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Abstract

The purpose of this study was to describe concerns of well-being in adults of different ages. The
factors that have an impact on the sense of reduced well-being of adults in various age groups were
analysed, and the population groups in the most compromising position in terms of well-being
identified. The objective of this study was to produce information for well-being promoting
decision making in the planning of social, health and welfare services.

Both qualitative and quantitative research methods were used in the study. The material was
collected for the Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka project (ESR) by using a questionnaire at the
end of year 2012. The data consisted of answers from 1458 questionnaires. The answer percentage
was 49. The qualitative data, based on the open-ended questions, was analysed by deductive
content analysis. For the analysis of the quantitative data the SPSS 23 program was used.
Frequencies and percentages were calculated, and the Chi-squared test was used to examine
association between the variables.

According to the results of this research, the concerns of the youngest adults were more diverse
and focused on more areas of well-being than those of the older adults. In all age groups, economic
situation and physical health were factors that had a welfare reducing impact. Similarly, the
economic situation, which was perceived as having welfare reducing impacts, was generally
perceived as having a connection with the other welfare reducing areas in all age groups. The
perception of the welfare reducing impact of the different areas of well-being was especially
common among females, informants with low educational background, informants living alone,
informants with low income and the working age informants who were unemployed.

The scientific relevance of the results of this study can be justified with the novelty value of
the information. Well-being has not been studied in the context of health sciences from this
particular research angle before.

Keywords: adult, health, population of municipality, social services, welfare, well-being
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla eri-ikäisten aikuisten hyvinvointiin liittyviä huolia ja
kartoittaa ikäryhmittäin hyvinvointia heikentäviä tekijöitä sekä hyvinvoinniltaan heikoimmassa
asemassa olevia väestöryhmiä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa eri-ikäisen aikuisväes-
tön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään päätöksentekoon sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvoin-
tipalveluiden suunnitteluun.

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Aineisto
kerättiin kyselylomakkeella vuoden 2012 lopulla Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka-hankkeel-
le (ESR). Aineisto koostui 1458 kyselylomakkeen vastauksista. Kyselyn vastausprosentti oli 49.
Avoimiin kysymyksiin perustuva laadullinen aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyy-
sillä. Määrällinen aineisto analysoitiin SPSS 23-ohjelmalla laskemalla frekvenssejä ja prosentti-
osuuksia sekä tutkimalla muuttujien välisiä yhteyksiä khiin neliötestillä.

Tulosten mukaan nuorimpien aikuisten huolet olivat moninaisempia ja useampiin hyvinvoin-
nin osa-alueisiin kohdistuvia kuin vanhempien aikuisten. Taloudellinen tilanne ja fyysinen terve-
ys olivat yleisiä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi taloudelliseen
tilanteeseen liitetyillä hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksilla oli kaikissa ikäryhmissä yleinen
yhteys muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettaviin vastaaviin kokemuksiin. Hyvinvoinnin
heikkenemiskokemukset liittyivät erityisesti naissukupuoleen, matalaan koulutustasoon, ilman
parisuhdetta asumiseen, alhaiseen tulotasoon sekä työikäisillä työelämän ulkopuolella olemi-
seen.

Tutkimuksen tieteellinen merkitys perustuu sen tuottaman tiedon uutuusarvoon, sillä hyvin-
vointia koskevaa tutkimusta ei ole hoitotieteessä aiemmin tehty vastaavasta näkökulmasta.

Asiasanat: aikuiset, hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, kuntalaiset, sosiaalipalvelut,
terveyspalvelut
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1 Johdanto 

Hyvinvointia kuvataan monin eri tavoin ja sitä on vaikea määritellä täysin tyhjen-

tävästi. Pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksessa hyvinvointia on perinteisesti 

tarkasteltu yksilön tarpeiden ja tarpeiden tyydyttämiseen käytettävissä olevien re-

surssien yhtälönä, jolloin hyvinvointi ja bruttokansantuote liitetään tiiviisti toisiinsa 

(esim. Kunnari & Suikkanen 2013; Hämäläinen 2014). Monissa yhteyksissä on kui-

tenkin todettu, että taloudellisesti kehittyneissä maissa talouskasvulla ei ole suurta 

merkitystä subjektiiviselle hyvinvoinnille. Tietyn kasvun rajan ylittyessä tulojen 

kasvu voi pysäyttää onnellisuuden lisääntymisen tai jopa heikentää koettua elämi-

sen laatua. (Easterlin 1974; 1995; 2005a; 2005b; Allardt 1976; Diener & Biswas-

Diener 2002; Frey & Stutzer 2002; Islam & Clarke 2002; Layard 2003; Kajanoja 

2005; Vaarama ym. 2010a; Kainulainen & Saari 2013.) Tätä on selitetty muun mu-

assa sillä, että ihmiset tottuvat nopeasti aiempaa parempiin oloihin elintason koho-

tessa. Tästä seuraa vielä parempien olosuhteiden vaatimus ja suhteellisesti hyvien 

olojen arvostamattomuus. (Raijas 2008.) Lisäksi tätä selittää ihmisten tarve saavut-

taa elintasossaan heitä ympäröivän yhteisön elintaso, tai jopa ohittaa se (Layard 

2003b). 

Vaaraman ym. (2010a) mukaan Suomessa subjektiivista hyvinvointia edistävä 

tulojen kasvun raja saavutettiin 1960-luvun loppupuolella. Kestävän hyvinvoinnin 

mittareilla mitattuna suomalaisten hyvinvointi on kääntynyt laskuun 1990-luvun 

alun jälkeen muun muassa yhteiskunnan eriarvoistumisen ja ympäristöhaittojen 

seurauksena (Hoffrén ja Rättö 2011). Lisäksi esimerkiksi ihmisten kokema aika-

pula ja elämänhallintaongelmat muodostavat haasteen hyvinvoinnin ylläpidolle ja 

edistämiselle (ks. Hämäläinen 2014). Hyvinvoinnin määrittelyssä korostuukin ny-

kyään aineellisten sisältöjen sijaan ja rinnalla muun muassa elämisen merkityksel-

lisyys.  

Hoitotieteessä hyvinvointia ovat tutkineet esimerkiksi Mäkitalo (2005), Elo 

(2006), Saaranen (2006), Lepistö (2010), Vuoti (2011), Vuori (2012) ja Peltomäki 

(2014). Näissä tutkimuksissa tarkastelun kohteena on pääsääntöisesti jokin tietty, 

erityisesti ikään perustuva ryhmä. Tutkimukset kohdistuvat muun muassa suureen 

ikäluokkaan ja ikääntyviin ihmisiin. Näin ovat tehneet esimerkiksi Peltomäki 

(2014), joka on tutkinut kotona asuvan ikäihmisen perheen kokemaa hyvää vointia 

sekä Elo (2006), joka on tuottanut väitöstutkimuksessaan teorian pohjoissuoma-

laisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Saara-

nen (2006) ja Mäkitalo (2005) ovat tutkineet työikäisten työhyvinvointia kouluyh-

teisön ja vanhainkotityön näkökulmista. Nuoria ja lapsiperheitä ovat puolestaan 
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tutkineet Vuori (2012), Lepistö (2010) ja Konu (2002) vähävaraisten lapsiperhei-

den hyvän voinnin, nuorten kokeman perheväkivallan sekä oppilaiden hyvinvoin-

nin näkökulmista. Hyvinvoinnin osalta on lisäksi tutkittu sairauden näkökulmasta 

muun muassa terveysvalmennuksen vaikutuksia aikuisten pitkäaikaissairaiden hy-

vinvointiin (Kivelä ym. 2014) sekä eturauhassyöpää sairastavien psyykkistä hyvin-

vointia (Lehto ym. 2015). Elintapojen näkökulmasta on tutkittu alkoholin käytön 

ja hyvinvoinnin yhteyttä (Sulander ym. 2009a) sekä nuoruusiän lihavuuden (Mond 

ym. 2011) ja painoon liittyvän käyttäytymisen (Quick ym. 2013) yhteyttä psyykki-

seen hyvinvointiin. Lisäksi on tutkittu selkäydinvaurioon johtaneen vammautumi-

sen vaikutuksia sosioekonomiseen hyvinvointiin (Botticello ym. 2011), ammatilli-

sen tuen vaikutusta kehitysvammaisten äitien hyvinvointiin (Höglund & Larsson 

2014), asuinpaikan muutoksen hyvinvointivaikutuksia (Lankila ym. 2013), lasten 

ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin liittyviä eroja (Kaikkonen 

ym. 2012; Raijas 2012), parisuhdeongelmien vaikutusta lasten psyykkiseen hyvin-

vointiin (Salo 2012), pienituloisten isien kokemuksia hyvinvoinnista (Vuori & Ås-

tedt-Kurki 2013) sekä väestön näkökulmasta pohjanmaalaisten terveyttä ja hyvin-

vointia sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta (Turunen 2013). 

Tässä tutkimuksessa hyvinvointia tutkitaan neljän ulottuvuuden ja niihin sisäl-

tyvien 11 osa-alueen muodostamana kokonaisuutena (vrt. OECD 2016). Tutkimuk-

sessa otetaan kantaa siihen, millaisia huolia eri-ikäisten aikuisten keskuudessa koe-

taan, mitkä hyvinvoinnin osa-alueet koetaan yleisimmin hyvinvointia heikentävinä 

tekijöinä, ketkä kokevat yleisimmin hyvinvointinsa heikenemistä sekä millainen 

suhde hyvinvoinnin eri osa-alueilla on toisiinsa. Tutkimuksella tuotetaan tietoa, 

jota on mahdollista hyödyntää eri-ikäisen aikuisväestön hyvinvointia heikentävien 

tekijöiden ennaltaehkäisyyn tähtäävässä päätöksenteossa ja sosiaali-, terveys- ja 

hyvinvointipalvelujen suunnittelussa. Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, mi-

hin tekijöihin (huolien kohteet sekä olemassa olevat hyvinvointia heikentävät teki-

jät) tulisi kiinnittää erityistä huomiota hyvinvoinnin edistämistyössä. Näkökulma-

valinta perustuu näkemykseen, jonka mukaan terveyttä ja hyvinvointia heikentä-

vien tekijöiden ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannatta-

vampaa kuin konkretisoituneiden hyvinvointiongelmien hoitaminen (Pietilä ym. 

2008; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a.) 

Tutkimuksella vastataan tieteelliseen tarpeeseen, sillä hoitotieteessä ei ole ai-

kaisemmin tehty kyseiseen aihepiiriin kohdistuvaa tutkimusta vastaavasta näkökul-

masta. Tutkimus osoittaa hyvinvoinnin holistiseksi, moniulotteiseksi ja osin tie-
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teenalakohtaisten rajojen ylittämiseen haastavaksi tutkimuskohteeksi. Samalla tut-

kimus on yksi vastaus poikkitieteisyyteen perustuvaan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen tähtäävään tutkimustarpeeseen.  

Tutkimuksella vastataan myös yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Terveydenhuol-

tolaki (1326/2010) velvoittaa seuraamaan asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja 

niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan strategisen suunnittelun odo-

tetaan perustuvan erilaisten kuntakohtaisten hyvinvointiosoittimien tuottamaan tie-

toon. Lisäksi kunnan on seurattava toimenpiteidensä vastaavuutta kuntalaistensa 

hyvinvointitarpeisiin. Hyvinvointia koskeva väestöryhmittäinen tutkimustieto on 

siten tärkeää taustoitusta kunnissa tapahtuvalle päätöksenteolle (Perttilä 2005; Tu-

kia ym. 2011). Tutkimus tarjoaa yhden suomalaisen kaupungin osalta vastauksen 

tähän tarpeeseen. 

Tällä tutkimuksella vastataan edelleen tarpeeseen, joka perustuu viimeisten 

vuosikymmenten aikana tapahtuneisiin hyvinvoinnin tekijöiden merkittäviin muu-

toksiin. Ihmisten varallisuus ja osaaminen ovat lisääntyneet ja fyysinen terveys on 

kohentunut. Samalla yhteisöllisyys on heikentynyt, ja jatkuva kiire haastaa hyvin-

vointia. Myös työelämään liittyy nykyisin runsaasti erilaisia epävarmuustekijöitä, 

kuten työn määräaikaisuus. Lisäksi ihmisryhmien keskinäiset hyvinvointierot ovat 

osoittautuneet laajoiksi (Hämäläinen 2009; myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016b). Erityisesti väestön keskinäiset erot edellyttävät hyvinvointiin kohdistuvaa 

tutkimusta oikein suunnatun päätöksenteon sekä palveluiden suunnittelun mahdol-

listamiseksi. Hyvinvointierojen kaventamisella on useita merkittäviä etuja: esimer-

kiksi kansanterveys kohenee tehokkaasti silloin, kun kohdennetaan terveyttä edis-

täviä toimia niihin väestöryhmiin, joissa terveysongelmat ovat yleisimpiä. Lisäksi 

hyvinvointierojen kaventaminen auttaa turvaamaan riittävät palvelut kaikille. Edel-

leen terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen lisää yhteiskunnan sosiaalista 

kiinteyttä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.) Hyvinvointierojen kaventaminen 

sekä kansalaisten tasavertaisuus ovat mainittuina useissa laeissa (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2016c).  

Tutkimus on jatkoa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka (ESR 2011–2014) - 

hankkeessa toteutetuille selvityksille Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa 

(Kunnari & Suikkanen 2013) sekä Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset 

Rovaniemellä (Kunnari toim. 2014). Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla eri-

ikäisten aikuisten hyvinvointiin liittyviä huolia ja kartoittaa ikäryhmittäin hyvin-

vointia heikentäviä tekijöitä sekä hyvinvoinniltaan heikoimmassa asemassa olevia 

väestöryhmiä. Tässä tutkimuksessa keskitytään siten ihmisten omiin, subjektiivi-

siin kokemuksiin heidän huolistaan ja hyvinvointinsa tilasta. 
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Luvussa kaksi esitellään tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat. Aluksi esitel-

lään hyvinvoinnin moniulotteisuutta ja sen elämänlaadun, elämäntyytyväisyyden, 

onnellisuuden sekä subjektiivisen hyvinvoinnin kattavaa kokonaisuutta. Seuraa-

vaksi tarkastellaan Erik Allardtin (1976a, 1976b, 1989) hyvinvointiteoriaa, joka 

ohjaa tutkimusta sen hyvinvointiulottuvuuksien (Having – Loving – Being) muo-

dossa. Luvussa kolme esitetään tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysy-

mykset. Luku neljä käsittelee menetelmälliset ratkaisut. Tulokset raportoidaan lu-

vussa viisi kuhunkin hyvinvointiulottuvuuteen keskittyen. Aluksi esitetään kunkin 

hyvinvointiulottuvuuden sisältämiin osa-alueisiin perustuvat huolet. Tämän jäl-

keen esitetään kyseisen osa-alueen yleisyys hyvinvointia heikentävinä tekijöinä 

taustaryhmittäin sekä sen yhteys muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Luvussa kuusi 

tehdään yhteenveto keskeisistä tuloksista. Raportti päättyy lukuun seitsemän, jossa 

pohditaan tutkimuksen tuloksia, tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä tu-

losten merkitystä. Lisäksi esitetään johtopäätökset sekä jatkotutkimusaiheet.  
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2 Eri-ikäisten aikuisten kokema hyvinvointi 

2.1 Hyvinvoinnin moniulotteisuus 

Hyvinvointi on moniulotteinen käsite ja sitä on mahdoton määritellä täysin tyhjen-

tävästi. Hyvinvoinnin käsite saa eri yhteyksissä eri merkityksiä ja sen argumen-

tointi on kiinni sitä koskevista asiayhteyksistä. Käsitteenä se on positiivisesti latau-

tunut ja erilaisiin hyviin asioihin liittyvä. (Diener 1984; Karisto 1984; 2008; Åstedt-

Kurki 1992; Konu 2002; Joronen 2005.) Kuitenkin kaiken hyvinvointitutkimuksen 

peruskysymys on, mikä ja mitä on hyvä elämä. Tämä kysymys yhdistää hyvinvoin-

titutkijoita historiallisesti ja eri tieteenalojen välillä. (Saari 2011.) Hyvinvoinnin 

teoreettinen tarkastelu perustuu tässä tutkimuksessa kuviossa 1 esitettyihin sisältöi-

hin.  

