa 

tarvitsevien tilanne on häpeällinen. Monet 

ovat suurissa laitoksissa ja jopa 

ulkomailla.”(P3/5)  

”Palveluja tarjotaan kotiin ja yhteisöihin, 

joihin ikäihmiset ovat kotiutuneet osaksi 

monipuolista ja eri-ikäisistä koostuvaa 

yhteisöä.”(P1/5)  

”Ikäihmiset 

kokoontuvat ”seniorikeskuksiin” 

harrastamaan, saamaan hoitoa ja 

kuntoutusta sekä hakemaan monipuolisia 

arjen palveluita.”(P1/3) 

”Asun yhteisössä neljän muun naisen 

kanssa isossa kerrostalossa, joissa 

jokaisella on oma huone ja yhteinen 

keittiö ja olohuone. Laitamme jokainen 

osan eläkkeestämme yhteiseen kassaan 

josta maksamme asumiskustannukset ja 

ostamamme palvelut.”(T1/2) 
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Yhdistävä teema Pääteemat Yläteemat Alkuperäiset ilmaisut 

Palveluiden 

resurssit 

tulevaisuuden 

Etä-/virtuaaliteknologia

 

Monikulttuurinen 

hoitohenkilökunta 

 

Monikulttuurinen 

palvelujärjestelmä 

 

Ennakointi 

”Teknologiankehitys jatkuu ja sitä 

hyödynnetään ikäihmisten hoidossa: 

robotit hoitavat ja inhimillisyys häviää.” 

(T3/5) 

”Teknologia on tullut palveluihin, 

vanhusten peseminen tapahtuu 

pesuautomaateissa ja ruoat haetaan 

automaateista.” (P3/1)  

”Ja se langaton yhteys 

terveyskeskukseen. Sellaisia rannekkeita 

saa, aivan vaivan mukaan. Sydämen 

toimintaa ja verenpaineita voivat mitata ja 

seurata ja on se vaan ihmeellistä, ettei 

verensokeria tarvitse pistää, vaan se 

jollain ihmeellisellä tavalla mittaa arvon 

ihon läpi.” (P4/4) 

”Hoitajina ovat vierasmaalaiset, jotka eivät 

kykene kommunikoimaan vanhusten 

kanssa silloin kun näillä olisi ”selvä 

hetki”.”(P3/5) 

”Minulle ja vaimolleni on laadittu 

henkilökohtaiset kunto-ohjelmat, ja 

ruokailuohjeet, jotka rytmittävät päivä- ja 

viikko-ohjelmaamme.”(P3/3) 

”Tutkimukset osoittivat, että dementiaa 

aiheuttavat sairaudet voidaan torjua ja 

lääkitä tuloksellisesti.”(P1/8) 

Tarinoissa palveluiden toimintaympäristöt muodostuivat yksityisestä, yhteisölli-

sistä ja monikulttuurisista toimintaympäristöistä. Koti palvelujen toimintaympä-

ristönä oli tarinoissa hallitsevin. Palveluita kotiin tuottivat niin julkiset palvelului-

den tuottajat kuin järjestöjen ja yritystoimintaan perustuvien palvelujen tuottajat. 

Palveluita ostettiin sen mukaan, mitä tarvittiin ja mihin oli taloudellisesti varaa. 

Palvelujen toimintaympäristönä koti saattoi olla kuvauksissa niin hallitseva ja 

konkreettinen, että oma yksityisyys ja rauha koettiin häiriintyneeksi. Palveluiden 

eri tuottajina esiintyivät niin kaupan, postin, sosiaali- ja terveydenhuollon 

henkilöstö kuin myös seurakunnan ja järjestöjen työntekijät. Palveluihin liittyvä 

teknologiapainotteisuus taas toi kotiin laitteidenhuoltohenkilöstöä ja turvallisuus-

ala omaansa. Näin kotiin tulevien palvelutoimijoiden päivittäinen toimijajoukko 

oli melko mittavaa sen lisäksi, että tekninen laitteisto seurasi elämää tauotta. 
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Tarinoissa kuvattiin myös erilaisia yhteisöllisen asumisen muotoja, kuten 

omista elinpiireistä ja verkostoista muodostettuja, omaisista tai eri sukupolvista 

muodostuneita tai eriarvoistuneen yhteiskunnan johdosta muodostuneita muureil-

la suojattuja yhteisöjä. Näihin yhteisöihin liitettiin niin virallisten palvelujen 

muodot kuin epävirallisten palvelujen mahdollisuudet. Palveluiden yhteisöllisinä 

toimintaympäristöinä toimivat niin sanotut seniorikeskukset, wellness-keskukset 

tai ikäihmisten palvelukylät, joihin on keskitetty niin hyvinvointi-, harrastus-, 

kulttuuri-, sosiaali- kuin terveyspalvelutkin. Palvelujen toimintaympäristöt 

sairaaloista, palvelutaloista ja terveyskeskuksista olivat tarinoissa siirtyneet 

koteihin ja yhteisöllisiin asumis- ja palvelukeskuksiin. Yhteisöllisyyden on 

sanottu olevan näille sukupolville unelma, joka johtaa juurensa 1960-luvun 

nuoruuden yhteisöasumisen kokemuksista. Yhteisöllisyys on eräänlainen 

ideaalinen odotus, jossa samanmielisten kanssa jaetaan olemisen tavat ja sosiaali-

sen kanssakäymisen muodot. (Maffesoli 1995, Juntto & Vilkko 2005.)Yleisimmin 

nämä yhteisöllisyyden odotukset kohdistuvat perheeseen ja sukuun, mutta näissä 

tarinoissa se kohdistui voimakkaammin ikätovereihin ja samaa ideologiaa 

tunnustaviin ihmisiin.  

Vaarana tällaisille ikäihmisten asumiseen liittyville keskittymille nähtiin kui-

tenkin ikäihmisten palveluiden ja asumisen liiallinen keskittyminen, jolloin 

sukupolvien välille syntyy eriarvoistumista ja erkaantumista ja kanssakäyminen 

etääntyy ja vaikeutuu. Tämän nähtiin ajavan sukupolvet eriarvoiseen asemaan. 

Keskittyminen saattaisi aiheuttaa myös ikäihmisten eristäytymistä ja vieraantu-

mista nuoremmista sukupolvista ja näin aiheuttaisi tai ainakin kärjistäisi ennakko-

luuloja puolin ja toisin. 

Hoitolaitoksiin liittyvät palvelujen toimintaympäristöt koettiin uhkana ja ne 

saivat varsin synkkiä muotoja. Laitokset kuvattiin säilytyspaikkoina ja täyteen 

ahdettuina suurina toimintayksikköinä. Laitoksiin keskittyneet toimintaympäristöt 

liitettiin varattomuuteen ja yksinäisyyteen eli ne vanhukset, joilla ei ollut varaa 

ostaa palveluita kotiin sekä ne joilla ei ollut lähiyhteisöjä, joutuivat tarinoissa 

laitossäilytykseen. Laitoshoitoon liitettiin myös välttämättömimpään apuun 

liittyvät palvelut, kuten ruuan, asuinpaikan ja lämpimän ympäristön saaminen. 

Laitoksiin liitettiin myös yksityisyyden ja mielekkään tekemisen puuttuminen 

sekä ihmisarvon menetys. Suuret ikäluokat eivät halua asua tulevaisuudessa 

vanhustenkodeissa tai suurissa laitosmaisissa yksiköissä (Kärnä 2008). 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajien toimintaympäristöt olivat tarinoissa 

myös laajentuneet Suomen ulkopuolelle. Palvelujen tarjoajissa oli kansainvälisiä, 

yleensä Euroopan unionin alueelta tulevia palvelujen tarjoajia. Tämä saattoi 
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tarkoittaa myös sitä, että kilpailutuksen kautta ikäihmisiä sijoitettiin kauas 

kotiseudultaan, ulkomaille, mikäli se kustannusten suhteen tulisi edullisemmaksi.  

Henkilökuntarakenne tarinoiden mukaan kansainvälistyy. Tämän toisaalta 

koettiin tuovan vanhustyöhön monikulttuurista näkökulmaa ja lisäävän ikäänty-

miseen liittyvää arvomuutosta ja arvostusta. Toisaalta kansainvälistyvään 

hoitohenkilökuntaan liitettiin uhkia ja turvattomuuden tunteita, jotka pääosin 

liittyivät omalla äidinkielellä saataviin palveluihin. Turvattomuus liittyi henkilö-

kunnan kielitaidottomuuteen ja sitä kautta eriarvoiseen asemaan omalla äidinkie-

lellä saataviin palveluihin. Useissa tarinoissa kuvattiin, miten erityiskorvauksesta 

palvelut sai omalla äidinkielellään.  

Teknologia henkilökuntaa korvaavana hoitotyön suorittajana nähtiin lähes 

kaikissa tarinoissa suuremmassa tai pienemmässä roolissa. Robottien lisääntyvä 

käyttö terveydenhuollossa esiintyi leikkauksien suorittajina, ruuanjakajina ja 

pesuautomaatteina. Robottien myötä ihmiskontaktien määrän hoitotyössä koettiin 

vähentyvät ja hoivan ja hoidon inhimillisyyden katoavan. Tulevaisuuden sosiaali- 

ja terveyspalveluiden toimintaympäristöt ja resurssit muodostuivat tarinoissa 

lähes pääsääntöisesti lisääntyvässä määrin virtuaalisista etäpalveluista. Virtuaali-

set vuorovaikutteiset yhteydet sekä eritasoiset valvontalaitteet olivat merkittävä 

osa palveluiden toimintaympäristöä ja resursseja. Tarinoissa tuotiin esille, miten 

vitaalitoimintoja seuraavat anturit yleistyvät ja anturit ovat spesialisoituneet 

yksilön diagnosoituihin sairauksiin sekä yleistilan seurantaan. Tällaisen niin 

sanotun älylaitteen kehittäminen on jo käynnissä mm. älyvaatteiden muodossa. 

Lee (2010) tutki väitöstutkimuksessaan asiakkaalle tarkoitettua älypaitaa, jonka 

kankaaseen on kudottu useita erilaisia antureita. Anturien avulla lääkäri voi 

tulevaisuudessa seurata asiakkaan tilaan reaaliajassa ja tarvittaessa ne lähettävät 

signaalin seurantayksikköön heti jos asiakkaan tilassa tapahtuu muutoksia. 

Haasteeksi hän kuitenkin asettaa mittausten luotettavuuden edelleen kehittämisen. 

Jotta kaikki tietomäärä voidaan ongelmitta siirtää seurantayksikköön, joka voi 

olla terveyskeskus tai sairaala, tulee myös tietoliikenteen kapasiteetin laajeta 

huomattavasti. 

Virtuaaliympäristöt toimivat niin yhteydenpitovälineinä, toimintakyvyn ja 

terveydentilan mittaajina kuin turva- ja seurantalaitteina. Visio robottien ja 

etäyhteyksien lisääntymisestä ikäihmisten hoivassa on todellinen, sillä viime 

vuosina on kehitelty teknologisia ratkaisuja, joiden avulla ikäihmisten turvalli-

suutta ja kotona pärjäämistä voitaisiin tukea. Etärobottien ja etäyhteyksien 

välityksellä voidaan pitää yhteyttä, ohjata eri toiminnoissa sekä tehdä pieniä 

toimenpiteitä. Robotti välittää kuvapuheluja ja internet-palveluja, valvoo lääkkei-
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den ottoja ja mittaa säännöllisesti erilaisia pitoisuuksia sekä arvoja, kerää arvot ja 

lähettää ne reaaliajassa omaan terveyskeskukseen. (Savola & Riekki 2003.) 

Robotteja on myös jo nyt konkreettisessa käytössä. Esimerkiksi ”Menumat” on 

puhuva ateria-automaatti, joka on kotiin sijoitettava pakastimen, uunin ja 

tietokoneen yhdistelmä. Se lämmittää kotiin tuotavat ateriat ja muistuttaa 

ikäihmistä ruoka-ajoista. Helsingin kaupungilla ”menumaatit” ovat jo käytössä. 

(yle.fi/alueet/helsinki/2010/09/ateriaautomaatti_ruokkii_vanhukset_tulevaisuudes

sa_2003817.html.) 

Virtuaalisten yhteyksien nähtiin tarinoissa korvaavan tulevaisuudessa lähes 

täydellisesti kotisairaanhoitajien käynnit ja lääkärikäynnit. Lääkäripalveluiden 

fyysinen sijainti virtuaalilaitteiden ja -mittareiden kautta tarjottavien palveluiden 

myötä sijoittui tarinoissa pääosin suuriin kaupunkikeskuksiin. Haja-

asutuskeskuksiin ja maaseudulle lääkäripalvelut saatiin virtuaalisin yhteyksin. 

Yhdessä tarinassa kirjoittaja kuvasi, kuinka maksua vastaan voi saada lääkäripal-

velut virtuaalisesti suoraa kotiin. (vrt. Viherä 2011.) Reseptit ja lääkemääräykset 

hoidettiin tarinoissa virtuaalisesti tai sähköisesti. Erään tarinan mukaan reseptit 

uusittiin suoraan apteekkikeskuksiin, josta ne toimitettiin yhdessä kauppa- ja 

postipalveluiden kanssa suoraa asiakkaalle. Ahvenainen ym. (2009) puhuvat mm. 

reseptitakseista, jotka tuovat ikäihmisille lääkkeet suoraan kotiovelle. Teknologi-

an edistyessä ja yleistyessä on ilmeistä, että se muuttaa myös hoitohenkilökunnan 

työnkuvaa. Arvioiden mukaan tekniikan hoitamat rutiinit vapauttavat hoitohenki-

lökuntaa varsinaiseen hoitoon, mutta ne saattavat vähentää hoitohenkilökunnan 

fyysistä läsnäoloa kuten lääkärin kohtaamisia. Eittämättä teknologisten mittausten 

ja kontrollien avulla lääkäri saa asiakkaasta pitkän aikavälin tietoa, mutta voi 

etääntyä inhimillisestä kohtaamisesta ja inhimillisten tekijöiden ymmärtämisestä 

ihmisen elämässä. (Savola & Riekki 2003.) 

Teknologian mahdollinen läsnäolo seurantalaitteina ja turvalaitteina eivät 

kirjoittajien tarinoissa näyttäydy ilman kritiikkiä. Kirjoittajat kritisoivat sitä, 

miten ikääntymiseen liitetään usein kritiikitön seuranta ja valvonta ja miten 

ikääntyneen yksityisyyden suojaan ei enää tarvitse kiinnittää huomiota.  

”Talokin on niin täynnä elektroniikkaa, että vessassa istuminenkin hävettää. 

Tiedä kuinka moni seuraa, sitä miten suoli toimii. Olenkin opetellut hymyile-

mään koko ajan, etteivät luule, että huonosti menee. Kun koko ajan hymyilee, 

niin voihan se joku tulla katsomaan, uuden ensiapuklinikan kanssa, että mitä 

siellä papan päässä oikein on kun se noin hymyilyttää.” (P3/4) 
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Valvonnan näkökulmaan tuleekin kiinnittää yhä enemmän huomiota, mikäli 

teknologisia sovelluksia lisätään tulevaisuudessa. Esimerkiksi teknologisia 

sovelluksia esittelevissä artikkeleissa lähtökohtana on lähes aina valvottavan ja 

valvojan suhde, jonka välikappaleena on virtuaalinen tai teknologinen laite. (ks. 

Savola & Riekki 2003.) Teknologisten sovellusten ja virtuaalisovellusten 

visiointiin liittyi paitsi kriittistä pohdintaa myös uusia mahdollisuuksia. Teknolo-

giset laitteet nähtiin mahdollisuutena ja niiden käyttöön ollaan valmiita. Eräs 

mielenkiintoinen palveluiden resursseihin liitetty ominaisuus oli ennaltaehkäise-

vän toiminnan korostuminen. Niin sanottujen ikävalmentajien tuella valmentau-

duttiin ikääntymisen tuomiin toimintakyvyn muutoksiin ja pyrittiin ennaltaehkäi-

semään niitä. Valmentajat antoivat neuvoja ja ohjeita siitä, miten hyvä ravitsemus 

tukee terveyttä ja hyvinvointia sekä miten ihminen voi vaikuttaa hyvään ikäänty-

miseen (terveeseen ja toimintakykyiseen vanhuuteen). Valmentajalta voi myös 

saada ohjausta eri palveluista, ikäihmisille kuuluvista eduista sekä harrastus- ja 

toimintamahdollisuuksista. Tällaisia Gerontological Counseling –ammatti- 

henkilöitä on Yhdysvalloissa. He toimivat edellä mainittujen tehtävien lisäksi 

edunvalvontatehtävissä sekä toimivat eri ammattiryhmien kanssa yhteistyössä. He 

myös tukevat ja ohjaavat ikäihmisten perheitä ja läheisiä. Toiminnan ydin on 

asiakaslähtöisessä konsultoinnissa. (Maples & Abney 2006.) 

Dementoitumisen uhka koettiin tarinoissa suurena. Dementoivat sairaudet, 

kuten Alzheimerin tauti ja vaskulaariset dementiat, liitetään korkeaan ikään ja 

tulevaisuudessa erityisesti dementoituvien miesten osuuden on arvioitu lisäänty-

vän. (Vaarama & Voutilainen 2002, Kautto 2004, Vaarama 2004.) Tarinoissa mm. 

dementiaa aiheuttavien sairauksien syntymekanismeihin oli voitu tulevaisuudessa 

vaikuttaa ja siten dementoituvien sairauksien yleisyys oli vähentynyt. Ikääntymi-

seen liittyvien sairauksien ehkäisy oli esillä muutamassa tarinassa, sillä dementiaa 

aiheuttavat sairaudet koettiin ehkä suurimpana uhkana tulevaisuudessa. Tutkimus-

tiedon lisääntyessä uusien läpimurtojen kautta löytyvät parannuskeinot nähtiin 

tulevaisuudessa terveydenhuoltoon liittyvänä resurssina. (vrt. Kautto 2004.) Tämä 

korostui niin tarinoissa kuin asenteita tarkastelevissa havainnoissa. Toivottavana 

ja todennäköisenä pidettiin myös sitä, että ennaltaehkäisevien niin sanottujen 

elämäntapaohjelmien avulla on voitu vaikuttaa kuntouttavasti ja ylläpitävästi 

ikäihmisten fyysiseen toimintakykyyn. Ohjelmien tavoitteena oli tarinoissa 

aktivoida ikäihmisiä yhteisölliseen toimintaan ja erityisesti luovuutta tukevaan 

toimintaan. Tällaisen ennakoivan toiminnan lisääntymisen voisi olettaa siirtävän 

laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi sekä ennen kaikkea tuovan lisää toimintaky-

kyisiä ja elämänlaatua parantavia vuosia elämään. Tarinoista selkeästi esiin 
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nouseva teknologiamyönteisyys ja tieteen mahdollisuuksiin uskominen on ilmiö, 

jonka Riggs ja Turner (2000) tekivät omassa tutkimuksessaan Australian ”baby 

boomerseista”. He kuvasivat myös, miten nämä ikäluokat uskovat hyvään ja 

parempaan tulevaisuuteen, joka on seurausta sosiaalisesta joukkovoimasta. 

Tällainen tulevaisuudenusko näkyy myös näissä tarinoissa mm. yhteisöllisen 

toiminnan mahdollisuuksina tulevaisuudessa. 

Pääkomponenttianalyysin tuloksena muuttujista syntyi palvelujen tuottajien 

merkityksestä tulevaisuudessa neljä komponenttia ja eri tuen antajista neljä 

komponenttia (Liitetaulukko 10). Palvelujen tuottajien osuus tulevaisuudessa 

jakautui valtion ja kunnan tuottamiin palveluihin, yritysten tuottamiin palveluihin, 

järjestöjen ja yhdistysten tuottamiin palveluihin sekä seurakunnan tuottamiin 

palveluihin. Palvelujen tuottajista ei muodostunut näin olleen niin sanottua 

wellfaremix-tyylistä rakennetta, jossa palvelujen tuottajat yhdessä tuottavat 

erilaisin kombinaatioin ihmisten tarvitsemia palveluja, vaan palvelut tuotettiin 

selkeästi eri sektorien sisältä. Nykysuuntaus näyttäisi kuitenkin muodostuvan 

palveluiden erilaisista kombinaatioista ja monien julkisten palveluiden yksityis-

täminen on ollut viime vuosina varsin yleistä. Tilaaja-tuottaja-mallin mukaan 

erilaiset palvelut voidaan tilata tuottajalta ennalta asetettujen kriteereiden kuten 

esimerkiksi hinnan mukaan, jolloin tuottajana voi olla mikä tahansa tuottajataso, 

mikäli se täyttää annetut kriteerit. (Raunio 2008.) Tuen antajien merkitys sen 

sijaan muodosti mielenkiintoisen jaon. Omaiset tuen tuottajina muodosti odote-

tusti oman pääkomponenttinsa, mutta ystävien ja ikätovereiden sekä asukas- tai 

kyläyhdistysten merkitys sen sijaan toi esiin mielenkiintoisen kombinaation. 

Ikätovereista ja ystävistä muodostui kaksi toisistaan erottuvaan komponenttia. 

Komponentti 2 muodostui ystävien ja ikätovereiden sosiaalisesta ja arkitoimintoi-

hin liittyvästä tuesta. Komponentti 3 taas keskittyi ystävien ja ikätovereiden 

tarjoaman terveydenhuoltoon ja kiinteistön huoltoon liittyvän tuen merkitykseen. 

Ympäristön ja yhteisöllisen toiminnan merkitys muodostaa oman osa-alueensa 

mahdollisena tuen antajana tulevaisuudessa (Liitetaulukko 11). 

Edelleen pääkomponenttianalyysin tuottamista komponenteista muodostettiin 

luokiteltuja summamuuttujia, joita edelleen tarkasteltiin klusterianalyysin avulla 

muodostaen näistä niin sanottuja klustereita eli ryhmiä. Palveluiden tuottajien ja 

tuen antajien merkityksestä muodostin 2–5 ryhmäkeskusta käsittäviä klusteriajoja. 

Lopullisessa analyysissa olen päätynyt kolmen klusterin ryhmittelyyn eli ryhmä-

keskukseen, sillä pienempi jako tuotti kaksi vastakkaista ryhmäkeskusta. Neljässä 

kaksi ryhmäkeskusta oli niin samankaltaisia, että mielekkäintä oli tarkastella 

jakoa kolmella. Ryhmäkeskukset muodostuvat 335 vastaajan vastuksista, ja kato 
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käsitti 70 vastaajaa. Vastaajista muodostui kolme ryhmää (Liitetaulukko 12) sen 

mukaan, millainen merkitys heille oli eri palvelujen tuottajilla eri palveluissa sekä 

eri tuen antajilla tulevaisuudessa. Ryhmistä muodostettiin kolme tulevaisuuden-

kuvaa: 1. yhteiskuntavastuuseen ja suppeisiin lähiyhteisöihin luottava tulevaisuu-

denkuva, 2. monipuoliseen palveluverkostoihin ja laaja-alaisiin lähiyhteisöihin 

luottava tulevaisuudenkuva ja 3. julkisiin terveyspalveluihin ja omaan selviytymi-

seen luottava tulevaisuudenkuva.  

Vastaajista (n = 335) 48,6 % sijoittui yhteiskuntavastuuseen ja suppeisiin lä-

hiyhteisöihin luottaviin (n = 163). Ryhmä muodostui ihmisistä joille julkisen 

sektorin kuten valtion ja kunnan tuottamilla palveluilla oli suurempi merkitys 

kuin yksityisen puolen palveluilla tulevaisuudessa. He eivät nähneet yritysten tai 

järjestöjen tuottamilla palveluilla suurtakaan merkitystä. Vielä vähemmän he 

kokivat seurakunnan olevan tulevaisuuden palveluiden tuottajana tulevaisuudessa. 

Heidän tulevaisuudenkuvansa palveluiden järjestäjästä muodostui yhteiskuntavas-

tuuseen painottuvasta palvelujärjestelmästä. Tuen antajana omaiset olivat 

ensisijaisesti heille tärkeitä. Ikätovereiden ja ystävien merkitys korostui sosiaali-

sen tuen antajana, mutta muunlaisen tuen antajiksi heitä ei mielletty. Lähiyhteisö-

jen, kuten asukastupien ja kyläyhteisöjen, tuki oli merkityksetön, ehkä siksi, ettei 

niitä ollut tarjolla tai niitä ei mielletty oman elämän tuen antajiksi. On mahdollista 

ettei näiden lähiyhteisöjen toimintaa tunnettu eikä niitä osattu mieltää osana 

tukijärjestelmää. 

Ryhmä koostuu tasapuolisesti miehistä ja naisista. Miesten osuus kuitenkin 

näyttäisi olevan suurempi. Tässä ryhmässä vastaajat näyttäisivät olevan aviolii-

tossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Ryhmä muodostuu kuvien (liitekuviot 5) 

perusteella taajamassa tai maaseudulla asuvista, mutta pieni osa heistä on 

esikaupunkialueelta sekä kaupunki- tai kuntakeskuksista. Koulutustaustoiltaan he 

ovat ammatillisen opiston tai yliopiston käyneitä. Ryhmä muodostuu pääosin 

työssä ja osa-aikaeläkkeellä olevista. Ristiintaulukoiden (liitetaulukot 7) mukaan 

ryhmän selittävät tekijät tarkentuvat seuraavasti. Ylipuolet tähän ryhmään 

kuuluvista (52,7 %) oli miehiä. Koska avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhtees-

sa koko havaintoryhmässä oli enemmistö, myös tässä ryhmässä 73 % vastaajista 

oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Eronneita oli tässä ryhmässä 

seuraavaksi eniten eli 8 %, loput siviilisäädyn edustajat (avoliitto, leski, naima-

ton) olivat varsin tasaisesti edustettuina 4–6 %:n osuuksilla. Koulutustaustaltaan 

he olivat pääosin ammatillisen opiston (31,7 %), ammattikoulun (23,6 %) ja 

kansakoulun (17,4 %) käyneitä. Yliopistokoulutuksen (n = 40) saaneista puolet (n 

21) kuului tähän ryhmään. Heitä ryhmästä oli 13 %. Suurin osa eli 40 % ryhmästä 
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oli jo työeläkkeellä. Työssä heistä oli 25,5 % ja osa-aikaeläkkeellä 10 %. Työttö-

mistä (64 %, 9/16) ja sairaseläkkeellä (75 %, 9/12) olevista suurin osa kuului 

tähän tyhmään. Ryhmän muodostamista vastaajista 29 % asui esikaupunkialueella 

ja 26 % maaseudulla. 20 % asui taajamassa ja 15 % kaupungin ydinkeskustassa. 

Asuinpaikaltaan ryhmä muodostui siis varsin tasaisesti. Näin ei voida katsoa, että 

tässä aineistossa asuinpaikalla olisi merkittävää selitysvoimaa tulevaisuudenku-

van muotoutumisessa. 

Monipuolisiin palveluverkostoihin ja laaja-alaisiin lähiyhteisöihin luottavat 

(n = 79) muodostuivat vastaajista, joille tyypillisintä oli laaja-alaisuus ja myöntei-

syys erilaisten palvelukombinaatioiden mahdollisuudesta tulevaisuudessa. Heille 

kuitenkin julkinen eli yhteiskuntavastuullinen palvelutuottaja oli suuremmassa 

merkityksessä kuin muut tuottajat. Tähän ryhmään kuuluvilla on laaja-alaiset 

sosiaaliset lähiverkostot, jotka muodostuvat omaisista, ystävistä ja ikätovereista 

sekä heidän ympäristöstään. Näillä verkostoilla on heille suuri merkitys tulevai-

suudessa arjen erilaisissa tuen tarpeissa. Huomattavaa oli se, miten ystävien ja 

ikätovereiden merkitys oli yhtä suuri kuin omaisten antaman tuen merkitys. 

Omaisten antama tuki ei siis mennyt ystävien ja ikätovereiden tarjoaman tuen 

edelle, vaan niiden merkitys oli yhtä suuri. Myös ympäristöstä muodostuvien 

lähiverkostojen kuten asukasyhdistysten tai kyläyhdistysten tarjoama tuki oli tälle 

ryhmälle suuressa merkityksessä. Laaja-alaisten palveluiden ja laajojen lähiyhtei-

söjen merkitys tulevaisuudessa näyttäytyi tälle ryhmälle monipuolisena palvelu-

kenttänä, joka eri palvelujen tuottajien kautta tarjoaa heille joustavan palvelujen 

saatavuuden. Palvelut ovat näin räätälöitävissä ja sovitettavissa muuttuviin 

tarpeisiin ja ne on mahdollista kilpailuttaa. Tämä tulevaisuudenkuva edellyttää, 

että ikäihmisillä on taloudelliset resurssit maksaa palveluistaan.  

Tämä ryhmä muodostui pääosin naisista, jotka ovat parisuhteessa joko avo- 

tai avioliitossa, mutta heissä on myös leskiä. He asuvat esikaupunkialueella, 

taajamassa ja maaseudulla. He ovat pääosin ammatillisen opiston ja yliopiston 

käyneitä ja ovat tällä hetkellä työssä, osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeellä. Ristiintau-

lukoiden (liitetaulukot 13) tuottamien tarkempien selittävien tekijöiden mukaan 

ryhmässä naisten osuus oli suurempi, 65,8 %. Naimisissa tai rekisteröidyssä 

parisuhteessa oli 68 %. Huomattavaa oli kuitenkin se, että 23 % ryhmään 

kuuluvista siviilisäädykseen ilmoitettu status naimaton, eronnut tai leski tulkitaan 

”sinkuiksi” tai yksinasujiksi. Tämä oletus jäi tässä yksinomaan tulkinnan ja 

oletuksen varaan, sillä kyselylomakkeessa ei tätä tietoa tarkennettu. Jos kuitenkin 

näin voitaisiin olettaa, on yksinasujien osuus tässä ryhmässä huomattavasti 

suurempi kuin toisissa. Koulutukseltaan ryhmä muodostui kansakoulun (39 %), 
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ammattikoulun (27 %) ja ammatillisen opiston käyneistä (15 %). Työeläkkeellä 

heistä oli 35 % ja työssä 34 %. Suurin osa eli 28 % vastaajista asui maaseudulla ja 

24 % esikaupunkialueella.  

Julkisiin terveyspalveluihin ja omaan selviytymiseen luottavat (n = 93) muo-

dostuivat vastaajista, joille eri palveluntuottajien merkitys tulevaisuuden palve-

luissa oli pieni tai merkityksetön. Heille merkitystä oli ainoastaan sillä, että 

yhteiskuntavastuulliset julkiset palvelut ovat tulevaisuudessakin valtion tai 

kunnan tuottamia. Järjestöjen ja seurakunnan palvelujen merkitys oli heille pieni 

eivätkä he ottaneet kantaa siihen, miten suhtautuvat yritysten tuottamiin palvelui-

hin. Heille oli pieni merkitys, sillä saavatko he tulevaisuudessa sosiaalista tai 

arkitukea. Heille omaisten ja läheisten antaman tuen merkitys näyttäytyi pienenä 

tai merkityksettömänä. Taustalla voi olla verkostojen suppeus tai etäiset suhteet 

omaisiin. 

Tämän ryhmän muodostivat naimattomat ja avioliitossa olevat miehet (55 %), 

jotka asuvat pääosin maaseudulla tai taajamassa, mutta osa myös kunta- ja 

kaupunkikeskuksissa. He ovat koulutukseltaan kansa- tai oppikoulun käyneitä 

sekä ammatillisen opiston tai yliopiston käyneitä. He ovat osa-aikaeläkkeellä, 

eläkkeellä tai sairaseläkkeellä, osa heistä on vielä työelämässä. Koulutukseltaan 

ryhmään kuuluvat olivat ammatillisen opiston (27 %) ja ammattikoulun (22 %) 

käyneitä. 22 %:lla oli koulutustaustanaan kansakoulu ja 16 %:lla yliopisto. 

Yliopiston käyneistä 37 % (15/40) kuului tähän ryhmään. Työelämässä ryhmän 

jäsenistä oli 25,5 % ja työeläkkeellä 44 %. 

Palveluihin kohdistettuja tulevaisuuteen liitettäviä asenneväittämiä (51) tar-

kasteltiin sekä niiden toivottavuuden että todennäköisyyden näkökulmasta. 

Pääkomponenttianalyysin tuloksena todennäköisyyttä tarkastelevista asenneväit-

tämistä syntyi 7 komponenttia 41 väittämästä (analyysista poistetut väittämät 

eivät latautuneet komponenteille ja niillä oli alhaiset kommunaliteettiarvot) ja 

toivottavuutta tarkastelevista väittämistä 8 komponenttia 36 väittämästä. Asenne-

väittämät pyrittiin muodostamaan niin, että ne kartoittaisivat vastaajien asenteita 

erilaisten palveluiden toimintaympäristöistä ja resursseista (Liitetaulukko 14). 

Todennäköisyyttä kartoittavista seitsemästä komponentista jokaisesta muo-

dostettiin luokitellut summamuuttujat, joita edelleen tarkasteltiin klusterianalyy-

sin eli ryhmittelyanalyysin avulla. Analyysi tuotti kolme toisistaan erottuvaa 

tulevaisuudenkuvaa, jotka kuvaavat vastaajien näkemyksiä tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyspalveluiden todennäköisistä toimintaympäristöistä ja resurs-

seista. Analyysissa oli mukana 309 havaintoa ja kato oli 96 havaintoa (Liitetau-

lukko 15). 
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Monipuolisten palveluverkostojen ja yhteisöllisesti keskistettyjen palvelukes-

kusten todennäköisyys (n = 137). Ryhmään kuuluvat pitivät todennäköisenä sitä, 

että tulevaisuudessa on monipuolisia eri palvelujen tuottajien tuottamia palveluita, 

joista ikäihmisillä on mahdollisuus valita. He näkevät myös todennäköisenä sen, 

että aktivoiviin ja ennakoiviin palveluihin kiinnitetään entistä enemmän huomio-

ta. Näillä palveluilla tarkoitetaan ikääntyvien fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä 

kuntouttavaa ja yläpitävää toimintaan, joka ikään kuin valmentaa ikääntymiseen. 

Tarinoissa puhuttiin niin sanotuista ikävalmentajista, jotka kuntoilun ja yhteisölli-

sen toiminnan kautta tukevat ja ylläpitävät fyysistä toimintakykyä ja sosiaalisia 

verkostoja. Ryhmä pitää myös todennäköisenä sitä, että ikäihmisten palvelut ja 

asuminen keskittyvät. Ryhmä sen sijaan pitää melko epätodennäköisenä sitä, että 

yhteisölliset ja yhteisvastuulliset palveluresurssit lisääntyisivät tulevaisuudessa. 

Tulevaisuudenkuvan jakavat sekä miehet että naiset, jotka ovat avioliitossa tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa ja asuvat taajamissa tai maaseudulla sekä esikau-

pungeissa. Heissä on kansakoulun, ammattikoulun ja ammatillisen opiston 

käyneitä sekä muutamia yliopiston käyneitä. Työssä heistä on osa, mutta lähinnä 

ryhmäkeskusta ovat osa-aika eläkkeellä, eläkkeellä ja sairaseläkkeellä olevat. 

Ristiintaulukoiden (liitetaulukot 16) tuottamat selittävät tekijät tukevat korres-

pondenssikuvausta. Miesten osuus tässä ryhmässä on hieman isompi eli heitä on 

55 % ryhmästä ja naisia 45 %. 74 % ryhmän jäsenistä on avioliitossa tai rekiste-

röidyssä parisuhteessa. Vaikka kuvissa (liitekuviot 6) eronneet, lesket ja naimat-

tomat ovat ryhmän 1 keskuksesta melko kaukana, sijoittuivat eronneista 30 %, 

leskistä 50 % ja naimattomista 45 % tähän ryhmään. Ryhmän jäsenistä 30 % asuu 

maaseudulla ja 27 % taajamissa. Kaikista maaseudulla asuvista (n = 86) 44 % 

sijoittui tähän ryhmään. Myös taajamissa asuvista suurin osa eli 59 % sijoittui 

tähän ryhmään. Koulutukseltaan ryhmän jäsenet ovat pääosin kansakoulun (26 %) 

tai ammattikoulun käyneitä (26 %). Ammatillisen opiston oli tässä ryhmässä 

käynyt 23 %, ja ammatillisenopiston käyneistä suurin osa eli 43 % sijoittuikin 

tähän ryhmään. Yliopiston käyneistä 34 % sijoittui tähän ryhmään. Eläkkeellä 

olevat olivat enemmistönä (38 %) ja työssä olevia oli 28 %. Huomattava osa 

työssä olevista eli 43 % sijoittui tähän ryhmään, samoin eläkkeellä olevista (43 

%). Sairaseläkkeellä olevat sijoittuivat kuvassa lähelle tämän ryhmän keskusta, 

mutta heidän osuutensa ryhmäjaosta oli kuitenkin ainoastaan 4 %. Sen sijaan 

kaikista sairaseläkkeellä olevista suurin osa (67 %) sijoittui tähän ryhmään. 

Huomioitavaa on myös se, että työttömistä 39 % sijoittui havaintojen perusteella 

tähän ryhmään.  
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Monipuolisten teknologia avusteisten ja perhekeskeisten sosiaali- ja terveys-

palveluiden todennäköisyys (n = 90) Ryhmä pitää erittäin suurena todennäköisyy-

tenä sitä, että palveluiden monipuolisuus ja palveluiden tuottajien moninaisuus 

lisääntyvät tulevaisuudessa. Tämä ryhmä piti toisia ryhmiä todennäköisempänä 

sitä, että etäteknologiset ja virtuaaliset sovellukset tulevat lisääntymään tulevai-

suudessa osana palveluiden resursseina. He pitivät myös todennäköisenä sitä että 

perhekeskeiset palveluresurssit eli omaisten ja läheisten osuus hoivan ja hoidon 

resurssina tulee todennäköisesti lisääntymään. Aktivoivien ja ennakoivien 

palveluiden lisääntymistä pidettiin myös todennäköisenä. Todennäköisenä 

pidettiin myös sitä, että ikäihmisten palvelut ja asuminen keskittyvät tulevaisuu-

dessa omiksi alueikseen seniorikyliin tai keskitetyn suuremman kombinaation 

yhteyteen, kuten tarinoissa esiintyneisiin wellness- tai seniorikeskuksiin. Yhtei-

söllisiä ja yhteisvastuullisia palveluresursseja sen sijaan pidettiin epätodennäköi-

senä.  

Korrespondenssianalyysin (liitekuviot 6) mukaan tulevaisuudenkuvan muo-

dostavat parisuhteessa ja esikaupungeissa ja maaseudulla asuvat naiset. He ovat 

koulutukseltaan kansakoulun, ammattikoulun yliopiston ja ammatillisen opiston 

käyneitä ja olivat vastaushetkellä osa-aikaeläkkeellä, eläkkeellä tai sairas- tai 

työkyvyttömyyseläkkeellä. Ristiintaulukoiden (liitetaulukot 16) mukaan naisten 

osuus ei kuitenkaan ole niin merkittävä, kuin kuva antaisi ymmärtää. Miesten 

osuus myös tässä ryhmässä oli suurempi eli 52 %. Kuitenkin kaikista naisista 

30 % sijoittui tähän ryhmään, kun taas miehistä 28 %. Tämä selittää kuviossa 

naisten läheisemmän sijainnin verrattuna miehiin. Avioliitossa tai rekisteröidyssä 

parisuhteessa ryhmään sijoittuvista oli 69 %. Kaikista avioliitossa tai rekiste-

röidyssä parisuhteessa olevista tähän ryhmään sijoittui 28 %. Eronneista 39 %, 

naimattomista 38 % ja leskistä 35 % sijoittui tähän ryhmään eli heidän osuutensa 

oli verrattain merkittävä vaikkakin ryhmäjaossa heidän osuutensa jäi 8–10 %:iin 

ja kuvissa he jäävät melko kauas ryhmäkeskuksesta. Ryhmään sijoittuvista suurin 

osa eli 27 % asui joko maaseudulla tai esikaupunkialueella. 23 % ryhmästä asui 

taajamassa, mutta kaikista taajamassa asuneista 64 % sijoittui tähän ryhmään. 

Kaupunkien ydinkeskustoissa asuvista 28 % sijoittui tähän ryhmää ja kuntakes-

kuksissa asuvista 13 %. Maaseudulla asuvista 28 % sijoittui tähän ryhmään. 

Koulutusjakaumaltaan ryhmä koostuu kansakoulun (30 %), ammattikoulun (26 

%) yliopiston (16 %) ja ammatillisen opiston (13 %) käyneistä. Kansakoulun 

käyneistä (n = 77) 35 %, ammattikoulun (n = 75) 31 % ja yliopiston (n = 41) 

käyneistä 34 % sijoittui tähän ryhmään. Ammatillisen opiston käyneistä 16 % 
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sijoittui tähän ryhmään. Ryhmä koostui pääosin eläkkeellä olevista (38 %) ja 

työssä käyvistä (28 %).  

Ryhmä 3 (n = 82) myös ryhmä 3 piti suurena todennäköisyytenä sitä, että 

palveluiden monipuolisuus ja palveluiden tuottajien moninaisuus lisääntyvät 

tulevaisuudessa. Sen sijaan he eivät pitäneet todennäköisenä, että yhteisölliset ja 

yhteisvastuulliset palveluresurssit lisääntyisivät tulevaisuudessa. Epätodennäköi-

senä he pitivät myös sitä, että ikäihmisten palvelut ja asuminen keskittyisivät.  

Tulevaisuudenkuva (liitekuviot 6) muodostui sekä miesten että naisten mieli-

piteistä. He asuvat pääosin kuntakeskuksissa sekä kaupungin ydinkeskustassa. 

Lähinnä ryhmäkeskittymää ovat naimattomat, avioliitossa elävät sekä eronneet. 

Koulutukseltaan he ovat pääosin ammatillisen opiston tai yliopiston käyneitä. 

Ristiintaulukoinnilla (liitetaulukot 16) saadaan esiin miesten ja naisten prosentu-

aaliset osuudet ryhmässä. Miehiä on tässäkin ryhmässä naisia enemmän eli 54 %, 

mutta kaikista miehistä vähiten sijoittui tähän ryhmään eli 26 %. Myös naisista 

vähiten (27 %) sijoittui tähän ryhmään. Eronneista 30 % sijoittui tähän ryhmään, 

vaikka heidän osuutensa ryhmästä jäi 8 %:iin. Muutoin ryhmästä enemmistö 

muodostui avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevista (76 %), kuten 

aiemminkin, sillä heitä on aineistossa enemmistö. Silti kaikista avioliitossa tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa olevista 28 % kuuluu tähän ryhmään. Osuus on 

sama kuin ryhmässä 2. Ryhmästä 14 % asui kuntakeskuksessa ja 15 % kaupunki-

en ydinkeskustassa. Sitä vastoin kaikista kuntakeskuksista asuvista 35 % ja 25 % 

kaupunkien ydinkeskustoissa asuvista sijoittui tähän ryhmään, mikä selittää 

kuvien tulkintaa. Sitä vastoin esikaupunkialueella asuvista 36 % sijoittui tähän 

ryhmään. Kaikista ammatillisen opiston käyneistä 40 % ja 32 % yliopiston 

käyneistä sijoittui tähän ryhmään. Kansakoulun käyneistä 18 % sijoittui ryhmään. 

Suurin osa eli 48 % ryhmän jäsenistä oli tällä hetkellä eläkkeellä ja työssä oli 27 

%. Osa-aika tai työkyvyttömyyseläkkeellä oli 7 %. Työttömistä 38 % sijoittui 

tähän ryhmään. Yhtä monta sijoittui myös ryhmään 1.  

Mielenkiintoista oli, ettei mikään näistä tulevaisuudenkuvista ottanut kantaa 

siihen kuinka todennäköistä on, että tulevaisuudessa terveyspalvelut yksityiste-

tään, erityisesti erikoislääkäripalvelut ja että ne keskitettäisiin suuriin asutuskes-

kuksiin ja kaupunkeihin. Ryhmät 1 ja 3 eivät ottaneet myöskään kantaa etätekno-

logisten ja virtuaalisten sovellusten lisääntymiseen osana palveluresursseja tai 

siihen, että perhekeskeiset resurssit palveluissa lisääntyisivät tulevaisuudessa.  

Toivottavuuden kahdeksasta komponentista (Liitetaulukko 17) muodostettiin 

myös uudelleenluokitellut summamuuttujat. Näillä summamuuttujilla muodostet-

tiin klusterianalyysilla jälleen kolme toisistaan poikkeava tulevaisuudenkuvaa, 
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jotka kuvaavat vastaajien näkemyksiä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelui-

den toivottavista toimintaympäristöistä ja resursseista. Analyysissa oli 229 

havaintoa, kato 176 (Liitetaulukko 18).  

Ennakoivan ja monipuolisten palveluverkostojen sekä perhekeskeisten asu-

miskeskusten toivottavuus (n = 69). Ryhmä piti toivottavana, että tulevaisuudessa 

ikäihmisillä on mahdollisuus valita palvelunsa monipuolisesta palvelujen ja 

palvelujen tuottajien valikoimasta. He myös pitivät toivottavana, että aktivoivat ja 

ennakoivat palvelut lisääntyvät tulevaisuudessa eli palvelut kiinnittävät huomion-

sa ennakoivaan toimintaan kuten ikääntyvien toimintakyvyn kuntouttamiseen ja 

yläpitämiseen. Tämä ryhmä piti myös toivottavana, että yhteisölliset kuten 

läheisistä omaisista muodostuvat sekä yhteisvastuulliset kuten vapaaehtoisuuteen 

liittyvät resurssit palveluissa lisääntyvät. Sen sijaan he eivät pitäneet toivottavana, 

että terveyspalvelut kuten erikoislääkäripalvelut muuttuisivat tulevaisuudessa 

yksityisiksi palveluiksi ja keskittyisivät suurimpiin asutuskeskuksiin. He eivät 

myöskään pitäneet toivottavan sitä, että ikäihmisten palvelut ja asuminen 

keskittyisivät omille alueilleen tai omiin keskuksiin.  

Ryhmä muodostuu (liitekuviot 7) tasaisesti niin miesten kuin naistenkin nä-

kemyksistä. He ovat pääsääntöisesti parisuhteessa (avio- tai avoliitossa), mutta 

heissä on myös naimattomia ja leskeksi jääneitä. He asuvat pääsääntöisesti 

maaseudulla, esikaupunkialeilla tai taajamissa. Koulutukseltaan he ovat pääosin 

ammatillisen opiston tai yliopiston käyneitä ja he ovat tällä hetkellä työssä, osa-

aikaeläkkeellä tai eläkkeellä. Ristiintaulukoinnin (liitetaulukot 19) avulla 

tulkintaan saadaan prosentuaaliset osuudet sekä tulkinnalle tukea. Sukupuolija-

kauma oli tässä ryhmässä varsin tasainen, kuitenkin niin että naisten osuus 

ryhmässä oli hiukan pienempi. Naisia oli 44 % ja miehiä 56 % (miehistä 30 % ja 

naisista 30 %). Koska avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa on aineistossa 

suurin osa, oli myös heidän osuutensa ryhmästä suurin eli 73 %. Huomattavaa on 

kuitenkin se, että vaikka avoliitossa olevien osuus ryhmästä oli 9 %, sijoittui 

avoliitossa olevista suurin osa (40 %) tähän ryhmään. Myös tulkinnassa esiintyvä 

leskien ja naimattomien läheisyys ryhmäkeskukseen voidaan todentaa ristiintau-

lukoilla. Ryhmästä naimattomia oli 6 % ja leskiä 7 %, mutta kaikista naimatto-

mista 29 % ja leskistä 27 % kuului tähän ryhmään eli tulkinta lähenteli prosentu-

aalista totuutta. Maaseudulla ryhmään sijoittuvista asui 22 %. Sen sijaan suurin 

osa eli 38 % ryhmään sijoittuneista asui esikaupunkialueella. Taajamissa asui 18 

% ryhmään sijoittuneista. Koulutustaustaltaan ammatillisen opiston käyneitä oli 

eniten eli 32 %. Vaikka yliopiston käyneiden osuus ryhmästä oli 16 %, oli 

prosentuaalinen osuus kaikista yliopiston käyneistä 31 %, mikä selittää selkeän 
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sijoittumisen, korrespondenssikuvion mukaan, tähän ryhmään. Eläkkeellä olevista 

27 % kuului tähän ryhmään ja ryhmän osuudesta heitä oli suurin osa (37 %). 

Työssä olevista 35 % ja osa-aikaeläkkeellä olevista 41 % sijoittui ryhmään 1. 

Osa-aikaeläkkeellä olevien osuus tässä ryhmässä oli 13 %. 

Ennakoivien ja monipuolisten palveluverkostojen sekä yhteisöllisten palvelu-

keskusten toivottavuus (n = 88). Ryhmä erosi ryhmästä 1 ainoastaan siinä, että se 

piti toivottavan ikäihmisten palvelujen ja asumisen keskittymistä omiin yhteisölli-

siin keskuksiin tai omaehtoisiin kommuunityyppisiin yhteisöihin. Heidän 

mielestään on toivottavaa, että tulevaisuudessa ikäihmiset perustavat joko 

läheisistään tai omaisistaan yhteisöllisiä asumisen muotoja, joissa jokaisella on 

oma roolinsa ja tehtävänsä omien voimavarojensa mukaan. Toivottavana pidettiin 

myös sitä, että ikäihmisille on perustettu niin sanottuja wellness- ja seniorikes-

kuksia, joissa ikäihmisten asunnot ovat keskitetysti keskuksen läheisyydessä ja 

keskitetyt palvelut yhden katon alla. Palvelut muodostuisivat niin kulttuuri-, 

liikunta- kuin sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Tulevaisuudenkuvan (liitekuviot 7) muodostavat naimattomat tai parisuhtees-

sa olevat miehet, jotka asuvat maaseudulla. Heitä asuu myös taajamissa sekä 

kaupunki- tai kuntakeskuksissa. He ovat koulutukseltaan kansakoulun tai 

ammattikoulun käyneitä ja ovat nyt sairaseläkkeellä, osa-aikaeläkkeellä tai 

eläkkeellä. Ryhmästä 64 % oli miehiä eli tulkinta (liitetaulukot 19) miesvoittoi-

suudesta saa tukea. Myös se tukee tätä tulkintaa, että lähes puolet (44 %) miehistä 

kuului tähän ryhmään. Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevista 40 % 

sijoittui tähän ryhmään ja avoliitossa asuvista 27 %. Tulkinnassa naimattomien 

osuus tässä ryhmässä oli selkeä, ja kaikista naimattomista (n = 14) 36 % sijoittui-

kin tähän ryhmään. Ristiintaulukoiden antamien prosentuaalisten tarkastelujen 

valossa leskistä 54 % kuuluu tähän ryhmään. Korrespondenssikuvauksessa lesket 

kuitenkin sijoittuvat varsin kauas tästä tulevaisuudenkuvasta. Koulutukseltaan 

ryhmästä suurin osa eli 33 % oli kansakoulun käyneitä ja kaikista kansakoulun 

käyneistä suurin osa eli 54 % kuului tähän ryhmään. Ammattikoulun käyneistä 

ryhmästä 22 % ja ammatillisen opiston käyneistä 22 % kuuluin tähän ryhmään. 

Suurin osa eläkkeellä olevista sijoittui tähän ryhmän ja ryhmästä 47 % eli 

enemmistö oli eläkkeellä. Sairaseläkkeellä olevista 67 % sijoittui tähän ryhmään 

ja heitä ryhmästä oli 7 %. Myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus 

ryhmästä oli huomattava (13 %), sillä kaikista työeläkkeellä olevista 50 % 

sijoittui tähän ryhmään. Ryhmään sijoittuvista 25 % asui maaseudulla, kaupunki-

en ydinkeskustassa 23 % ja esikaupungeissa 23 %. Ydinkeskustassa asuvista 49 

% ja kuntakeskuksissa asuvista 41 % sijoittui tähän ryhmään. 
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Monipuolisten teknologia avusteisten palveluverkostojen toivottavuus (n = 

72) Tämä ryhmä erottui toisista ryhmistä teknologiamyönteisimpänä. Asenteet 

etäteknologisiin sovelluksiin ja virtuaalisiin etäpalveluihin kuten kotiin asennet-

tuihin seuranta-antureihin, antureiden avulla kerättävään seurantatietojen siirtämi-

seen omaan elämänkertakorttiin sekä suoraan yhteyteen sähköisten tietojärjestel-

mien avulla omaan terveyskeskukseen ja läheisiin pidettiin toivottavana. Heistä 

oli toivottavaa, että tulevaisuudessa ikäihmisillä on teknologisten sovellusten 

kuten kolmiulotteisten kuvapuhelimien kautta suora ja ongelmaton yhteys eri 

toimijoihin ja lähipiiriinsä. Yleisesti tämä ryhmä piti toivottavana sitä, että 

teknologiset yhteydet ja sovellukset myös tulevat helpottamaan ikäihmisten 

elämää tulevaisuudessa. 

Teknologiamyönteisyys oli tyypillisintä naisille (54 %), mutta ero miesten 

(46 %) sijaintiin ei ole selkeä, joten molempia sukupuolia tässä ryhmässä näyttäisi 

olevan melko tasaisesti, naisten osuus kuitenkin hiukan suurempi. Vastaajat tässä 

ryhmässä muodostuvat pääosin avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 

olevista. Ryhmän vastaajat asuvat pääosin esikaupunkialueella, maaseudulla tai 

kaupunki- tai kuntakeskuksissa. He ovat pääsääntöisesti opiskelleet ammatillises-

sa opistossa tai yliopistossa ja ovat joko osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeellä. 

(Liitekuviot 7.)Vastaajista suurin osa tässä ryhmässä (69 %) oli avioliitossa tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa. 29 % ryhmään sijoittuneista asui esikaupunkialueel-

la, maaseudulla 24 %, taajamassa 21 %, kaupungin ydinkeskustoissa 19 % ja 

kuntakeskuksissa 7 %. Koulutukseltaan ryhmä muodostui ammatillisen opiston 

käyneistä (26 %) ja kansakoulun (24 %) käyneistä, mutta heissä oli myös 

ammattikoulun (23 %) ja yliopiston (15 %) käyneitä. Eläkkeellä (38 %) oli suurin 

osa ryhmästä. Työssä olevia ryhmään sijoittuneista oli 30 % ja osa-aikaeläkkeellä 

11 % (Liitetaulukot 19). Osa-aikaeläkkeellä olevat sijoittuivat kuviossa lähemmäs 

ryhmän 3 keskusta kuin työssä käyvät, sillä kaikista osa-aikaeläkkeellä olevista 

36 % sijoittui tähän ryhmään. Huomioitavaa on myös se, että työttömistä (n = 9) 

67 % eli suurin osa sijoittui tähän ryhmään. 

Pääkomponenttianalyysissa syntyi kaksi pääkomponenttia palveluiden lähei-

syyden ja helpon saatavuuden merkityksestä sekä palvelujen yhdenvertaisuuden 

ja kotimaisuuden merkityksestä tulevaisuudessa (Liitetaulukko 20). Klusteriana-

lyysi suoritettiin kuitenkin muuttujiin liittyvistä havainnoista. Havainnoista 

(n = 388, kato 18) syntyi kaksi jokseenkin samankaltaista tulevaisuudenkuvaa, 

jotka erottuivat toisistaan kantaa ottamattomien osioidensa kautta (Liitetaulukko 

21).  
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Tulevaisuudenkuva palveluiden läheisyyden, yhdenvertaisuuden ja kotimai-

suuden merkityksestä (n = 292) Ryhmälle oli erittäin tärkeää se, että palvelut ovat 

tulevaisuudessa lähellä ja helposti saatavissa. Heille oli myös erittäin tärkeää se 

että palvelut ovat kotimaisia ja monipuolisia. Tärkeää oli myös palvelujen 

yhdenvertaisuus sekä palvelujen tarjoajien monipuolinen ammattitaito ja osaami-

sen valvonta. Naisia ryhmään kuuluvista oli 55 % miehiä 45 %. 40 % ryhmään 

kuuluvista on eläkkeellä ja 25 % työssä, sairas- tai työkyvyttömyyseläkkeellä 

17 %. Suurin osa (29 %) vastaajista asui maaseudulla tai esikaupunkialueella 

(26 %). Kaupunkien ydinkeskustassa asui 14 % ryhmän jäsenistä ja kuntakeskuk-

sissa asui 9 % ryhmän jäsenistä (liitekuviot 8 ja liitetaulukot 22). 