 

Kuvio 1. Hyvinvoinnin teoreettinen tarkastelu. 

Hyvinvointi tarkoittaa edellä kuvatusti elämänlaatua, tyytyväisyyttä elämään, on-

nellisuutta sekä subjektiivista hyvinvointia (kts. Kunnari & Suikkanen 2013). Tässä 
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tutkimuksessa kyseiset sisällöt kattavan hyvinvoinnin nähdään koostuvan Elintaso 

- Having-, Yhteisyys - Loving-, Itsensä toteuttaminen - Being- ja Itsensä toteutta-

minen - Doing - ulottuvuuksista ja niiden sisältämistä osa-alueista: taloudellisesta 

tilanteesta, asumisesta, asuinkunnan palveluista, ihmissuhteista, yhteiskunnasta, 

fyysisestä terveydestä, minämyötätunnosta, elintavoista, työstä, opiskelusta ja va-

paa-ajasta. Lisäksi hyvinvointi on sen eri osa-alueisiin kohdistuvien huolien puut-

tumista. 

2.1.1 Elämänlaatu 

Hyvinvointiin liitetään usein elämänlaadun käsite. Tähän liittyen korostetaan hy-

vinvoinnin yksilöllistä kokemista, jolloin ihminen itse määrittelee hänen omalle 

elämänlaadulleen tärkeät sisällöt (esim. Eckersley 2000; George 2005). Elämän-

laatu voidaan määritellä ihmisten mahdollisuuksiksi saavuttaa omat päämäärät ja 

valita itselle sopivat elämäntyylit (esim. Saracena & Beck 2004). Elämänlaatua voi-

daan pitää tietyiltä osin kuvauksena parhaasta mahdollisesta tilanteesta eri olosuh-

teissa. Sen ydin on ihmisen oma tyytyväisyys erityisesti niihin elämänalueisiin, 

joita hän itse pitää tärkeinä. (Gilhooly ym. 2005.) Myös Maailman terveysjärjestö 

WHO määrittelee elämänlaadun samansuuntaisesti. Sen mukaan elämänlaadulla 

tarkoitetaan ”yksilön arviota elämästään siinä kulttuuri- ja arvokontekstissa missä 

hän elää, ja suhteessa hänen omiin päämääriinsä, odotuksiinsa, arvoihinsa ja muille 

hänelle merkityksellisiin asioihin.” (WHOQOL Group 1996; 1998.)  

Elämänlaatu-käsite on hyvinvoinnin tapaan moniselitteinen, eikä sille ole ole-

massa yhtä yhteisesti hyväksyttyä määritelmää (Fayers & Machin 2000; Rapley 

2003; Kajandi 2006). Elämänlaadun määrittäjinä on pidetty muun muassa tyyty-

väisyyttä ja onnellisuutta (Kattainen 2010, Pietilä 2010). Siihen läheisesti liittyvinä 

käsitteinä pidetään lisäksi hyvinvointia ja elämäntyytyväisyyttä (Eriksson & Lind-

ström 2007). Käsitteenä elämänlaatu on tullut terveystieteisiin yhteiskuntatieteistä, 

jossa elämänlaatua koskevaa tutkimusta on tehty 1960-luvulta asti (Hentinen 1994).  

Suomalaiset kokevat elämänlaatunsa hyväksi vielä korkeaan ikään saakka: yli 

puolet 80 vuotta täyttäneistä arvioi elämänlaatunsa hyväksi. Vaaraman ym. (2014a; 

b) mukaan elämänlaatu on voimakkaassa yhteydessä koettuun terveyteen ja toimin-

takykyyn. Elämänlaadun perustekijät ovat kaikille melko samat, mutta niiden tär-

keysjärjestys vaihtelee eri ikäryhmissä jonkin verran. (Vaarama ym. 2014a; b.) 

Suomalaiset voidaan jakaa kolmeen eri osajoukkoon hyvinvoinnin elämänlaatutar-

kastelussa. Ensimmäinen joukko koostuu noin 40 prosentin osuudesta. Tällä jou-

kolla on paras elämänlaatu. Yleensä he ovat iältään 25–59-vuotiaita, työssäkäyviä, 
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3-4 hengen talouksissa asuvia perheellisiä henkilöitä. Näiden ihmisten keskuudessa 

tyytyväisyys kohdistuu erityisesti taloudelliseen tilanteeseen ja terveyteen. Toinen 

osajoukko muodostuu eläkkeelle jääneistä tai pian eläkkeelle jäävistä 60–79-vuo-

tiaista suomalaisista, joiden elämänlaatukokemuksiin liittyy heikkoutta erityisesti 

fyysisen elämänlaadun osalta. Tämän ryhmän suurimmat riskit elämänlaadulle ovat 

heikko toimeentulo sekä huono terveys ja toimintakyky. Heikoimman elämänlaa-

dun omaavien osajoukko muodostuu kahdesta ryhmästä: 18–24-vuotiaista nuorista, 

työttömistä aikuisista sekä usein leskinä elävistä yli 80-vuotiaista naisista. Tähän 

ryhmään kuuluvilla on usein taloudellisia vaikeuksia sekä korkeintaan keskiasteen 

koulutus. Ryhmän iäkkäillä henkilöillä on yleisesti ongelmia terveyden kanssa. 

(Vaarama ym. 2010b; ks. myös Moisio 2010.)  

Elämänlaadusta on tehty useita tutkimuksia hoitotieteessä (esim. Aspvik 2003; 

Kattainen 2004; Kuivalainen 2004; Kukkurainen 2006; Montin 2007; Koivunen 

2008; Heiskanen 2009; Rantanen 2009; Pitkänen 2010; Salonen 2011; Laaksonen 

2012; Meriläinen 2012; Mört 2012; Saharinen 2013; Komulainen 2014; Soininen 

2014). Monet näistä tutkimuksista keskittävät tarkastelunsa johonkin olemassa ole-

vaan ongelmaan: esimerkiksi fyysiseen tai psyykkiseen sairauteen, jolloin tutki-

muksessa korostuu vahvasti terveyteen (tai sen puuttumiseen) liittyvä elämänlaatu. 

Näin ovat tehneet esimerkiksi Mört (2012), joka tarkasteli tutkimuksessaan vähin-

tään neljä vuotta lapsuusiän syöpädiagnoosista selviytyneiden suomalaisten nuor-

ten terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä Komulainen (2014), joka selvitti tutki-

muksessaan alle kouluikäisten ruoka-allergisten lasten perheiden elämänlaatua. 

Aspvik (2003) tutki puolestaan psyykkisesti vajaakuntoisten avotyötoiminnan mer-

kitystä osallistujien elämänlaadulle. Elämänlaatua on tutkittu lisäksi useissa eri yh-

teyksissä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Sitä on tutkittu muun muassa 

suhteessa yksilölliseen hoitoon ja hoitotyöhön (Suhonen ym. 2007; Pieper & Vaa-

rama 2008), sepelvaltimotautipotilaiden terveyteen (Roos ym. 2012), eturauhas-

syöpätutkimukseen (Torvinen ym. 2016) ja sydänsairaiden tulevaisuudenodotuk-

siin (van der Wal ym. 2016). Lisäksi elämänlaatua on tutkittu suhteessa sen mittaa-

miseen (Kajandi 2006), nukkumistottumuksiin (Väätäinen ym. 2013), elinympäris-

tömuutoksiin (Rantakokko ym. 2016) sekä pitkäaikaiseen tyytymättömyyteen (Sa-

harinen ym. 2014). 
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2.1.2 Tyytyväisyys elämään 

Hyvinvointiin liittyvät elämänlaadun ohella kysymykset tyytyväisyydestä ja tyyty-

mättömyydestä elämään. Elämäntyytyväisyyttä on tutkittu muun muassa ikäänty-

misen (Chang ym. 2001; Berg ym. 2006; Lyyra 2006; Lyyra ym. 2006; Fonseca ym. 

2008; Gwozdz & Sousa-Poza 2009; Härkönen 2012), väestön (Koivumaa-Honka-

nen ym. 2000; 2005; Melin ym. 2003), parisuhteen (Forsberg-Wärleby 2002; 

Schoon ym. 2005) sekä psyykkisen ja fyysisen sairauden ja terveyden (Åström ym. 

1992; Koivumaa-Honkanen ym. 1996; 2001a; 2004; Koivumaa-Honkanen 1998; 

Anke & Fugl-Meyer 2003; Gustavsson & Bränholm 2003; Kuivalainen 2004; Lo-

bello ym. 2004; Sohlman 2004; Langeland ym. 2007; Rantanen 2009; Salonen 

2010; Margolis & Myrskylä 2013) näkökulmista. 

Elämäntyytyväisyyttä pidetään subjektiivisen hyvinvoinnin osana (Diener & 

Lucas 1999; Ojanen 2001; Vaillant 2003; Pietilä 2010b) ja hyvinvoinnin määrittä-

jänä (Ojanen ym. 2001, Pietilä 2010b). Sillä tarkoitetaan subjektiivista kokemusta 

ihmisen omasta onnistumisesta elämässään ja elämän eri osa-alueilla (Kukkurainen 

2006). Tyytyväisyyttä arvioidessaan ihmisten uskotaan pohtivan koko elämäänsä 

ja sen etenemistä. Näin tyytyväisyyden arvioinneissa saavutetaan vähemmän hedo-

nistinen tulos kuin arvioitaessa suoraan esimerkiksi onnellisuutta. (Veenhoven 

2000; Kajanoja 2005.)  

Siltaniemen ym. (2009) mukaan se, miten tärkeäksi kukin asia omassa elä-

mässä koetaan, vaikuttaa vahvasti asiaa kohtaan koettuun tyytyväisyyteen. Enem-

män kuin 90 prosenttia suomalaisista pitää itselle tärkeinä elämänsisältöinä läheisiä 

ihmissuhteita, perheen, sukulaisten ja ystävien tukea hyvinvointiin, omaa vastuuta 

hyvinvoinnista sekä yhteiskunnassa vallitsevaa oikeudenmukaisuutta. Merkityk-

sellisiä asioita ovat yli 80 prosentin mielestä lisäksi seuraavat asiat: hyvät julkiset 

terveyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelujen saaminen oman asuinpaikan läheltä, 

yhteiskunnassa vallitseva tasa-arvo, ajankohtaisten asioiden seuraaminen, sosiaali-

turva, äänestäminen ja ihmisten auttaminen. (Siltaniemi ym. 2009.) 

European Quality of Life Survey 2012 -tutkimuksen mukaan suomalaisista 

tyytyväisimpiä elämäänsä ovat yli 64-vuotiaat, jotka antavat kyseiselle tyytyväi-

syydelleen arvosanan 8,2. Seuraavaksi tyytyväisimpiä ovat 18–24- ja 50–64-vuoti-

aat (arvosana 8,1) sekä 25–34- ja 35–49-vuotiaat (arvosana 8). Eurooppalainen kes-

kiarvo kaiken ikäisillä on 7,1. (European Quality of Life Survey 2012.) Tilastokes-

kuksen (2014) mukaan suomalaiset ovat elämässään tyytyväisimpiä ihmissuhtei-
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siinsa ja asumisoloihinsa. Tyytyväisyys kohdistuu vähimmässä määrin Suomen po-

liittiseen päätöksentekojärjestelmään perustuvaan luottamukseen. (Tilastokeskus 

2014.)  

2.1.3 Onnellisuus 

Hyvinvoinnin tarkasteluun voidaan liittää elämänlaadun ja elämäntyytyväisyyden 

ohella myös onnellisuuden tarkastelu, sillä onnellisuutta pidetään yhtenä hyvin-

voinnin määrittäjänä. (Pietilä 2010). Onnellisuutta pidetään sellaisena subjektiivi-

sena tunteena ja kokemuksena, joka mahdollistaa subjektiivisen hyvinvoinnin (Al-

lardt 1975). Ihmisen ollessa onnellinen hänen tunnetilansa ovat enemmän myöntei-

siä kuin kielteisiä (Härkönen 2012). Onnellisuus voidaan siten nähdä positiivisena 

tunteena, joka liittyy tiettyyn hetkeen ja tilanteeseen (Oleson 1990 a, b; Bowling 

1991.) Lisäksi se tarkoittaa eri asioita eri ihmisille ja on sellaisenaan kunkin itse 

määriteltävissä. Toisille se on elämän päätavoite, toiset näkevät sen yhtenä tekijänä 

muiden joukossa hyvän elämän mahdollistajana. Onnellisuuden määrittely on siten 

mahdotonta ulkoapäin, koska vain ihmiset itse sitä pystyvät arvioimaan omassa 

elämässään. (Frey & Stutzer 2002.) Onnellisuutta on tutkittu esimerkiksi tulojen 

(Easterlin 2001; 2005; Frey & Stutzer 2002), elintapojen (Sumnall ym. 2010) ja 

onnellisuuden määrittelyn (Veenhoven 1994; 2001; Veenhoven & Ehrhard 1995; 

Headey ym. 2010) näkökulmista. 

Onnellisuuden mahdollistajina on pidetty muun muassa vakaita yhteiskunnal-

lisia oloja, demokratiaa, työllisyyttä, terveydenhoitoa, koulutusta ja vaurautta. Li-

säksi sen on todettu olevan yhteydessä vapaaehtoiseen hyvän tekemiseen sekä oi-

keudenmukaiseksi koettuun kohteluun. Myös iällä, perimällä ja sukupuolella on 

osoitettu olevan yhteys onnellisuuden kokemiseen. Onnellisuuden on todettu vähe-

nevän avioeron, työttömyyden tai vakavan sairauden myötä. (Palmu 2011.) Saaren 

(2009) mukaan suomalaiset pitävät tärkeinä onnellisuuden mahdollistajina perhettä, 

terveyttä, rakkautta, ystäviä ja tuloja. European Quality of Life Survey 2012-tutki-

muksen mukaan suomalaisista parhaan arvosanan onnellisuudelleen antavat 35–

49-vuotiaat, antaen sille arvosanan 8,3. Iältään 18–24-vuotiaat antavat arvosanaksi 

8,2 ja kaikki muut ikäryhmät arvosanan 8,1. Tässä yhteydessä eurooppalainen kes-

kiarvo on 7,4. (European Quality of Life Survey 2012.) Suomalaisten onkin todettu 

useissa eri yhteyksissä olevan kansainvälisesti vertailtuna onnellista kansaa (esim. 

UNDP 2009; Vanhanen 2011). International Social Survey Programme 2008 

(ISSP2008) -tutkimuksen mukaan suomalaiset sijoittuvat keskivaiheille tarkastel-

taessa yhteensä 34 maan osalta ihmisten onnellisuuskokemusten yleisyyttä. Tässä 
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yhteydessä neljä viidestä suomalaisesta piti itseään hyvin tai melko onnellisena. Joka 

kymmenes suomalainen ei puolestaan pitänyt itseään kovin tai ollenkaan onnellisena. 

(Palmu 2011.) 

2.1.4 Subjektiivinen hyvinvointi 

Subjektiivinen hyvinvointi on yleinen käsite (Diener 2000; Rask 2002), joka liite-

tään psykologiseen hyvinvointiin (Bradburn 1969; Dupuy 1984) sekä sosiaaliseen 

hyvinvointiin (Donald ym. 1978). Yleinen subjektiivinen hyvinvointi perustuu elä-

mäntyytyväisyyteen, tyytyväisyyden ja nautinnon tasoon. Sen erilaiset osa-alueet 

sisältävät puolestaan itsearviointeja esimerkiksi itsetuntemuksesta tai tyytyväisyy-

destä työhön. (Veenhoven 1991.) Raijas ja Varjonen (2007) näkevät subjektiiviseen 

hyvinvointiin liittyviksi kunkin henkilön ominaisuudet, vapaudet, oikeudet, ihmis-

suhteet sekä turvallisuuden tunteen.  

Subjektiivinen hyvinvointi tarkoittaa käsitteenä erilaisia positiivisia tunteita 

(Veenhoven 2002). Sen tarkastelu perustuu näkemykseen siitä, että ihminen on itse 

oman hyvinvointinsa paras asiantuntija (Sharpe & Smith 2005). Subjektiivisen hy-

vinvoinnin käsitteellä on kolme tunnuspiirrettä: 1) omakohtaisuus ja kokemuksel-

lisuus, 2) positiiviset ulottuvuudet sekä 3) kokonaisvaltaisuus (Diener 1984, 1994). 

Se voidaan nähdä yläkäsitteenä erilaisille ihmisten arvoille koskien heidän elä-

määnsä, kehoansa ja mieltänsä sekä olosuhteita, joissa he elävät (Diener ym. 1997). 

Näin ollen subjektiivinen hyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä, joilla kaikilla 

on yksilöllistä merkitystä ihmisen jokapäiväisessä elämässä (Kautto 2007). Sub-

jektiivista hyvinvointia voidaan tarkastella esimerkiksi ihmissuhteisiin, osallisuu-

teen, oikeudenmukaisuuteen, arvonantoon, mielekkääseen tekemiseen sekä ympä-

ristöön liittyvien kokemusten kautta (Vaarama ym. 2010a).  

Subjektiivista hyvinvointia on tutkittu paljon sekä Suomessa että muualla. Sitä 

on tutkittu muun muassa subjektiivisen hyvinvoinnin määrittelyn ja mittaamisen 

(Diener 1984; 1994; Diener ym 1997; 1999; Organisation for Economic Co-opera-

tion and Development OECD 2013; Panel on Measuring Subjective Well-Being in 

a Policy-Relevant Framework, Committee on National Statistics, Division on Be-

havioral and Social Sciences and Education, & National Research Council 2013; 

Kapteyn ym. 2015) näkökulmista. Lisäksi sitä on tutkittu suhteessa talouteen 

(Diener-Biswar-Diener 2002; Stevenson & Wolfers 2008; Read ym. 2016), palkka-

työhön (Kunnari ym. 2013) sekä väestöön (Lee & Browne 2008; Kunnari & Suik-

kanen 2013). 
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Subjektiivinen hyvinvointi voidaan nähdä suhteellisen pysyvänä. Toiset ihmi-

set kokevat paljon tyydyttäviä asioita elämässään toisten ihmisten kokemusten ol-

lessa päinvastaisia. (Headey & Wearing 1991.) Esimerkiksi samalla tulotasolla ole-

vat henkilöt voivat kokea tilanteensa täysin eri tavoin: kaikki objektiivisesti huono-

osaiset eivät koe subjektiivisesti huono-osaisuutta ja kaikki subjektiivisesti huono-

osaiset eivät ole objektiivisesti huono-osaisia (Kainulainen & Saari 2013). Onkin 

huomattava, että subjektiiviset hyvinvoinnin kokemukset eivät jakaudu tasaisesti 

kaikkien kesken, vaan ne vaihtelevat ulkoisten olosuhteiden samankaltaisuudesta 

huolimatta (Mattila-Wiro 2010). 

Edellä kuvattu osoittaa, että yksilön elämän laadukkuutta yleisin yhteiskunnal-

lisin kriteerein voi arvioida ulkopuolinen, mutta hyvinvoinnin kokemista vain yk-

silö itse (Ojanen 2001, Ojanen ym. 2001). Tästä syystä on tärkeää, että ihmisten 

tilanteita tarkastellaan erilaisten yksilöllisten tilannetulkintojen kautta (Raijas & 

Pakoma 2010) ja että hyvinvointitutkimuksessa tutkitaan sekä objektiivisia olosuh-

teita että subjektiivisia kokemuksia (Allardt 1976a, 1976b; 1989; Karisto 1984; 

Lindström 1994). Objektiivisella tarkastelulla voidaan määritellä erilaisia hyvin-

vointiarvoja, kun taas subjektiivisten arvioiden tarkastelu tuottaa tiedon ihmisten 

omista kokemuksista. Subjektiivisuus ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin mielival-

taisuus, vaan kyseisiin kokemuksiin perustuvat tutkimukset voidaan nähdä tarvit-

taessa toistettavina eli objektiivisesti mitattavina. (Allardt 1976.) Kariston (1984) 

mukaan hyvinvointitutkimuksen lähtökohtana on pidettävä ihmistä, jonka elämässä 

objektiiviset elinolot ja subjektiiviset kokemukset kietoutuvat toisiinsa. 

Edellä on kuvattu niitä toisiinsa läheisesti liittyviä käsitteitä, jotka yleisesti lii-

tetään hyvinvointiin. Elämänlaatua, tyytyväisyyttä elämään, onnellisuutta ja sub-

jektiivista hyvinvointia pidetään monissa yhteyksissä synonyymeinä hyvinvoin-

nille ja toisilleen, eikä käsitteiden välille voida vetää tarkkoja rajoja (Eckersley 

2000; George 2005). Näin on myös tässä tutkimuksessa. 

2.2 Allardtin hyvinvointiteoria ja hyvinvoinnin ulottuvuudet 

Nykyistä hyvinvointitutkimusta kuvaa aiemmin esitetysti hyvinvoinnin moniulot-

teisuus (kts. myös OECD 2011; Rogers ym. 2012). Moniulotteinen hyvinvointi 

muodostuu näkemysten mukaan erilaisten tarpeiden kokonaisuudesta, jossa kaikki 

ulottuvuudet ovat tarpeellisia ja jatkuvassa yhteydessä toisiinsa (Allardt 1976; 

Max-Neef ym. 1991). Tarpeiden välillä ei nähdä olevan muuttumatonta ja kaikille 

samanlaista tärkeysjärjestystä, vaikka fysiologiset tarpeet ovat ensiarvoisia (Mas-
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low 1954; Max-Neef ym. 1991). Hyvinvointia lisäävät erilaisten tarpeiden tasapai-

noinen toisiinsa yhdistäminen (Maslow 2011). Tarpeet ovat myös ajan yhteiskun-

nallista tilannetta kuvaavia tekijöitä. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa hedo-

nistinen hyvinvointimalli ja askeettinen velvollisuusetiikka. (Fromm 1979; Karisto 

1984.)  

Hyvinvointitutkimukseen liittyy lukuisia tarveteorioita (esim. Maslow 1954, 

2011; Allardt 1976; Max-Neef ym. 1991), joiden mukaan hyvinvointi on tila, jossa 

ihmisen on mahdollista saada merkityksellisimmät tarpeensa tyydytettyä (Hirvi-

lammi 2015). Tarveteorioissa on yleisesti nähty tarpeiden tyydytyksen päämääränä 

terveys, osallisuus, autonomia, vapaus ja itsensä toteuttaminen (esim. Max-Neef 

ym. 1991). Huczynski & Buchanan (2001) toteavat, että ihmisellä on yhdeksän 

synnynnäistä tarvetta: 1) biologiset tarpeet, 2) turvallisuuden tarpeet, 3) liittymisen 

tarpeet, 4) arvostuksen tarpeet, 5) tietämisen ja ymmärtämisen tarpeet, 6) estetiikan 

tarpeet, 7) yliaistillisuuden/ylimaailmallisuuden tarpeet, 8) kyselyn ja mielipiteen 

ilmaisun vapauden tarpeet ja 9) itsensä toteuttamisen tarpeet. Tarpeet eroavat ha-

luista siinä, että tarpeet ovat ihmiselle välttämättömiä. Tällaisia tarpeita ovat esi-

merkiksi fysiologiset tarpeet. (Soper 2006.)  

Tämän tutkimuksen taustalla on Erik Allardtin (1975; 1976a, 1976b, 1989) tar-

vetarkasteluun kohdistuva hyvinvointiteoria. Esimerkiksi Konu (2002) on hyödyn-

tänyt teoriaa terveystieteen alan väitöskirjassaan. Kyseisen teorian valinnalla vas-

tataan osin terveyden edistämisen tutkimusta koskevaan tarpeeseen. Kuten Pietilä 

ym. (2008) toteavat, terveyden edistämisessä tarvitaan tutkimusta, jossa korostuu 

monitieteisyys, sillä monitieteisyyteen perustuvalla terveyden edistämisen tutki-

muksella voidaan tuottaa sovellettavaa tietoa väestön terveyden ja elämänlaadun 

edistämiseksi (myös Vehviläinen-Julkunen 2007). Allardtin sosiologian alaan kuu-

luva hyvinvointiteoria edustaa tässä tutkimuksessa terveystieteitä täydentävää tut-

kimusnäkökulmaa ennaltaehkäisevään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. 

Allardt (1976a) pitää terveyttä hyvinvoinnin perusedellytyksenä ja näkee hyvin-

voinnin perustason olevan pitkälti terveyden varassa.  

Allardtin teoria kuvaa hyvinvoinnin sisällön moniulotteisuutta. Allardt koros-

taa, että hyvinvointi on määriteltävä uudelleen elinolojen muuttuessa, sillä hyvin-

vointi määräytyy historiallisesti. Hyvinvointi on hänen mukaansa tila, jossa ihmi-

sen on mahdollista tyydyttää perustarpeensa. (Allardt 1976a; 1976b.) Allardt jakaa 

Maslow´n (1943, 1968) tapaan tarpeet tarvehierarkian mukaisesti puutos- ja kehi-

tystarpeisiin. Puutostarpeita ovat esimerkiksi ravinnonsaanti ja terveys. Kehitystar-

peita ovat puolestaan esimerkiksi yhteisyyssuhteet ja itsensä toteuttaminen. Allardt 
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erottaa toisistaan myös tarpeet ja preferenssit, joita luodaan esimerkiksi muodilla 

ja mainoksilla. (Allardt 1976a.)  

Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin eri osa-alueita tarkastellaan Allardtin esit-

tämien hyvinvoinnin ulottuvuuksien kautta. Allardtin mukaan hyvinvointi perustuu 

kahteen eri osaan: elintasoon (Having) ja elämänlaatuun, ja näitä molempia voi-

daan tutkia sekä objektiivisesti että subjektiivisesti. Allardt jakaa elämänlaadun 

edelleen kahteen osaan: yhteisyyteen (Loving) ja itsensä toteuttamiseen (Being). 

(Allardt 1976a; 1989.) Allardtin hyvinvointiulottuvuudet on valittu tässä tutkimuk-

sessa näkökulman ohjaajiksi rajaamaan hyvinvoinnin käsitettä, mutta siten, että 

niillä tavoitettaisiin suomalaisen aikuisväestön kokemat hyvinvointiin kohdistuvat 

huolet mahdollisimman laaja-alaisesti. 

Allardtin klassiseksi muodostuneita Elintaso - Having, Yhteisyys - Loving, 

Elintaso – Being -hyvinvointiulottuvuuksia sovelletaan tutkimuksessa niitä osin 

muokkaamalla. Näin ovat tehneet muun muassa Hirvilammi ja Helne (2014) sekä 

Salmi ja Lammi-Taskula (2014). Heidän mukaansa hyvinvointiulottuvuuksiin tar-

vitaan nykyään lisää teemoja sekä joidenkin teemojen uudelleensijoittelua. Esimer-

kiksi Allardtin Having -ulottuvuuteen liittämä terveys liittyy Salmen ja Lammi-

Taskulan (2014) mukaan samoin keskeisesti myös Loving- ja Being- ulottuvuuk-

siin. Hirvilammi ja Helne (2014) ovatkin liittäneet tarkastelussaan fyysisen tervey-

den osaksi Being-ulottuvuutta. Kritiikkiä on saanut myös Allardtin teorian ulottu-

vuus Doing (osana Being-ulottuvuutta), joka liittyy hänellä pelkästään vapaa-ajan 

toimintaan, vaikka se liittyy merkittävällä tavalla myös työhön (Salmi & Lammi-

Taskula 2014). Tässä tutkimuksessa teemojen uudelleen sijoittelua edustaa muun 

muassa terveyden liittäminen osaksi Being-ulottuvuutta sekä erillisen Doing -ulot-

tuvuuden muodostaminen neljänneksi hyvinvointiulottuvuudeksi Hirvilammen ja 

Helnen (2014) tapaan.  

2.2.1 Elintaso - Having 

Allardtin teoriassa elintaso - Having -ulottuvuus perustuu yksilön erilaisiin aineel-

lisiin ja persoonattomiin resursseihin sekä fysiologisiin tarpeisiin. Elintason toteu-

tumista on tulkittu tuloihin, asumistasoon, työllisyyteen, koulutukseen ja tervey-

teen liittyvien muuttujien avulla. Allardt korostaa terveyden merkitystä hyvinvoin-

nin keskeisenä elementtinä, resurssina ja sellaisena voimavarana, joka vaikuttaa 

hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin, kuten mahdollisuuksiin hankkia koulutusta ja 

tuloja. (Allardt 1976a; b; Hirvilammi 2015.) 
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Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin Having -ulottuvuus rinnastetaan niin ikään 

elintason käsitteeseen ja Allardtin tapaan niihin materiaalisiin olosuhteisiin, jotka 

ovat välttämättömiä ihmisen selviytymiselle. Hirvilammi ja Helne (2014) ovat 

määritelleet tällaisiksi välttämättömiksi resursseiksi taloudellisen toimeentulon, 

asunnon, energian ja peruskulutushyödykkeet. Tässä yhteydessä Having-ulottu-

vuus liitetään Hirvilammen ja Helnen (2014) sekä Allardtin (1976a; b) näkemyksiä 

soveltaen omistamiseen ja erilaisiin ihmisen ulkoisiin resursseihin: taloudelliseen 

tilanteeseen, asumiseen ja asuinympäristön palveluihin. 

Hyvinvoinnin Having-ulottuvuuksien sisältämiin osa-alueisiin perustuvia tut-

kimuksia taloudellisen tilanteen osalta tehneet esimerkiksi Mäkinen (2010), Mau-

ramo ym. (2012), Gissler (2013), Polvinen ym. (2013) ja Vuori & Åstedt-Kurki 

(2013). Heistä Mäkinen (2010) on tutkinut sosioekonomisten erojen suhdetta fyy-

siseen aktiivisuuteen, kun taas Mauramo ym. (2012) tutkivat sosioekonomisten 

olosuhteiden yhteyttä psyykelääkkeiden käyttöön ja Polvinen ym. (2013) sosioeko-

nomisten olosuhteiden ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen suhdetta. Gissler 

(2013) on kohdistanut tutkimuksensa talouskriisien ja väestön terveyden suhtee-

seen. Vuori & Åstedt-Kurki (2013) ovat puolestaan tutkineet matalatuloisten isien 

kokemuksia hyvinvoinnista. Asumisen sisältöjä ovat tutkineet muun muassa Ni-

kander & Pietiläinen (2013) sekä Lehtiranta ym. (2014), joista Nikander & Pieti-

läinen (2013) ovat tutkineet suomalaisia asumistapoja ja Lehtiranta ym. (2014) 

muistisairaan henkilön kotoa laitoshoitoon siirtymistä jouduttavia tekijöitä. Palve-

lujen sisältöjä ovat tutkineet muun muassa Kytö (2012), Joensuu ym. (2013) ja 

Halme ym. (2014). Heistä Kytö (2012) on tutkinut lähipalvelujen merkitystä ikään-

tyvälle väestölle. Joensuu ym. (2013) ovat tutkineet lasten ja perheiden palvelujen 

yhteensovittamista kunnissa. Halme ym. (2014) ovat lisäksi tutkineet lasten ja per-

heiden palvelujen saavutettavuutta ja avun riittävyyttä. 