Tulevaisuudenkuva palveluiden läheisyyden ja yhdenvertaisuuden merkityk-

sestä (n = 96) Ryhmä ei ottanut kantaa siihen, tulisiko palveluiden olla tulevai-

suudessa maksuttomia ja tulisiko niiden olla kotimaisia tai monikansallisia. 

Näihin muuttujiin liittyvät havainnot tekivät selkeimmin eron ryhmään 1. 

Muutoin ryhmän vastaajille oli melko suuri merkitys palvelujen yhdenvertaisuu-

della, palvelujen tarjoavien ammattitaidon monipuolisuudella ja osaamisen 

valvonnalla sekä sillä, että palvelut ovat lähellä ja ne ovat helposti saatavissa. 

Tulevaisuudenkuva muodostui pääosin miesten näkemyksistä (65 %). He asuvat 

esikaupungissa (33 %) sekä maaseudulla (29 %) ja suurin osa heistä oli eläkkeellä 

(38 %) tai vielä työelämässä (33 %) Sairas- tai työkyvyttömyyseläkkeellä oli 

13 % ja osa-aikaeläkkeellä 9 %. 
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6 Tulevaisuudenkuvat – yhteenveto tuloksista 

Tuloksista muodostuu kuva tulevaisuuden ikäihmisestä, joka on aktiivinen 

osallistuja omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Hänellä on tietoa ja osaamista, 

joka tulee ottaa huomioon palvelujärjestelmässä. Hän on myös tietoinen hänelle 

kuuluvista palveluista ja oikeuksista. Hänellä on tietoa siitä mistä ja miten tietoa 

on saatavissa ja hän tulee sitä myös vaatimaan. Hän ei suostu toiminnan kohteek-

si, vaan haluaa olla oman elämänsä toimija yhteistyössä palvelujen tuottajien 

kanssa. Hän turvaa itsemääräämisoikeutensa hoitotestamentein tai -tahdoin ja 

odottaa, että niitä kunnioitetaan.  

Tutkimukseen osallistuville ikääntyminen on merkinnyt sopeutumista ja luo-

pumista. Sopeutuminen on liittynyt luonnollisena omiin fyysisiin muutoksiin, 

mutta ennen muuta sosiaalisiin muutoksiin ja ajankäyttöön. Ikääntyminen on 

mahdollistanut ajan käytön sellaisille asioille, joille aktiivisen työuran aikana ei 

ollut aikaa. Itsensä toteuttaminen ja itselle salliminen olivat kuvaavia tähän 

tutkimukseen osallistuneille. Ikääntymiseen liitettiin eksistentiaalisia ajatuksia 

elämän merkityksellisyyden ymmärryksestä ja eletyn elämän merkityksestä oman 

identiteetin kasvulle. Muistojen koettiin lisäävän voimavaroja ja sosiaalisten 

suhteiden merkitys korostui. Varsinkin perheen merkitys kasvoi. Perhe ja perheen 

merkitys elämän jatkuvuuden todisteena, sai aikaan kokemuksen omasta roolista 

sukupolvien jatkumossa. Vaikka eksistentiaaliset kokemukset ikääntyessä olivat 

varsin yleisiä, ei hengellisillä elämänarvoilla koettu olevan erityistä yhteyttä 

ikääntymisen kokemukseen. Tähän liittyen muutamassa avoimessa vastauksessa 

tuotiin esille, että hengelliset elämänarvot olivat olleet kantavana voimana läpi 

elämän, eikä niillä silloin ollut mitään tekemistä ikääntymisen kanssa.  

Ikääntyminen oli lisännyt osallistujille myös ymmärrystä ja taitoa sopeutua 

omiin toimintakyvyn muutoksiin. Tähän liittyi se, että tulevaisuudensuunnitelmia 

tehtiin niin asumista kuin palveluja varten sekä varauduttiin niin taloudellisesti 

kuin sosiaalisten verkostojen ylläpitämisellä. Ikääntymiseen liitettiin myös 

aktiivinen itsestä huolenpito, joka voidaan nähdä varautumisena fyysisen 

toimintakyvyn ylläpitämiseen tai ennaltaehkäisyyn.  
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6.1 Kolme tulevaisuudenkuvaa ikäihmisen arvostuksesta 
tulevaisuudessa 

Tulevaisuudenkuva ikäihmisestä toiminnan kohteena 

Tutkimukseen osallistujista 23 % (n = 92) olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa 

ei ole kovinkaan varmaa se, että ikäihminen saa kokea arvostusta ja kunnioitusta. 

Ikäihmisten ja nuorempien sukupolvien välillä ei ole vuorovaikutusta ja se näkyy 

ikääntyneiden arvostuksen vähenemisenä. Vastaajien mielestä ikäihminen on 

tulevaisuudessa edelleen suuressa määrin palveluiden toiminnan kohteena, mikä 

vaikuttaa siihen, että palvelujärjestelmä ja ammattihenkilöt tekevät häntä koske-

vat päätökset usein taloudellisiin resursseihin perustuen. Ikäihmisellä itsellään ei 

ole itsemääräämisoikeutta itseensä, mikäli omat taloudelliset resurssit eivät 

mahdollista ostopalveluita tai riippumattomuutta julkisista palveluista. Ikäihmi-

nen ei osallistu yhteiskunnalliseen toimintaan. Hän ei koe, että hänellä ja hänen 

ikätovereillaan olisi vaikutusmahdollisuuksia, eivätkä he siksi ole järjestäytyneet 

aktiivisesti. Heitä edustavilla etujärjestöillä ei ole todellista vaikutusvaltaa. 

Asuinympäristöt ja yhdyskuntastruktuuri rakennetaan aikuisväestön ehdoilla, 

eivätkä ne ota huomioon ikääntyvän ihmisen tarpeita.  

Tulevaisuudenkuva ikäihmisestä aktiivisena osallistuvana toimijana 

Tutkimukseen osallistujista 31 % (n = 124) näki, että tulevaisuudessa ikäihmisen 

arvostus näkyy palvelujärjestelmien suunnittelussa ja toiminnassa. Ikäihminen 

kohdataan palvelujärjestelmässä oman tilanteensa asiantuntijana ja häntä kohdel-

laan yhteistyökumppanina. Ikäihmisellä on itsemääräämisoikeus suhteessa omiin 

asioihinsa ja sitä kunnioitetaan. Itsemääräämisoikeutta turvaavat erilaiset 

hoitotestamentit ja -tahdot ja niitä kunnioitetaan niissä tilanteissa, joissa ikäänty-

neellä itsellä ei ole enää toimintakykyä tuoda sitä ilmi. Ikäihmiset ovat aktiivisia 

yhteiskunnallisessa toiminnassa ja he ovat järjestäytyneet etujaan ajaviin eturyh-

miin. Äänestäjinä he muodostavat suuren joukon kansalaisvaikuttajia ja vapaaeh-

toistoiminnassa suuren joukon aktiivista toimijuutta. He näkyvät yhteiskunnassa 

myös aktiivisina harrastajina ja kulttuuritapahtumien käyttäjinä. Perheyhteyttä 

pidetään suuressa arvossa ja perheissä ikäihmisillä on suuri rooli. Perheyhteys ei 

ulotu ainoastaan ydinperheeseen, vaan yhteisöllisen toiminnan ja yhteisvastuulli-

suuden arvo laajemminkin on noussut yksilöllisten arvojen edelle. Nämä yhteisöt 

perustuvat keskinäiseen huolenpitoon ja arvostukseen.  
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Tulevaisuudenkuva ikäihmisestä lähiyhteisönsä toimijana 

Lähes puolet eli 46 % (n = 180) osallistujista näki, että tulevaisuudessa ikäihmi-

nen on merkittävässä roolissa perheyhteisöissä. Hän on tärkeässä roolissa 

lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Häntä kunnioitetaan oman elämänsä asiantuntijana 

ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan. Sen sijaan yhteiskunnallisesta 

arvostuksesta ja osallisuudesta ei muodostu tulevaisuudenkuvaa. Epävarmuutta 

koetaan sen suhteen, millaisiksi ikäihmisen vaikutusmahdollisuudet ja asema 

tulevaisuudessa muodostuvat.  

6.2 Tulevaisuudenkuvat hyvinvoinnin tekijöistä 

Tulevaisuudessa ikäihmisen hyvinvointia tuottavat tekijät muodostuvat tässä 

tutkimuksessa elämänhallinnan kokemuksista ja ympäristön sosiaalisista, 

fyysisistä ja symbolisista komponenteista. Elämänhallinnan fyysiset elementit 

koostuivat terveyden kokemuksesta, terveyttä ylläpitävistä elämäntavoista sekä 

terveydenhuollon ja lääketieteen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Elämänhallin-

nan kokemus tarkoitti osallistujille kykyä pitää itsestä ja läheisistään huolta, 

itsenäistä pärjäämistä sekä omien elämäntapojensa vaikuttavuutta ja vaikuttavuu-

den tarkistamista. Kokemus terveydestä sisältyi myös olemassa olevaan sairau-

teen. Kokemus terveydestä syntyi sairauden oikeasta hoidosta, hoidon vaikutta-

vuudesta ja hoitoon sitoutumisesta. Itsestä huolenpitoon sitoutuminen ja motivoi-

tuminen olivat osa elämänhallintaa. Kaikki tämä pitää sisällään sen, että myös 

ikääntyessä on aito kokemus itsemääräämisoikeudestaan ja oman elämänsä 

toimijuudesta itseä koskevissa asioissa. Itsellinen ja taloudellinen toimeentulo oli 

osallistujille yksi selkeimmistä oman ja puolison elämänhallinnan perustekijöistä 

ja siten hyvinvointia tuottava voimavara, erityisesti tutkimukseen osallistuville 

miehille. 

Tulevaisuuden hyvinvoinnin kokemisen edellytyksenä pidettiin tässä tutki-

muksessa sosiaalisia verkostoja, joiden ytimen muodostivat ydinperhe, sukulaiset 

ja ystävät. Puolison tai elämänkumppanin merkitys oli osallistujille erittäin suuri 

ja korostui miehillä yksinjäämisen pelkona. Ikääntymisen yhtenä varautumiskei-

nona olivat ystävistä koostuvien verkostojen kokoaminen ja ylläpitäminen. 

Verkostoihin liittyi vastavuoroinen kanssakäyminen ja toimijuuden korostuminen. 

Verkostojen kautta muodostettiin uusia rooleja ja tehtäviä, jotka tuottivat aktiivi-

sen toimijan ja osallistumisen kokemuksen. Osallisuus ja osallistuminen hyvin-

vointia tuottavana tekijänä liitettiin vaikuttamiseen joko lähiyhteisössään tai 
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laajemmin yhteiskunnallisesti. Lähiympäristössä osallistuminen vapaaehtoistoi-

mintaan tuotti mielihyvää ja kokemuksen toimijuudesta. Tutkimukseen osallistu-

neille tuotti enemmän hyvinvointia tuen tuottaminen kuin sen vastaanottaminen. 

Tuen tuottaminen antoi heille roolin, johon liittyi vastuun kantaminen ja tarpeelli-

suuden tunne. 

Hyvinvointia tuottavana symbolisena tekijänä koti oli tutkimukseen osallistu-

neille aivan ilmeisen suuri hyvinvoinnin tekijä. Kotiin liittyivät sosiaaliset 

suhteet, elämänhallinnan tekijät, mielekäs tekeminen sekä perheen, naapuruston 

ja ympäristön muodostama yhteisöllinen merkitys. Kotiin tai kodin ympäristöön 

ei liitetty tässä tutkimuksessa vahvaa historiallisuutta, vaan tärkeää olivat 

omaisten ja lasten läheisyys sekä palvelujen läheisyys. Lähiympäristöön ja 

luontoympäristöön liitettiin vahva eksistentiaalinen ja terapeuttinen merkitys. 

Luonnon eksistentiaalinen ja terapeuttinen merkitys oli yhteydessä johonkin 

ihmistä suurempaan ja siihen liitettiin vapautumista elämän arkiasioista. Se oli 

myös luonnonkiertokulun ja ajan seurannan väline. 

Ympäristö fyysisenä elementtinä, joko luonnollisessa tilassa tai ihmisen 

muokkaamana oli tutkimukseen osallistuneille erityisen merkityksellinen. 

Ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys muodostivat merkittävän osan ympäristön 

fyysisistä hyvinvointia tuottavista elementeistä. Ympäristö fyysisenä elementtinä 

sisälsivät osassa kuvauksia teknologiset sovellukset seuranta ja valvontalaitteiden 

muodossa ja ne lisäsivät osaltaan turvallisuuden tunnetta.  

Toiveikas tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä 

Tutkimuksen osallistuneista 40 % (n = 153) näki, että he ovat ikäihmisinä 

suhteellisen terveitä ja toimintakykyisiä. Jos toimintakyvyssä ja terveydessä 

koetaankin vajeita, niiden kanssa tullaan toimeen, sillä sairauden hoitoon 

sitoudutaan ja se tuottaa vastetta. Pienen tuen ja avun turvin pärjätään. Taloudelli-

nen toimeentulo on kohtuullista. Säästeliäästi eläen saadaan kaikki tarvittava. 

Niukkuus on tuttua ja materiaalinen kulutus ei enää ole merkityksellistä. Kaikkea 

on jo saatu kokea. Elämä kulkee painollaan. Omaan asuin- ja elinympäristöön 

ollaan melko tyytyväisiä ja se koetaan suhteellisen turvalliseksi. Kotona asuminen 

onnistuu ja se tuottaa mielihyvää sekä antaa kokemuksen vapaudesta. Yhteyttä 

pidetään sukulaisiin ja ystäviin. Muutaman tutuksi tulleen naapurin apuun voi 

turvautua hädän tullessa. 
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Myönteinen tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä  

Osallistujista 26 % (n = 102) näkee, että he ovat ikäihmisinä suhteellisen terveitä 

ja toimintakykyisiä. Heillä ei ole merkittäviä perussairauksia, jotka vaikuttaisivat 

hyvinvoinnin kokemiseen. Jos jotakin pientä vaivaa esiintyykin, saa niihin hyvää 

hoitoa ja hoitoon sitoudutaan oman hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hyväksi koettu 

toimintakyky mahdollistaa aktiivisen ja toimeliaan elämän omilla ehdoilla. 

Kohtuullisen hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa myös tarvittavien palvelui-

den ostamisen, sekä hemmottelupalveluja, kuten jalkahoitoja, kuntoklubeja ja 

hierontaa silloin tällöin. Matkustelu, joko itsenäisesti tai ikäihmisille tarkoitetuilla 

teemamatkoilla tuottaa hyvinvointia. Asuin- ja elinympäristö tuottaa hyvinvointia 

ja turvallisuutta. Asumiseen liittyvät asiat ovat järjestyksessä. Asumiseen liittyvät 

järjestelyt on tehty ennakoiden. Asunto, joka on joko lähempänä palveluja tai 

palvelukeskuksia tai erilaisia palvelukombinaatioita on hankittu ennakoiden. 

Palvelukombinaatioiden avulla pärjätään kotona myös silloin kun asunto on 

palveluista etäämpänä. Tulevaisuuden ikäihminen on osallistujien mukaan 

aktiivinen oman elämänsä toimija ja asiantuntija. Hänellä on hyvät toimivat 

verkostot omaisista ja ystävistä, joiden apuun ja tukeen hän voi luottaa.  

Kielteinen tulevaisuudenkuva hyvinvointia tuottavista tekijöistä  

Tutkimukseen osallistuneista 34 % (n = 131) koki, että heillä on tulevaisuudessa 

terveydentilanteessaan puutteita ja sitä kautta toimintakyvyssään huomattavia 

jokapäiväiseen elämäänsä vaikuttavia vajeita. Taustalla ovat jo työelämässä 

puhjenneet perussairaudet, jotka ovat vaikuttaneet fyysiseen ja henkiseen 

toimintakykyyn. Tästä syystä taloudellinen toimeentulo on niukkaa. Myös 

suvussa esiintyneet perinnölliset sairaudet muodostavat uhan ja odotuksen 

sairaussävytteisestä vanhuudesta. Kokemus sairaudesta tai mahdollisesta sairas-

tumisesta on ollut suorassa yhteydessä oman elämänhallinnan tunteeseen ja 

siihen, millaiset mahdollisuudet itsellä on ollut vaikuttaa oman hyvinvoinnin 

kokemiseen. Perhe ja omat sosiaaliset verkostot ovat näitä hyvinvoinnin kokemi-

sen areenoita. Perheeseen, sukulaisiin ja ystäviin pidetään aktiivisesti yhteyttä ja 

heidän apuunsa voi luottaa tarvittaessa. 
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Tulevaisuudenkuva ympäristön moninaisuudesta ja laajojen verkostojen 
merkityksestä hyvinvoinnin kokemisen kannalta  

Tutkimukseen osallistuneista 51 % (n = 163) koki, että ympäristön tuttuus ja 

turvallisuus ovat hyvinvoinnin kokemisen kannalta ikäihmiselle tulevaisuudessa 

tärkeitä. Luonnon läheisyys ja mahdollisuus kulkea luonnossa tuottavat hänelle 

eksistentiaalista hyvinvointia. Metsät, pellot ja maalaismaisema antavat kosketuk-

sen juuriin ja aikaisempiin sukupolviin. Luonnossa tapahtuvat muutokset ja niiden 

seuranta eri vuodenaikoina rytmittävät elämää ilman tiukkoja aikatauluja. Suurta 

iloa tuottavat luonnossa samoilu, marjastaminen ja sienestäminen. Tärkeää ei ole 

”saalis” vaan tunne, jonka luonto tarjoaa. Puutarhat ja niissä touhuaminen omien 

voimien ja mahdollisuuksien mukaan antavat kokemuksen toimijuudesta ja 

konkreettisesta vuorovaikutuksesta luonnon kanssa. Matkustelu ulkomailla 

tuottaa hyvinvointia. Matkoja tehdään joko omassa porukassa tai ikäihmisistä 

koostuvissa ryhmissä niin sanotuilla teemamatkoilla. Teemamatkat kohdistuvat 

hyvinvoinnin eri alueille aina itsehoitoon ja huolenpitoon kylpylälomilla tai 

kulttuuriteeman alla eri maiden kulttuurikohteisiin tai -tapahtumiin. Elämänhal-

linnan kokemisen kannalta on tärkeää kokea, että on vapaa lähtemään, tekemään 

valintoja, kokea ja nauttia. Näitä kokemuksia halutaan kokea oman toimintakyvyn 

mukaan. Sosiaaliset verkostot ovat laajat ja ne muodostuvat aktiivisesti hoidetuis-

ta ystävyyssuhteista, sukulaisuussuhteista ja aivan erityisesti ydinperheestä. 

Vastavuoroisuus ja yhteisöllinen luottamus tuottavat suurta turvallisuuden 

tunnetta ja hyvinvointia. 

Tulevaisuudenkuva lähiympäristön ja lähiverkostojen merkityksestä 
hyvinvoinnin tekijöinä 

Tutkimukseen osallistuneille 25 % (n = 82) hyvinvoinnin avaintekijä tulevaisuu-

dessa on oma tutuksi ja turvalliseksi koettu elinympäristö. Tutut palvelut, tutut 

naapurit ja turvalliseksi koetut rakennukset ja kulkureitit tuovat turvallisuutta ja 

tukevat omaa toimijuutta. Luonnon läheisyydellä tai puistoilla ei ole suurta 

merkitystä, ja muutoinkaan ympäristöjen monimuotoisuus ei ole hyvinvoinnin 

kannalta oleellisin. Ulkomailla matkustelu ei ole merkityksellistä. Se ei ole ollut 

aiemminkaan hyvinvoinnin kokemisen kannalta merkityksellistä. Sen sijaan 

mahdollisuus liikkua itsenäisesti autolla tai muulla kulkuneuvolla antaa tunteen 

vapaudesta, itsemääräämisoikeudesta ja riippumattomuudesta. Se mahdollistaa 

yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen omaisiin, ystäviin tai harrastuksiin. Ydinper-
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he, lapset ja lapsenlapset ovat hyvinvoinnin kokemisen keskiössä. Lapset ja 

heidän perheensä tuottavat niin eksistentiaalista kuin sosiaalista hyvinvointia. 

Heiltä saatava tuki on hyvin merkityksellinen. Sen sijaan sukulaisista, ystävistä tai 

naapureista muodostuvat verkostojen kanssa ei olla aktiivisesti yhteydessä.  

Tulevaisuudenkuva oman kotiympäristön ja suppeiden lähiyhteisöjen 

merkityksestä hyvinvoinnin tekijöinä  

Osallistuneista 24 % (n = 77) koki, että tulevaisuudessa hyvinvointia tuottavat 

oma tuttu elinpiiri, johon liittyy vahva historiallisuus. Samassa pihapiirissä ovat 

mahdollisesti eläneet ja asuneet myös aikaisemmat sukupolvet. Ympäristöön 

liittyy myös luonnonläheisyys ja konkreettiset mahdollisuudet toimia ja olla 

luonnossa. Oma piha ja siinä puuhastelu ovat tärkeä osa hyvinvointia. Ikäihmise-

nä he eivät kaipaa vilkasta sosiaalista elämää, ja heidän sosiaaliset verkostonsa 

ovatkin varsin suppeat. Sen sijaan perhe on hyvinvoinnin ydin. Tutussa ja 

turvalliseksi koetulla asuinpaikalla pysytään, eivätkä matkustelu ja erilaiset 

kokemukset ole tärkeitä. Ympäristön vaihdos voisi tuottaa ahdistusta ja kokemuk-

sen elämänhallinnan horjumisesta.  

6.3 Tulevaisuudenkuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden 
toimintaympäristöistä ja resursseista sekä niiden 

todennäköisyydestä ja toivottavuudesta 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöt muodostuivat 

tässä tutkimuksessa yksityisistä, yhteisöllisistä ja monikulttuurisista toimintaym-

päristöistä. Koti palvelujen toimintaympäristönä oli tarinoissa hallitsevin. 

Palveluiden toimintaympäristöinä toimivat myös erilaiset yhteisölliset, omista 

elinpiireistä ja verkostoista muodostetut, omaisista tai eri sukupolvista muodostu-

neet tai yhteisen ideologian ympärille rakentuneet yhteisöt. Yhteisöllisen asumi-

sen muotoina esiintyvät myös seniorikeskukset, wellness-keskukset tai ikäihmis-

ten palvelukylät, joihin on keskitetty niin hyvinvointi-, harrastus-, kulttuuri- 

sosiaali- kuin terveyspalvelutkin. Palvelujen toimintaympäristöt sairaaloista, 

palvelutaloista ja terveyskeskuksista olivat tarinoissa siirtyneet koteihin ja 

yhteisöllisiin asumis- ja palvelukeskuksiin. 

Palveluita kotiin tuottavat tulevaisuudessa tulosten mukaan niin julkiset yksi-

tyiset kuin kolmannen sektorin palvelujen tuottajat. Palvelujen tarjoajissa 

kuvattiin kansainvälisiä, yleensä Euroopan unionin alueelta tulevia palvelujentar-
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joajia. Henkilökuntarakenne tarinoiden mukaan kansainvälistyy, mutta lomakeai-

neistosta tieto kansainvälisestä henkilöstörakenteesta jää puuttumaan. Hoitolai-

toksiin liittyvät palvelujen toimintaympäristöt koettiin uhkana ja ne saivat synkkiä 

muotoja. Laitokset kuvattiin säilytyspaikkoina ja täyteen ahdettuina suurina 

toimintayksikköinä. Laitoksiin keskittyneet toimintaympäristöt liitettiin varatto-

muuteen ja yksinäisyyteen. Lomakeaineistossa ei otettu kantaa laitoshoidon 

todennäköisyyteen tai toivottavuuteen. 

Teknologia nähtiin vahvana henkilökuntaa korvaavana tai lisäresurssina 

ikäihmisten palveluissa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimin-

taympäristöt ja resurssit muodostuivat lähes pääsääntöisesti lisääntyvässä määrin 

virtuaalisista etäpalveluista. Sosiaali- ja terveyspalvelut miellettiin hyvinvointi-

palveluina, joissa toiminnan keskiössä ovat ennaltaehkäisevään toimintaan 

tähtäävät palvelut. Uusien läpimurtojen kautta skottiin myös löytyvän parannus-

keinoja useisiin ikääntyviin liitettäviin sairauksiin kuten dementiaa aiheuttaviin 

sairauksiin ja niiden merkitys tulevaisuuden palvelujen resurssina nähtiin 

merkittävänä.  

Tulevaisuudenkuva ikäihmisen palveluiden yhteiskuntavastuusta ja 

suppeiden lähiyhteisöjen tuesta  

Tutkimukseen osallistuneista 49 % (n = 163) luottaa julkisen sektorin eli valtion 

ja kuntien palveluihin ikäihmisten palveluiden tuottajan tulevaisuudessakin. 

Yksityiset palvelut nähdään hyvänä lisänä, mutta niillä ei ole suurta merkitystä 

omalle hyvinvoinnille. Yksityiset palvelut mielletään vahvasti maksullisiksi ja 

joiden saamisen edellytyksenä on taloudellinen varallisuus eli maksukykyisyys. 

Seurakuntien tai järjestöjen palveluilla ei ole suurta merkitystä tai sijaa. He ovat 

sitä mieltä, että yhteiskunnan tulee huolehtia ikääntyneistään. Tuen antajana 

omaiset ovat erittäin merkityksellisiä. Omaisilta saadaan apua terveydenhuoltoon 

liittyvissä asioissa, arkitoiminnoissa kuten siivouksessa ja ruuanlaitossa sekä 

asumiseen liittyvissä asioissa kuten kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa. 

Omaisten lisäksi ikätoverit ja ystävät ovat tärkeitä sosiaalisen tuen antajia. Heidän 

kanssaan harrastetaan, matkustellaan ja ollaan aktiivisesti yhteydessä. Arkiapuna 

tai tukena heitä ei mielletä. Lähiyhteisöillä kuten asukas- tai kyläyhteisöillä ei ole 

heidän elämässään suurta roolia ja niiden tarjoamat palvelut eivät ole merkityksel-

lisiä.  
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Tulevaisuudenkuva ikäihmisen monipuolisista palveluverkostoista ja laaja-
alaisista lähiyhteisöistä  

Osallistuneista 24 % (n = 79) näki, että tulevaisuudessa palveluita tarjoavat useat 

eri tahot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden monipuolisuus ja monituottajuus 

mahdollistavat toimivien palvelukombinaatioiden räätälöinnin yksilöllisesti. He 

arvostavat sitä, että julkinen, myös heidän verorahoillaan rakennettu, palvelujär-

jestelmä kykenee edelleen järjestämään laadukasta palvelua. He arvostavat myös 

sitä, että yritysten ja järjestöjen tuottamat palvelut tuovat palveluihin monipuoli-

suutta, joustavuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Osasta palveluita he maksavat itse, 

osasta vastaa yhteiskunta. Seurakunnan tuottamat erilaiset yhteisölliseen toimin-

taan perustuva toiminta, mahdollistaa heille sosiaalisen verkoston ja sosiaalisen 

tuen saamisen. Lisäksi heidän sosiaaliset verkostonsa muodostuvat omaisista ja 

läheisistä sekä ystävistä ja ikätovereista. Ystävät ovat heille paitsi merkittäviä 

sosiaalisen tuen antajia myös merkittävä tuki arjen toiminnoissa ja terveyteen 

liittyvissä asioissa. Ikätovereiden ja ystävien tuki on heille yhtä merkityksellistä 

kuin omaisten antama tuki. Ympäristöstä muodostuvat lähiverkostot ovat suuressa 

merkityksessä arjen toiminnoissa. Asukasyhdistysten tai kyläyhdistysten tarjoa-

maa tukea käytetään ahkerasti ja näiden yhdistysten toimintaan hän osallistuu 

aktiivisesti. 

Tulevaisuudenkuva ikäihmisen julkisista terveyspalveluista ja omaan 
selviytymiseen luottamisesta  

Tutkimukseen osallistuneista 28 % (n = 93) luottaa omaan selviytymiseensä 

tulevaisuudessa. Ainoastaan terveyspalveluilla, jotka julkinen sektori tuottaa, on 

heille merkitystä. He eivät näe tulevaisuudessa merkityksellisenä yritysten tai 

järjestöjen tuottamia palveluita omassa elämässään eikä seurakunta näyttele 

minkäänlaista osaa heidän arjessaan. Suhteet omaisiin ja läheisiin ovat etäiset eikä 

heitä mielletä osaksi omaa arkea. Myös ystävistä ja ikätovereista muodostuvat 

verkostot ovat suppeat.  