Taloudellinen tilanne 

Yhteiskunnassa muiden ihmisten asema ja taloudellinen tilanne vaikuttavat siihen, 

millaiseksi ihminen kokee oman taloudellisen hyvinvointinsa. Tuloerojen kasvami-

nen jarruttaa siten köyhimpien hyvinvoinnin lisääntymistä. (Esim. Hoffrén ym. 

2010.) Vuonna 2014 kaikista kotitalouksista 24,2 % koki enemmän tai vähemmän 

taloudellisen tilanteensa osalta toimeentulovaikeuksia. Yleisimmin toimeentulo-

vaikeuksia kokivat yhden huoltajan kotitaloudet, joista reilut 21 % koki vakavia 

vaikeuksia. (Tilastokeskus 2016.) Nykyiseen elintasoonsa ovat suomalaisista tyy-
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tyväisimpiä yli 64-vuotiaat, jotka antavat sille arvosanan 7,9. Seuraavaksi tyytyväi-

simpiä ovat 50–64-vuotiaat (7,7) ja 18–24-vuotiaat (7,6). Iältään 25–34- ja 35–49-

vuotiaat antoivat elintasoonsa kohdistuvalle tyytyväisyydelle arvosanan 7,4. (Eu-

ropean Quality of Life Survey 2012.)  

Suomen väestöstä noin 12 % jää köyhyysrajan alle. Kotitalouden katsotaan 

olevan suhteellisessa köyhyysriskissä, kun sen nettotulot ovat pienemmät kuin 60 % 

väestön keskimääräisestä tulotasosta. (Moisio ym. 2016.) Köyhyyttä on sekä abso-

luuttista että suhteellista. Absoluuttisessa köyhyydessä on olemassa uhka ihmisen 

hengissä säilymiselle ja perustarpeiden tyydyttämiselle. Suhteellinen köyhyys 

osoittaa köyhyyden yleisyyden verrattuna muuhun väestöön. Näiden kahden lisäksi 

köyhyys voi olla myös subjektiivista, jolloin ihmiset itse kokevat itsensä köyhiksi 

(Kangas & Ritakallio 2008.) Köyhyys ei aina johda ongelmiin ja monet köyhiksi 

lukeutuvat henkilöt pärjäävät hyvin. Pienituloisuuteen liittyy kuitenkin usein syr-

jäytymistä terveydestä ja hyvinvoinnista, ja aineelliset elinolot ovat yksi merkittävä 

tekijä terveyserojen syntymisessä. Sosio-ekonomisen statuksen on todettu olevan 

yhteydessä muun muassa sairastavuuteen, terveydentilaan, kuolleisuuteen, koke-

mukselliseen terveyteen, terveyskäyttäytymiseen sekä terveyspalveluiden käyttöön 

(mm. Mannila 2002; Wood 2003; Mäki & Martikainen 2007; Wamala ym. 2007; 

Jones & Wildman 2008). 

Asuminen 

Riittävän hyväksi koetun taloudellisen tilanteen lisäksi asumiseen liittyvät tekijät 

ovat tärkeitä hyvinvoinnin mahdollistajia. Kotina toimiva asunto merkitsee turval-

lisuutta, pysyvyyttä ja suojapaikkaa, jota mikään muu paikka ei pysty antamaan 

(Dahlin-Ivanoff ym. 2007; Spännäri 2008). Samalla se merkitsee paikkaa, jossa saa 

tehdä haluamiaan asioita (Dahlin-Ivanoff ym. 2007; de Jonge ym. 2011). Kotona 

asuminen ja siellä pärjääminen ovat tärkeitä asioita kaikenikäisille, myös ikäihmi-

sille (Vaarama ym. 2006, Valta 2008, Andersson 2012; Peltomäki 2014) ja sillä on 

elämähallinnan kannalta keskeinen merkitys (Juvani ym. 2006). Ikääntyneille tar-

koitettujen laitos- ja asumispalvelujen asiakasmäärä on kuitenkin noussut 2000-lu-

vulla noin 13 %. Samaan aikaan palvelujen piirissä olevien ikääntyneiden osuus on 

laskenut. Tämä johtuu siitä, että ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvanut. (Väy-

rynen & Kuronen 2014.)  

Asumiseen liittyy varsinaisen asunnon lisäksi ihmisen asuin- ja elinympäristö. 

Elinympäristö voidaan jakaa fyysiseen, sosiaaliseen ja symboliseen ympäristöön. 
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Fyysiseen ympäristöön kuuluvat muun muassa luonto, talot, kaupat, palvelut, tur-

vallisuus ja viihtyisyys. (Parviainen 1994; Aura ym. 1997, Kim 2000; Elo 2006.) 

Hyvinvointia tukevaan fyysiseen ympäristöön liittyvät muun muassa sopiva palve-

lujen saatavuus, turvallisen toiminnan mahdollisuus sekä viihtyisä fyysinen ympä-

ristö (Elo 2006). Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat ihmiset ja yhteisöt (Kim 2000). 

Hyvinvointia tukevan sosiaalisen ympäristön mahdollistavat muun muassa yhtey-

denpito omaisiin, avun saaminen sekä viihtyisä asuinyhteisö (Elo 2006). Symboli-

nen ympäristö liittyy vahvasti fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, mutta niistä 

poiketen se esiintyy ihmisten ajatuksissa, eikä sillä ole näkyvää muotoa (Kim 2000; 

Louhimaa 2002). Hyvinvointia tukeva symbolinen ympäristö muodostuu muun 

muassa turvallisuudesta, hyvinvoinnin normatiivisista ominaisuuksista sekä histo-

riallisuudesta (Elo 2006). Viime vuosina asuinympäristöön liittyvät tutkimukset 

ovat liittyneet muun muassa maahanmuuttajakysymyksiin (esim. Saartenoja 2011; 

Vilkama 2011; Sjöblom-Immala 2012; Rasinkangas 2013; Saari 2013). 

Asuinkunnan palvelut 

Suomessa palvelut ovat vahvasti sidoksissa kansalaisuuteen ja ne liittyvät väestön 

sosiaalisiin oikeuksiin. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon liittyvän universaalius-

ajatuksen mukaan koko väestöllä on yhtäläiset oikeudet, etuudet ja palvelut. 

(Kautto 2004.) Julkisen vallan tehtävänä on turvata kansalaistensa hyvinvointi, ter-

veys ja toimeentulo sekä niitä tukevien palveluiden järjestäminen (Lehtonen 2007). 

Peruspalveluiden kokonaisuus muodostuu sosiaali-, terveys-, opetus-, liikunta- ja 

kulttuurialojen palveluista. Näiden lisäksi erilaisia palveluita tarjoavat seurakuntien, 

järjestöjen ja yksityisten palvelut. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016d.) 

Palveluiden saatavuuden tulisi siis olla universaalia, mutta paikoin siinä esiin-

tyy ongelmia. Esimerkiksi Suomessa välimatkat eri palveluihin voivat olla paikoin 

hyvinkin pitkiä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta European Quality of Life 

Survey 2012 -tutkimuksen mukaan 2,4 % suomalaisista koki lääkäriin pääsyn vai-

keana ja 10,3 % jonkin verran vaikeana, koska lääkärin vastaanotto tai sairaala si-

jaitsee kaukana. Lisäksi 6,9 % koki hyvin paljon ja 21,8 % jonkin verran vastaan-

ottoajan saamisen viivytyksestä aiheutuneen ongelmia. (European Quality of Life 

Survey 2012.) Kaikkiaan 10 000 suomalaisesta 2,4 % oli joutunut odottamaan eri-

koissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta vuonna 2013 (Sotkanet.fi). Edelleen lääkäri-

käynnin hinnan aiheuttamia ongelmia lääkäriin pääsyssä koki suomalaista hyvin 

paljon 2,1 % ja jonkin verran 10,0 %. (European Quality of Life Survey 2012.) 
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Tähän liittyen nykyisen (2016) hallituskauden tavoitteena on muun muassa ikään-

tyneiden ihmisten kotiin saatavien palvelujen painottaminen sekä omaishoidon 

vahvistaminen. Lisäksi peruspalveluiden osalta tavoitteena on sosiaali- ja tervey-

denhuollon uudistus siten, että sillä parannetaan peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. 

(Valtioneuvosto 2016.) 

2.2.2 Yhteisyys - Loving 

Allardtin teoriassa hyvinvoinnin yhteisyys - Loving -ulottuvuutta voidaan määri-

tellä esimerkiksi yhteenkuuluvuuden ja kumppanuuden käsitteillä. Tämä ulottu-

vuus toteutuu silloin, kun ihmisellä on mahdollisuus olla suhteessa läheisiin yksi-

löihin ja yhteisöihin. (Allardt & Uusitalo 1972; Allardt 1976a.) Allardt ottaa tässä 

yhteydessä esille yhteisyyden symmetrisyyden, jossa yksilö saa rakkautta osakseen, 

hänestä huolehditaan, hän on pidetty ja rakastaa itse, pitää muista ja huolehtii toi-

sista. Yhteisyys toimii lisäksi resurssina, joka auttaa yksilöä toteuttamaan muita 

arvoja. Yhteisyys–ulottuvuuden kuvaajina voivat hyvinvointitutkimuksessa olla 

esimerkiksi ystävyyssuhteet ja suhteet työkavereihin. (Allardt 1976a; 1989; 1993.)  

Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin Loving-ulottuvuutta kuvataan yhteisyyden 

ja merkityksellisten suhteiden kautta (Allardt 1976a; Hirvilammi & Helne 2014; 

Hirvilammi 2015). Näitä ovat esimerkiksi ystävyyssuhteet, suhteet perheenjäseniin 

ja sukuun sekä paikallisyhteisöihin ja yhteiskuntaan (Hirvilammi & Helne 2014; 

Hirvilammi 2015). Tässä yhteydessä tarkastelu kohdistetaan ihmissuhteisiin 

yleensä sekä niiden puutteeseen, yksinäisyyteen. Lisäksi tarkastellaan kokemuksia 

yhteiskunnasta, sillä yhteiskunta tulkitaan tässä Allardtin (1976a) esille ottamana 

sosiaalisena yhteisönä, joka voi vahvistaa tai heikentää ihmisen yhteisyyttä kuvaa-

vaa osallisuuden tunnetta ja mahdollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin. 

Hyvinvoinnin Loving-ulottuvuuteen perustuvia sisältöjä ovat tutkineet ihmis-

suhteiden osalta esimerkiksi Paavilainen (1998), Flinck & Paavilainen (2009), Ma-

linen (2012), Kontula (2013) ja Keiski ym. (2016). Paavilainen (1998) tutki lasten 

kaltoinkohtelua perheissä. Flinck ja Paavilainen (2009) tutkivat naisten ja miesten 

kokemuksia parisuhdeväkivaltaan johtavista tekijöistä. Malinen (2012) tutki pari-

suhteen laatua ja vanhemmuutta pikkulapsiperheissä. Kontula (2013) tutki suoma-

laisten parisuhteiden vahvuuksia ja erojen syitä. Lisäksi Keiski ym. (2016) tutki 

naisten kokemuksia perheväkivallasta. Yhteiskuntaan liittyviä sisältöjä ovat tutki-

neet esimerkiksi Raivio & Karjalainen (2013) sekä Vesala ym. (2015), joista Raivio 

ja Karjalainen tutkivat osallisuuden rakentumista ja Vesala ym. kehitysvammaisten 

ihmisten työllisyystilannetta. 
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Ihmissuhteet 

Perhe-elämään liittyvät suhteet ovat tärkeä osa ihmissuhteita. Parisuhde on perheen 

tärkeä perusta. Parisuhteen on todettu olevan elämänalueista se, joka tuo eniten 

tyytyväisyyttä suomalaisille aikuisille (Sinkkonen & Kinnunen 1997; Paajanen 

2003). Parisuhteen laatua ja sen vaihtelua on selitetty sekä puolisoiden ominaisuuk-

silla, käyttäytymisellä, taustatekijöillä, tunteilla että parisuhteen rakenteellisilla te-

kijöillä (Bradbury ym. 2000; Gottman & Notarius 2002). Erityisesti sukupuolen 

merkitystä parisuhteen laadun kokemiselle on tarkasteltu runsaasti (esim. Kinnu-

nen ym. 2000; Paajanen 2003; Mickelson ym. 2006).  

Suomalaisista tyytyväisimpiä perhe-elämäänsä ovat ikäryhmät 35 vuodesta 

ylöspäin antaen sille arvosanan 8,4. Seuraavaksi tyytyväisimpiä ovat 18–24-vuoti-

aat (8,3). Iältään 25–34-vuotiaat antavat perhe-elämäänsä kohdistuvalle tyytyväi-

syydelle arvosanaksi 8,2. (European Quality of Life Survey 2012.) Perheen hyvin-

voinnin on todettu perustuvan muun muassa sen yksilöiden terveyteen, yhteenkuu-

luvuuden tunteeseen, yhdessä vietettyyn aikaan, perheenjäsenten omaan henkilö-

kohtaiseen aikaan, lasten harrastuksiin sekä jokapäiväisen elämän säännölliseen 

rytmiin (Åstedt-Kurki ym. 1999). Parisuhteen ja perheen lisäksi tärkeitä ihmissuh-

teita voivat olla esimerkiksi suhteet muihin sukulaisiin ja ystäviin. Suomalaisista 

18–24-vuotiaista 27,5 % on vähintään kerran viikossa yhteydessä kotitaloutensa 

ulkopuolella asuviin sukulaisiin. Vastaava osuus 25–34-vuotiailla on 29,3 %, 35–

49-vuotiailla 17,1 %, 50–64-vuotiailla 14,3 % ja yli 64-vuotiailla 16,7 %. (Euro-

pean Quality of Life Survey 2012.)  

Ihmissuhteiden puute lisää yksinäisyyden kokemuksia (Peplaun & Perlman 

1982). Yksinäisyyden on todettu lisääntyvän iän myötä (esim. Jylhä 2004; Savikko 

ym. 2005; Victor ym. 2005; Sulander ym. 2009; Heikkinen & Kauppinen 2011). 

Ikä ei kuitenkaan sellaisenaan aiheuta yksinäisyyden tunteita, vaan kaikkiin ikävai-

heisiin liittyy sellaisia tekijöitä, jotka voivat altistaa yksinäisyydelle. (Jylhä 2004; 

Tiikkainen ym. 2004; Tiikkainen 2006; Rokach 2007.)  

Yhteiskunta 

Ihmissuhteiden ohella yhteiskunta antaa ihmisille puitteet sosiaalisiin suhteisiin ja 

osallisuuden kokemuksiin. Osallisuudella tarkoitetaan yhteiskunnassa jokaisen 

mahdollisuutta työhön, toimeentuloon, terveyteen, koulutukseen, sosiaalisiin suh-

teisiin ja asuntoon (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016e). Lisäksi sillä tarkoite-

taan yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä, mukanaoloa 
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sekä vaikuttamista. Osallisuutta edistetään yhteiskunnallisesti sosiaali- ja terveys-

politiikalla, jonka strategiassa painotetaan muun muassa köyhyyden ja eriarvoisuu-

den vähentämistä, perheiden hyvinvoinnin lisäämistä sekä työikäisten ja työkykyis-

ten mahdollisuutta osallistua työelämään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016a.) 

Osallisuutta voidaan edistää yhteiskunnassa lisäksi muun muassa vaihtoehtoisilla 

koulutuspoluilla, asumisen tukemisella, kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 

lisäämällä, asiakasosallisuuden hyödyntämisellä esimerkiksi sosiaali- ja terveys-

palveluiden kehittämisessä sekä turvallisen asuinympäristön varmistamisella (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2016e). 

Osallisuuteen voidaan liittää auttaminen ja avun saaminen. Esimerkiksi naapu-

reiden, ystävien ja työtovereiden auttaminen Suomessa on yleistä. Naiset auttavat 

muun muassa siivouksessa, lastenhoidossa ja ruuanlaitossa. Miehet auttavat puo-

lestaan esimerkiksi rakennustöissä ja kuljetuksissa. Tilastokeskuksen ajankäyttö-

tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista sai itse apua kotitalouteensa liitty-

vissä töissä. Yleisimmin apua saatiin lastenhoidossa ja avunantajina toimivat tutta-

vat, sukulaiset ja naapurit. (Suomen virallinen tilasto 2016.)  

Yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyy myös mahdollisuus vaikuttaa yhteis-

kunnallisiin asioihin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016a; Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2016e). Sipilän hallitusohjelman 2025 tavoitteen mukaan jokaisen ihmi-

sen tulee voida kokevansa vaikuttaa, ottaa vastuuta ja tehdä valintoja (Valtioneu-

vosto 2016). Tyypillinen vaikuttamismuoto on äänestäminen. Äänestämisen lisäksi 

suomalaiset vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi yleisönosastokirjoi-

tuksin sekä suorilla kontakteilla poliitikkoihin (Suomen vaalitutkimusportaali 

2011). Vaikuttamisen mahdollisuus on olennainen osa yhteisöön kiinnittymistä ja yh-

teiskunnallista osallistumista. Sosiaalinen aktiivisuus pienentää moniin vakaviin sai-

rauksiin sairastumisen riskiä. Aktiivisuuden vaje voi puolestaan aiheuttaa osallisuu-

den tunteen vähentymistä ja syrjäytymisriskin lisääntymistä. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2016e.) 

2.2.3 Itsensä toteuttaminen - Being 

Itsensä toteuttaminen - Being-ulottuvuus liittyy Allardtin teoriassa itsensä toteutta-

miseen, tarpeiden tyydyttämiseen ja persoonallisuuden kehittämiseen, eli yhteis-

kuntaan integroitumiseen ja luonnon kanssa sopusoinnussa elämiseen. Tämän vas-

takohta on syrjäytyminen. (Allardt 1976a, 1976b.) Itsensä toteuttamisen -ulottu-

vuus liittyy lisäksi kasvutarpeiden tyydyttämiseen. Hyvinvointi-tutkimuksessa 
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ulottuvuus jaetaan yleisesti neljään sisältöön: korvaamattomuus, arvonanto, poliit-

tiset resurssit ja ”tekeminen”, jossa ihminen voi nauttia oman toimintansa lopputu-

loksesta (Allardt & Uusitalo 1972; Allardt 1976a, 1976b.) Being-ulottuvuus mah-

dollistaa siten myös tekemisen (Doing) (Hirvilammi 2015) sekä psykologisen tai 

henkisen hyvinvoinnin tarkastelun (ks. Kasser 2009; Hämäläinen 2014; Kajanoja 

2014). Inhimillistä kasvua tukeva ja itsensä toteuttamista korostava Being-ulottu-

vuus on Allardtin kokemuksen mukaan vaikeasti määriteltävissä, ja hän onkin 

myöhemmissä kirjoituksissaan (1998) kehottanut kehittämään Being-ulottuvuuden 

sisältöjä edelleen. Hirvilammen ja Helnen (2014) ratkaisu tähän on sisällyttää ulot-

tuvuuteen fyysinen ja psyykkinen terveys. 

Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin Being-ulottuvuuteen sisällytetään fyysinen 

terveys sekä minämyötätunto, joka tässä yhteydessä käsitetään Hirvilammen ja 

Helnen (2014) esille ottaman psyykkisen terveyden sekä mielenterveyden ilmenty-

mänä Allardtin tarkoittamien itsensä toteuttamiseen ja persoonallisuuden kehittä-

miseen perustuvan ulottuvuuden kontekstissa. Lisäksi tässä yhteydessä ulottuvuu-

teen sisällytetään elintapoihin perustuva tarkastelu. Being-ulottuvuus ymmärretään 

tässä Having-ulottuvuuden tapaan resurssina, mutta siitä poiketen ihmisen sisäi-

senä fyysiseen terveyteen ja minämyötätuntoon perustuvana resurssina, jota elinta-

vat joko vahvistavat tai heikentävät. Being-ulottuvuuteen liittyviä sisältöjä ovat 

fyysisen ja psyykkisen terveyden osalta tutkineet muun muassa Holstila ym. (2012), 

Koponen ym. (2012), Lahelma ym. (2012), Järvinen ym. (2013) sekä Nieminen ym. 

(2016). Holstila ym. (2012) tutkimuksessa selvitettiin eläkeikäisen väestön terveys-

käyttäytymistä. Koponen ym. (2012) tutkivat mielenterveyspotilaan läheisenä ole-

misen moninaisuutta. Lahelma ym. (2012) ovat tarkastelleet tutkimuksessaan ter-

veyserojen kasvua. Järvinen ym. (2013) ovat tutkineet vanhempien kokemaa stres-

siä vastasyntyneiden teho-osastolla. Lisäksi Nieminen ym. (2016) ovat tutkineet 

työterveyshoitajien kokemuksia työikäisten mielenterveyden edistämisestä. 

Hyvinvoinnin Being-ulottuvuuteen liittyviä elintapasisältöjä ovat tutkineet 

muun muassa Jääskeläinen (2013), Martikainen ym. (2013), Moustgaard ym. 

(2013), Kylmä ym. (2014) sekä Ruotsalainen (2016). Jääskeläinen (2013) on kohdis-

tanut tutkimuksensa nuorten ylipainoon, Martikainen ym. (2013) koulutuksen, tu-

pakoinnin ja elinajanodotteen suhteeseen ja Moustgaard ym. (2013) alkoholin käyt-

töön liittyviin kuolemiin. Lisäksi Kylmä ym. (2014) tutkivat päihteiden ja lääkeai-

neiden käyttöä, ja Ruotsalainen (2016) tutki elintapaohjausinterventioiden vaikut-

tavuutta ylipainoisten nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. 
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Fyysinen terveys 

Fyysinen terveys on hyvinvoinnin tärkeä mahdollistaja ja sillä on selvä yhteys elä-

mäntyytyväisyyteen (esim. McAuley 2006, Gwozdz & Sousa-Poza 2009). Ter-

veyttä voidaan pitää hyvinvoinnin perusedellytyksenä, koska hyvinvoinnin perus-

taso on pitkälti terveyden varassa (Allardt 1976a; Karisto 1984). Sosiaali- ja ter-

veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin vuonna 2006 toteuttaman Suoma-

laisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksen mukaan ikä heikentää koettua 

terveyttä: 18–34-vuotiaista terveytensä koki huonoksi 2 % ja 65–79-vuotaista näin 

koki jo yli 13 % (Klavus ym. 2008). Myös European Quality of Life Survey 2012 

-tutkimuksen mukaan suomalaisten terveyteen liittyvä kokemus heikkenee iän 

myötä. Samansuuntaisia tuloksia on tullut esille myös Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen vuoden 2013 HYPA-aineistosta. Sen mukaan 18–29-vuotiaista hieman 

alle 10 % kokee oman terveytensä keskikertaiseksi tai sitä huonommaksi. 30–64-

vuotiaista samoin kokee reilut 25 %. Iältään 65–79-vuotiaista tällä tavoin kokevien 

osuus on jo yli 45 %. (Martelin ym. 2014; ks. myös Hélldan & Helakorpi 2014.) 

Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairau-

det, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mie-

lenterveyden ongelmat luetaan suomalaisiksi kansantaudeiksi (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2016f). Sepelvaltimotauti aiheuttaa Suomessa joka viidennen kuole-

man. Yleinen suuntaus on, että tautiin kuolleet ovat aiempaa vanhempia. (Tilasto-

keskus 2015.) Kansantaudeista diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muu-

alla. Noin 50 000 henkilöä sairastaa tyypin 1 diabetesta. Arvion mukaan tyypin 2 

diabetesta sairastaa noin 500 000 suomalaista. Tyypin 2 diabetes on yleistynyt pit-

kään Suomessa. Suuri syy tähän on liikunnan vähenemisellä ja painonnousulla. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.) Lisäksi enemmän kuin miljoonalla suo-

malaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus (Bäckmand ja Vuori 2010). Tuki- ja 

liikuntaelinsairauksille (TULE) on tavallista, että hyvälaatuiset oireet alkavat jo 

nuorena (Auvinen ym. 2010; Trevelyan & Legg 2010.) Tietokoneen käytön ja tele-

vision katselun on todettu olevan yhteydessä TULE-oireisiin. Nämä samat tekijät 

ovat yhteydessä myös muun muassa ylipainoon ja syömishäiriöihin, korkeaan ko-

lesteroliin ja verenpaineeseen sekä unihäiriöihin ja astmaan. (Jordan 2004; Kauti-

ainen ym. 2005.) 
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Minämyötätunto 

Minämyötätunnon kokeminen liittyy fyysisen terveyden tapaan vahvasti hyvin-

vointiin. Minämyötätunto tarkoittaa muun muassa yksilön ymmärtävää ja arvoste-

lematonta kykyä suhtautua omiin virheisiin, epäonnistumisiin ja kärsimyksiin. 

(Neff, 2003; 2004). Minämyötätunto on tervettä suhtautumista itseen kuvaava po-

sitiivinen minä-asenne (Neff 2003) ja näin ollen se mahdollistaa ihmisen hyvin-

voinnin lisääntymisen (Neff & Lamb 2009). Minämyötätunto on ymmärrettävissä 

mielenterveyden mahdollistajana, kun Maailman terveysjärjestö WHO (2005) 

määrittelee mielenterveyden hyvinvoinnin tilaksi, jossa yksilö a) ymmärtää omat 

kykynsä, b) pystyy toimimaan elämän normaaleissa stressitilanteissa ja työskente-

lemään tuottavasti tai tuloksellisesti ja c) kykenee toimimaan yhteisön jäsenenä. 

Myös Vaillant´n (2003) näkemys mielenterveydestä vahvistaa tätä tulkintaa. Hänen 

mukaansa hyvä mielenterveys on muun muassa persoonan kypsyyttä, onnellisuutta 

ja tyytyväisyyttä sekä sitä, että elämän haasteet ja yksilön voimavarat ovat oikeassa 

suhteessa. (Vaillant 2003.) 

Negatiivisen minämyötätunnon on osoitettu tutkimuksin olevan yhteydessä 

muun muassa ahdistukseen, masennukseen (Neff ym. 2007; Neff ym. 2008; Raes 

2010) sekä aggressiiviseen käyttäytymiseen (Neff & Vonk 2009). Masennusoireet 

ovat tavallisimpia mielenterveyttä uhkaavia oireita (Aalto-Setälä ym. 2002a, b; 

Collishaw ym. 2010; Sterba ym. 2010). European Quality of Life Survey 2012 -

tutkimuksen mukaan alakuloisuuden ja masentuneisuuden kokemukset vähenevät 

iän lisääntyessä (European Quality of Life Survey 2012). Muita mielenterveyteen 

kohdistuvia uhkia ovat esimerkiksi erilaiset pelot ja ahdistuneisuus (Rodrigo ym. 

2010; Väänänen ym. 2011). Positiivisen minämyötätunnon on todettu olevan yh-

teydessä muun muassa parempaan elämäntyytyväisyyteen (Neff ym. 2008), onnel-

lisuuteen, omaan kasvuun (Neff ym. 2007) ja itsensä kehittämisen motivaatioon 

(Breines & Chen 2012). Lisäksi sillä on todettu olevan yhteys vähäisempään uupu-

miseen (Barnard & Curry 2011) ja stressitasoon (Shapiro ym. 2005). Nykyään juuri 

stressi on yleinen pahoinvointia ja mielenterveyden ongelmia yleisesti lisäävä te-

kijä (Hoffrén ym. 2010). Vuosina 2004, 2006, 2009 ja 2013 kerätyn HYPA-aineis-

ton tulosten mukaan noin 15 % suomalaisista 18–79-vuotiaista koki itsensä vähin-

tään melko paljon stressaantuneeksi (Martelin ym. 2014). 
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Elintavat 

Myös elintavoilla on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille (Työter-

veyslaitos 2014; Loman 2015; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b; Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2016b). Terveydelle haitallisella käyttäytymisellä lisätään ris-

kiä kroonisille kansantaudeille. Terveyttä edistävällä käyttäytymisellä voidaan puo-

lestaan lisätä hyvinvointia. (Loman 2015.) Näin ollen se voidaan tulkita tärkeäksi 

hyvinvoinnin Being-ulottuvuuden osa-alueeksi. Elintapoihin liitetään tyypillisesti 

ruokatottumukset, liikunta sekä alkoholi- ja tupakkatuotteiden käyttö (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2015b).  

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna suomalaisten ruokatottumukset ovat muuttu-

neet terveellisemmiksi (Helldán & Helakorpi 2014). Ruokatottumusten terveellis-

tymisestä huolimatta lihavien osuus 25–64-vuotiaista on kasvanut 1980-luvun lo-

pulta lähtien. Verrattuna 1980-luvun alkuun 2010-luvun alussa lihavien osuus oli 

yli kaksinkertainen. Vuonna 2013 painoindeksi oli vähintään 30 kg/m2 (= lihavuu-

den raja-arvo) miehistä 19 %:lla ja naisista 16 %:lla. (Findikaattori 2014.) Lihavuus 

aiheuttaa useita erilaisia riskejä ihmisen terveydelle. Riskit liittyvät muun muassa 

kohonneeseen verenpaineeseen, toisen tyypin diabetekseen, sepelvaltimotautiin, 

aivoinfarktiin ja dementiaan. Myös työ- ja toimintakyky heikkenevät lihavuuden 

myötä ja todennäköisyys työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiselle kasvaa. Liha-

vuutta voidaan ennaltaehkäistä terveellisten ravintotottumusten lisäksi liikunnalla. 

Liikunta toimii monen kansansairauden yhtenä ennaltaehkäisevänä tekijänä, sillä 

se vähentää verenpainetautiin, sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen 

sekä osteoporoosiin sairastumista. Lisäksi liikunta vaikuttaa myönteisesti mieli-

alaan ja painonhallintaan. (Kiiskinen ym. 2008.) Lyhytkin mutta säännöllisesti to-

teutettu kävely edesauttaa liikuntakyvyn ylläpitoa ja hyvää vointia (Santamäki-Fi-

scher ym. 2008). 

Ruoka- ja liikuntatottumusten lisäksi elintapoihin liittyvät muun muassa alko-

holi- ja tupakkatuotteiden käyttö. Suomessa alkoholiperäisiin kuolemansyihin 

kuoli 1900 henkilöä vuonna 2013. (Tilastokeskus 2014b.) Suurin syy alkoholi-

kuolemista johtuu alkoholin pitkäaikaiskäyttöön liittyvistä sairauksista. Tällaisia 

ovat muun muassa sydän- ja maksasairaudet. Alkoholi lisää myös tapaturmakuol-

leisuuden riskiä. (Kaikkonen ym. 2014; Tilastokeskus 2014b). Tupakkatuotteiden 

käytön osalta on monessa eri yhteydessä todettu suomalaisten tupakoinnin vähen-

tyneen (mm. Helldan ym. 2013; Kaikkonen ym. 2014). 25–64-vuotiasta suomalai-

sista 19,2 % tupakoi päivittäin vuonna 2010. Vuonna 2013 päivittäin tupakoivien 
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osuus oli 16,7 %. (Sotkanet.fi.) Päivittäin tupakoivat ovat yleisesti huolissaan tu-

pakoinnin vaikutuksesta heidän terveyteensä. Tupakoivista miehistä tällaista huolta 

kokee 80 % ja naisista 84 %. Halun tupakoinnin lopettamiseen ilmaisee tupakoi-

vista miehistä 54 % ja naisista 58 %. (Helldán ym. 2013.)  