Tulevaisuudenkuva monipuolisten palveluverkostojen ja yhteisöllisten 
palvelukeskusten todennäköisyydestä  

Tutkimukseen osallistuneista 44 % (n = 137) koki, että tulevaisuudessa on 

todennäköistä, että heille on tarjolla monipuolisia palveluita. Palveluita tarjoavat 
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yhdessä valtio ja kunnat, yritykset, järjestöt ja seurakunta. Heidän on mahdollista 

valita palveluita, erilaisista palveluvalikoista, omaan elämätilanteeseen sopivia 

palvelukombinaatioita. Todennäköisenä pidettiin, että hyvinvointipalvelut ovat 

keskittyneet ennakoiviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Näiden palveluiden 

tavoitteena on tukea ikäihmisen elämänhallinnan taitoja ja vaikuttaa siihen, että 

hän saa toimintakykyisen elämän mahdollisimman pitkäksi aikaa. He pitivät myös 

todennäköisenä sitä, että on tarjolla paljon yhteisöllistä toimintaa, kuten kulttuuri-

harrastuksia ja liikuntaharrastuksia. Ikävalmentajat eli ”ikäkoutsit” ovat todennä-

köisesti uusi ammattikunta, jonka toiminnassa korostuvat ennakoivan toiminnan 

tavoitteet. Todennäköistä on myös, että ikäihmisille on asuntoja erilaisten 

seniorikeskusten yhteydessä, lähiympäristössä tai asiakkuudessa. Todennäköisenä 

pidettiin että syntyy erilaisia palvelukeskuksia, jotka pitävät sisällään erilaisia 

palvelutoimijoita. Palvelutoimijoita on niin julkiselta sektorilta, yrityksistä kuin 

myös kolmannelta sektorilta. Palveluiden saajat asuvat joko keskusten yhteydessä 

tai lähiympäristössä tai keskus toimittaa palvelut etäpalveluina tai kiertävinä 

palveluina kauemmas asuville. Palvelukeskusten palvelut koostuvat sekä sosiaali- 

ja terveyspalveluista että kulttuuri ja hyvinvointipalveluista (fysikaaliset hoidot, 

fysioterapia ym.) Todennäköisenä pidettiin myös sitä, että ikäihmiset muodostavat 

omista verkostoistaan kommuuneja, joissa yhdessä huolehditaan palveluiden 

tilaamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Epätodennäköisenä kuitenkin 

pidettiin, että omaiset ja läheiset osallistuvat aktiivisesti ikäihmisten hoivaan. 

Epätodennäköisenä pidettiin myös sitä, että yhteisvastuullinen toiminta kuten 

vapaaehtoistoiminta lisääntyy ikäihmisen tukena.  

Tulevaisuudenkuva monipuolisten teknologia-avusteisten 
palveluverkostojen sekä perhekeskeisten asumispalveluiden 
todennäköisyydestä  

Osallistuneista 29 % (n = 90) piti todennäköisenä sitä, että tulevaisuudessa 

ikäihmisellä on mahdollisuus valita monipuolisesta palvelutarjonnasta omaan 

elämäntilanteeseen sopivat palvelut. Todennäköisenä pidettiin myös sitä, että yhä 

useammin palveluihin liittyy teknologia, joka kehittyessään muodostaa laajan 

virtuaaliverkoston. Virtuaaliverkosto toimi sekä ihmisten välisenä vuorovaikutus-

välineenä, viihde- ja tiedotuskeskuksena että valvonta- ja seurantalaiteena. 

Teknologian todennäköisyys myös sairaanhoidossa tulee heidän mielestään 

lisääntymään. Robotit huolehtivat ateriatarjoilusta ja auttavat pesutoiminnoissa, 

mutta myös avustavat ja suorittavat leikkauksia. Ihmisten kaikkea toimintaa tulee 
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heidän mielestään yhä todennäköisemmin ohjailemaan teknologia. Vaikka 

teknologiapainotteisuus on tulevaisuuskuvassa merkittävä, pitävät he todennäköi-

senä myös omaisten lisääntyvää vastuuta ikääntyvästä omaisestaan. Todennäköi-

senä pidettiin, että tulevaisuudessa pienempien perhekeskeisten hoivakotien ja 

palvelukotien määrä lisääntyy ja omaiset ja läheiset osallistuvat näiden kotien 

toimintaan aktiivisesti. Ennakoivien palveluiden todennäköisyys kasvaa heidän 

mielestään tulevaisuudessa, etenkin ikäihmistä ”valmentavana” palvelutarjontana. 

Yhteisöllisyyden tai yhteisvastuullisuuden lisääntymistä ei pidetty todennäköisenä 

tulevaisuudessa.  

Tulevaisuudenkuva 3. (n = 82, 27 %). Tämä tulevaisuuskuva eroaa edellä 

kuvatuista siinä, että osallistujat pitävät erittäin epätodennäköisenä sitä, että 

yhteisvastuullisuus ikäihmisistä lisääntyisi ja että tulevaisuudessa ikäihmisiä 

hoidetaan perhekodeissa, joissa omaisten panoksella on merkittävä osuus. He 

eivät myöskään pidä todennäköisenä, että tulevaisuudessa ikäihmisten palvelut 

ovat keskittyneet heidän omiin palvelukeskuksiinsa. Todennäköisenä he eivät pidä 

sitäkään, että ikäihmiset olisivat perustaneet joko itse tai heille on perustettu omia 

asumiskeskuksia tai keskittymiä. 

Tulevaisuudenkuva ennakoivien, monipuolisten palveluverkostojen sekä 
perhekeskeisten asumispalveluiden toivottavuudesta.  

Tutkimukseen osallistuneista 30 % (n = 69) piti toivottavana sitä, että ikäihmisellä 

on mahdollisuus valita palvelunsa monista eri palveluiden tuottajien tuottamista 

palveluista. Toivottavana pidettiin myös sitä, että palvelut kiinnittävät yhä 

enemmän huomionsa ikäihmisten ennakoiviin ja elämänhallintaa tukeviin 

toimintoihin ja palveluihin. Näin on voitu vaikuttaa siihen, että ikäihmisen on 

mahdollista elää ja asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Toivottavaa 

oli, että pienet yhteisölliset ikäihmisten perhekodit, joissa omaiset ja läheiset ovat 

aktiivisesti mukana hoidossa, yleistyisivät tulevaisuudessa. Myös yhteisöllisen ja 

yhteisvastuullisen toiminnan kuten vapaaehtoistoiminnan aktivoituminen nähtiin 

toivottavana. Terveyspalveluiden kuten erikoislääkäripalveluiden keskittymistä 

suurin asutuskeskuksiin ja muuttumista yksityisiksi palveluiksi ei pidetty 

toivottavana kehityssuuntana. He eivät myöskään pidä toivottavana, että ikäihmi-

set muodostaisivat verkostoistaan asumiskommuuneja tai ikäihmisille perustettai-

siin keskitettyjen palveluiden yhteyteen ikäihmisille suunnattuja asutuskeskuksia.  



 140

Tulevaisuudenkuva ennakoivien ja monipuolisten palveluverkostojen sekä 
yhteisöllisten palvelukeskusten toivottavuudesta  

Osallistujista 38 % (n = 88) piti toivottavan ikäihmisten palvelujen ja asumisen 

keskittymistä omiin yhteisöllisiin keskuksiin tai omaehtoisiin kommuuni tyyppi-

siin yhteisöihin. Toivottavana he pitivät myös sitä, että tulevaisuudessa ikäihmiset 

perustavat joko läheisistään tai omaisistaan yhteisöllisiä asumisen muotoja, joissa 

jokaisella on oma roolinsa ja tehtävänsä omien voimavarojensa mukaan. Myös se, 

että ikäihmisille on perustettu niin sanottuja wellness- ja seniorikeskuksia, joissa 

ikäihmisten asunnot ovat keskitetysti keskuksen läheisyydessä ja keskitetyt 

palvelut yhden katon alla oli toivottava kehityssuunta. Palvelut muodostuisivat 

tällöin kulttuuri, liikunta, ja sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Tulevaisuudenkuva monipuolisten teknologia-avusteisten 

palveluverkostojen toivottavuudesta  

Osallistujista 31 % (n = 72) suhtautuivat myönteisesti teknologiaan tulevaisuuden 

apuvälineenä. Asenteet etäteknologisiin sovelluksiin ja virtuaalisiin etäpalvelui-

hin, kuten kotiin asennettuihin seuranta-antureihin, antureiden avulla kerättävään 

seurantatietojen siirtämiseen omaan elämänkertakorttiin sekä suoraan yhteyteen 

sähköisten tietojärjestelmien avulla omaan terveyskeskukseen ja läheisiin olivat 

myönteiset. Heistä oli toivottavaa, että tulevaisuudessa ikäihmisillä on teknologis-

ten sovellusten kuten kolmiulotteisten kuvapuhelimien kautta suora ja ongelmaton 

yhteys eri toimijoihin ja lähipiiriinsä. Yleisesti tämä ryhmä piti toivottavana, että 

teknologiset yhteydet ja sovellukset helpottavat ikäihmisten elämää tulevaisuu-

dessa. 

Palveluiden saatavuudesta, yhdenvertaisuudesta ja valvonnasta syntyivät seu-

raavat tulevaisuudenkuvat. 

Tulevaisuudenkuva palveluiden läheisyyden, yhdenvertaisuuden ja 
kotimaisuuden merkityksestä  

Tutkimukseen osallistuneista 75 % (n = 292) oli erittäin tärkeää, että palvelut ovat 

tulevaisuudessa lähellä ja helposti saatavissa. Erittäin tärkeää oli myös se, että 

palvelut ovat kotimaisia ja monipuolisia. Myös palvelujen yhdenvertaisuus sekä 

palvelujen tarjoajien monipuolinen ammattitaito ja työntekijöiden osaamisen 

valvonta olivat suuressa merkityksessä. 
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Tulevaisuudenkuva palveluiden läheisyyden ja yhdenvertaisuuden 
merkityksestä 

Tutkimukseen osallistuneista 25 % (n = 96, 25 %) oli samantekevää ovatko 

palvelut tulevaisuudessa maksuttomia ja ovatko ne kotimaisia tai monikansallisia. 

Muutoin tulevaisuudenkuva on tulevaisuuskuvan 2 kaltainen. 
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7 Pohdinta 

7.1 Tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen luotettavuuden 

tarkastelua 

Eläytymismenetelmän luotettavuudesta 

Eläytymismenetelmä sopii hyvin mixed methods tutkimukseen. Sopivuus tässä 

tutkimuksessa käytetyn laadullisesti ohjautuvan (quality driven) eksploratiivisen 

tutkimusasetelmaan oli onnistunut, sillä määrällisellä aineistolla on voitu todentaa 

ja laajentaa eläytymismenetelmällä saatuja tuloksia. (Eskola 1997.) Eläytymisme-

netelmän luotettavuuden tarkasteluun tulee paneutua kehystarinan syntyyn 

liittyvän prosessin kautta. Laatiessaan kehystarinaa tutkija voi tietämättään rajata 

kertomuksesta pois sellaisia asioita, jotka jäävät aineistosta myöhemmin puuttu-

maan, tai hän voi ohjata aineistoa suuntaa, joka antaa hänelle sellaisia tuloksia 

joita hän tutkimuksessaan haluaa tuottaa. Tässä tutkimuksessa kehystarinan 

muokkaamisessa hyödynnettiin Eskolan vuonna 1997 käyttämää, Suomi vuonna 

2017 -tutkimuksen kehyskertomusta, sillä se on esitestattu. Kehyskertomukset 

rakennettiin mahdollisimman yksinkertaisiksi, selkeiksi ja lyhyiksi. Muutoksissa 

huomioitiin se, ettei kehystarinaan tule mitään sellaista, joka mahdollisesti ohjaisi 

vastaajaa. Kuten aina, kun halutaan kerätä aineistoa mahdollisimman validein 

mittauksin, kehystarinat esitestattiin. Aloitin esitestauksen luettamalla kertomuk-

set tutkijalla, joka on itse aikaisemmin käyttänyt samaa menetelmää. Hänen 

ehdottamansa tarkennukset ja tekstin muotoiluun liittyvät huomautukset huomioi-

tiin tarinoiden rakenteessa. Keräsin kustakin variaatiosta esitutkimusaineiston 

kesällä 2007 nähdäkseni, millaista tietoa kehystarinat tuottavat ja miten ne 

toimivat. Eskolan (1997) mukaan jo muutamastakin tarinasta saa esille sen, minkä 

tyyppisiä vastauksia kehyskertomus synnyttää ja toimiiko kertomus. Tarinan 

toimivuutta ei kuitenkaan varmennettu haastattelemalla esitutkimukseen osallis-

tuneita heti kirjoittamisen jälkeen siitä, miten he olivat tarinan ymmärtäneet ja 

mitä ajatuksia se heissä herätti. Osa kirjoittajista toi kuitenkin esille sen, miten 

kirjoittamiseen liittyvät tunteet ja muistot olivat olleet vaikuttamassa tekstin 

tuottamiseen tai sen muotoon. Esitestaus ei tuottanut suuria muutoksia kehystari-

noihin. Selkeytin vielä kehystarinoiden kielellistä ilmiasua ja täsmensin kirjoitta-

jille omaa vanhuutta ja tulevaisuudentilaa koskevaa kysymystä, sillä esitestauksen 

tuottamat tarinat olivat keskittyneet enemmän tulevaisuuden palveluiden kuvauk-
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seen. Korjatut kehystarinat esitestattiin vielä 2008 keväällä hoitotieteen jatko-

opiskelijoiden tutkimusseminaarissa (n = 5) ennen varsinaista aineiston keruuta. 

Kirjoittajien valinnassa olen ollut tietoinen heidän asiantuntijuuteensa liitty-

vistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuteen (Huhti-

nen 1997). Aineiston keruun haasteena ja ennakko-odotuksena oli se, miten 

kirjoittajien taustat, kuten heidän poliittiset sidosryhmänsä, vaikuttaisivat 

tarinoiden muotoon ja sisältöön (Eskola & Suoranta 1996). On mahdollista, että 

kirjoittajat tuottivat aineistoa, joka nousee yhteisesti jaetusta kulttuurisesta ja 

poliittisesta kontekstistamme. Siksi on mahdollista, että vastaukset tuottavat myös 

stereotypioita eli tarinoita ja vastauksia, jotka kuvaavat sitä, mitä kirjoittaja kokee 

tutkijan odottavan. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti tässä tutkimuksessa, 

sillä kohderyhmänä olevat suuren ikäluokan edustajat ovat väistämättä asemassa, 

jossa taustalla vaikuttavat heidän poliittiset sitoumuksensa, koulutukselliset 

taustansa ja asemansa poliittisessa vallankäytössä. Tähän liittyen tarinoita 

kerättiin myös niin sanotuilta suuriin ikäluokkiin kuuluvilta rivikansalaisilta, jotta 

voitiin tarkastella sitä tuottaako kirjoittajien poliittinen tausta jotain erityistä. 

Aineisto sisältää moniulotteisia ja mielenkiintoisia näkemyksiä ikäihmisten 

tulevaisuudesta. Tarinat kuvaavat sitä, mitä ihmiset tietävät asioista. Ne myös 

heijastavat sitä mitkä asiat ovat olleet kirjoitushetkellä kirjoittajille merkitykselli-

siä voimavaroja ja millainen elämäntilanne heillä on ollut. Toisaalta ne myös 

kertovat siitä, millaisia merkityksiä kohderyhmä tuottaa ikääntymisestään, 

hyvinvointiinsa vaikuttavista asioista ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalve-

luista. Merkittävää on, että erot luottamushenkilöiden ja ns. rivikansalaisten 

välillä eivät olleet merkittäviä. Luottamushenkilöiden kertomukset olivat 

kertomuksia oman kokemusmaailman näkökulmasta, eivätkä ne sisältäneet 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyviä kuvauksia. Tarinat sisälsivät näin 

ollen kirjoittajan oma näkemyksen hänelle merkityksellisistä tekijöistä tulevai-

suudessa. 

Analyysin tarkoituksena oli saada vastaukset siihen mitä merkityksiä suuret 

ikäluokat antoivat ikääntymiselleen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluil-

leen, mitkä asiat tuottavat heille hyvinvointia ja terveyttä tulevaisuudessa ja mitkä 

niitä uhkaavat. Etsiessäni näihin kysymyksiin vastauksia nousi tarinoista selkeästi 

toisiinsa liittyviä teemoja ja näistä edelleen tiivistäen kuusi pääteemaa sekä kolme 

yhdistävää teemaa. Aineiston käsittelyn lähtökohtana oli aineistolähtöinen 

lähestymistapa. Näin oli mahdollista saada esille se mitä suuret ikäluokat kertovat 

ikääntymisestään, hyvinvointia tuottavista tekijöistä ja sosiaali- ja terveyspalve-

luista kun kontekstina on tulevaisuus. Aineisto toimi siis määrällisen aineistonke-
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ruun käsitteiden määrittelijänä eli operationalisoijana. Mittaria ei rakennettu 

laadullisen aineiston tuottamaan ja teoriatietoon perustuvaan käsitteiden operatio-

nalisointiin. Tätä perustelen sillä, että tulosten tuli perustua yksin suurten 

ikäluokkien omiin näkemyksiin tulevaisuudestaan. Tuloksia raportoidessani ja 

tulosten merkitystä tarkastellessani huomasin, että tuloksille on mahdollista löytää 

myös teoreettiset perusteet aikaisemmasta tutkimuksesta. Näin myös eläytymis-

menetelmä aineistosta tuotetuille tuloksille löytyy perusteita jo tuotetusta tiedosta 

ja edelleen tuki mittarin käsitteiden operationalisointiin.  

Eläytymismenetelmällä kerättyä aineistoa on mahdollista analysoida useilla 

eri luentatavoilla (Eskola 1997). Eri luentatavat tai analyysimenetelmät mahdol-

listavat aineiston tarkastelun laaja-alaisesti ja tuottavat näin hyvin moniulotteista 

tietoa eri näkökulmista (vrt. Oikarinen 2008). Teemoittelu analyysitapana jättää 

aineiston kuvailevalle tasolle, eikä näin ollen ole tulkintaa vaan enemmänkin sen 

jäsentämistä ja hahmottamista. Jatkossa onkin tarkoituksenmukaista analysoida 

tarinat esimerkiksi diskurssianalyysilla, jolloin saadaan esille syvempää konstruk-

tiivista tietoa. Mikäli laadullinen aineisto olisi ollut tutkimuksen ainoa aineisto, 

olisi ollut perusteltua ja odotettuakin, että aineiston analyysi olisi käsittänyt 

useamman luenta- eli analyysitavan. Se olisi myös edellyttänyt laajemman 

aineiston keräämistä.  

Analyysin yhtenä lähtökohtana Eskola (1997) pitää sitä, miten tarinat muut-

tuvat ja muotoutuvat eri kehystarinoiden kautta ja mitä eroja kehystarinat 

tuottavat itse tarinoihin (Suoranta 2000). Tässä tutkimuksessa kehystarinoiden 

ohjaava ja orientoiva rooli ei täysin onnistunut. Kirjoittajat kirjoittivat pääosin 

kuvitellun tarinan omasta näkökulmastaan ja omista visioistaan, eikä kehystarina 

ollut selkeästi kirjoitettujen tarinoiden taustalla. Tämä ei kuitenkaan heikennä 

aineiston arvoa, sillä tarinat tuottivat sinällään rikkaan ja moniulotteisen aineis-

ton. Niihin tarinoihin, joissa kehystarinana oli orientoivana tarinana kuvaus 

ikäihmisten palveluiden huonosta tilasta, liitettiin uhkakuvia laitoshoidosta tai 

epäinhimillisestä kohtelusta sekä ikäihmisiin kohdistuvasta arvostuksen puuttees-

ta. Jatkossa tuleekin tarkkaan etukäteen pohtia sitä, mikä merkitys useammalla 

kuin kahdella tarinavariaatiolla on tutkimuksen kannalta. Tässä tutkimuksessa 

eron variaatioiden välille olisi epäilemättä saanut kahdella vastakkaisella tarinava-

riaatiolla. Näin olisi selkeämmin tuotettu tarinoita erilaisista mahdollisuuksista ja 

mahdollisista uhkakuvista. Koska kehystarinat eivät tuottaneet erityisiä eroja 

tarinoiden välille, on tarinat analysoitu yhdessä. Tähän ratkaisuun päädyin siitä 

huolimatta, vaikka menetelmän kehittäjä Jari Eskola (1997) painottaa, että on 

menetelmän väärinkäyttöä analysoida tarinat yhdessä. Hänen painotuksensa on 



 146

perusteltua, sillä eläytymismenetelmän idea on juuri siinä, mikä ja mitkä tekijät 

muuttuvat kun kirjoittamista ohjaavat variaatiot tarinoista ovat tarinoiden 

taustalla.  

Laadullisessa tutkimuksessa raportointia pidetään luotettavuuden kannalta 

erittäin merkittävänä tutkimusprosessin vaiheena, niin myös eläytymismenetel-

män kaikessa raportoinnissa. Raportoinnissa on pyritty läpi tutkimuksen anta-

maan mahdollisimman selkeä kuvaus toteutuneesta tutkimusprosessista ja sen 

luonteesta sekä perustelemaan tehdyt valinnat. Näin lukijalle on pyritty muodos-

tamaan selkeä kuva siitä, millaisten lähtökohtien, vaiheiden ja ratkaisujen pohjalta 

lopputuloksiin on päästy ja miten tutkijan ajattelu kehittyi. Tutkimusprosessin 

tarkalla kuvauksella oli tarkoitus antaa lukijalle mahdollisuus arvioida tutkimuk-

sen pätevyyttä ja luotettavuutta erityisesti sen perusteella, pystyykö hän seuraa-

maan tutkijan logiikkaa. (Huhtinen ym. 1994.) 

Mittarin ja määrällisen analyysin luotettavuudesta 

Mittarin rakentamiseen liittyy monia vaiheita, jotka jokainen vaikuttavat siihen 

millainen mittarista lopulta tulee. Mittauksen laatuun voidaan vaikuttaa etukäteen, 

jolloin luotettavuutta tarkastellaan validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. 

Validiteetti kertoo siitä, mittaako mittari sitä mitä oli tarkoituskin, ja reliabiliteetti 

sen, miten tarkkaan mitataan. Voidaan puhua myös mittarin pätevyydestä ja 

tarkkuudesta. (Vehkalahti 2008.)  

Tutkimuksen mittarin sisällön validiteettia arvioi asiantuntijapaneeli (n = 9), 

joka koostui terveystieteiden laitoksen tutkijoista ja asiantuntijoista. Paneeli arvioi 

mittarin rakennetta, ymmärrettävyyttä sekä väittämien sopivuutta suhteessa 

tutkimustehtävään. Muutosehdotukset liittyivät väittämien ymmärrettävyyteen, 

väittämäkokonaisuuksien rakenteeseen sekä koko lomakkeen rakenteeseen ja 

järjestykseen kokonaisuudessaan. Lomakkeen rakentamisen eri vaiheissa 

sosiaalitieteen ja terveystieteiden asiantuntijoiden (n = 2) kommentointi edelleen 

tarkensi ja muokkasi väitteitä konkreettisemmiksi ja ymmärrettävämmiksi. (vrt. 

Vehkalahti 2008.) Mittarin esitestasi myös 15 perusjoukkoon kuuluvaa pohjois-

suomalaista suurten ikäluokkien edustajaa.  

Esitestaaminen eli pilotointi on lomakkeen luottavuuden ja toimivuuden kan-

nalta erittäin tärkeä vaihe. Tilastokeskuksen tekemien tutkimusten mukaan 

vastaajat ymmärtävät survey-kysymyksiä huonosti. Tästä syystä esitestauksen 

tuottamien havaintojen ja ehdotusten pohjalta tehdyt muutokset voivat tuottaa 

suuria muutoksia vastausjakaumaan. (Ahola ym. 2002.) Asiantuntijaraadin 
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tekemät huomiot kysymysten ja osioiden ymmärrettävyydestä ja rakenteesta 

muokkasivat lomaketta. Osio, jossa kartoitettiin palvelujen tuottajien merkitystä, 

oli laadittu taulukkomuotoon. Taulukko oli kuitenkin vaikeasti ymmärrettävä ja se 

aiheutti asiantuntijaraadin palautteissa eniten keskustelua. Saadun palautteen 

pohjalta taulukkoon tehtiin tarkennuksia ja avattiin käsitteitä johdonmukaisesti 

jokaisen palvelun ja tuen antajan osalta. Esitestaajien kommenttien pohjalta 

kiinnitin huomiota erityisesti lomakkeen johdattelevuuteen. Asenteita kartoitta-

vassa osiossa jätin pois sellaisia väittämiä, joissa vastaajaa voitiin todeta johdatel-

tavan. Etenkin kun kartoituksen kohteena ovat asenteet, tulee olla tarkkana, 

etteivät väittämät johdattele vastaamaan tutkijan haluamalla tavalla. Tästä syystä 

esitestaajien huomiot olivat tärkeitä, kun tavoitellaan mittarin validiteettia ja 

reabiliteettia. Myös tästä syystä muutin dikotomisesti muodostetut vastausvaihto-

ehdot Likert-asteikollisiksi, jotta vastaajilla olisi enemmän vaihtoehtoja tuoda 

esille näkemyksensä. 

Esitestaajien lomakkeet analysoin manuaalisesti. Näin tein huomioita siitä, 

miten vastaukset asettuvat ja korostuvatko jotkin piirteet ja vastausvaihtoehdot 

erityisesti vastauksissa. Lomakkeen olisi myös voinut analysoida tilastollisin 

menetelmin, mutta näin pienen aineiston ollessa kyseessä en nähnyt sitä tarpeelli-

seksi. Jatkossa kun lomaketta edelleen kehitetään, voidaan hyödyntää nyt 

analyysissa tehtyjä huomioita ja tuloksia. Lomakkeen luotettavuutta olisin voinut 

lisätä alkuvaiheen fokusryhmäkeskustelulla. Fokusryhmäkeskustelun ideana on 

keskustella kohderyhmään kuuluvien esitestaajien kanssa tutkimuksen aihepiiristä 

ja siihen liittyvistä käsitteistä. Näin olisin voinut saada lomakkeen ilmaisuista 

ymmärrettävämpiä. Lisäksi lomaketta olisi voinut käydä läpi fokusryhmän 

jäsenten tai muutaman esitestaajan kanssa henkilökohtaisesti. Testaajia olisi 

pyydetty ajattelemaan ääneen jokaista kysymystä tai väittämää ja kertomaan se, 

mitä hän niillä ymmärtää ja mitä asioita ne tuovat mieleen. Näin olisin voinut 

muokata lomaketta sille kielelle ja niillä käsitteillä, jotka ovat vastaajille tuttuja. 

(Ahola ym. 2002.)  

Lomaketta arvioivat ja kehittivät myös sen eri vaiheissa tutkimuksen ohjaajat, 

tutkijakollega ja tilastotieteen asiantuntija. Näiden eri arviointivaiheiden kautta 

voitiin vähentää sellaisia systemaattisia virheitä, jotka voivat johtua liian abstrak-

teista ilmaisuista, kirjoitusvirheistä tai kysymysten johdattelevuudesta (Metsä-

muuronen 2005). Asiantuntijoiden arviointi oli myös oleellisessa roolissa mittarin 

rakenteen ja osioiden järjestyksen muokkaamisessa. Koska mittari oli pitkä, oli 

tärkeää että järjestys on sellainen, että sen jaksaa käydä läpi loppuun saakka. Eri 

tahojen arvioinnin tuloksena mittarin alku rakentui johdattelusta aiheeseen, 
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keskivaihe haastoi vastaajan keskittymään ja lopussa vastaajaa pyydettiin 

antamaan taustatiedot. Mittarin pituutta kritisoivat niin esitestaajat että tutkimuk-

sen varsinaiset vastaajat. Metsämuurosen (2005) mukaan kuitenkin pitkä mittari 

on lyhyttä luotettavampi. Hän perustelee tämän sillä, että pitkä mittari aiheuttaa 

suurta vaihtelua kokonaismittariin, mikä edelleen heijastuu reabiliteetin teknisenä 

kasvamisena. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että mittarin eri osiot on rakennettu 

niin, että samaa asiaa mittaavat osiot ovat yhdenmukaiset. Tähän pyrittiin myös 

tässä tutkimuksessa. Taustamuuttujia kartoittavaan osioon tulee jatkossa kiinnittää 

entistä suurempaa huolellisuutta ja tarkkuutta. Nyt lomakkeessa esiintyi vanhen-

tunutta tietoa, sillä esimerkiksi eläkemuotoa kartoitettaessa esiintyi lomakkeessa 

virheellisesti sekä sairaseläke että työkyvyttömyyseläke, jotka tarkoittavat samaa 

asiaa. Nykyään Kansaneläkelaitos käyttää termiä työkyvyttömyyseläke, eikä 

sairaseläke -termi ole enää käytössä. Nämä kaksi on nyt kuitenkin analysoitu 

ominaan. 

Tein mittarista sekä paperisen että sähköisen lomakkeen. Sähköisen lomak-

keen etuna on se, että se mahdollistaa vastaajalle nopean tavan osallistua tutki-

mukseen. Tutkijalle se on työtä nopeuttava ja tutkimuksen luotettavuutta varmen-

tava työväline, sillä vastaukset on mahdollista saada suoraan tilasto-ohjelmaan ja 

niin sanotut lyöntivirheet saadaan näin minimoitua ja outlierien tunnistaminen 

helpottuu. (Metsämuuronen 2005.) Taustaoletuksena aikaisempaan tietoon 

perustuen oli, että suuren ikäluokan edustajat käyttävät aktiivisesti tietokonetta ja 

sähköpostia ja tästä johtuen innostuvat vastaamaan myös sähköisesti. (Sankari 

2004, Karisto & Konttinen 2004). Tämä oletus oli väärä. Vain kuusi lomaketta 

palautui sähköisesti. On mahdollista, että sähköiset tietoyhteydet eivät ole 

kaikkien ulottuvilla tai arkikäytössä, sillä aivan pohjoisimmassa Suomessa 

sähköiset yhteydet eivät toimi aina moitteettomasti. 

Otoskoolla varauduin katoon, joka eri lähteiden mukaan voi olla 10 %:sta 

70 %:iin sen mukaan, mitä tutkitaan ja mikä on tutkimuksen kohdejoukko. 

Postikyselyihin on viime vuosina liitetty matala vastausaktiivisuus. Vastauspro-

senttien on todettu jäävän yleensä alle 60 %:n. (Vilkka 2007, Metsämuuronen 

2005, Alkula ym. 1995.) Tässä tutkimuksessa vastausprosentti oli 51 % 

(50,62 %), jota voidaan pitää tyydyttävänä. Otoskoon suuruudella (800) pystyttiin 

kadosta huolimatta saamaan tilastollisesti merkittävä aineisto. Katoa ei voi tässä 

tutkimuksessa selittää sukupuolen mukaan, sillä vastaajista 49,5 % oli miehiä ja 

50,5 % naisia. Katoa voidaan kuitenkin selittää osin sillä, että nuorimmat 

kohdejoukosta ovat vielä työelämässä ja täyttivät aineiston keruuvuonna (2010) 

60 vuotta. Vanhemmat ikäluokat viettävät aktiivista kolmannen iän vaihetta 
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eivätkä ehkä koe tutkimusaihetta ajankohtaiseksi omalle kohdalleen tai ole 

motivoituneita pohtimaan vanhuuttaan tai tulevaisuuttaan. Oulunsalon ikääntyvi-

en kuntastrategian laadinnassa (2005) pyrittiin keräämään suuren ikäluokan 

edustajilta tulevaisuuden visioita ikääntymisestään. Saadun palautteen mukaan he 

ilmaisivat haluttomuutensa ajatella omaa ikääntymistään ja siihen liittyviä 

mahdollisia muutoksia. Samanlaiseen tulokseen tultiin Suomalaisen elämänkulun 

tilastoaineistossa suurten ikäluokkien osalta. Tosin tulee ottaa huomioon, että 

näiden aineistojen keräämisestä on 5–12 vuotta ja suurten ikäluokkien elämänti-

lanne on ollut tuolloin toinen kuin nyt. Osa kadosta selittynee myös sillä, että 

ihmiset ovat kyllästyneet vastaamaan kyselyihin, erityisesti silloin jos ne ovat 

pitkiä ja vaativat paneutumista ja aikaa. Esille tuli myös kannustimien tarve. 

Muutamassa vastauslomakkeessa ehdotettiin arvontaa vastaajien kesken tai 

pienen palkkion mahdollisuutta vastaamisen vastineena. Vastaajien kesken 

arvottavia lahjakortteja ja tuotepalkintoja näkee jo käytettävän kyselytutkimuksis-

sa. Kato ei ole kuitenkaan ongelma, jos ryhmää koskeva kato esiintyy suhteelli-

sesti tai se on satunnaisesti jakautunut tai vähäinen (Vilkka 2007, Alkula ym. 

1995). Se ei myöskään ole ongelma silloin, kun kerätyn aineiston tarkoituksena 

on todentaa tai laajentaa jo kerättyä laadullista aineistoa eikä sillä pyritä yleistet-

tävyyteen. 

Pääkomponenttianalyysin valitsin tutkimukseen siksi, että tätä analyysimene-

telmää käytettäessä tutkijalla ei ole valmiiksi ajateltua teoriaa taustallaan, vaan 

hän voi lähestyä aineistoaan ja mittariaan aineistolähtöisesti. Vaikka aineiston 

analyysi käsitellään tilastollisin menetelmin, on sen tulkinnassa tunnuslukujen ja 

tilastollisten mitattavuuksien sijaan lähtökohtana laadullinen ja subjektiivinen 

näkökulma. Mittarin luotettavuutta kuitenkin voidaan tarkastella muutamien 

tilastollisten tunnuslukujen mukaan. Se on myös tarpeen mittarin edelleen 

kehittämisen kannalta. Muuttujille latautuva kommunaliteetti on tunnusluku, joka 

kuvaa prosenttiosuutta, joka mittaa komponenteille tulevien muuttujien latausten 

selitysastetta. Arvo voi vaihdella 0:n ja 1:n välillä ja mitä lähempänä se on 1:tä, 

sitä kattavammin pääkomponentit pystyvät selittämään kyseisen muuttujan 

vaihtelua. Kommunaliteettiarvot kertovat siis sen, latautuuko muuttuja esitetylle 

pääkomponentille vai ei. Tässä tutkimuksessa muuttujien kommunaliteettiarvot 

olivat kaikissa osioissa kohtuullisen korkeita. Arvojen jakaumat on esitetty 

kussakin pääkomponenttitaulukossa (liitetaulukot 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 20). 

Voidaan siis todeta, että ne mittaavat komponentteja melko luotettavasti. Analyy-

sin yhteydessä suoritetut Kaiserin ja Bartletin (KMO l. Kaiser-Mayer-Olkin 

Measure ja Bartlett´s test of Spherity) sfäärisyystestit osoittivat lomakkeen 
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muuttujien kuvaavan aineiston hyvää faktoroituvuutta. (Jokivuori & Hietala 

2007.) Jokivuoren ja Hietalan (2007) mukaan arvojen tulisi olla vähintään 0,6, 

jotta muuttujien välisiä korrelaatioita voidaan selittää muiden muuttujin avulla. 

(ks. Metsämuuronen 2005). Tässä tutkimuksessa KMO -arvot olivat 0,788:n ja 

0,902:n väliltä ja kaikissa osioissa Bartlettin sfäärisyystesti oli tilastollisesti 

erittäin merkittävä (p =.000).  

Summamuuttujat muodostin pääkomponenttianalyysin tuottamien kompo-

nenttien perusteella. Rotaatiomenetelmänä käytin Varimax-rotaatiota, jolla pyrin 

saamaan muuttujille mahdollisimman suuren latauksen. Muuttujan komponentti 

rajaksi asetettiin 0,4. Komponenteista muodostettuja summamuuttujia ei muodos-

tettu faktoripisteiden avulla, vaan manuaalisesti. Tähän päädyin siksi, että halusin 

summamuuttujien muodostuvan niistä muuttujista, jotka latautuvat voimakkaim-

min kullekin komponentille. Jos summamuuttujat oli muodostettu analyysin 

sisältä lasketuista muuttujista, jokaista muuttujaa olisi painotettu tietyllä piste-

määrällä. Tällöin lähes jokainen muuttuja olisi enemmän tai vähemmän mukana 

jokaisessa summamuuttujassa. Valittu malli jakoi muuttujat selkeämmin omiin 

komponentteihinsa ja näin summamuuttujat olivat selkeämmin muodostettavissa. 

(Jokivuori & Hietala 2007.) 

Komponenttien sisäistä johdonmukaisuutta ja luotettavuutta tarkastelin Cron-

bachin alfa-kertoimen avulla. Kirjallisuudessa näkee erilaisia määritelmiä siitä, 

mikä on summamuuttujan luotettavuutta kuvaava arvo. Jokivuori ja Hietala 

(2007) toteavat, että mitä suurempi alfan arvo on, sitä yhtenäisempänä mittaria 

voidaan pitää. He pitävä sisäistä konsistenttisuutta riittävänä, jos alfa on suurempi 

kuin 0,6. Toisinaan raja-arvoksi esitetään myös 0,5:tä. Metsämuurosen (2005) 

mukaan tarkasti määritellyistä raja-arvoista ollaan luopumassa, sillä alfa-arvo 

mittarin johdonmukaisuudesta mittana on kiistanalainen. (ks. Saarnio 2009) Tässä 

tutkimuksessa raja-arvona pidettiin 0,6:ta (Jokivuori & Hietala 2007, Metsämuu-

ronen 2005). Tästä johtuen kolme summamuuttujaa jäi alle 0,6:n (arvot 0,452, 

0,397 ja 0,324). Tämä ei kuitenkaan kerro sitä, etteivätkö muuttujat eli kysymyk-

set olisi olleet luotettavia tai että ne olisivat huonosti ymmärrettyjä tai muuten 

tulkinnanvaraisia. Niiden heikkous oli analyysin kannalta siinä, että ne eivät 

erotelleet vastaajia. Kysymykset ovat todennäköisesti olleet niin itsestään selviä 

tai yleispätevä, että kaikki vastaajat vastasivat niihin samalla tavalla. (Jokivuori & 

Hietala 2007, vrt. Saarnio 2009.) 

Korrespondenssianalyysin tuottamien kuvioiden luotettavuutta testasin klus-

terianalyysin tuottamien tulevaisuuskuvista ja taustamuuttujista tehdyillä ristiin-

taulukoinnilla. Näin sain taustamuuttujille prosentuaaliset osuudet kuvaamaan 
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kunkin tulevaisuuskuvan selittävää tekijää. Huomattavaa on se, etteivät korres-

pondenssianalyysin tuottamat kuviot olleet aina yhteneväisiä sen tiedon kanssa, 

minkä ristiintaulukot antoivat. Tulisikin jatkossa perehtyä tarkemmin korrespon-

denssianalyysiin, jotta voisi löytää selityksen eroihin. Analyysimenetelmän 

tarkoituksena ei ollut lähtökohtaisestikaan tuottaa tunnuslukuihin perustuvia 

tuloksia, vaan visualisoida tulevaisuuskuvien selittäviä tekijöitä. Siksi kuvioiden 

tulkinnassa on pyritty tulkinnan avulla selittämään sitä mitkä selittävät tekijät 

mahdollisesti ovat tulevaisuudenkuvan taustalla, eivät siis ole tarkkoja, tilastolli-

sia faktoja.  

Tulosten luotettavuuden tarkastelua 

Tässä tutkimuksessa tuotetut tulokset eivät ole tuloksia siinä suhteessa kuin 

tavallisesti tieteellisen tutkimuksen tulokset. Tähän vaikuttaa se, että aikaperspek-

tiivi on tulevaisuudessa, vuodessa 2030. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut 

tuottaa tarkkaa, mitattavaa ja todennettavaa tietoa tulevaisuudesta, vaan pikem-

minkin tarkoituksena on ollut tulevaisuuden luotaaminen (Niiniluoto 1999). 

Tulevaisuutta koskevaa tietoa voidaan tarkastella vain siinä muodossa jossa se 

ilmenee tällä hetkellä (Bell 1997). Perinteisten tutkimusmenetelmien avulla on 

tässä tutkimuksessa saatu tietoa niistä uskomuksista, odotuksista, arvoista ja 

toiveista sekä peloista ja uhkakuvista uskomuksista, toiveista, näkemyksistä joita 

pohjoissuomalaisilla suurten ikäluokkien edustajilla on tulevaisuudestaan. 

Menetelmät eivät anna spesifiä, todellista kuvaa siitä, millainen tulevaisuus on 

vuonna 2030, mutta niiden avulla voidaan tarkastella sitä, mikä on toivottavaa tai 

todennäköistä. Tulokset antavat myös niin sanottuja heikkoja signaaleja, ”ilmassa 

olevia ajatuksia” sellaisista tekijöistä, joilla voi olla merkitystä tulevaisuuden 

kannalta.  

Olen pyrkinyt kuvaamaan tulevaisuudenkuvien syntyprosessin mahdollisim-

man selkeästi, jotta lukijan on mahdollista seurata sitä prosessia, josta tuloksina 

esitetyt tulevaisuudenkuvat ovat syntyneet. Tähän olen pyrkinyt erityisesti sillä, 

että eläytymismenetelmän tuottamien tarinoiden tulokset ja määrällisen lomake-

tutkimuksen tulokset on esitetty yhdessä. Tämän tarkoituksena on auttaa lukijaa 

tunnistamaan aineistojen keskinäisen suhteen ja vuorovaikutuksen sekä arvioi-

maan, miten tutkijana olen onnistunut tulevaisuudenkuvien esittämisessä.  
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7.2 Tutkimuksen eettiset näkökulmat 

Tutkimuksen eettisiä näkökulmia tulee tarkastella tutkimuseettisistä ja tutkijan 

eettisistä valinnoista käsin. Tutkimuseettiset kysymykset jakautuvat tiedonhankin-

taan ja tässä tutkimuksessa tiedontuottajien (kirjoittajien, lomaketutkimuksen 

vastaajien) suojaa koskeviin normeihin ja yleisiin ohjeisiin sekä tutkijan vastuu-

seen siitä, miten hän tutkimustuloksia soveltaa ja niistä tiedottaa. (Clarkeburn & 

Mustajoki 2007.) Tässä tutkimuksessa on kaikissa sen vaiheissa pyritty turvaa-

maan tiedontuottajien yksityisyys, anonymiteetti ja vahingoittumattomuus. 

Tutkimuksessa on pyritty siihen, ettei siitä missään vaiheessa koituisi tiedontuot-

tajille tai heidän edustamilleen organisaatioille tai muille yhteisöille fyysistä, 

psyykkistä tai sosiaalista haittaa. 

Eläytymismenetelmän avulla kerätyssä aineistossa rekrytoin kirjoittajat suo-

ran kontaktin eli puhelinkeskustelun tuloksena tai vapaan kuulutuksen avulla 

sähköpostiin lähetetyn tiedotteen kautta. Jokainen tiedontuottaja osallistui 

tutkimukseen omaan tietoiseen päätökseen ja vapaaehtoisuuteensa perustuen. 

Näin jokaisella tutkimukseen osallistuvalla oli oikeus tietoisesti päättää osallistu-

misestaan tutkimukseen. (Alasuutari 2005.) Rekrytointivaiheessa heille tiedotet-

tiin tutkimuksen luonteesta ja tarkoituksesta sekä tutkimuksen kohderyhmästä. 

Ilmoittautuneilla oli vielä mahdollisuus kieltäytyä suostumuksensa jälkeenkin 

osallisuudestaan tutkimukseeni. Ilmoittautuneista suostumuksensa jälkeen 

kieltäytyneiksi tulkittiin 12 suostumuksen antajaa 34:stä suostumuksensa 

antaneesta. Kun useiden yhteydenottojen jälkeen ei heistä kuulunut mitään, 

tulkittiin se kieltäytymiseksi. Ainoastaan kahdelta tutkimukseen suostuneelta tuli 

selkeä kieltäytyminen. Syytä kieltäytymiseen ei tarvinnut esittää, vain tieto 

tutkimukseen osallistumattomuudesta riitti. Näin haluttiin ehkäistä sen tunteen 

syntymistä, että heidän ensimmäisen suostumisensa jälkeen heidän tulee vasten-

tahtoisesti olla mukana tai osallistumiseen liittyisi painostusta. Tutkimuksessa 

kunnioitettiin näin yksilön valinnanvapautta tuomalla selkeästi esille osallistumi-

sen vapaaehtoisuus. (Tutkimuseettinen toimikunta 2002.) 

Eläytymismenetelmää pidetään ongelmattomana eettisten kysymysten kan-

nalta. Eettistä pohdintaa menetelmä herättää ainoastaan siltä osin, millaisia 

muisti- tai tunnekuvia kehyskertomus tai kirjoittaminen herättää vastaajassa. 

Kertomusten esitutkimuksessa kaksi kirjoittajaa kertoi kokemuksestaan, miten 

vaikeaa heille oli kouluaikana tuottaa tekstiä. Yhteen kokemukseen liittyi 

vasenkätisyys josta oli rangaistu, jolloin kirjoittamisesta oli tullut ikävä kokemus. 

Tämä ratkaisin sillä, että kirjoittaja sai käyttää tietokonetta. Kehyskertomuksen 
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ennakoiva tai kuvaava tilannekuvaus voi myös kohtalon omaisesti toistua 

samankaltaisena todellisuudessa. Tästä Eskola (1997) esittää esimerkin kokeesta, 

jossa lentopallojoukkueen jäseniä pyydettiin kuvailemaan tilannetta, jossa he 

häviäisivät seuraavan ottelunsa. Kun sitten kokeen jälkeen näin kävi todellisuu-

dessakin, ei tutkijan suosio ollut joukkueessa taattu. Nämä ovat kuitenkin 

seikkoja, joihin tutkijan on mahdotonta vaikuttaa ja joille hän ei voi mitään.  

Anonymiteetin ja yksityisyyden turvaamiseksi en säilyttänyt tarinoissa kir-

joittajien nimiä tai paikkakuntia. Kirjoittajien kotipaikkakunnat, syntymävuosi ja 

sukupuoli on taulukoitu erikseen tutkijan omiin tiedostoihin. Niistä ei kuitenkaan 

voi päätellä sitä ketkä tai kuinka monta kustakin kunnasta ja kaupungista osallis-

tui tutkimukseen. Valtakunnallisesti toimivien poliittisten päättäjien tunnistetta-

vuus voi olla helpompaa, sillä Oulun ja Lapin vaalipiiristä kuusi edustajaa vuonna 

2008 voitiin liittää suurten ikäluokkien edustajiin. He eivät kuitenkaan nähneet 

tarpeellisena häivyttää tunnistettavuutta. Kaikkien kirjoittajien yhteystiedot 

säilytin salasanalla suojatussa tiedostossa siltä varalta, että yhteydenottoja 

tarvitaan jälkikäteen. Nämä yhteystiedot hävitettiin heti tutkimusraportin julkai-

sun jälkeen.  

Lomakeaineiston keruussa informaatio tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja tutkijan yhteystiedoista annettiin saatekir-

jeen kautta. Saatekirjeessä olevien yhteystietojen tarkoituksena oli antaa mahdol-

lisuus vastaajille lisäinformaation saamiseen. (Liite 2) Myös kirjoittajien rekry-

toinnin yhteydessä tutkimuksesta tiedotettiin mahdollisimman selkeästi niin 

sähköpostitiedotteena kuin myös erillisenä tutkimustiedotteena. (Liite 3) 

Koko tutkimusprosessin ajan on tutkijan tarkasteltava omaa tieteellistä toi-

mintaansa. Tutkijan tulee toiminnassaan olla rehellinen ja huolellinen sekä tuntea 

oma tutkimustyönsä ja vastata sen mahdollisista seuraamuksista. (Tutkimuseetti-

nen toimikunta 2002.) Tutkimuksessa on käytetty tutkimuseettisesti kestäviä 

tiedonhankintamenetelmiä. Kerätty aineisto on analysoitu tutkimuksen tarkoituk-

sen mukaisesti ja niistä löydetyt tulokset on raportoitu aineistoon pohjautuen. 

Tutkimuksen raportoinnissa on pyritty yksityiskohtaiseen kuvaukseen ja avoi-

muuteen jokaisessa tutkimusvaiheessa. Näin on tehty mahdolliseksi seurata sitä 

prosessia, jonka tuloksena esitetyt tulokset ja päätelmät on saatu aikaan. (ks. myös 

Clarkeburn & Mustajoki 2007.) Tutkijan vastuun takaamiseksi on ennen tutki-

muksen käynnistämistä laadittu tutkimuksesta yksityiskohtainen suunnitelma jolle 

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutustoimikunnan jäsenet 

ovat antaneet hyväksyntänsä (vrt. Elo 2006).  
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Tässä tutkimuksessa tuotetut tulevaisuudenkuvat perustuvat ensisijaisesti 

suurten ikäluokkien näkemystietoon, jota on kartoitettu niin laadullisin kuin 

määrällisin menetelmin. Kun tavoitteena on ollut kuvata sitä, millaisia merkityk-

siä ikääntyminen kokemuksena saa, millaiset asiat tuottavat ikäihmisille tulevai-

suudessa hyvinvointia ja millaisena tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut 

näyttäytyvät tulevaisuudessa, tulee tulosten perustua niiden ihmisten kuvauksiin, 

joita se koskee vuonna 2030, eli vuosina 1945–50 syntyneiden suurten ikäluokki-

en näkemystietoon (Bell 1997). Tämä kriteeri tässä tutkimuksessa täyttyy. Tämän 

tiedon päälle tuli tutkijan perehtyä aikaisempaan ikääntymistä käsittelevään 

tutkimukseen, palveluista tehtyihin ennakointitietoon ja skenaarioihin sekä tuntea 

ikääntymistä ja palveluita koskevaa historiaa. Tulevaisuudenkuvien luomiseksi on 

tunnettava myös kohderyhmän elämänkulku, jotta voi ymmärtää niitä ilmiöitä ja 

arvoja, joita aineistosta nousee esille. (Bell 1997.) Tämän kriteerin olen pyrkinyt 

täyttämään tutkimuksen teoreettisessa osiossa. On kuitenkin todettava, että 

laajuudeltaan nämä edellä mainitut osa-alueet ovat mittavat ja moniulotteiset. 

Onkin mahdollista, että rajauksia tehdessä ja materiaalin valinnassa näyttäytyvät 

tutkijan oma arvomaailma ja taidot.  

7.3 Tulosten merkitysten tarkastelu 

Kokemus ikääntymisestä subjektiivisina ja sosiaalisina muutoksina näyttää 

aineistojen perusteella, koettavan luonnollisena ja elämään kuuluvan osana 

(Hennala & Melkas 2010). Tulokset kertovat moni eri tavoin siitä, miten ikään-

tyminen on sekä heterogeeninen että subjektiivinen kokemus. Ikääntymisen 

teorioiden ja mallien näkökulmasta tuloksista muodostuu moniulotteinen kuva 

ikääntymisestä, joka käsittäisi teorioiden kombinaation ennemmin kuin sen, että 

tulokset tukisivat jotakin määrättyä teoriaa. Sen sijaan tutkimukseen osallistuvien 

kolmannen iän tunnusmerkit näyttäisivät olevan selkeästi tunnistettavissa. (vrt. 

Koskinen 2004.) 

Tuloksista käyvät mielenkiintoisella tavalla esille niin sanotut ikääntymisen 

navigointitaidot. Tuloksista tulee esille, tarve vastavuoroiseen ja yhteisölliseen 

kanssakäymiseen on suuri ja on monille suorastaan subjektiivisen hyvinvoinnin 

ehto. Toisille taas oma rauha ja itse valittu yksinäisyys sekä omat pienet, mutta 

läheiset verkostot tuottavat hyvinvointia. Tietoisuus itsestä ja itsetuntemus 

elämänkokemusten ja elämän merkityksellisyyden kokemisen kautta olivat 

ilmeisiä. Tämä kokemus on tuonut joustavuutta ja ymmärrystä itsessä ja ympäris-

tössä tapahtuviin muutoksiin. Se ei tarkoita itsestä luopumista ja ikään tai 
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ikääntymiseen liittyviin odotuksiin vastaamista, vaan tietoisuutta siitä, mitä itse 

haluaa ja tarvitsee. Itsensä huomioiminen ja etusijalle asettaminen ei sulje pois 

empatiaa ja vastuuntuntoa toisista. Läheisiä suhteita hoidetaan ja pidetään yllä 

aktiivisesti. Tulevaisuudensuunnitelmat olivat yhteistä lähes kaikille tutkimukseen 

osallistuneille ja niitä on tehty jo pitemmällä aikavälillä suunnitelmallisesti. 

(Settersten & Trauten 2009.) 

Perhe, sukulaiset ja ystävät muodostivat lähes poikkeuksetta vastaajille hei-

dän merkityksellisimmät verkostonsa. Ne olivat tutkimukseen osallistuville 

tulevaisuuden hyvinvoinnin perustekijöitä. Verkostot muodostivat sosiaalisen 

ikääntymisen areenan, hyvinvointia tuottavan sosiaalisen ympäristön sekä 

elämänhallintaa tukevat rakenteet. Lasten ja lastenlasten merkitys hyvinvointia 

tuottavina tekijöinä oli suuri, mutta hoivaa ja hoitoa ei heiltä haluttu. Useissa 

vastauksissa ja tarinoissa otettiin voimakkaasti kantaa siihen, ettei lapsilla ja 

lapsenlapsilla ole velvollisuutta kantaa vastuuta vanhempiensa hoidosta. Ydinper-

heeltä odotettiin tukea ja erityisesti siinä tapauksessa, mikäli oma ilmaisukyky 

heikkenee. Heiltä odotettiin puolesta puhumista ja ilmaistun tahdon kunnioitta-

mista.  

Ei voi olla pohtimatta miksi tutkimukseen osallistuneet niin voimakkaasti 

vastustivat lastensa mahdollista hoitovastuuta vanhemmistaan. Suuret ikäluokat 

ovat niin sanotusti hyvinvointivaltion kasvattamia ja he ovat myös itse olleet sitä 

rakentamassa. Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin mukaan päävastuu kansa-

laisten hyvinvoinnista on valtiolla ja valtion tuottamat palvelut perustuvat 

korkeaan verokantaan ja tulonsiirtoihin. Tämä poikkeaa keskieurooppalaisesta tai 

anglosaksisesta hyvinvointimallista, joissa vastuu vanhusten hoidosta on ydinper-

heellä ja yksilöllä itsellään. (Esping-Andersen 1990.) Tästä johtuu se, että 

Suomessa on universaali vanhustenpalvelujärjestelmä ja perustuslailla määrätyt 

kansalaisoikeudet saada hoitoa ja huolenpitoa tasavertaisesti. Tämä järjestelmä on 

ohittanut sellaisen sukupolvisopimuksen, joka edellyttää perheen hoitovastuun 

vanhuksistaan. (vrt. keskieurooppalaisesta tai anglosaksisesta hyvinvointimallista 

Esping-Andersen 1990.) Euroopan unionin ikääntymispoliittisessa kannanotossa 

yhtenä tavoitteena on muuttaa hoitovastuuseen ja vapaaehtoistyöhön liittyviä 

asenteita sekä kehottaa jäsenmaita toteuttamaan lainsäädäntöä, joka velvoittaa 

perheenjäsenet huolehtimaan ikääntyneistä lähiomaisistaan (STM 2003). Haavio-

Mannila ym. (2009) toteaakin, miten suomalaista yhteiskuntaa kutsutaan ei-

familistiseksi, sillä julkiset palvelut ovat suurelta osin korvanneet perheiden ja 

erityisesti naisten vastuulla olleet tehtävät. Tuloksista nousevat selkeästi esille 

odotukset arvostuksesta, osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta (vrt. Hennala 
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& Melkas 2010). Palvelujärjestelmän tulisi palvella ikäihmisiä arvokkaasti ja 

hänen ihmisarvonsa mukaisesti. 

Tulokset osoittivat, että palveluiden ja palvelusuunnitelmien lähtökohtana 

tulisi olla ihmisen elämänkulku ja -historia sekä ympäristön merkityksen ymmär-

täminen hyvinvointia tuottavan tekijänä. Näillä tekijöillä voidaan huomattavasti 

kohentaa ikäihmisen elämänhallintaa ja osallisuutta sekä tuottaa hyvinvoinnin 

kokemuksia. Samalla ne tukevat toiminnan vaikuttavuutta ja tekee ammatillisesta 

toiminnassa kannattavaa. Kun hoitotyössä asiakas otetaan mukaan hoitoonsa 

oman tilanteensa asiantuntijana ja hoitotyöntekijöillä on taitoja tukea hänen 

toimijuuttaan, on selvää, että hän sitoutuu hoitoonsa paremmin kuin toiminnan 

kohteena oleva asiakas. Silti vuoden 2011 Sosiaalibarometrin tuottamat tulokset 

kertovat siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaskeskeinen palvelu ei 

toteudu käytännössä, vaikka se on asetettu tavoitteeksi lainsäädännössä ja 

strategioissa. Asiakkaat eivät ole mukana itseään koskevassa päätöksenteossa, 

eikä heidän asiantuntijuuttaan hyödynnetä. (Perälahti ym. 2011.)  