2.2.4 Itsensä toteuttaminen - Doing 

Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin Doing-ulottuvuutta tarkastellaan omana, erilli-

senä ulottuvuutenaan Hirvilammen ja Helneen (2014) HDLB-mallia soveltaen. 

Hirvilammi ja Helne ovat hahmottaneet hyvinvoinnin sisältöä Allardtin tarveteo-

rian perustalta lisäämällä Having, Loving ja Being -jaotteluun Doing-ulottuvuuden. 

Heidän mukaansa Doing-ulottuvuus muista erillisenä ulottuvuutena huomioi sel-

vemmin ihmisten aktiivisen toiminnan hyvinvoinnin mahdollistajana. Toisaalta ky-

seinen erottelu korostaa myös Being-ulottuvuuden omaa merkitystä (ks. Helne 

2010; 2014a; 2014b; Helne ym. 2011; 2012).  

Hirvilammi ja Helne (2014) kutsuvat hyvinvointikäsitystään HDLB-malliksi, 

jossa hyvinvoinnin ulottuvuudet muodostavat kokonaisuuden, jonka ihminen tar-

vitsee voidakseen hyvin. Tässä tutkimuksessa hyvinvointi kuvataan osin Hirvilam-

men ja Helnen tavasta poiketen HLBD-mallina, sillä Doing-ulottuvuus on Allardtin 

alkuperäisen näkemyksen mukaan Being-ulottuvuuden osa (Allardt 1976a), joten 

sen paikka Being-ulottuvuuden rinnalla on perusteltua. Doing -ulottuvuutta edus-

tavat tässä tutkimuksessa työ, opiskelu ja vapaa-aika, jotka tulkitaan itsensä toteut-

tamiseksi.  

Hyvinvoinnin Doing -ulottuvuuteen perustuvia sisältöjä on tutkittu paljon sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti. Suomessa näitä ovat tutkineet työn osalta esimer-

kiksi Utriainen ym. (2015), Pensola ym. (2011), Hakovirta (2013), Kojo (2013) 

sekä Kokko (2013). Utriainen ym. (2015) tutkivat hoitajien työhyvinvointia. Pen-

sola ym. (2011) tutkivat ammatin vaikutusta työikäisten kuolleisuuteen. Lisäksi 

Hakovirta (2013) on tutkinut määräaikaisen työn ja perheellistymisen suhdetta, 

Kojo (2013) työttömyyden suhdetta aikuistumiseen ja Kokko (2013) ikääntyneitä 

välityömarkkinoilla. Opiskelua koskevaa tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Saa-

rikoski ym. (2009), Leino (2011) ja Hirsimäki ym. (2015). Saarikoski ym. (2009) 

tutkivat hoitajaopiskelijoiden kokemaa ohjausta. Leino (2011) tutki oppisopimus-

opiskelijan oppimismahdollisuuksia työpaikalla. Lisäksi Hirsimäki ym. (2015) tut-

kivat ammattiin opiskelevien opiskelijoiden perhetekijöiden yhteyttä masentunei-

suuteen. Vapaa-aikaa ovat tutkineet muun muassa Ylikännö (2012), Aalto (2013) 

sekä Pääkkönen (2013). Ylikännö (2012) tutki työn ja vapaa-ajan suhdetta, Aalto 
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(2013) koululaisten vanhempien kiireitä ja Pääkkönen (2013) on peilannut ajan-

käyttötutkimusta subjektiivisen hyvinvoinnin tietolähteenä. 

Työ 

Työ toimii hyvinvoinnin yhtenä perustana muun muassa sen mahdollistaman sään-

nöllisen toimeentulon ja sosiaalisten kontaktien myötä (McKee-Ryan ym. 2005). 

Lisäksi työvoima-asema vaikuttaa vahvasti elämänlaatuun (Vaarama ym. 2010a). 

Suomalaiset ovat eurooppalaista keskitasoa tyytyväisempiä työhönsä. Iältään 18–

24-vuotiaat antavat omaan työhönsä kohdistuvalle tyytyväisyydelle arvosanan 7,4. 

25–34- sekä 35–49-vuotiaat antavat arvosanan 8,1 ja 50–64-vuotiaat arvosanan 8,2. 

(European Quality of Life 2012 Survey.) Iältään 25–64-vuotiaista työllisistä 87 % 

ilmaisi vuonna 2012 olevansa nykyiseen työhön erittäin tai melko tyytyväinen. 

(Sotkanet.fi.)  

Kuitenkin 8,9 % suomalaisista työllisistä koki erittäin tai melko paljon stressiä 

vuonna 2012 (Sotkanet.fi). Stressi voi olla seurausta siitä, että vastuuta ja päätök-

sentekovaatimuksia on työssä liikaa tai liian vähän. Lisäksi työntekijän uraan voi 

liittyä epävarmuutta työn jatkuvuudesta sekä uralla etenemisestä. Työntekijällä it-

sellään ei välttämättä ole mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä ja työpaikkansa 

asioihin. Lisäksi palautteen saaminen omasta työstä voi olla heikkoa ja työtekijöi-

den tasapuolinen kohtelu puutteellista. Työssä stressiä voivat aiheuttaa myös työ-

paikan erilaiset ihmissuhteet sekä fyysiset olosuhteet. (Kalimo 1987; Juuti 1992; 

Kasvi ym. 2000; Elovainio ym. 2002; Lehto & Sutela 2008.) Työssä jaksamiseen 

liittyy tutkimusten mukaan muun muassa vastuun ottaminen muista, mahdollisuus 

vaikuttaa omaan työhön, työn merkitykselliseksi kokeminen sekä tyytyväisyys työ-

aikajärjestelyihin. (Seitsamo 2007; Lehto 2012.)  

Opiskelu 

Suomalaisten aikuisten elämään liittyy työn ohella laajalti myös opiskelu. Erityi-

sesti aikuisille järjestettyyn koulutukseen eli aikuiskoulutukseen osallistui Suo-

messa vuonna 2012 yli 1,7 miljoonaa ihmistä. Tämä tarkoittaa joka toista 18–64-

vuotiasta. Vuonna 2012 reilut 1,3 miljoona henkilöä osallistui aikuiskoulutukseen 

työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi. Aikuiskoulutukseen osallistui muista 

kuin työhön liittyvistä syistä noin 520 000 henkilöä, eli joka kuudes 18–64-vuotias. 

(Suomen virallinen tilasto 2013.) 
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Aikuisten koulutuksiin hakeutumisen syyt ovat moninaisia. Osa aikuisista ha-

keutuu koulutukseen vaihtaakseen ammattialaa, osa täydentääkseen aiempaa tut-

kintoa, jotkut jatkavat keskeytyneitä opintoja ja jotkut kouluttautuvat ensimmäi-

seen ammattiinsa vasta aikuisiällä. (Selkivuori 2015.) Yleensä aikuisiällä opiskele-

minen koetaan mielekkäänä elämänvaiheena, kun olemassa oleva työelämäkoke-

mus ja aiempi opiskeluhistoria edesauttavat uusien asioiden omaksumista. Opiske-

lijarooliin tottuminen sekä opiskelun ja muun arkielämän yhteensovittaminen voi 

kuitenkin aiheuttaa hankaluuksia aikuisiällä opiskeleville. (Kilpeläinen 2000.)  

Vapaa-aika 

Työhön ja opiskeluun käytettävän ajan lisäksi ihmisillä on käytössään vapaa-aikaa. 

Tilastokeskus on tehnyt noin kymmenen vuoden välein koko maan kattavia ajan-

käyttötutkimuksia, joista viimeisimmän tiedot kerättiin vuosina 2009–2010 (Tilas-

tokeskus 2012). Sen mukaan suomalaiset viettivät vapaa-aikaa (aika, joka vuoro-

kaudesta jää jäljelle nukkumiseen, ruokailuun, pukeutumiseen, peseytymiseen, 

koti- ja ansiotyöhön ja opiskeluun käytetyn ajan jälkeen) yksin kolme tuntia ja seit-

semän minuuttia vuorokaudessa. Tämä oli melkein puolet kokonaisvapaa-ajasta ja 

sen osuus kasvoi verrattuna kymmenen vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen, jol-

loin sen osuus oli 36 % kokonaisvapaa-ajasta. Perheen kanssa aikaa vietettiin 23 % 

vapaa-ajasta, eli yksi tunti ja 45 minuuttia vuorokaudessa. Tuttavien kanssa aikaa 

vietettiin keskimäärin yksi tunti ja 15 minuuttia vuorokaudessa. (Suomen virallinen 

tilasto 2014a.) Eniten vapaa-aikaa, reilut kaksi tuntia vuorokaudessa käytettiin 

vuonna 2009 television katseluun. Seuraavaksi eniten, noin 50 minuuttia vuorokau-

dessa käytettiin sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Suomen virallinen tilasto 2011.)  

Naiset viettävät hieman miehiä enemmän aikaansa perheen kanssa (Suomen 

virallinen tilasto 2014b). Kuitenkin suomalaisista noin 31 % haluaisi käyttää siihen 

enemmän aikaa. Lisäksi noin 42 % haluaisi viettää enemmän aikaa omien harras-

tusten ja mielenkiinnon kohteiden parissa. Työn ja vapaa-ajan suhteen osalta on 

todettu, että suomalaisista noin 48 % haluaisi työskennellä ajallisesti nykyistä vä-

hemmän. Näin ajattelevat erityisesti 25–34-vuotiaat, joista 53 % haluaisi nykyistä 

lyhemmän työpäivän. Yleisimmin työaikansa haluaisi nykyistä lyhemmäksi ylim-

pään tulotasoon kuuluvat (57,6 %). (European Quality of Life Survey 2012.) Työn 

aikavaatimukset tuottavat ongelmia erityisesti pienten lasten äideille (Salmi & 

Lammi-Taskula 2014). Yksi keino yhdistää työ ja perhe on osa-aikatyö. Suomessa 

osa-aikatyötä tehdään selvästi muita EU-maita vähemmän. Palkansaajista noin joka 
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viides nainen ja noin joka kymmenes mies työskenteli Suomessa osa-aikaisesti 

vuonna 2015. (Salmi & Lammi-Taskula 2014; Tilastokeskus 2016b.)  

2.3 Hyvinvointiin liittyvät aikuisten huolet 

Eri-ikäisten aikuisten hyvinvointiin liittyvien huolien tarkastelu perustuu tässä tut-

kimuksessa näkemykseen aikuisuudesta eri kehitysvaiheiden muodostamana koko-

naisuutena, jolle eri vaiheet muodostavat omat hyvinvointihaasteensa. Esimerkiksi 

Eriksonin mukaan varhaisaikuisuutta kuvaa vahvasti itsenäisyys, vaikka samalla 

nuori aikuinen kaipaa turvaa toisista ihmisistä (esim. Almqvist 2000). Varhaisaikui-

suuteen kuuluu myös muun muassa oman maailmankuvan muodostaminen, pysy-

vään parisuhteeseen valmistautuminen sekä ammatin ja uran valinta (Kuusinen 

1998; Mustonen ym. 2013). Myöhempiin ikävaiheisiin nähden tässä vaiheessa esi-

merkiksi fyysinen kunto on myöhäisempää ikävaihetta parempi, mutta mielenter-

veys voi olla keski-ikää heikompi (Suvisaari ym. 2009; Mustonen ym. 2013). 

Vaikka aikuisuus on varhaisaikuisuuden jälkeen asettumisen aikaa (Levinson 

1986), voi esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen aiheuttaa haasteita. 

Lisäksi ihminen voi joutua kohtaamaan elämässään useita erilaisia ennustamatto-

mia asioita, kuten esimerkiksi erilaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. 

(Mustonen ym. 2013). Keski-iässä elämä on usein tuotteliasta työ- ja perhe-elämän 

kannalta ja elämää arvioidaan uudelleen. Miesten arviointi kohdistuu yleisesti työ-

hön naisten arvioidessa erilaisten omien tavoitteidensa toteutumista. (Almqvist 

2000; Mustonen ym. 2013.) Jos arvioissa päädytään epäonnistumiseen, on vaikea 

välittää muista ihmisistä ja kokea itseään toisille tärkeäksi (Almqvist 2000). 

Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä 

olevia henkilöitä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Vanhuus liitetään yleisesti aikai-

sintaan 75–80 ikävuoteen (Vaarama ym. 1999). Vanhuuteen liittyy eletyn elämän 

arviointi. Oman elämän tyydyttävänä näkeminen edesauttaa ihmisen sisäistä hyvin-

vointia. Epäonnistumisen tunteet tuottavat puolestaan ahdistusta menneisyydestä ja 

ajatuksia toisin elämisen toiveesta (Almqvist 2000). Edellä kuvattu osoittaa, että 

kaikissa ikävaiheissa koetut epäonnistumisen kokemukset muodostavat omat haas-

teensa ihmisen hyvinvoinnille. Tämä osoittaa hyvinvoinnin ja siihen kohdistuvien 

haasteiden ikäryhmittäisen tarkastelun tarpeen.  

Kuten monessa yhteydessä on todettu, kaiken ikäiset ihmiset kokevat huolia 

eri asioista jossain määrin, ja monet kokevat tarpeellisena miettiä elämäänsä haas-

tavia asioita ja niistä selviämistä etukäteen (Ruscio 2002; Davey & Wells 2005; 
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Kelly ym. 2005). Szabó & Lovibond (2002) ovat todenneet, että suuri osa tavalli-

sista huolista edesauttaa siihen kohdistuvan ongelman ratkaisua. Huolen (engl. 

worry) käsitettä on pidetty ahdistuksen (engl. anxiety) synonyyminä (esim. Mat-

hews 1990). Sen on kuitenkin todettu rakentuvan omanlaisistaan sisällöistä, joten 

se on tarpeen erottaa ahdistuksesta (Zebb & Beck 1998.) Huolella tarkoitetaan ih-

misen subjektiivista näkemystä, jonka lähtökohtana on jokin pulma. Huoli koskee 

aina tulevaisuutta: seuraavaa hetkeä tai aikaa vuosien päähän. Luonteeltaan huoli 

on subjektiivista ennakointia asioiden kehittymisen ja omien toimintamahdolli-

suuksien suhteen. (Eriksson & Arnkil 2012.) Huolia on tutkittu eri näkökulmista. 

Näin ovat tehneet muun muassa muun muassa Kelly ym. (2005), jotka ovat tutki-

neet huolien ja alkoholin käytön suhdetta. Jordan & Kelly (2011) ovat tutkineet 

opiskelijoiden huolia. Kelly & Daughtry (2011) ovat puolestaan tutkineet stressin 

suhdetta huoliin. 

Huolta on kuvattu sarjana negatiivisesti vaikuttavia ja suhteellisen hallitsemat-

tomia ja lieviä sekä ohimeneviä ajatuksia. Huoli on henkinen yritys ratkaista lop-

putulokseltaan epävarmaa mutta mahdollisesti vaikutukseltaan negatiivista asiaa. 