Ahvenainen ym. (2009) sisällyttävät elämänhallinnan autonomian sisälle. 

Heidän mukaansa hyvinvointi muodostuu autonomiasta ja terveydestä. Au-

tonomialla he tarkoittavat kykyä ja mahdollisuutta itsenäiseen valintaan ja 

toimintaan, elämänhallintaa, uhkakuvien välttämistä ja mahdollisuuksia olla 

osallisena yhteisölliseen toimintaan sekä vuorovaikutukseen. Tässä tutkimuksessa 

on elämänhallinnalla tarkoitettu yksilön sisäistä voimavaraa, kokemusta mahdol-

lisuuksistaan ja kyvyistään vaikuttaa omaan elämäänsä. Ihminen, joka kokee 

elämänhallintansa hyväksi, tuntee kykenevänsä pitämään ohjat omissa käsissään. 

Tämä tuo luottamusta yksilöön itseensä ja hänen kykyynsä toimia. Tässä määri-

telmässä autonomia on osa elämänhallintaa. Elämänhallinnan on nähty olevan 

merkityksellinen hyvinvointia tuottava tekijä, ja sillä on suuri vaikutus itsenäisen 

ja omatoimisen selviytymisen kannalta yhdessä terveyden kokemisen kanssa. 

(Ahvenainen ym. 2009, Eloranta 2009.) Elämänhallinnan kokemus on merkityk-

sellinen omatoimisuuden ja itseavun merkityksen kannalta. Vuonna 2011 tehdyn 

sosiaalibarometrin mukaan asiakkaan omavastuu korostuu tulevaisuudessa. 

Omavastuinen ja sitoutunut asiakkaan toiminta nähdään valinnan tuloksena 

syntyneenä toimintana, joka tuottaa toimijalleen hyvinvointia. Tällainen hyvin-

voinnin taso, johon liittyy ihmisen oma vapaa tahto ja valinta, lisääntyessään 

muuttaa palveluiden asiakkuutta passiivisesta toimenpiteiden kohteesta aktiivi-

seksi toimijaksi. ( Perälahti 2011.)  

Elorannan (2009) tekemän tutkimuksen mukaan ammattihenkilöt eivät osan-

neet ottaa huomioon ikäihmisten omia voimavaroja, vaan tekivät hoitoon liittyviä 
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päätöksiä ja toimintoja asiakkaiden puolesta. Tämä koski sekä terveydenhuollon 

että sosiaalihuollon työntekijöitä. Tämä vaikuttaa myös ikääntyvien elämänhal-

linnan tunteeseen ja kokemukseen sekä vaikuttaa edelleen heidän kokemaansa 

hyvinvointiin. Myös Sosiaalibarometrin (2011) tuottamien tulosten mukaan 

julkisissa palveluissa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota asiakkaiden omien 

voimavarojen vahvistamiseen tai asiakkaan tilanteen todelliseen kohentami-

seen.(Perälahti ym. 2011). 

Tuloksissa elämänhallinnan kokemus hyvinvointia tuotavan tekijänä on huo-

mioitava tulevaisuuden palveluiden rakenteessa, mutta erityisesti myös työnteki-

jöiden asenteissa ja toimintatavoissa. Läpi historian palveluiden saajat vanhus-

työssä ovat olleet toiminnan kohteina (ks. taulukko 2. Ikäihmisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden historiallinen katsaus s. 36). Toiminnan kohteena oleminen 

perustuu palveluiden aikaisempiin toimintaperiaatteisiin holhoajana ja huoltajana, 

vaikka poliittisissa puheissa ja koulutussuunnitelmissa puhutaan itsemääräämisoi-

keudesta, asiakkaan toimijuudesta ja asiantuntijuudesta. (vrt. Perälahti ym. 2011.) 

Elorannan (2009) mukaan yhteistyön esteet muodostuivat tiedonkulkuun liittyvis-

tä tekijöistä, tavoitteettomasta ja epäyhtenäisestä tavasta toimia sekä ammattihen-

kilöiden vastakkain asettuvista näkemyseroista ja toimintatavoista. Hänen 

tutkimuksensa tulosten mukaan asiakkaiden ja ammattihenkilöiden näkemykset 

toteutetusta hoidosta ja hoivasta erosivat toisistaan merkittävästi. Kehittämishaas-

teeksi hän esittää asiakkaan oman elämänsä asiantuntijuuden vahvistamisen ja 

näin asiakkaan elämänhallinnan tukemisen. Tämä edellyttää toimintakulttuurin 

muuttamista asiakaslähtöiseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi. Toimintakulttuurin 

muuttamiseksi tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattihenkilöiden 

toimintakulttuurin ja tiedonkulun kehittämistä sekä ammattihenkilöiden roolien ja 

vastuun selkiyttämistä.  

Tulevaisuudenkuvien palvelukonseptien taustalla kulkee aktiivinen itsestä 

huolenpito ja ennakoiva suunnitelmallisuus. Motivaatio oman terveyden ja 

hyvinvointinsa rakentamiseen ja ylläpitämiseen näyttäisi olevan merkittävä. Tätä 

tulisi myös palvelumuotojen avulla tukea ja kannustaa. Ennakoivat palvelut 

tulivat tuloksissa ja tulevaisuudenkuvissa esille ikäihmisten toimintakykyä ja 

hyvinvointia tuottavana toimintamuotona. Ennakoivan, hyvinvointia tuottavan ja 

terveyttä edistävän toiminnan tarkoituksena nähtiin ikäihmisten toimintakyvyn ja 

voimavarojen vahvistaminen ja tukeminen. Muurinen ym. (2009) jakavat 

ennakoivan työn edistävään (promootio) ja sairauksia ja toimintakyvynlaskua 

ehkäisevään (preventio) toimintaan. He esittävät neuvonnan, ohjauksen ja 

kuntoliikunnan promoottisena toimintana ja etsivän työn (vrt. diakoniatyön 
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etsivän työn-käsitteeseen) eli kotikäyntityön sekä promoottisena että preventiivi-

senä työnä. Tässä tutkimuksessa ohjausta, neuvontaa ja valmennusta antoi 

ikääntymisvalmentaja. Ikääntymisvalmentaja toimi eräänlaisena neuvontayksik-

könä, jonka tehtävänä on antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa palveluista, toimin-

tamahdollisuuksista, järjestötoiminnasta, asumisvaihtoehdoista ja apuvälineistä. 

Näin tuetaan omatoimisuuden ja itseavun mahdollisuuksia ja edellytyksiä. 

Ikääntymisvalmentaja toimii myös yhdyshenkilönä ja tukena erilaisissa ristiriita- 

tai konfliktitilanteissa sekä arvioi ja seuraa toimintakykyä ja terveydentilaa. (vrt. 

Muurinen 2009.) 

Tutkimus tuottaa kuvaa ikääntyvistä, jotka ovat varautuneet ikääntymiseensä. 

Kinnunen (1998) totesi tutkimuksessaan, miten 1990-luvun lama vaikutti siihen, 

miten kansalaiset ovat alkaneet tiedostaa erilaisia sosiaalisia riskejä ja mahdollisia 

uhkia. Ennakoivalla toiminnalla ja varautumisella niihin pyritään varautumaan 

kukin omien mahdollisuuksiensa mukaan. Quine ym. (2006) ovat todenneet, 

miten sosioekonominen tausta vaikuttaa siihen, miten australialaiset suuret 

ikäluokat ovat varautuneet ikääntymiseensä. Tutkimuksen mukaan koulutetut ja 

hyvätuloiset varautuivat vakuutussäästöin tulevaisuuteensa, kun taas vähemmän 

koulutetut ja pienituloiset luottivat valtion tuottamaan vanhuudenturvaan. Heidän 

mielestään he olivat oikeutettuja valtion palveluihin, sillä he ovat koko työikänsä 

maksaneet veroja pienistä palkoistaan ja näin luoneet vanhuudenturvan itselleen. 

Samaa voi nähdä tässä tutkimuksessa. Luottamus julkisiin palveluihin näkyi läpi 

aineiston vahvana, mutta erityisesti tarinoissa näkyi selvästi, miten eläkevakuu-

tusten ja erilaisten säästöjen avulla haluttiin luoda varmempaa taloudellista turvaa 

vanhuuden varalle. Eläkevakuutusten markkinointi ja niihin liittyvä julkinen 

kannustus ovat synnyttäneet niin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä kuin myös 

lisääntyvää odotusta säästöjen hyödystä eläkemenojen tueksi. Tällaisilla odotuk-

silla on myös kääntöpuolensa. Se asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja lisää 

sosioekonomisia eroja. Tällä voi olla vaikutusta myös siihen, miten palvelujen 

tarjonta ja saatavuusperusteet määritellään. On mahdollista että vanhuspalvelu-

markkinat tulevaisuudessa edelleen yksityistävät ja kaupallistuvat. Tämä tarkoit-

taa, että yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut täydentävät entistä enemmän 

julkisia palveluita. On mietittävä, miten silloin suojataan pienituloisten käyttäjien 

asema. Halutaanko tukea kehitystä, jonka seurauksena julkispalvelut profiloituvat 

heikkotuloisten ihmisten laadullisesti heikoiksi palveluiksi, kun suuremmat tulot 

ansaitsevat hankkivat palvelunsa yksityisiltä markkinoilta. (Laine ym. 2009.)  

Tulosten mukaan yhteisöllisten toimintaympäristöjen ja resurssien mahdolli-

suudet tulevaisuudessa tuottavat hyvinvointia ja turvallisuutta ja myös takaavat 
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heille turvatun palveluympäristön. Tällaisia yhteisöllisten toimintaympäristöjen 

kuvauksia on myös esitetty ÄLYKOP-hankkeessa (Ahvenainen ym. 2009) ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ikähorisontti – hankkeessa (Muurinen ym. 

2009) sekä Hennalan ja Melkaksen (2010) tutkimuksessa. Näiden hankkeiden 

tarkoituksena on ollut kehittää käyttäjäläheisiä, voimavaralähtöisiä ja oikeuden-

mukaisuuteen perustuvia palveluita. Lähtökohtana kehittämistyöllä on ollut 

hoitoideologian muutos ja hoiva- ja hoitoympäristöjen muuttaminen entistä 

enemmän kodinomaiseksi. Tämä tarkoittaisi laitoshoidon siirtymistä vielä 

myöhempään ajankohtaan kuin on edellä esitetty. Esimerkiksi ikähorisonttihank-

keessa oletuksena on ollut, että palvelurakenteen muutos uusien palvelukonsepti-

en ja palvelukokonaisuuksien myötä keventää myös kustannusrakennetta. 

(Muurinen ym. 2009.) Erikoistuneet hyvinvointikeskukset (Hennala & Melkas 

2010), monialueyksiköt (Ahvenainen ym. 2009) ja palvelukampukset (Muurinen 

ym. 2009) tuottavat kuvaa keskitetyistä yhteisöllisistä asumis- ja palveluyksiköis-

tä. Näistä yksiköistä voi räätälöidä itselleen palveluvalikoista palvelusopimuksen, 

joka sisältää niin maksuttomat peruspalvelut kuin maksulliset erityispalvelut. 

Yhteisöllisten palvelu- ja toimintayksiköiden, kuten ne on nimetty tässä tut-

kimuksessa, palveluvalikot kattoivat kaikki arkielämässä tarvittavat palvelut. 

Palveluvalikoista saattoi valita hyvinvointipalveluista aina kulttuuripalveluihin ja 

kauppapalveluista itsehoitopalveluihin. Se, että tässä tutkimuksessa ajatus 

tällaisista yhteisölliseen toimintaan perustuvista toiminta- ja palveluyksiköistä saa 

näin vahvaa kannatusta, on signaali siitä, miten näissä edellä mainituissa kehittä-

mishankkeissa on luotu malleja, joille olisi käyttäjäkuntaa olemassa. On kuitenkin 

huomioitava tekijät, joita myös hankkeissa on asetettu jatkotyöstettäviksi. Näitä 

ovat maksuperusteet, olemassa olevien palvelujärjestelmien väliset rajat kuten 

avo- ja laitoshoidon rajat, henkilöstökysymykset sekä ammattiryhmien välisten 

vastuiden ja toimintaperiaatteiden uudelleen organisointi. (Muurinen 2009.) 

Yhteisöllinen toimintatapa edellyttää palvelujärjestelmän uudenlaista paradigmaa, 

jonka lähtökohtana ovat voimavaralähtöisyys, verkostoituneisuus, ylisektorisuus 

ja dialogisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteisöllisen palvelun järjestämiseksi 

tarvitaan muutosta ongelmakeskeisestä palvelutoiminnasta voimavarakeskeiseen, 

sektorikeskeisestä verkostomaiseen organisointiin, jolloin voidaan toimia 

joustavassa monitoimijaisessa yhteistyössä. Tarvitaan muutosta asiantuntijakes-

keisestä palvelusta dialogiseen yhteistyöhön. (Raunio 2008, ks. myös Arnkill ym. 

2000, Perälahti ym. 2011.) Tämä tarkoittaisi myös koulutuksen painopisteiden 

muutoksia, kuten yhteistyömuotojen ja moniammatillisten toimintamallien 

omaksumista. 
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Yhteisöä ja yhteisöllisyyttä koskevissa kuvauksissa ja tuloksissa on nähtävis-

sä Maffesolin (1995, 1996) kaltaista uusheimolaisuutta, joka koostuu vapaiden 

yksilöiden jakamasta kollektiivista. Tämä ajatus heijastuu niin yhteisöllisen 

elämänmuodon kuvauksissa kuin myös yhteisöllisen toiminnan kuten vapaaeh-

toistoiminnan kuvauksissa. Yhteisöllisyys perustuu elämyksellisyyteen, esteetti-

syyteen ja hedoinismiin, tässä tutkimuksessa tuloksissa esiintyvään yhteisöllisyy-

teen liittyy vahvasta myös altruismi ja vastuullisuus. (vrt. Haarni 2010.) Toimin-

taan liitetään yksilön vapaus, joka ei sido yksilöä mihinkään, ja yksilö on vapaa 

valitsemaan ja vaihtamaan sitoumuksiaan. Määrällisen tutkimuksen tuottamissa 

tulevaisuudenkuvissa, joissa hyvinvointia tuottavat verkostot muotoutuivat 

suppeista ja laaja-alaisista verkostoista sekä omasta selviytymisestä on tunnistet-

tavissa Allanin (1996) viisi ikääntyneiden tukiverkoston muotoa. Paikallinen 

perheeseen tukeutuva tukiverkko käsittää tiiviin yhteyden lähellä asuviin sukulai-

siin ja samassa taloudessa asuviin perheenjäseniin. Paikallisesti integroitunut 

tukiverkko käsittää perheen, ystävät ja naapurit. Paikallinen itsenäisesti toimiva 

tukiverkko rajautuu lähiympäristöstä toiminnallisista ryhmistä (harrastukset), 

naapureista tai ystävistä. Sukulaisuuteen liittyviä sidoksia on yleensä vähän. 

Laajemmassa yhteisöllisesti suuntautuneessa tukiverkostossa yhteisöllinen 

toiminta on aktiivista ja siinä on toimijoita sukulaisista, ystävistä ja naapureista. 

Yksityisesti rajattuun (vrt. omaan selviytymiseen luottavat) tukiverkoston 

ulkopuolelle jäävät puoliso (jos on), sukulaiset, naapurit ja ystävät. Nämä erilaiset 

hyvinvointia tuottavat verkostot tulee ottaa huomioon, kun halutaan tukea 

ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia. Se 

tarkoittaa sitä, ettei ole yhtä yhteisöllisen hyvinvoinnin mallia vaan hyvinvointia 

tuottavat yhteisöt koostuvat heterogeenisesti ja ovat sidoksissa yksilön elämän-

kulkuun ja yksilöllisyyteen.  

Koti oli tulosten mukaan sekä hyvinvointia tuottava ympäristötekijä että tule-

vaisuuden palveluiden toimintaympäristö. Vaarama (2004) totesi tutkimukses-

saan, miten suuri merkitys ja vaikutus kodilla ja asuinympäristöllä on ikääntyvän 

toimintakykyyn ja arjesta selviytymiseen. Koti tuotti kokemuksen autonomiasta, 

itsemääräämisoikeudesta, itsenäisestä elämästä, turvallisuudesta ja elämänhallin-

nasta. (Koskinen 2004, Nykänen 2007, Peace ym. 2007.) Jotta koti toimisi 

ihanteellisena hoivan ja hoidon toimintaympäristönä, tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota asumisen ja asumisympäristön esteettömyyteen, turvallisuuteen, 

lähipalveluiden saatavuuteen sekä liikenneyhteyksien joustavuuteen (Vaarama 

2004, Elo 2006, Nykänen 2007, Elo ym. 2011). Tässä tutkimuksessa palveluiden 

toimintaympäristönä koti mahdollisti hoivaympäristön laitoshoidon sijasta. 
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Tutkimukseen osallistuville mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään 

mahdollistui tulevaisuudenkuvissa toimivien palvelu- ja lähiverkostojen avulla. 

Toimivat palvelu- ja lähiverkostot muodostuivat edellä kuvatuista palvelukeskus-

ten tarjoamista palvelukombinaatioista ja erilaisista lähiverkostoista sekä etätek-

nologisista ja virtuaalisista laitteista. Tulevaisuuden visioissa kotiin liitetään 

joustavuus ja mukautuminen elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin. ÄLYKOP-

hankkeessa (Ahvenainen ym. 2009) visioidaan kodista, joka muuntautuu eri 

tilanteisiin liikkuvien rakenteidensa avulla kulloisenkin tarpeen mukaan. Useissa 

tutkimuksissa puhutaan niin sanotusta elinkaariasumisesta, joka muuttuu kulloi-

senkin elämäntilanteen mukaan ja mahdollistaisi näin kotona asumisen mahdolli-

simman pitkään. (Vaarama 2004, Muurinen 2009). 

Tulevaisuuden kodissa niin ÄLYKOP-hankkeessa kuin myös tässä tutkimuk-

sessa hallitsevat virtuaaliset ja etäteknologiset laitteet. Virtuaaliset laitteet olivat 

paitsi sosiaalisen kanssakäymisen muoto ja viihdemuoto myös seurannan ja 

valvonnan muoto, jonka avulla seurattiin vitaalitoimintoja ja niissä tapahtuvia 

muutoksia reaaliajassa. Laitteiden kyky kommunikoida keskenään mahdollisti 

joustavan tiedonsiirron hyvinvointipalveluiden tuottajille ja lähiverkostoille. 

Tällainen kehitys kuitenkin edellyttää tietoliikenteen kapasiteetin laajenemisen 

sekä toisiinsa yhteensopivia tietojärjestelmiä (Lee 2010, Laine ym. 2009). 

Teknologisiin ja virtuaalisiin seurantalaitteisiin liitettiin myös eettinen kysymys 

siitä, ovat vanheneminen ja vanhenemiseen liittyvät toimintakyvyn rajoitukset 

hyväksyttävä syy valvontaan ja ympärivuorokautiseen seurantaan intimiteet-

tisuojan rikkomisen uhallakin. Tämä on kysymys, jota on syytä pohtia, kun 

teknologiaa kehitetään turvamaan ikäihmisen hyvää elämää. Toisaalta silloin, kun 

teknologia ja virtuaaliyhteydet ovat olennainen osa ihmisten kanssakäymistä ja 

laitteiden kyky kommunikoida keskenään yleistyy, on ihmisten valvonnassa ja 

seurannassa rikottu jo intimiteetti ja yksityisyyden suojaa. Jo nyt olemme 

erilaisen seurannan alaisia sähköisen viestinnän, pankkikorttien ja matkapuheli-

mien (GPS-paikantimien) kautta. Melander-Wikman (2008) tuli tutkimuksessaan 

siihen johtopäätökseen, että teknologisilla ratkaisuilla voidaan luoda turvallisuutta 

ja voimaannuttaa ikäihmisiä. Niiden avulla voidaan myös tasoittaa ikääntymiseen 

liittyviä muutoksia ja näin mahdollistaa heille vapautta ja riippumattomuutta 

(Palomäki & Teeri 2011). 

Teknologisten ratkaisujen ei ole Melander-Wikamannin tutkimuksen mukaan 

nähty eristävän tai sitovan ikäihmisiä esimerkiksi kotiin. Päinvastoin teknologiset 

apuvälineet tuottivat turvallisuuden tunteen, joka oli yksityisyyttä tärkeämpää. 

Tutkimuksen mukaan kehittämistyössä on tärkeää, että ikääntyvien tulee olla 
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aktiivisesti mukana teknologisten sovellusten kehittämistyössä. Näin luodaan 

tarkoituksenmukaisia ja toimivia ratkaisuja. Ilman heidän panostaan on mahdol-

lista, että luodaan sovelluksia, jotka pahimmillaan sulkevat ikäihmiset yhteisöjen 

ulkopuolelle ja eristävät heidät koteihinsa. Osallistamalla ja ikäihmisten asiantun-

tijuuteen nojautuen tehdään vastuullista kehittämistyötä, jolla saada aikaan 

käytännöllisiä ja eettisesti kestäviä tuotteita. Paitsi teknologisten ratkaisujen 

kehittämisessä myös palvelujärjestelmän kehittämisessä ikäihmisten osallisuus ja 

asiantuntijuus ovat tärkeitä. Palvelujärjestelmän kehittämistyössä tulee luoda 

kanavat joiden kautta ihmiset voivat olla mukana kehittämässä ihmisläheisiä ja 

toimivia palveluratkaisuja sekä olemaan osallisia niihin. Tätä mahdollisuutta ei 

vuoden 2011 Sosiaalibarometrin (Perälahti ym. 2011) mukaan osata vielä 

hyödyntää. 

7.4 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimus on ajankohtainen, sillä Suomi ikääntyy seuraavien vuosikymmenten 

aikana nopeasti. Vanhusten määrän kasvaessa ja julkisen talouden heiketessä on 

vaarana, että tutkimus, erityisesti ennakoiva tutkimus, keskittyy säästökohteiden 

löytämiseen ja kustannustehokkaan toiminnan kehittämiseen. (Kaskiharju 2010, 

Perälahti 2011.) Se kuitenkin sivuuttaa uusien innovatiivisten ratkaisujen havait-

semisen ja sen, mikä on ihmisen hyvinvoinnille ja elämänhallinnalle tärkeää. Tätä 

tutkimusta ovat ohjanneet sosiaali- ja terveysministeriön ikääntymispoliittiset 

linjaukset sekä Ikäihmisten palvelujen laatusuositukset. (STM 2008.) Ikääntymis-

politiikan tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja 

aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. (STM 2008). Ikäihmisten palvelujen 

laatusuositusten tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä 

parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastelu 

keskittyy tulevaisuuden näkökulmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 

sekä erilaisten asumis- ja hoitoympäristöjen tulevaisuudenkuviin. Tulevaisuuden 

palveluiden henkilöstön määrään, osaamiseen tai johtamiseen ei tässä tutkimuk-

sessa ole otettu kantaa, ei myöskään kustannus- tai rahoituspuoleen.  

Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee vaikuttamaan siihen, 

miten ikäihmisten palvelut kehittyvät. On varmaa, että muutoksia rakenteisiin 

tulee ja niiden alueelliset erot voivat olla merkittäviä. Nykyiset ratkaisut eivät riitä 

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, vaan tarvitaan huomattavasti radikaalimpia 

ja mittavampia uudistuksia. (Perälahti ym. 2011.) Kehittämistyön perusteena tulee 

olla kattavaa tietoa paikallisista tarpeista, voimavaroista, yhteistyökumppaneista 
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ja tutkimuksista, mutta erityisesti tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista. 

Tulevaisuuteen voidaan varautua, mutta sitä koskevat päätökset ja poliittiset 

linjaukset on tehtävä nyt. Tutkimuksessa tuotetut tulevaisuudenkuvat avaavat 

ideoita ja varautumisen kannalta varteenotettavia visioita ja näkökulmia, joista 

hyötyvät sekä palveluntuottajat, ammattitoimijat, järjestöt, kuin päätöksentekijät. 

Tulevaisuudenkuvat myös tukevat jo tehtyä kehittämistyötä palvelurakenteen 

uusista mahdollisuuksista ja rakenteista. Tulevaisuudenkuvista voidaan edelleen 

kehittää skenaarioita ja visioita sellaisista palveluista ja palveluraketeista, joissa 

ikäihmisten hyvinvointia tuottavat tekijät on huomioitu ja joissa hyvän ikääntymi-

sen edellytykset ovat olemassa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut aktivoida tulevaisuuden ikäihmisiä 

tulevaisuutensa visioinnissa. Visioinnin lähtökohtana ovat olleet niiden ihmisten 

kokemukset, tiedot, taidot ja odotukset, joiden tulevaisuudesta on kyse. Aktivoi-

malla osallisuuteen ja tulevaisuuden rakentamiseen saadaan sekä kulttuurisia että 

taloudellisia voimavaroja rakentamaan toivotunlaista tulevaisuutta ja olemaan 

osallisia siihen. (Perälahti 2011, Novaky & Kappeter 2006, Bell 2002.) Tutkimus 

osoittaa, kuinka suurilla ikäluokilla näyttäisi olevan motivaatiota ja halua olla 

mukana vaikuttamassa ja osallistumassa yhteiskunnan kehitykseen. Se on 

voimavara, jota yhteiskunnalla ei olisi vara ohittaa. Jos ikääntymispoliittisena 

tavoitteena on motivoida ikäihmisiä ottamaan vastuuta oman terveytensä ja 

toimintakykynsä säilyttämisestä, on jo nyt luotava sellaisia toimintoja, joiden 

avulla tuetaan heitä näissä tavoitteissa. Tutkimuksessa tuotetut ideat ja ajatukset 

on saatu toimijoilta itseltään, ei toimintaa tuottavilta eikä palvelujärjestelmän 

näkökulmasta. Tutkimuksessa tuotetaan tulevaisuudenkuvia ikääntymisestä, 

hyvinvointia tuottavista tekijöistä ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden 

toimintaympäristöistä ja resursseista. Tutkimus tuottaa yhdessä muiden tutkimus-

tulosten kanssa ideoita ja kehittämismahdollisuuksia tulevaisuuden palveluiden 

turvaamiseksi. Tässä tutkimuksessa nämä mahdollisuudet saavat myös tulevai-

suuden käyttäjien mielipiteen ja hyväksynnän.  

Tutkimukseen liittyy myös vahva sosiaalitutkimuksen intressi siitä, miten 

sosiaali- ja terveystyö ovat verkostoitumisen murroksessa sekä keskenään että 

kolmannen ja neljännen sektorin toimijoihin. Erilaisissa tulevaisuuden kuvauksis-

sa ja skenaarioissa ei enää nähdä erillisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan ne 

muodostavat kombinaation hyvinvointipalveluista. Yhtenä merkittävänä toimijana 

nähdään kolmas sektori, jonka merkitys palveluiden tuottajana ja kehittäjänä on 

lisääntynyt. Hyvinvointipalveluiden pääpaino on ennaltaehkäisevässä palvelutoi-

minnassa, jossa tulee korostua perusturvallisuuden merkityksen tunnistaminen, 
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yhteiskunnallisen kansalaisuuden löytäminen sekä eettinen toiminta ja elämä. 

(Ahvenainen ym. 2009, Uudenmaan tulevaisuus 2035, Mokka & Neuvonen 

2006.) Tällainen visio edellyttää eri toimijoiden ja ammattihenkilöiden yhteisten 

tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden määrittelyä, joka perustuu asiakkaan 

asiantuntijuuden ja elämänhallinnan tunnustamiseen toiminnan lähtökohtana 

(Eloranta 2009).  

Tutkimus edustaa monitieteellistä lähestymistapaa eikä siis edusta perinteistä 

hoitotieteellistä tutkimusta. Hoitotieteelle tutkimus tuottaa terveyspoliittisesti 

keskeistä tietoa tulevaisuuden ikääntymisestä, hyvinvoinnin tekijöistä sekä 

tulevaisuuden terveyspalveluiden erilaisten toimintaympäristöjen ja resurssien 

mahdollisuuksista ja haasteista. Se tuottaa tietoa väestön hoitoa ja hoivaa 

koskevista odotuksista ja toiveista. Tämä on terveyspoliittisesti merkittävää, sillä 

tulevaisuudessa gerontologisen hoitotyön merkitys kasvaa ja kasvuun vastaami-

seksi on tehtävä sekä koulutuspoliittisia päätöksiä että luotava uudenlaisia 

toimintaympäristöjä ikäihmisen hyvälle elämälle. Tutkimus tuottaa gerontologi-

selle hoitotyölle tietoa hyvinvointia tuottavista tekijöistä ja sellaisista toimin-

taympäristöistä ja resursseista, joilla tulevaisuudessa voidaan vastata ikäihmisten 

tarpeisiin ja joilla voi olla merkitystä muuttuvan hoitoympäristön kannalta. 

Kotihoidon ja kotisairaanhoidon kehittämiseen tutkimus tuottaa paitsi uudentyyp-

pisiä toimintaympäristöjä myös vahvan trendin siitä, miten teknologia kasvavassa 

määrin vaikuttaa tulevaisuuden hoitotyöntekijän työnkuvaan. Joudumme pohti-

maan monia eettisiä ja toimenkuvaan vaikuttavia tekijöitä tämän kehityksen 

kautta. Tulevaisuudenkuvat antavat myös hoitotyölle haasteen tarkistaa toimintan-

sa lähtökohtia ja kykyään tehdä yhteistyötä asiakkaiden, heidän verkostojensa, 

sosiaalityön ammattihenkilöiden ja kolmannen sektorin kanssa. Ammatillisella 

yhteistyöllä asiakkaan tarpeet toiminnan lähtökohtana voidaan tuottaa oikea-

aikaista, joustavaa ja saumatonta palvelua yhteistyössä asiakkaan ja hänen 

verkostonsa kanssa. Asiakkaan asiantuntijuuden ja oman toimijuuden mahdollis-

tamisen tulisi olla gerontologisen hoitotyön toiminnan lähtökohtana. Tämä 

edellyttää asiakkaan päätösten kunnioittamista, vaikka ne olisivat järjestelmän 

näkökulmasta epämieluisia tai ei toivottavia. (Muurinen ym. 2009.) 

7.5 Jatkotutkimushaasteet 

Jatkotutkimushaasteena on edelleen kehittää laadittua mittaria niin, että sen avulla 

saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa suurten ikäluokkien tulevaisuudenkuvista. 

Lisäksi tulisi kartoittaa tarkemmin sitä, miten sosioekonomiset tekijät selittävät 
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tulevaisuudenkuvia. Australialaisen tutkimuksen mukaan sosioekonomiset taustat 

selittävät mm. sitä, miten suuret ikäluokat varautuvat tulevaisuuteensa (Quine ym. 

2006). Nyt taustatekijöitä kartoitettiin melko rajatusti, mikä näkyi heikosti 

selittävinä tekijöinä tulevaisuudenkuvien jakautumisille. 

Tulevaisuustaulukoiden ja Delfoi-menetelmän avulla voisi edelleen luoda 

tulevaisuudenkuvien jatkoksi sellaisia skenaarioita ja visioita tulevaisuudesta, 

jotka ovat tavoittelemisen arvoisia. Näihin skenaarioihin ja visioihin vois edelleen 

liittää laskelmia siitä, millaisin kustannuksin ja resursoinnein näihin luotuihin 

skenaarioihin voidaan päästä. 

Tutkimuksen tarkastelun kohteena olivat pohjoissuomalaisten suurten ikä-

luokkien tulevaisuudenkuvat. Jatkotutkimushaasteeksi nouseekin pohjoisuuden 

tarkastelu lähemmin. Tuoko pohjoisuus sijaintina tulevaisuudenkuviin jotain 

sellaista, mitä Etelä-Suomessa asuneen suurten ikäluokkien edustajilla ei esiinny? 

Vertailevan tutkimuksen avulla voidaan saada esille, tuoko pohjoisuus yhteisölli-

seen ja yksilölliseen hyvinvointiin kulttuurisesti ja ympäristönsä kautta jotain 

ominaispiirteitä, joita voidaan hyödyntää paikallisesti ihmisten hyvinvoinnin 

turvaamisessa sekä paikallistason sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa.  
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8 Päätelmät 

Tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat päätelmät: 

1. Tutkimukseen osallistuneet liittävät ikääntymiseensä sopeutumista, luopumis-

ta ja uusien mahdollisuuksien avautumista. Eksistentiaalinen kokemus elä-

mästä, aktiivinen itsestä huolenpito ja erilaisista verkostoista syntynyt yhtei-

söllisyyden merkitys näyttävät lisääntyvän ja tulevan merkityksellisiksi 

ikääntyessä.  

2. Tukimukseen osallistuneet tulevaisuuden ikäihmiset näyttäisivät olevan 

motivoituneita ja kiinnostuneita oman fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpi-

tämisestä ja kohentamisesta. Halukkuus auttaa ja tukea toinen toistaan sekä 

toimimaan aktiivisina kansalaisina näyttäytyy selkeänä.  

3. Elämänhallinnan kokemukset syntyivät tässä tutkimuksessa koetusta 

terveydestä ja terveyttä ylläpitävistä elämäntavoista. Elämänhallinnan koke-

mus tarkoitti tutkimukseen osallistujille kykyä pitää huolta itsestä ja läheisistä, 

itsenäistä pärjäämistä sekä itsemääräämisoikeutta. 

4. Hyvinvointia tuottava ympäristö muodostui tässä tutkumuksessa sosiaalisesta, 

symbolisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Sosiaalisiin verkostoihin liittyivät 

läheisesti vastavuoroinen kanssakäyminen, osallisuus ja toimijuus. Hyvin-

vointia tuottavan symbolisen ympäristön keskiössä oli koti, johon liitettiin 

turvallisuuden ja läheisyyden kokemus sekä elämänhallinnan kokemukset.  

Ympäristö fyysisenä tekijänä piti sisällään luontoympäristön ja teknologiset 

sovellukset hyvinvointia tuottavina tekijöinä. Luontoympäristö joko luonnol-

lisessa tilassa tai ihmisen muokkaamana tuotti eksistentiaalista hyvinvointia 

sekä kokemusta toimijuudesta. Teknologia sen sijaan koettiin kahdella tavalla: 

hyvinvointia tuottavana, mutta toisaalta kontrolloivana ja omaa yksityistä 

elämää rajoittavana tekijänä.  

5. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdolliset toimintaympäristöt 

ja resurssit muodostuvat tässä tutkimuksessa teknologia-avusteisista palvelu-

verkostoista, yhteisöllisistä palvelukeskuksista ja perhekeskeisistä asumisyk-

siköistä.  
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Liite 1 Rekisteriseloste 

Pohjoissuomalaisten, vuosien 1945–50 välillä syntyneiden miesten ja naisten 

henkilö- ja osoitetiedot 

Tutkimus pohjoissuomalaisten suurtenikäluokkien ikääntymiseen, hyvinvointiin 

ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä tulevaisuudenkuvista 

Rekisterinpitäjä 

Oulun yliopisto, Terveystieteiden laitos 

Hoitotiede- ja terveyshallinto 

PL 5000, 90014 Oulun yliopisto 

Rekisteristä vastaava henkilö 

TtM, TtT-opiskelija  

Maire Vuoti 

Hoitotiede- ja terveyshallinto 

PL 5000, 90014 Oulun yliopisto 

maire.vuoti@oulu.fi 

Rekisterin nimi 

Pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien ikääntymiseen, hyvinvointiin ja 

sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tulevaisuuskuvat: osoite ja henkilötie-

dot 

Rekisterinkäyttötarkoitus 

Rekisterin tietoja käytetään määrällisen aineiston keruuseen. Tavoitteena on 

laajentaa näkemystietoa siitä millaisia näkemyksiä pohjoissuomalaisilla suur-

ten ikäluokkien edustajilla on ikääntymisestään hyvinvointia tuottavista asi-

oista sosiaali- ja terveyspalveluistaan vuoteen 2030. 

Väestörekisterin antamien tietojen (osoitetietojen) käyttö aika on kaksi kuu-

kautta (29.3.- 29.5.2010), jonka jälkeen tiedot on tuhottava. Tiedot toimitet-

tiin cd-levyllä, kirjattuna kirjeenä. 

Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot  

Kokonaistilasto: Väestörekisterikeskuksen suorittama satunnaisotos N=800. 

Valintaperusteet: Vuosien 1945–50 välillä syntyneet pohjoissuomen alueella 

asuvat 29.3.2010. Pohjois-Suomi: Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. 

Otannassa tuli olla 51 % miehiä ja 49 % naisia. Tiedot tallennettu cd-levylle 

joka tuhotaan 30.5.2010. Levyltä tallennetaan tutkijan salasanalla suojattuun 
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tiedostoon ainoastaan syntymävuosi ja paikkakunta kunnan nimenä ei posti-

toimipaikkana. Tietoja ei tallenneta manuaalisesti.  

Tunnistetiedot: Nimi, osoite, paikkakunta ja syntymävuosi 

Aineistosta ilmenevät muut tiedot: 

– Lomakenumero 

– Sukupuoli 

– Siviilisääty 

– Asumistiedot 

– Koulutustiedot 

– Työtilanne 

Tietojen luovutus 

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolelle. Henkilö-

tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Rekisteriselosteen hyväksyminen  

Oulussa 00.4.2010 

Professori, Arja Isola 

TtM, TtT-opiskelija, Maire Vuoti 



 185

Liite 2 Saatekirje 

 10.5.2010 

Tutkimus pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien tulevaisuudenkuvista 

Arvoisa vastaaja! 

Teen tutkimusta pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien (synt. 1945–50) 

ikääntymiseen, hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä tulevai-

suudenkuvista. Oheisen lomakkeen avulla kerättävän aineiston tavoitteena on 

tuottaa tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista ikäihmisille itselleen, eri ammatti-

ryhmille, kansalaisjärjestöille sekä poliittista päätösvaltaa käyttäville suunnittelun, 

kehittämisen ja päätöksen teon tueksi. Tästä syystä lomakkeeseen vastaaminen 

on tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Teidän näkemyksenne ovat 

perusta uskottavien tulevaisuudenkuvien luomiselle. Kysymyslomake 

lähetetään 800 pohjoissuomalaiselle, jotka ovat syntyneet vuosina 1945–50. 

Lomake perustuu vuonna 2008 kerättyjen tulevaisuustarinoiden tuottamiin 

tulevaisuusvisioihin. 

Osallistuminen tutkimukseen on Teille vapaaehtoista. Vastaatte nimettömänä ja 

kaikkia antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Henkilötie-

tojanne ei tuoda esille missään tutkimuksen vaiheessa, sillä tietoja käsitellään 

kokonaisuuksina, ei yksittäisinä lomakkeina. Osoitetietonne hävitetään Väestöre-

kisterikeskuksen määräämän ajan (2kk) kuluessa. Syntymävuosi, paikkakunta ja 

lomakkeessa kerättävät taustatiedot hävitetään kun tutkimuksen tulosten oikeelli-

suus on tarkastettu ja tutkimus julkaistaan. Siihen saakka edellä mainitut tiedot 

säilytetään tutkijan salasannalla suojatussa tiedostossa.  

Tutkimuksen tulokset raportoidaan Oulun yliopiston Terveystieteiden laitoksen 

väitöskirjatutkimuksena vuonna 2011. Ohjaajina toimivat professori Arja Isola 

Oulun yliopistosta ja professori Petri Kinnunen Lapin yliopistosta 

Lomakkeen vastaamiseen menee aikaa noin 35 min. Palauttakaa lomake 

26.4.2010 mennessä ohessa olevassa palautuskuoressa, josta postimaksu on 

maksettu. Voitte myös vastata ja lähettää vastauksenne sähköisesti osoitteessa: 

http://www.webropol.com/Pohjois-Suomi.net 
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Ystävällisin terveisin  

Maire Vuoti  

Terveystieteiden maisteri, Tohtoriopiskelija  

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Maire Vuoti, puh. xxx xxxxx sähköpostiosoite 

Osoite- ja henkilötiedot: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 

00581 HELSINKI 
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Liite 3 Sähköpostirekrytoinnin saatekirje 

Hyvät XXXX kaupungin luottamushenkilöt! 

Teen väitöskirjatutkimusta jonka tarkoituksena on selvittää millaisia tulevaisuu-

denkuvia Pohjois- Suomen suuriin ikäluokkiin eli vuosien 1945–50 välillä 

syntyneillä pohjoissuomalaisilla on ikääntymisestään ja sosiaali- ja terveyspalve-

luistaan. Tavoitteenani on esittää perusteltuja ja loogisia kuvauksia tulevaisuudes-

ta ja sen erilaisista kehitysvaihtoehdoista suunnittelun, päätöksenteon ja toimin-

nan perustaksi ikääntyvien parissa työskentelevien ammattilaisten ja kansalaisjär-

jestöjen sekä poliittisten päättäjien käyttöön. Pyytäisinkin nyt kaikkia teitä jotka 

olette syntyneet vuosien 1945–50 välillä osallistumaan tutkimukseeni. Osallistu-

misenne on tutkimukseni kannalta erittäin arvokasta kun sen tarkoituksena on 

tarkastella nimenomaan Pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien näkökulmasta 

tulevaisuuden ikäihmisten palveluja ja hyvinvointia. Olisin todella kiitollinen 

mikäli ilmoittaisitte suostumuksenne vastauksena tähän viestiin 6.6.2008 mennes-

sä. 

Kerään aineiston, joka koostuu viiden Oulun ja Lapin vaalipiiristä valitun 

kansanedustajan ja 35 paikallistason (kunnan, kaupungin) päättäjän tarinoista. 

Aineistonkeruu menetelmänä käytän eläytymismenetelmää. Tulevaisuudentutki-

muksen kentässä eläytymismenetelmä liitetään suunnittelua ja päätöksentekoa 

avustaviin tutkimuksenmenetelmiin. Orientaationa on kuvitteellinen tarina 

tulevaisuudesta, joka toimii niin sanottuna kehystarinana. Tarinasta on muodostet-

tu neljä variaatiota. Kehystarinat toimivat kirjoittamisen pohjana ja ohjaavana 

orientaationa. Kirjoittajien tarkoituksena on kuvata asioita jotka ovat edeltäneet 

kehystarinassa kuvattua tilannetta ja asioita jotka ovat johtaneet kuvattuun 

tilanteeseen. Aikaa tarinoiden kirjoittamiseen tarvitaan noin puoli tuntia (30 min) 

ja se voisi tapahtua näin sähköisen viestinnän kautta yhteisesti sovittuna ajankoh-

tana. Teiltä ei edellytetä minkäänlaisten henkilökohtaisten tietojenne luovuttamis-

ta. Teidän niin halutessanne osallistumisenne voidaan myös raportoida niin, ettette 

ole tutkimuksen missään vaiheessa tunnistettavissa.  

Tutkimukseni ohjaajina toimivat professori Arja Isola terveystieteidenlaitokselta 

(Oy)(p.xxxxxxx)ja Professori Petri Kinnunen sosiaalitieteen laitokselta 

(Ly)(0xxxxxxx). 
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Ystävällisesti ja toiveikkaana 

TtM, Tutkija Maire Vuoti 

Terveystieteidenlaitos, Oulun yliopisto,  

Sähköpostiosoite & puhelinnumero 
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Liite 4 Liitetaulukot 

Liitetaulukko 1. Ikääntymisen kokemuksen pääkomponentit, Cronbachin alfat, 

muuttujien määrät, muuttujien faktorilataukset, vastausten keskiarvot ja pääkompo-

nenttien selitysarvot. 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujat Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Ikääntyminen 

vapautumisen 

kokemuksena 

0.91 7 .715–.802 3.74–4.36 .646–.735 

Komponentti 2      

Ikääntyminen 

sopeutumisen 

kokemuksena 

0.81 6 .501–.816 3.06–4.15 .566–.914 

Komponentti 3      

Hengellisyyden ja 

johdatuksen 

kokemus 

ikääntyessä 

0.91 2 .950–.936 2.92–3.06 .913–.914 

Liitetaulukko 2. Ryhmittelyanalyysi ikääntymisen kokemuksellisuudesta. 

Ryhmäkeskukset ikääntyminen kokemuksellisena n = 378. 

 Cluster 

1 2 

Elämän merkityksellisyyden kokemiseen 4 3 

Eletyn elämän kokemiseen voimavarana 5 4 

Tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen  4 3 

Hengellisten asioiden tärkeyteen  3 3 

Johdatuksen kokemiseen 3 2 

Vapauteen tehdä omia valintoja  5 4 

Luopumiseen eri asioista 4 3 

Muistoihin voimavarana 4 3 

Elämästä nauttimiseen 5 4 

Itselleen sallimiseen 5 4 

Itsetuntemukseen 5 4 

Itsensä toteuttamiseen 5 3 

Oman toimintakyvyn muutoksiin sopeutumiseen 4 3 

Ajankäyttöön 4 3 

Sosiaalisten suhteiden kuten ystävien ja läheisten tärkeyteen 4 4 
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Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 225,000 

2 153,000 

Valid 378,000 

Missing 27,000 

Liitetaulukko 3. Arvostuksen ja osallisuuden pääkomponentit, Cronbachin alfat, 

muuttujien määrät, muuttujien faktorilataukset, vastausten keskiarvot ja pääkompo-

nenttien selitysarvot. 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujat Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Ikäihmisten arvostus 

tulevaisuudessa 

0.84 5 .638–.884 3.04–3.55 .536–.822 

Komponentti 2      

Ikäihmisten 

osallisuus 

tulevaisuudessa 

0.83 5 .594–.825 2.49–3.47 .481–.684 

Liitetaulukko 4. Ryhmittelyanalyysi ikäihmisten arvostuksesta ja osallisuudesta 

tulevaisuudessa. 

Ryhmäkeskukset ikäihmisen arvostuksesta ja osallisuudesta tulevaisuudessa n = 396. 

 Cluster 

1 2 3 

Ikäihmisillä on itsemääräämisoikeus hoitoa ja hoivaa koskevissa 

asioissa esim. hoitotahdon kautta  

2 4 4 

Ikäihmisiä kunnioitetaan 2 4 3 

Ikäihmiset ovat täysivaltaisia jäseniä yhteisöissään 2 4 3 

Ikäihmisillä on merkittävä rooli lastensa ja lastenlastensa elämässä  3 4 4 

Ikäihmisten näkemyksillä yhteiskunnallisessa päätöksen teossa on 

vaikutusta  

2 4 3 

Ikäihmiset osallistuvat aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan  3 4 3 

Ikäihmiset osallistuvat aktiivisesti teatteri-, musiikki- ja muihin 

kulttuuritapahtumiin  

3 4 3 

Ikäihmiset ovat järjestäytyneet vaikutusvaltaa käyttäviin eturyhmiin  2 4 3 

Ikäihmisten näkemykset ovat tärkeässä asemassa asuntoalueiden 

kaavoituksessa ja asuntosuunnittelussa  

1 4 3 

Ikäihmiset toimivat työelämässä ohjaajina nuoremmille  1 3 2 
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Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 92,000 

2 124,000 

3 180,000 

Valid 396,000 

Missing 9,000 

Liitetaulaukko 5. Hyvinvointia tuottavien tekijöiden (arvio)pääkomponentit, Cron-

bachin alfat, muuttujien määrät, muuttujien faktorilataukset, vastausten keskiarvot ja 

pääkomponenttien selitysarvot. 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujat Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Tulevaisuudenkuva 

ympäristötekijöistä 

0,89 4 .704–.885 3.35–3.84 .655–.836 

Komponentti 2      

Tulevaisuudenkuva 

oman elämänhallinnan 

tekijöistä 

0,872 3 .784–.898 3.16–3.57 .730–.892 

Komponentti 3      

Tulevaisuudenkuvat 

sosiaalisista suhteista  

0,733 2 .809–.829 3.92–4.11 .767–.781 

Liitetaulukko 6. Ryhmittelyanalyysi: elämänhallintaan, ympäristötekijöihin ja sosiaali-

sista suhteisiin liittyvä tulevaisuudenarvio. 

Ryhmäkeskukset elämänhallintaan, ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät 

arviot tulevaisuudessa n=386. 

 
Cluster 

1 2 3 

Terveys 3 4 2 

Fyysinen toimintakyky 3 4 2 

Henkinen toimintakyky 4 4 3 

Taloudellinen tilanne 3 4 3 

Vaikutusmahdollisuudet omaa elämää 

koskevissa asioissa  
4 4 2 

Ympäristön turvallisuus 3 4 3 

Asuin- ja elinympäristö 4 4 3 

Asumismukavuus 4 5 3 

Yhteydet sukulaisiin  4 4 3 

Yhteys ystäviin 4 5 4 
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Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 153,000 

2 102,000 

3 131,000 

Valid 386,000 

Missing 19,000 

Liitetaulukko7. Ympäristötekijät hyvinvoinnin tuottajana pääkomponentit, Cronbachin 

alfat, muuttujien määrät, muuttujien faktorilataukset, vastausten keskiarvot ja 

pääkomponenttien selitysarvot. 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujia Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Tutun ja turvallisen 

ympäristön merkitys 

hyvinvoinnin 

kokemiselle 

tulevaisuudessa 

0.755 4 .618-.768 4.41–4.76 .507-.694 

Komponentti 2      

Luontoympäristön 

merkitys hyvinvoinnin 

kokemiselle 

tulevaisuudessa 

0.823 3 .740-.830 3.95–4.43 .730-.830 

Komponentti 3      

Lähiyhteisöt ja niiden 

tarjoaman avun 

merkitys hyvinvoinnin 

kokemiselle 

tulevaisuudessa 

0.878 7 .552-.859 3.44–4.49 .458-.762 

Komponentti 4      

Ydinperheen merkitys 

hyvinvoinnin 

kokemiselle 

tulevaisuudessa 

0.882 2 .912-.923 4.49–5.01 .856-.864 

Komponentti 5      

Itsenäisen liikkumisen 

ja matkustamisen 

merkitys hyvinvoinnin 

kokemiselle 

tulevaisuudessa 

0.483 2 .742-.763 3.13–4.41 .742-.763 
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Liitetaulukko 8. Ryhmittelyanalyysi hyvinvointia tuottavista tekijöistä tulevaisuudessa. 

Ryhmäkeskukset Hyvinvointia tuottavista tekijöistä tulevaisuudessa n=322. 

 Cluster 

1 2 3 

Tutun ja turvallisen ympäristön merkitys hyvinvoinnin 

kokemiselle tulevaisuudessa 

5 4 5 

Luontoympäristön merkitys hyvinvoinnin kokemiselle 

tulevaisuudessa 

4 3 4 

Lähiyhteisöt ja niiden tarjoaman avun merkitys 

hyvinvoinnin kokemiselle tulevaisuudessa 

4 3 3 

Ydinperheen merkitys hyvinvoinnin kokemiselle 

tulevaisuudessa 

5 5 5 

Itsenäisen liikkumisen ja matkustamisen merkitys 

hyvinvoinnin kokemiselle tulevaisuudessa 

4 4 2 

Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 163,000 

2 82,000 

3 77,000 

Valid 322,000 

Missing 83,000 

Liitetaulukot 9. Ristiintaulukot ympäristön merkityksestä hyvinvointia tuottavana 

tekijänä tulevaisuudessa taustamuuttujien valossa. 

Ympäristötekijät hyvinvointia tuottavana tekijänä/sukupuoli. 

 Sukupuoli Total 

mies nainen 

Ryhmät 1. Ympäristön moninaisuus ja laajat verkostot 43,3 % 57,0 % 50,6 % 

2 Lähiympäristö ja lähiverkostot 34,7 % 17,4 % 25,5 % 

3 Oman kodinympäristö ja suppeat 

lähiyhteisöt 

22,0 % 25,6 % 23,9 % 

 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 150 172 322 
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 Ryhmät Total 

1 2 3 

Sukupuoli mies 39,9 % 63,4 % 42,9 % 46,6 % 

nainen 60,1 % 36,6 % 57,1 % 53,4 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 163 82 77 322 

Cluster Number of Case * Siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) Crosstabulation. 

 Siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) Total 

naimaton avioliitossa(rek.) avoliitossa leski eronnut 

Ryhmät 1. Ympäristön moninaisuus ja 

laajat verkosto 

25,0 % 48,8 % 68,0 % 54,5 % 53,6 % 50,8 % 

2 Lähiympäristö ja 

lähiverkostot 

25,0 % 27,7 % 12,0 % 22,7 % 17,9 % 25,2 % 

3 Oman kodinympäristö ja 

suppeat lähiyhteisöt 

50,0 % 23,6 % 20,0 % 22,7 % 28,6 % 24,0 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 4 242 25 22 28 321 

siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) *. 

 Ryhmät Total 

1 2 3 

Siviilisääty (rek. parisuhde 

yhd. avioliittoon) 

naimaton ,6% 1,2 % 2,6 % 1,2 % 

avioliitossa(rek.) 72,4 % 82,7 % 74,0 % 75,4 % 

avoliitossa 10,4 % 3,7 % 6,5 % 7,8 % 

leski 7,4 % 6,2 % 6,5 % 6,9 % 

eronnut 9,2 % 6,2 % 10,4 % 8,7 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 

yht. 163 81 77 321 
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Cluster Number of Case * Koulutustausta Crosstabulation. 

 Koulutustausta Total 

kansa-

koulu 

oppi-

koulu 

lukio ammatti-

koulu 

ammatillinen 

opisto 

yliopisto jokin 

muu 

Ryhmät 1. Ympäristön 

moninaisuus ja 

laajat verkostot 

46,3 % 46,2 % 25,0 % 63,0 % 50,0 % 47,6 % 45,5 % 50,9 % 

2 Lähiympäristö 

ja lähiverkostot 

23,2 % 15,4 % 50,0 % 13,7 % 26,8 % 47,6 % 27,3 % 25,0 % 

3 Oman 

kodinympäristö ja 

suppeat 

lähiyhteisöt  

30,5 % 38,5 % 25,0 % 23,3 % 23,2 % 4,8 % 27,3 % 24,1 % 

% 

Yht. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

82 26 4 73 82 42 11 320 

Cluster Number of Case * Työtilanne Crosstabulation. 

 Työtilanne Total 

työssä osa- 

aikaeläke

työeläke työkyvyttömyys-

eläke 

sairaseläke työtön jokin 

muu 

Ryhmät 1. Ympäristön 

moninaisuus ja 

laajat verkostot 

55,3 % 59,4 % 50,0 % 48,5 % 33,3 % 46,2 % 25,0 % 50,8 % 

2 Lähiympäristö 

ja lähiverkostot 

29,8 % 18,8 % 24,6 % 24,2 % 16,7 % 7,7 % 37,5 % 25,1 % 

3 Oman 

kodinympäristö 

ja suppeat 

lähiyhteisöt 

14,9 % 21,9 % 25,4 % 27,3 % 50,0 % 46,2 % 37,5 % 24,1 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 94 32 126 33 12 13 8 319 
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Cluster Number of Case * asuinpaikka Crosstabulation. 