(Borkovec ym. 1983; Ruscio 2002.) Lisäksi se on pelkoa tulevista, kielteisistä ta-

pahtumista (Barlow 2002). Huoli on siten mielen tapa käydä läpi asioita, jotka aiheut-

tavat epävarmuutta ja tuntuvat hyvinvointia uhkaavilta (Suomen mielenterveysseura 

2016). Huoliin voidaan liittää kolmenlaisia uskomuksia: 1) kaikki on mahdollisesti vaa-

rallista, 2) huolia tarvitaan, jotta löydetään ratkaisuja ongelmiin ja 3) yksilö on kykene-

mätön ongelmien ratkaisuun (Kelly & Kelly 2007). 

Tallis´n ym. (1994) yliopisto-opiskelijoihin sekä työssäkäyviin aikuisiin koh-

distuneen tutkimuksen mukaan huolten kokeminen on yleisintä myöhään illalla ja 

aikaisin aamulla. Huoliin liittyy usein turvallisuuden tunteen ja itsetunnon laskun 

kokemista (Davey & Levy 1998). Huolenaiheet koskevat yleisesti lähitulevaisuu-

den tapahtumia tai erilaisia vuorovaikutustilanteita. Yleisimmin huolta aiheuttavat 

työssä pärjääminen, terveys, taloudellinen tilanne sekä läheiset ihmissuhteet. (Tal-

lis ym. 1994.) Vuoden 2016 Eurobarometri-kyselyn mukaan suomalaisia huoles-

tuttavat kotimaan huolenaiheista eniten työllisyys- ja taloustilanne, sosiaali- ja ter-

veydenhuolto sekä valtionvelka. Euroopan Unionin tasolla huolta aiheuttavat eri-

tyisesti maahanmuutto ja terrorismi. (Euroopan komissio 2016.)  

Huolehtiminen voi kaikesta tavallisuudestaan huolimatta muuttua elämää han-

kaloittavaksi päivittäiseksi toiminnaksi ja aiheuttaa huolehtijalle erilaisia tunne-

elämän ongelmia. Huolehtimisesta voi tulla kroonista elämän pieniin ja arkisiin 

asioihin kohdistuvaa toimintaa. Tällöin huolen kohteena eivät ole yksinomaan elä-

mään liittyvät laajat kokonaisuudet, kuten terveys ja parisuhde, vaan sellaiset pienet 
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asiat, jotka eivät yleisesti vaikuta muihin ihmisiin. Huolesta voi myös tulla kont-

rolloimatonta, jolloin ihminen ei pysty vaikuttamaan esimerkiksi huolehtimisen lo-

pettamiseen. Huoli voi tällöin aiheuttaa ihmiselle suuressa määrin hyvinvointia hei-

kentävää huolta ja hätää. (Davey & Wells 2005.) 

Tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, ovatko ihmisten huolet ymmärret-

tävissä ohimeneviksi, elämään kuuluviksi huoliksi vai elämää hankaloittaviksi 

kroonisiksi huoliksi. Huolet ymmärretään tässä ilmaisuina, jotka ilmentävät ilmai-

sijoidensa kokemuksia olemassa olevista ja/tai tulevaisuudessa hyvinvointia mah-

dollisesti haastavista tekijöistä. Huolien esille tuominen ja konkretisointi auttavat 

pohtimaan erilaisia tukitoimia (Eriksson & Arnkil 2012). Ennaltaehkäisevien tuki-

toimien voi olettaa vähentävän eri-ikäisten aikuisten huolenaiheiden konkretisoitu-

mista ja siten vahvistavan heidän hyvinvointiaan tulevaisuudessa.  

2.4 Tutkimuksen käsitteellinen perusta 

Edellä on kuvattu sitä elämänalueiden moninaisuutta, joihin liittyvät tekijät yhdessä 

mahdollistavat tai jättävät mahdollistamatta ihmisten kokeman hyvinvoinnin. 

Tässä tutkimuksessa hyvinvointia lähestytään elämänlaadun, elämäntyytyväisyy-

den, onnellisuuden sekä subjektiivisen hyvinvoinnin muodostamana kokonaisuu-

tena, jota kuvaa huolien puuttuminen. Hyvinvointikokonaisuus jakautuu Elintaso - 

Having, Yhteisyys - Loving, Itsensä toteuttaminen - Being ja Itsensä toteuttaminen 

- Doing -ulottuvuuksiin. Hyvinvoinnin Having-ulottuvuus sisältää taloudelliseen 

tilanteeseen, asumiseen ja asuinkunnan palveluihin kohdistuvat ihmisten kokemuk-

set. Loving-ulottuuvuus sisältää kokemukset ihmissuhteista ja yhteiskunnasta. 

Being-ulottuvuuteen liitetään kokemukset fyysisestä terveydestä, minämyötätun-

nosta ja elintavoista. Edelleen hyvinvoinnin Doing-ulottuvuuteen liitetään ihmisten 

kokemukset työstä, opiskelusta ja vapaa-ajasta. Jatkossa tätä hyvinvoinnin moni-

naisuutta tarkastellaan eri-ikäisten aikuisten kokemusten ohjaamina. 
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3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla eri-ikäisten aikuisten hyvinvointiin liittyviä 

huolia ja kartoittaa ikäryhmittäin hyvinvointia heikentäviä tekijöitä sekä hyvin-

voinniltaan heikoimmassa asemassa olevia väestöryhmiä. Tutkimuksen tavoitteena 

on tuottaa tietoa eri-ikäisen aikuisväestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään 

päätöksentekoon sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.  

Tutkimuksen keskeisenä oletuksena on, että hyvinvointia heikentävien tekijöi-

den tiedostaminen ja ymmärtäminen on tärkeää eri-ikäisten aikuisten hyvinvointi-

ongelmiin puuttumisessa. Lisäksi huolten tiedostaminen ja ymmärtäminen on tär-

keää tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamista koskevien toimien suunnittelussa. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia hyvinvoinnin HLBD (Having, Loving, Being, Doing) -ulottuvuuksiin 

perustuvia huolia eri-ikäisillä aikuisilla on? 

2. Mitkä hyvinvoinnin osa-alueet eri-ikäiset aikuiset kokevat yleisimmin hyvin-

vointia heikentävinä tekijöinä?  

3. Ketkä kokevat taustaryhmittäin tarkasteltuna yleisimmin hyvinvoinnin heikke-

nemistä? 

4. Millainen suhde hyvinvoinnin eri osa-alueilla on toisiinsa?  
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4 Tutkimusaineistot ja -menetelmät 

4.1 Kyselylomake 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kyselylomakkeella rovaniemeläi-

siltä aikuisilta (liite 1). Aineisto kerättiin vuoden 2012 lopulla Pohjoisen hyvin-

voinnin tietopaikka -hankkeelle (ESR), joka toteutettiin Lapin yliopiston, Rovanie-

men ja Kemin ammattikorkeakoulujen (Lapin ammattikorkeakoulu 1.1.2014 al-

kaen) sekä Rovaniemen kaupungin välisenä yhteistyönä vuosina 2011–2014. Tä-

män tutkimuksen tekijä vastasi kyseisessä hankkeessa käytetyn kyselylomakkeen 

suunnittelusta samoin kuin tämän tutkimuksen osa-aineiston analysoinnista ja ra-

portoinnista. 

Kyselylomakkeen muodostamisessa hyödynnettiin hyvinvointikokemuksia 

käsittelevän tutkimuskirjallisuuden (esim. Allardt 1975; 1976a, 1976b, 1989; Can-

tor & Sanderson 1999; Diener ym. 1999; Veenhoven 2000, 2002; Nurmi ym. 2002; 

Gilhooly ym. 2005; Kajanoja 2005; Torvi & Kiljunen 2005; Siltaniemi ym. 2007, 

2009; Raijas 2008; Haavisto & Kiljunen 2009; Kauppinen ym. 2010; Pääkkönen 

2010; Vaarama ym. 2010a, b) lisäksi sellaisia Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkis-

toon (2011) arkistoituja kyselylomakkeita, jotka käsittelevät hyvinvointia ja ovat 

tutkijoiden käytettävissä. Lopulliseen kyselylomakkeeseen valittiin sellaiset hyvin-

vointisisällöt, jotka yleisimmin esiintyvät hyvinvointia koskevissa kyselylomak-

keissa (liite 2). Tässä tutkimuksessa ei analysoida kyseisen kyselylomakkeen kaik-

kia vastauksia, vaan ne, jotka perustuivat Allardtin hyvinvointiteoriasta sovellettui-

hin sisältöihin, jotka on esitetty tarkemmin luvussa 2.3. Analysoidut kysymykset 

on esitetty taulukossa 1. Kyselylomakkeessa oli 32 monivalintakysymystä. Tausta-

muuttujina kysyttiin nykyistä työtilannetta, sukupuolta, korkeinta ammatillista 

koulutusta, kotitalouden yhteenlaskettuja kuukausituloja sekä asumistapaa.  
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Taulukko 1. Kvantitatiivisessa analyysissä käytetyt kysymykset. 

Kysymys-

numero 

Kysymys Vastausvaihtoehdot Kysymys edustaa 

1 Mikä on nykyinen 

työtilanteenne? 

1) Työssä, 2) Työtön, 3) 

Lomautettu, 4) Äitiys- tai 

vanhempainvapaalla tai 

hoitovapaalla, 5) Päätoiminen 

opiskelija, 6) Ei-päätoiminen 

opiskelija (esim. työn ohessa),  

7) Pitkäaikaisella (yli 6kk) 

sairauslomalla, 8) eläkkeellä, 9) 

osa-aikaeläkkeellä, 10) muu 

työtilanne 

Taustamuuttujaa 

 

3 

 

Miten työnne 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttaa omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini,  

3) Heikentää hyvinvointiani,  

4) En osaa sanoa 

 

Työhön liittyviä 

kokemuksia 

 

5 

 

Miten opintonne 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttavat omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini,  

3) Heikentää hyvinvointiani,  

4) En osaa sanoa 

 

Opiskeluun liittyviä 

kokemuksia 

 

7 

 

Miten taloudellinen 

tilanteenne kokonaisuutena 

ottaen vaikuttaa omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini,  

3) Heikentää hyvinvointiani,  

4) En osaa sanoa 

 

Taloudelliseen 

tilanteeseen liittyviä 

kokemuksia 

 

9 

 

Miten vapaa-ajan käyttönne 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttaa omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini,  

3) Heikentää hyvinvointiani, 

4) En osaa sanoa 

 

Vapaa-aikaan liittyviä 

kokemuksia 

 

10 

 

Tunnetteko itsenne 

yksinäiseksi nykyään? 

 

1) Kyllä, usein, 2) Kyllä, joskus, 3) 

En koskaan, 4) En osaa sanoa 

 

Yksinäisyyteen liittyviä 

kokemuksia 

 

12 

 

Miten ihmissuhteenne 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttavat omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini, 3) 

Heikentää hyvinvointiani, 4) En 

osaa sanoa 

 

Ihmissuhteisiin liittyviä 

kokemuksia 
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Kysymys-

numero 

Kysymys Vastausvaihtoehdot Kysymys edustaa 

15/1 Kuinka tyytyväinen olette 

seuraaviin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiinne? 

Fyysinen terveys 

1) Tyytyväinen, 2) En tyytyväinen 

enkä tyytymätön, 3) Tyytymätön, 4) 

En osaa sanoa 

Fyysiseen terveyteen 

liittyviä kokemuksia 

 

15/8 

 

Kuinka tyytyväinen olette 

seuraaviin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiinne? 

Tyytyväisyys omaan itseen 

 

1) Tyytyväinen, 2) En tyytyväinen 

enkä tyytymätön, 3) Tyytymätön, 4) 

En osaa sanoa 

 

Minämyötätuntoon 

liittyviä kokemuksia 

 

18 

 

Miten elintapanne 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttavat omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini,  

3) Heikentää hyvinvointiani,  

4) En osaa sanoa 

 

Elintapoihin liittyviä 

kokemuksia 

 

22 

 

Miten asuntonne 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttaa omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini, 

 3) Heikentää hyvinvointiani, 

4) En osaa sanoa 

 

Asuntoon liittyviä 

kokemuksia 

 

25 

 

Miten asuinkuntanne 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttaa omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini,3) 

Heikentää hyvinvointiani, 

4) En osaa sanoa 

 

Asuinkuntaan liittyviä 

kokemuksia 

 

29 

 

Miten asuinkuntanne 

palvelujen saatavuus 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttaa omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini, 

3) Heikentää hyvinvointiani,  

4) En osaa sanoa 

 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuuteen liittyviä 

kokemuksia 

 

31 

 

Miten suomalainen 

yhteiskunta 

kokonaisuutena ottaen 

vaikuttaa omaan 

hyvinvointiinne? 

 

1) Edistää hyvinvointiani, 2) Ei 

vaikuta mitenkään hyvinvointiini, 

 3) Heikentää hyvinvointiani, 4) En 

osaa sanoa 

 

Yhteiskuntaan liittyviä 

kokemuksia 

 

37 

 

Sukupuolenne 

 

1) Nainen, 2) Mies 

 

Taustamuuttujaa 

 

38 

 

Syntymävuotenne 

 

avoin: muutettu ikävuosiksi 

kvantitatiivisessa analyysissä 

 

Taustamuuttujaa 
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Kysymys-

numero 

Kysymys Vastausvaihtoehdot Kysymys edustaa 

41 Korkein ammatillinen 

koulutuksenne 

1) Ei ammatillista koulutusta, 2) 

ammatillinen kurssi, 3) 

kansanopistotutkinto, 4) 

ammattikoulututkinto (myös 

oppisopimuskoulutus, ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnot, 5) 

Opistoasteen tutkinto, 6) 

Ammattikorkeakoulututkinto, 7) 

Yliopistotutkinto 

Taustamuuttujaa 

 

42 

 

Kotitaloutenne 

yhteenlasketut 

kuukausitulot veroja 

vähentämättä ovat 

keskimäärin 

 

1) alle 500 euroa, 2) 500-999 

euroa, 3) 1000-1499 euroa, 4) 

1500-1999 euroa, 5) 2000-2499 

euroa, 6) 2500-2999 euroa, 7) 

3000-4999 euroa, 8) 5000-7499 

euroa, 9) 7500-10000 euroa, 10) yli 

10000 euroa 

 

Taustamuuttujaa 

 

43 

 

Asumistapanne 

 

1) Yksin, 2) Ystävien kanssa, 3) 

Yksinhuoltajana, 4) Avo-

/avioliitossa, ei lapsia, 5) Avo-

/avioliitossa ja lapsia, 6) Yhdessä 

vanhempien kanssa 

 

Taustamuuttujaa 

Kysymyksen 10 vastausvaihtoehtoina olivat 1) kyllä, usein, 2) kyllä, joskus ja 3) 

en koskaan. Ensimmäinen vastausvaihtoehto tarkoitti hyvinvointia heikentävää te-

kijää ja keskimmäinen sekä jälkimmäinen hyvinvointiin neutraalisti vaikuttavaa te-

kijää. Kysymysten numero 15/1 (fyysistä terveyttä kuvaava kysymys) ja 15/8 (mi-

nämyötätuntoa kuvaava kysymys) vastausvaihtoehdot olivat 1) tyytyväinen, 2) en 

tyytyväinen enkä tyytymätön ja 3) tyytymätön. Ensimmäinen vastausvaihtoehto 

edusti tässä tutkimuksessa hyvinvointia edistävää tekijää, keskimmäinen hyvin-

vointiin neutraalisti vaikuttavaa tekijää ja jälkimmäinen hyvinvointia heikentävää 

tekijää. En osaa sanoa -vastaukset eivät olleet mukana analyysissä. 

Taulukossa 1 esitettyjen kysymysten lisäksi kyselylomake sisälsi kaksi avointa 

kysymystä: 1) Mikä asia/mitkä asiat tuottavat eniten huolta elämässänne nykyään? 