 Asuinpaikka Total 

kaupungin 

keskusta 

esikaupunk

ialue 

kuntakesk

us 

taajama maaseutu/ 

haja-

asutusalue 

Ryhmä

t 

1. Ympäristön 

moninaisuus ja laajat 

verkostot 

50,0 % 52,7 % 48,3 % 45,0 % 54,3 % 50,9 % 

2. Lähiympäristö ja 

lähiverkostot 

32,6 % 29,7 % 27,6 % 20,0 % 20,2 % 25,3 % 

3. Oman kodinympäristö ja 

suppeat lähiyhteisöt 

17,4 % 17,6 % 24,1 % 35,0 % 25,5 % 23,8 % 

  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 46 91 29 60 94 320 

Liitetaulukko 10. Palveluiden tuottajien merkitysten pääkomponentit, Cronbachin alfat, 

muuttujien määrät, muuttujien faktorilataukset, vastausten keskiarvot ja pääkompo-

nenttien selitysarvot 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujat Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Valtion ja kunnan 

tuottamien palveluiden 

merkitys 

tulevaisuudessa 

0.85 5 .662-.862 3.67–4.45 .598-.795 

Komponentti 2      

Yritysten tuottamien 

palveluiden merkitys 

tulevaisuudessa 

0.89 5 .689 -.856 3.19–3.35 .692 -.800 

Komponentti 3      

Järjestöjen tuottamien 

palveluiden merkitys 

tulevaisuudessa 

0.91 4 .761 -.814 2.63–2.87 .791-.811 

Komponentti 4      

Seurakuntien 

tuottamien palveluiden 

merkitys 

tulevaisuudessa 

0.93 5 .748-.881 2.17–2.67 .775-.889 
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Liitetaulukko 11. Tuen tuottajien merkityksestä muodostuneet pääkomponentit, 

Cronbachin alfat, muuttujien määrät, muuttujien faktorilataukset, vastausten keskiar-

vot ja pääkomponenttien selitysarvo 

 Cronbach

in alfa 

Muuttujat Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Omaisten tuen merkitys 

tulevaisuudessa 

0.88 5 .736-.838 3.14–4.16 .694-.790 

Komponentti 2     

Ystävien ja ikätovereiden 

sosiaalisen tuen merkitys 

tulevaisuudessa 

0.80 3 .505-.838 3.05–3.98 .571-.767 

Komponentti 3      

Ystävien ja ikätovereiden 

tuen merkitys 

terveydenhuoltoon ja arjen 

tarpeisiin liittyvissä asioissa 

0.92 6 .717-.838 2.36–3.01 .714-.816 

Komponentti 4      

Asukas- ja kyläyhdistyksen 

tuen merkitys 

tulevaisuudessa 

0.92 5 .696-.850 2.29–2.95 .770-.818 

Liitetaulukko 12. Ryhmittelyanalyysi Tulevaisuuden palvelujen tuottajien ja tuen 

antajien merkityksistä 

Ryhmäkeskukset palvelujen tuottajien merkityksestä tulevaisuudessa n = 335. 

 Cluster 

1 2 3 

Valtion ja kunnan merkitys palvelujen tuottajana tulevaisuudessa 4 5 4 

Yritysten merkitys palvelujen tuottajana tulevaisuudessa 3 4 3 

Järjestöjen merkitys palvelujen tuottajana tulevaisuudessa 3 4 2 

 Seurakunnan merkitys palvelujen tuottajana tulevaisuudessa 2 4 2 

Omaisten antaman tuen merkitys tulevaisuudessa 4 4 3 

Ystävien ja ikätovereiden tuen merkitys terveydenhoidossa ja arjen 

toiminnoissa tulevaisuudessa 

3 4 1 

Ystävien ja ikätovereiden sosiaalisen tuen merkitys 

tulevaisuudessa 

4 4 3 

Asukas- ja kyläyhdistysten merkitys tuen antajana tulevaisuudessa 3 4 2 
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Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 163,000 

2 79,000 

3 93,000 

Valid 335,000 

Missing 70,000 

Liitetaulukot 13. Ristiintaulukot palveluiden tuottajien ja tuen antajien merkitykset 

taustamuuttujien valossa. 

Cluster Number of Case * sukupuoli Crosstabulation. 

 sukupuoli Total 

mies nainen 

Ryhmät 1 Yhteiskuntavastuuseen ja suppeisiin 

lähiyhteisöihin luottava 

52,7 % 44,7 % 48,7 % 

2 Monipuolisen palveluverkostoihin ja laaja-

alaisiin lähiyhteisöihin luottava 

16,4 % 30,6 % 23,6 % 

3 Julkisiin terveyspalveluihin ja omaan 

selviytymisen luottava 

30,9 % 24,7 % 27,8 % 

 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 165 170 335 

Cluster Number of Case * Siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) Crosstabulation. 

 siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) Total 

naimaton avioliitossa 

(rek.) 

avoliitossa leski eronnut 

Ryhmät 1  50,0 % 50,4 % 43,5 % 39,1 % 46,4 % 48,8 % 

2  18,8 % 22,3 % 30,4 % 34,8 % 25,0 % 23,8 % 

3  31,3 % 27,3 % 26,1 % 26,1 % 28,6 % 27,4 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 16 242 23 23 28 332 
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Siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

 Ryhmät Total 

1 2 3 

Siviilisääty (rek. parisuhde 

yhd. avioliittoon) 

naimaton 4,9 % 3,8 % 5,5 % 4,8 % 

avioliitossa(rek.) 75,3 % 68,4 % 72,5 % 72,9 % 

avoliitossa 6,2 % 8,9 % 6,6 % 6,9 % 

leski 5,6 % 10,1 % 6,6 % 6,9 % 

eronnut 8,0 % 8,9 % 8,8 % 8,4 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 162 79 91 332 

Koulutustausta * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

 Ryhmät Total 

1 2 3 

Koulutustausta kansakoulu 17,4 % 39,2 % 22,8 % 24,1 % 

oppikoulu 9,3 % 6,3 % 8,7 % 8,4 % 

lukio 1,2 % 1,3 % 3,3 % 1,8 % 

ammattikoulu  23,6 % 26,6 % 21,7 % 23,8 % 

ammatillinen opisto 31,7 % 15,2 % 27,2 % 26,5 % 

yliopisto 13,0 % 5,1 % 16,3 % 12,0 % 

jokin muu 3,7 % 6,3 % ,0% 3,3 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 161 79 92 332 

Työtilanne * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

 Ryhmät Total 

1 2 3 

Työtilanne työssä 25,5 % 33,8 % 23,1 % 26,7 % 

osa-aikaeläke 9,9 % 11,7 % 11,0 % 10,6 % 

työeläke 39,8 % 35,1 % 44,0 % 39,8 % 

työkyvyttömyyseläke 8,1 % 13,0 % 14,3 % 10,9 % 

sairaseläke 5,6 % 2,6 % 1,1 % 3,6 % 

työtön  5,6 % 2,6 % 3,3 % 4,3 % 

jokin muu 5,0 % 1,3 % 3,3 % 3,6 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 161 77 91 329 
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Asuinpaikka * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

 Ryhmät Total 

1 2 3 

Asuinpaikka kaupungin ydinkeskusta  15,5 % 19,2 % 12,0 % 15,4 % 

esikaupunkialue 29,2 % 24,4 % 25,0 % 26,9 % 

kuntakeskus 9,3 % 9,0 % 13,0 % 10,3 % 

taajamassa 19,9 % 19,2 % 23,9 % 20,8 % 

maaseutu/haja-asutusalue 26,1 % 28,2 % 26,1 % 26,6 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 161 78 92 331 

Liitetaulukko 14. Palveluresurssien ja erilaisten toimintaympäristöjen todennäköisyyt-

tä kuvaavat pääkomponentit, Cronbachin alfat, muuttujien määrät, muuttujien 

faktorilataukset, vastausten keskiarvot ja pääkomponenttien selitysarvo. 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujia Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Asenne 

monipuolisten 

monituottaja 

palvelujen 

todennäköisyyteen 

tulevaisuudessa  

0.83 6 .543–.755 3,13–3,96 .504-.625 

Komponentti 2      

Asenne 

Etäteknologisten ja 

virtuaalisten 

palveluresurssien 

todennäköisyyteen 

tulevaisuudessa  

0.845 11 .505–0.739 3,48–4,39 .426–.650 

Komponentti 3      

Asenne aktivoivien 

ja ennakoivien 

palveluiden 

todennäköisyyteen 

tulevaisuudessa 

0.843 4 .599–.711 3,43–3,95 .537–.675 
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 Cronbachin 

alfa 

Muuttujia Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 4      

Asenne 

yhteisöllisten ja 

yhteisvastuullisten 

palveluresurssien 

todennäköisyyteen 

tulevaisuudessa  

0.818 6 .526–.732 2,31–3,08 .457-.636 

Komponentti 5      

Asenne 

perhekeskeisten 

palveluresurssien 

todennäköisyyteen 

tulevaisuudessa  

0.697 3 .487–.567 2,81–3,46 .492-.570 

Komponentti 6      

Asenne ikäihmisten 

palveluiden ja 

asumisen 

keskittymisen 

todennäköisyyteen 

tulevaisuudessa 

0.683 2 .657–.782 3,04–3,13 .578–.693 

Komponentti 7      

Asenne 

yksityistettyjen ja 

keskitettyjen 

terveyspalveluiden 

todennäköisyyteen 

tulevaisuudessa 

0.711 4 0,507–0,702 3,04–3,63 .455–.577 

Liitetaulukko 15. Ryhmittelyanalyysi palveluiden todennäköisyydestä tulevaisuudessa. 

Ryhmäkeskukset palveluiden todennäköisyydestä n = 309. 

 Cluster 

1 2 3 

Monipuolisten monituottaja palvelujen todennäköisyys 

tulevaisuudessa 

4 5 4 

Etäteknologisten ja virtuaalisten palveluresurssien 

todennäköisyys tulevaisuudessa 

3 4 3 

Perhekeskeisten palveluresurssien todennäköisyys 

tulevaisuudessa 

3 4 3 
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 Cluster 

1 2 3 

Aktivoivien ja ennakoivien palveluiden todennäköisyys 

tulevaisuudessa  

4 5 3 

Yhteisöllisten ja yhteisvastuullisten palveluresurssien 

todennäköisyys tulevaisuudessa 

2 2 1 

Yksityistettyjen ja keskitettyjen terveyspalveluiden 

todennäköisyys tulevaisuudessa 

3 3 3 

Ikäihmisten palveluiden ja asumisen keskittymisen 

todennäköisyys tulevaisuudessa 

4 4 2 

Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 137,000 

2 90,000 

3 82,000 

Valid 309,000 

Missing 96,000 

Liitetaulukot 16. Ristiintaulukot palveluiden todennäköisyydestä taustamuuttujien 

valossa. 

Sukupuoli * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Todennäköisyys Ryhmät Total 

1 2 3 

Sukupuoli mies 54,7 % 52,2 % 53,7 % 53,7 % 

nainen 45,3 % 47,8 % 46,3 % 46,3 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 137 90 82 309 

Cluster Number of Case * sukupuoli Crosstabulation. 

Todennäköisyys sukupuoli Total 

mies nainen 

Ryhmät 1 45,2 % 43,4 % 44,3 % 

2 28,3 % 30,1 % 29,1 % 

3 26,5 % 26,6 % 26,5 % 

 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 166 143 309 
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Siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Todennäköisyys Ryhmät Total 

1 2 3 

Siviilisääty (rek. parisuhde 

yhd. avioliittoon) 

naimaton 5,1 % 7,8 % 4,9 % 5,8 % 

avioliitossa(rek.) 74,3 % 68,9 % 75,6 % 73,1 % 

avoliitossa 8,1 % 5,6 % 7,3 % 7,1 % 

leski 7,4 % 7,8 % 3,7 % 6,5 % 

eronnut 5,1 % 10,0 % 8,5 % 7,5 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 136 90 82 308 

Cluster Number of Case * siviilisääty (rek parisuhde yhd avioliittoon) Crosstabulation. 

Todennäköisyys Siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) Total 

naimaton avioliitossa 

(rek.) 

avoliitossa leski eronnut 

Ryhmät 1 38,9 % 44,9 % 50,0 % 50,0 % 30,4 % 44,2 % 

2 38,9 % 27,6 % 22,7 % 35,0 % 39,1 % 29,2 % 

3 22,2 % 27,6 % 27,3 % 15,0 % 30,4 % 26,6 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 18 225 22 20 23 308 

Koulutustausta * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Todennäköisyys Ryhmät Total 

1 2 3 

Koulutustausta kansakoulu 26,5 % 30,0 % 17,1 % 25,0 % 

oppikoulu 6,6 % 8,9 % 7,3 % 7,5 % 

lukio  2,9 % 2,2 % 1,2 % 2,3 % 

ammattikoulu 26,5 % 25,6 % 19,5 % 24,4 % 

ammatillinen opisto  23,5 % 13,3 % 36,6 % 24,0 % 

yliopisto 10,3 % 15,6 % 15,9 % 13,3 % 

jokin muu 3,7 % 4,4 % 2,4 % 3,6 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 136 90 82 308 
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Cluster Number of Case * koulutustausta Crosstabulation. 

Todennäköisyys Koulutustausta Total 

kansa-

koulu 

oppi-

koulu 

lukio ammatti-

koulu 

ammatillinen 

opisto 

yliopisto jokin 

muu 

Ryhmät 1 46,8 % 39,1 % 57,1 % 48,0 % 43,2 % 34,1 % 45,5 % 44,2 % 

2 35,1 % 34,8 % 28,6 % 30,7 % 16,2 % 34,1 % 36,4 % 29,2 % 

3 18,2 % 26,1 % 14,3 % 21,3 % 40,5 % 31,7 % 18,2 % 26,6 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 77 23 7 75 74 41 11 308 

Työtilanne * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Todennäköisyys Ryhmät Total 

1 2 3 

Työtilanne työssä 27,6 % 29,5 % 26,8 % 28,0 % 

osa-aikaeläke 9,0 % 13,6 % 7,3 % 9,9 % 

työeläke 38,1 % 34,1 % 47,6 % 39,5 % 

työkyvyttömyyseläke 13,4 % 13,6 % 7,3 % 11,8 % 

sairaseläke 4,5 % 2,3 % 1,2 % 3,0 % 

työtön 3,7 % 3,4 % 6,1 % 4,3 % 

jokin muu 3,0 % 3,4 % 3,7 % 3,3 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 134 88 82 304 

Cluster Number of Case * Työtilanne Crosstabulation. 

Todennäköisyys Työtilanne Total 

työssä osa-

aikaeläke 

työeläk

e 

työkyvyttöm

yyseläke 

sairaseläk

e 

työtön jokin 

muu 

Ryhmä

t 

1 43,5 % 40,0 % 42,5 % 50,0 % 66,7 % 38,5 % 40,0 % 44,1 % 

2 30,6 % 40,0 % 25,0 % 33,3 % 22,2 % 23,1 % 30,0 % 28,9 % 

3 25,9 % 20,0 % 32,5 % 16,7 % 11,1 % 38,5 % 30,0 % 27,0 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 85 30 120 36 9 13 10 304 
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asuinpaikka * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Todennäköisyys Ryhmät Total 

1 2 3 

Asuinpaikka kaupungin keskusta 14,0 % 18,9 % 14,8 % 15,6 % 

esikaupunkialue 19,1 % 26,7 % 34,6 % 25,4 % 

kuntakeskus 11,8 % 4,4 % 13,6 % 10,1 % 

taajama  27,2 % 23,3 % 7,4 % 20,8 % 

maaseutu/haja-asutusalue 27,9 % 26,7 % 29,6 % 28,0 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 136 90 81 307 

Cluster Number of Case * Asuinpaikka Crosstabulation. 

Todennäköisyys Asuinpaikka Total 

kaupungin 

keskusta 

esikaupunkial

ue 

kunta-

keskus 

taajama maaseutu/haj

a-asutusalue 

Ryhmät 1 39,6 % 33,3 % 51,6 % 57,8 % 44,2 % 44,3 % 

2 35,4 % 30,8 % 12,9 % 32,8 % 27,9 % 29,3 % 

3 25,0 % 35,9 % 35,5 % 9,4 % 27,9 % 26,4 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

Yht. 48 78 31 64 86 307 

Liitetaulukko 17. Palveluresurssien ja erilaisten toimintaympäristöjen toivottavuutta 

kuvaavat pääkomponentit, Cronbachin alfat, muuttujien määrät, muuttujien faktorila-

taukset, vastausten keskiarvot ja pääkomponenttien selitysarvo. 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujia Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Asenne monipuolisten 

monituottaja palveluiden 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa  

0.747 6 .490–.726 2,72–4,17 .512-.615 

Komponentti 2      

Asenne etäteknologisten 

ja virtuaalisten 

palveluresurssien 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa 

0.859 10 .513–.759 2,07–4,01 .451-.632 
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 Cronbachin 

alfa 

Muuttujia Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 3      

Asenne aktivoivien ja 

ennakoivien palvelujen 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa 

0.747 4 .558–.602 3,87–4,36 .519-.634 

Komponentti 4      

Asenne yhteisöllisten ja 

yhteisvastuullisten 

palveluresurssien 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa 

0.776 3 .687–.711 3,76–4,15 .548-.631 

Komponentti 5      

Asenne perhekeskeisten 

hoivapalveluiden 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa 

0.698 3 .571–.733 3,60–3,98 .472-.611 

Komponentti 6      

Asenne Yksityistettyjen ja 

keskitettyjen 

terveyspalveluiden 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa  

0.710 4 .428–.749 1,75–1,89 .474-.640 

Komponentti 7      

Asenne ikäihmisten 

palvelujen ja asumisen 

keskittymisen 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa 

0.68 3 .420–.664 3,03–4,26 .440-.648 

Komponentti 8      

Asenne yhteisöllisten 

asumismuotojen 

toivottavuuteen 

tulevaisuudessa  

0.615 4 .404–.733 3,01–3,69 .434-.563 
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Liitetaulukko 18. Ryhmittelyanalyysi palveluiden toivottavuudesta tulevaisuudessa. 

Ryhmäkeskukset palveluiden toivottavuudesta n = 229. 

 Cluster 

1 2 3 

Monipuolisten monituottaja palveluiden toivottavuus 

tulevaisuudessa 

4 4 5 

Etäteknologisten ja virtuaalisten palveluresurssien 

toivottavuus tulevaisuudessa 

3 3 4 

Perhekeskeisten hoivapalveluiden toivottavuus 

tulevaisuudessa 

3 3 4 

Aktivoivien ja ennakoivien palvelujen toivottavuus 

tulevaisuudessa 

4 4 5 

Yhteisöllisten asumismuotojen toivottavuus 

tulevaisuudessa 

3 3 4 

Yhteisöllisten ja yhteisvastuullisten palveluresurssien 

toivottavuus tulevaisuudessa 

4 3 4 

Yksityistettyjen ja keskitettyjen terveyspalveluiden 

toivottavuus tulevaisuudessa  

1 2 2 

Ikäihmisten palvelujen ja asumisen keskittymisen 

toivottavuus tulevaisuudessa 

2 4 4 

Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 69,000 

2 88,000 

3 72,000 

Valid 229,000 

Missing 176,000 
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Liitetaulukot 19. Ristiintaulukot palveluiden toivottavuudesta tulevaisuudessa 

taustamuuttujien valossa. 

sukupuoli * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Toivottavuus Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

sukupuoli mies 56,5 % 63,6 % 45,8 % 55,9 % 

nainen 43,5 % 36,4 % 54,2 % 44,1 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 69 88 72 229 

Cluster Number of Case * sukupuoli Crosstabulation. 

Toivottavuus sukupuoli Total 

mies nainen 

Ryhmät 1 30,5 % 29,7 % 30,1 % 

2 43,8 % 31,7 % 38,4 % 

3 25,8 % 38,6 % 31,4 % 

 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 128 101 229 

siviilisääty (rek. parisuhde yhd. avioliittoon) * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Toivottavuus Ryhmät Total 

1 2 3 

siviilisääty (rek parisuhde 

yhd. avioliittoon) 

naimaton 5,9 % 5,7 % 6,9 % 6,1 % 

avioliitossa(rek) 73,5 % 76,1 % 69,4 % 73,2 % 

avoliitossa 8,8 % 4,5 % 6,9 % 6,6 % 

leski 4,4 % 6,8 % 2,8 % 4,8 % 

eronnut 7,4 % 6,8 % 13,9 % 9,2 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 68 88 72 228 

Cluster Number of Case * Siviilisääty (rek parisuhde yhd. avioliittoon) Crosstabulation. 

Toivottavuus Siviilisääty (rek parisuhde yhd. avioliittoon) Total 

naimaton avioliitossa(rek) avoliitossa leski eronnut 

Ryhmät 1 28,6 % 29,9 % 40,0 % 27,3 % 23,8 % 29,8 % 

2 35,7 % 40,1 % 26,7 % 54,5 % 28,6 % 38,6 % 

3 35,7 % 29,9 % 33,3 % 18,2 % 47,6 % 31,6 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 14 167 15 11 21 228 
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Koulutustausta * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Toivottavuus Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

Koulutustausta kansakoulu 19,1 % 33,0 % 16,7 % 23,7 % 

oppikoulu 7,4 % 5,7 % 5,6 % 6,1 % 

lukio 4,4 % 1,1 % 2,8 % 2,6 % 

ammattikoulu 19,1 % 22,7 % 26,4 % 22,8 % 

ammatillinen opisto 32,4 % 21,6 % 25,0 % 25,9 % 

yliopisto 16,2 % 12,5 % 18,1 % 15,4 % 

jokin muu 1,5 % 3,4 % 5,6 % 3,5 % 

   % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 68 88 72 228 

Cluster Number of Case * koulutustausta Crosstabulation. 

Toivottavuus Koulutustausta Total 

kansakoulu oppikoulu lukio ammattikoulu ammatillinen 

opisto 

yliopisto jokin 

muu 

Ryhmät 1 24,1 % 35,7 % 50 % 25 % 37,3 % 31,4 % 12,5 % 29,8 % 

2 53,7 % 35,7 % 16,7 % 38,5 % 32,2 % 31,4 % 37,5 % 38,6 % 

3 22,2 % 28,6 % 33,3 % 36,5 % 30,5 % 37,1 % 50 % 31,6 % 

   % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 54 14 6 52 59 35 8 228 

Työtilanne * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Toivottavuus Ryhmät Total 

1 2 3 

Työtilanne työssä  34,3 % 24,1 % 29,6 % 28,9 % 

osa-aikaeläke 13,4 % 5,7 % 11,3 % 9,8 % 

työeläke 37,3 % 47,1 % 38 % 41,3 % 

työkyvyttömyyseläke 7,5 % 12,6 % 8,5 % 9,8 % 

sairaseläke 3 % 6,9 % 1,4 % 4 % 

työtön 3 % 1,1 % 8,5 % 4 % 

jokin muu 1,5 % 1,1 % 2,8 % 1,8 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 67 87 71 225 
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Cluster Number of Case * työtilanne Crosstabulation. 

Toivottavuus Työtilanne Total 

työssä osa-

aikaeläke 

työ-

eläke 

työkyvyttömyyseläke sairas-

eläke 

työtön jokin 

muu 

Ryh-

mät 

1 35,4 % 40,9 % 26,9 % 22,7 % 22,2 % 22,2 % 25 % 29,8 % 

2 32,3 % 22,7 % 44,1 % 50 % 66,7 % 11,1 % 25 % 38,7 % 

3 32,3 % 36,4 % 29 % 27,3 % 11,1 % 66,7 % 50 % 31,6 % 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 65 22 93 22 9 9 4 225 

Asuinpaikka * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Toivottavuus Ryhmät Total 

1 2 3 

Asuinpaikka kaupungin keskusta 10,3 % 22,7 % 19,4 % 18,0 % 

esikaupunkialue 38,2 % 22,7 % 29,2 % 29,4 % 

kuntakeskus 11,8 % 10,2 % 6,9 % 9,6 % 

taajama 17,6 % 19,3 % 20,8 % 19,3 % 

maaseutu/haja-asutusalue 22,1 % 25 % 23,6 % 23,7 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 68 88 72 228 

Cluster Number of Case * asuinpaikka Crosstabulation. 

Toivottavuus Asuinpaikka Total 

kaupungin 

keskusta 

esikaupunkialue kuntakeskus taajama maaseutu/ 

haja-

asutusalue 

Ryhmät 1 17,1 % 38,8 % 36,4 % 27,3 % 27,8 % 29,8 % 

2 48,8 % 29,9 % 40,9 % 38,6 % 40,7 % 38,6 % 

3 34,1 % 31,3 % 22,7 % 34,1 % 31,5 % 31,6 % 

  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 41 67 22 44 54 228 
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Liitetaulukko 20. Palveluresurssien saatavuuden ja yhdenvertaisuuden merkitystä 

kuvaavat pääkomponentit, Cronbachin alfat, muuttujien määrät, muuttujien faktorila-

taukset, vastausten keskiarvot ja pääkomponenttien selitysarvo. 

 Cronbachin 

alfa 

Muuttujat Väittämien 

faktorilataukset 

Vastausten 

keskiarvo 

Kommunaliteetti 

Komponentti 1      

Palvelujen 

läheisyyden ja 

helpon saatavuuden 

merkitys 

tulevaisuudessa 

0.848 6 .553–.763 4.30–4.64 .666–.784 

Komponentti 2      

Palvelujen 

yhdenvertaisuuden 

ja kotimaisuuden 

merkitys 

tulevaisuudessa 

0.711 4 .639–.820 4.04–4.72 .562–.648 

Liitetaulukko 21. Ryhmittelyanalyysi palveluiden saatavuudesta, yhdenvertaisuudesta 

ja valvonnasta. 

Ryhmäkeskukset n = 388. 

 Cluster 

1 2 

Palvelut ovat lähellä 5 4 

Palvelut ovat helposti saatavissa 5 4 

Palvelut ovat maksuttomia 4 3 

Palvelut ovat monipuolisia 5 4 

Palvelut ovat kotimaisia 5 3 

Palvelut ovat monikansallisia  2 3 

Palveluja tarjoavien ammattitaito on monipuolista  5 4 

Palvelujen tarjoajien osaaminen on tarkassa seurannassa  5 4 

Palveluja saa omalla äidinkielellä 5 4 

Palvelut jakautuvat yhdenvertaisesti asuinpaikasta huolimatta 5 4 

Palvelut jakautuvat yhdenvertaisesti taloudellisesta tilanteesta 

riippumatta  

5 4 
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Number of Cases in each Cluster. 

Cluster 1 292,000 

2 96,000 

Valid 388,000 

Missing 17,000 

Liitetaulukot 22. Ristintaulukot palveluiden saatavuudesta, yhdenvertaisuudesta ja 

valvonnasta taustamuuttujien valossa. 

Sukupuoli * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Sukupuoli Ryhmät Total 

1 2 

mies 44,5 % 64,6 % 49,5 % 

nainen  55,5 % 35,4 % 50,5 % 

% 100 % 100 % 100 % 

Yht. 292 96 388 

Asuinpaikka * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Asuinpaikka Ryhmät Total 

1 2 

kaupungin ydinkeskusta 14,2 % 13,5 % 14 % 

esikaupunkialue 26 % 33,3 % 27,8 % 

kuntakeskus 9,3 % 12,5 % 10,1 % 

taajamassa 21,1 % 15,6 % 19,7 % 

maaseutu/haja-asutusalue 29,4 % 25 % 28,3 % 

% 100 % 100 % 100 % 

Yht. 289 96 385 

Cluster Number of Case * Asuinpaikka Crosstabulation. 

Ryhmät Asuinpaikka Total 

kaupungin 

keskusta 

esikaupunkialue kuntakeskus taajama maaseutu/ 

hajaasutus-

alue 

 

1 75,9 % 70,1 % 69,2 % 80,3 % 78 % 75,1 % 

2 24,1 % 29,9 % 30,8 % 19,7 % 22 % 24,9 % 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht. 54 107 39 76 109 385 
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Työtilanne * Cluster Number of Case Crosstabulation. 

Työtilanne Ryhmät Total 

1 2 

työssä 24,7 % 32,6 % 26,6 % 

osa-aikaeläke 10,1 % 9,5 % 9,9 % 

työeläke 39,9 % 37,9 % 39,4 % 

työkyvyttömyyseläke 12,5 % 9,5 % 11,7 % 

sairaseläke 4,5 % 3,2 % 4,2 % 

työtön 4,9 % 3,2 % 4,4 % 

jokin muu 3,5 % 3,2 % 3,4 % 

% 100 % 100 % 100 % 

Yht. 288 95 383 

Cluster Number of Case * työtilanne Crosstabulation. 

Ryhmät Työtilanne Total 

työssä osa-

aikaeläke 

työ-

eläke 

työkyvyt-tö-

myyseläke 

sairas-

eläke 

työtön jokin muu

1 69,6 % 76,3 % 76,2 % 80 % 81,3 % 82,4 % 76,9 % 75,2 % 

2 30,4 % 23,7 % 23,8 % 20 % 18,8 % 17,6 % 23,1 % 24,8 % 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Yht 102 38 151 45 16 17 13 385 
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Liite 5 Liitekuviot 

Liitekuviot 1.Ikääntyminen kokemuksena. 
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Liitekuviot 2. Ikäihmisen osallisuus ja arvostus tulevaisuudessa. 
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Liitekuviot 3. Arvio tulevaisuuden hyvinvoinnin tekijöistä. 
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Liitekuviot 5. Palveluiden tuottajien ja tuen antajiin liittyvien tulevaisuuskuvien 
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 219

Liitekuviot 6. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toivottavien toimintaympäristöjen ja 
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