Miksi? ja 2) Mikä asia/mitkä asiat tuottavat eniten mielihyvää elämässänne nyky-

ään? Miksi? Lisäksi siinä oli kaksi avointa taustamuuttujakysymystä: 1) asuinkun-
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tanne sekä 2) syntymävuotenne. Avoimien kysymysten tavoitteena on saada vas-

taajilta esiin mielipiteitä, joita ei rajata ennalta. Monivalintakysymyksissä vastaaja 

valitsee valmiista vastausvaihtoehdoista itselleen sopivimman. (Heikkilä 2004; 

Vilkka 2015.)  

4.2 Aineiston keruu 

Aineistonkeruu toteutettiin Rovaniemen kaupungissa 8.-12.10.2012 järjestämällä 

kaupunkialueella 16 vastauspistettä, joissa 35 Rovaniemen ammattikorkeakoulun 

ja 26 Lapin yliopiston opiskelijaa jakoivat kyselylomakkeita kuntalaisille. Rova-

niemen ammattikorkeakoulun opiskelijoista aineistonkeruuseen osallistuivat Poh-

joisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen integraatiosuunnitelman mukaisesti 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet -opintojakson sairaanhoitajaopiskeli-

jat. Lapin yliopiston opiskelijoiden aineistonkeruu liittyi kurssiin Lomaketutki-

muksen perusteet. Opiskelijat olivat sekä yhteiskuntatieteiden että kasvatustietei-

den opiskelijoita. Opiskelijat koulutettiin tehtävään pitämällä aineistonkeruuta kos-

keva tiedotustilaisuus, joka järjestettiin Rovaniemen ammattikorkeakoululla ja Lapin 

yliopistolla. Tämän lisäksi opiskelijoilta pyydettiin kirjallinen sitoumus hyvästä tieteel-

lisestä toimintatavasta. 

Vastauspisteet päätettiin Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen asian-

tuntijoiden toimesta, tavoitteena saavuttaa kuntalaisia mahdollisimman laajalti sekä 

varmistaa vastaajille kyselyyn osallistumisen helppous. Vastauspisteinä toimivat 

muun muassa kauppakeskukset. Lisäksi Rovaniemen kaupungin alueella oli mie-

hittämättömät vastauspisteet kuudessa palvelukylässä: Kivitaipaleessa, Meltauk-

sessa, Muurolassa, Sinetässä, Vanttauskoskella ja Vikajärvellä sekä Rovaniemen kes-

kustan alueella mielenterveystoimistossa sekä Työ- ja elinkeinotoimistossa.  

Vastauspisteissä kyselylomake jaettiin (miehittämättömissä vastauspisteissä 

lomakkeet olivat tarjolla) kaikille täysi-ikäisille henkilöille, jotka ilmaisivat haluk-

kuutensa osallistua kyselyyn. Vastaajien oli mahdollista vastata kyselyyn joko vas-

tauspisteissä tai ottaa kyselylomake mukaan ja palauttaa se myöhemmin postitse. 

Vastauspisteissä suoritetun aineistonkeruun tarkoituksena oli motivoida vastaajiksi 

myös sellaiset henkilöt, jotka yleensä jättävät vastaamatta koteihin postitse lähetet-

täviin kyselytutkimuksiin. Lisäksi tarkoituksena oli välttää vastausten jääminen pa-

lauttamatta (vrt. Vilkka 2007).  

Kyselylomakkeita jaettiin Rovaniemen kaupungin alueella 2974. Niitä palau-

tettiin 1458. Palautettujen lomakkeiden määrät vastauspisteittäin on esitetty taulu-

kossa 2. 
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Taulukko 2. Vastauspisteistä palautuneet kyselylomakkeet. 

Vastauspiste n % 

Citymarket 247 16,9 

Eteläkeskus 128 8,8 

K-Market Viirinkangas 42 2,9 

Kela 37 2,5 

Lapin maakuntakirjasto 39 2,7 

Lapin yliopisto 62 4,3 

Prisma 234 16,0 

Pulkamontien terveysasema 55 3,8 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 40 2,7 

Revontulikeskus 154 10,6 

Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö 21 1,5 

Sairaalakadun terveysasema 64 4,4 

Sampokeskus 126 8,6 

Seniorineuvolat 10  0,7 

Suomen Terveystalo 47 3,2 

Valintatalo Ounasvaara 29 2,0 

Palvelukylät 68 4,7 

Mielenterveystoimisto 11 0,8 

Työ- ja elinkeinotoimisto 23 1,6 

Vastauspiste tuntematon 21 1,4 

Yhteensä 1458                     100 

Vastausprosentiksi muodostui 49, jota voidaan pitää kohtuullisena suhteessa siihen, 

että nykyään kyselytutkimuksen vastausprosentit ovat alle 50 prosentin suuruisia 

(Vehkalahti 2014). Veal´n (1997) mukaan kyselytutkimuksissa vastaajia on usein 

vain 25–30 prosenttia otoksesta.  

4.3 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusme-

netelmää, triangulaatiota. Näin tehtiin, jotta tutkimuksessa tutkittava ilmiö tavoi-

tettaisiin useasta eri näkökulmasta. Triangulaatiosta on erotettavissa neljä päätyyp-

piä. Ensimmäinen niistä liittyy tutkimusaineistoon, kun tietoa kerätään useilta tie-

donantajaryhmiltä. Toinen liittyy tutkijaan, jolloin tutkijoina toimii mahdollisim-

man monia henkilöitä. Kolmas liittyy teoriaan, jolloin tutkimuksessa otetaan huo-

mioon useita teoreettisia näkökulmia. Neljäs triangulaation päätyyppi perustuu me-

todologiseen triangulaatioon, joka tarkoittaa useiden metodien käyttöä. (Denzin 
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1978.) Tässä tutkimuksessa kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmenetelmää 

hyödynnettiin hyvinvointihaasteiden eri sisältöjen tarkasteluun (kuvio 2). Kvalita-

tiivinen tarkastelu kohdistettiin tavoittamaan huolenaiheet. Kvantitatiivinen tarkas-

telu kohdistettiin puolestaan hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. 

Kuvio 2. Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. 

Kvalitatiivinen analyysi tehtiin laadullisella, deduktiivisella sisällönanalyysillä 

(Kyngäs ja Vanhanen 1999; Elo & Kyngäs 2008). Kvantitatiivinen analyysi tehtiin 

tilastollisella SPSS 23 -ohjelmalla (SPSS 2009). Tarkastelun keskiössä oli ikäryh-

mäkohtainen tarkastelu. 

4.3.1 Laadullinen sisällönanalyysi 

Tämän tutkimuksen laadullinen analyysi kohdistettiin ikäryhmittäin huolia koske-

van kysymyksen Mikä asia/mitkä asiat tuottavat eniten huolta elämässänne nyky-

ään? Miksi? avoimiin vastauksiin. Tuloksena saatiin selville eri-ikäisen aikuisvä-
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estön kokemat huolenaiheet. Yhteen avoimeen kysymykseen kohdistetuista vas-

tauksista muodostunut laadullinen aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönana-

lyysillä. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida dokumentteja 

objektiivisesti ja systemaattisesti. Tällaisia dokumentteja voivat olla lähes mitkä 

tahansa kirjalliseen muotoon saatetut materiaalit. Sisällönanalyysillä tutkittavasta 

ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999; Elo & Kyngäs 2008.) Kvalitatiivisen aineiston analyysissä puhu-

taan induktiivisesta ja deduktiivisesta sisällönanalyysistä (Miles & Huberman 

1994). Induktiivinen sisällönanalyysi tarkoittaa aineistolähtöistä ja deduktiivinen 

sisällönanalyysi teorialähtöistä analyysiä. Induktiivinen sisällönanalyysi perustuu 

tulkintaan ja päättelyyn, jossa empiirisestä aineistosta edetään kohti käsitteellistä 

näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Elo & Kyngäs 2008.) Tässä tutkimuksessa käy-

tetty deduktiivinen sisällönanalyysi toteutettiin teorialähtöisesti, jolloin aineiston 

analyysin luokittelu perustui aikaisempaan teoriaan (esim. Miles & Huberman 

1994; Sandelowski 1995), jonka tässä tutkimuksessa muodostivat hyvinvoinnin 

HLBD-ulottuvuudet. Deduktiivisen sisällönanalyysin käyttöön päädyttiin tutki-

muksen pääkäsitteenä toimivan hyvinvoinnin moniulotteisuuden vuoksi.  

Deduktiivinen sisällönanalyysi kohdistui edellä kuvattuun kysymykseen an-

nettuihin 945 avoimeen vastaukseen, jotka analysoitiin kolmena erillisenä, ikäryh-

mäjakoon perustuvana aineistona. Ikäryhmät olivat 18-44-vuotiaat, 45-64-vuotiaat 

sekä 65-vuotiaat ja vanhemmat. 18-44-vuotiaiden antamia vastauksia oli analyy-

sissä mukana 343, 45-64-vuotiaiden vastauksia 359 ja 65-vuotiaiden ja vanhempien 

vastauksia 243. Pituudeltaan vastaukset olivat yhdestä sanasta muutamaan lausee-

seen. Aineisto syötettiin ikäryhmittäin alkuperäisten ilmaisujen muodossa määräl-

lisen aineiston tapaan SPSS-ohjelmaan. Alkuperäisilmaisuihin perustuvia vastauk-

sia tulostui SPSS-ohjelmalla kaiken kaikkiaan 90 sivua. 

Analyysiä jatkettiin ikäryhmittäin lukemalla alkuperäisiä ilmaisuja kokonai-

suutena. Tämän jälkeen alkuperäisistä ilmaisuista tehtiin pelkistetyt ilmaisut, joista 

etsittiin hyvinvoinnin HLBD-ulottuvuuksien sisältöjen ohjaamana niihin liittyviä 

ilmaisuja ja ne poimittiin yhteen muodostaen saman sisältöisistä ilmaisuista alaka-

tegorioita ja edelleen yläkategorioita. (Kyngäs ja Vanhanen 1999; Elo & Kyngäs 

2008). Tutkimuksen pääkategoriat ovat HLBD-ulottuvuuksien osa-alueiden mu-

kaisesti seuraavat: 
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1. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät huolet 

2. Asumiseen liittyvät huolet 

3. Asuinkunnan palveluihin liittyvät huolet 

4. Ihmissuhteisiin liittyvät huolet 

5. Yhteiskuntaan liittyvät huolet 

6. Fyysiseen terveyteen liittyvät huolet 

7. Minämyötätuntoon liittyvät huolet 

8. Elintapoihin liittyvät huolet 

9. Työhön liittyvät huolet 

10. Opiskeluun liittyvät huolet 

11. Vapaa-aikaan liittyvät huolet 

Taulukossa 3 on esitetty esimerkki sisällönanalyysistä. 

Taulukko 3. Esimerkki sisällönanalyysistä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria Pääkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Psyykkiset ongelmat 

45–64-vuotiaat: 

Unettomuus 

Itsestä päin tulevat 

haasteet 

jaksamiselle 

Uupuminen Minämyötätuntoon 

liittyvät huolet 

18–44-vuotiaat: 

Arjen vaativuus työelämässä 

Arjen vaativuus perhe-elämässä 

45–64-vuotiaat: 

Työn kuormittavuus 

Ulkoapäin tulevat 

haasteet 

jaksamiselle 

  

18–44-vuotiaat: 

Ajan riittämättömyys 

45–64-vuotiaat: 

Turhautuneisuus 

Eriarvoisuus 

Itsestä päin tulevat 

haasteet 

tyytyväisyydelle 

Itseen kohdistuva 

tyytymättömyys 

 

18–44-vuotiaat: 

Ulkoapäin asetettavat suuret 

vaatimukset 

Työn suuret vaatimukset 

45–64-vuotiaat: 

Ihmisarvon menetys 

Ulkoapäin tulevat 

haasteet 

tyytyväisyydelle 

  

Aineiston alkuperäisiä ilmaisuja raportoidaan tulososiossa, jotta lukijalla on mah-

dollisuus seurata millaisiin alkuperäisilmaisuihin tulos perustuu. 
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Deduktiivisen sisällönanalyysin analyysirunko voi olla väljä, jolloin sen sisälle 

muodostetaan aineistosta eri kategorioita noudattaen induktiivisen sisällönanalyy-

sin periaatteita. Aineistosta voidaan poimia siten analyysirunkoon kuuluvat ja sen 

ulkopuolelle jäävät asiat. Näistä analyysirungon ulkopuolelle jäävistä asioista voi-

daan muodostaa uusia luokkia induktiivisen sisällönanalyysin periaatteiden mukai-

sesti. (Sandelowski 1995; Kyngäs & Vanhanen 1999; Sarajärvi 2002; Elo & Kyn-

gäs 2008.) Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin HLBD-ulottuvuuksien määrittele-

miin pääkategorioihin sopimattomista yksittäisistä sisällöistä muodostettiin kate-

goria ”muut”, jotta saatiin selville, millaisia hyvinvointisisältöjä HLBD-ulottu-

vuuksien ulkopuolelle jää. Tämän tarkastelun tuloksena ”muut”-kategoriaan liitty-

viä huolia ilmaistiin 18–44-vuotiaiden keskuudessa yksi: ”pimeys, talventulo”. 

Sekä 45–64-vuotiaiden että 65-vuotiaiden ja vanhempien ikäryhmissä huolia il-

maistiin kolme. Iältään 45–64-vuotiaille huolta aiheuttivat säähän liittyvät asiat. 

Iältään 65-vuotiaille ja vanhemmille puolestaan huonoa kielenkäyttöä sisältävät 

TV-ohjelmat sekä oma osaamisvaje koskien tietotekniikan käyttöä.  

Suuressa osassa vastauksia nimettiin tarkkarajaisesti vain yhtä hyvinvointiulot-

tuvuutta (esim. Being) koskeva huoli ja siihen liittyvä hyvinvoinnin osa-alue (esi-

merkiksi fyysinen terveys) tai osa-alueita (esimerkiksi fyysinen terveys ja elinta-

vat). Toisissa vastauksissa käsiteltiin huolia koskien useita eri hyvinvointiulottu-

vuuksia ja niiden osa-alueita (esimerkiksi Being: minämyötätunto ja elintavat sekä 

Doing: työ). Tällaisia ilmaisuja käsiteltiin tutkimuksessa jokaisen ilmaisussa mai-

nitun hyvinvointiulottuvuuden yhteydessä.  

4.3.2 Määrällinen analyysi 

Tutkimuksen tilastollinen analyysi tehtiin SPSS 23 -ohjelmalla. SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) on vuonna 1968 amerikkalaisten Norman H. Nien, C. 

Hadlai Hullin ja Dale H. Bentin kehittämä tilastollisten ohjelmien paketti (SPSS 

2009). SPSS:n perinteistä alaa ovat ristiintaulukointi sekä regressio- ja varianssi-

analyysit. SPSS on yksi laajimmista tilastollisista ohjelmistoista menetelmävalikoi-

man suhteen. (Vehkalahti 2014.)  

Analyysiä varten taustakysymys ”työtilanne” luokiteltiin siten, että 1 = työssä, 

2 = työtön, 3 = opiskelija, eläke ja joku muu työtilanne (ml. äitiys- tai vanhempain-

vapaalla tai hoitovapaalla, pitkäaikaisella yli 6 kk sairauslomalla). Kysymyksen 38 

syntymävuotta koskevat vuosiluvut muutettiin ikävuosiksi, jotka luokiteltiin edel-

leen seuraavasti: 18–44-vuotiaat, 45–64-vuotiaat sekä 65-vuotiaat ja vanhemmat. 
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Kukin ikäryhmä käsiteltiin omana aineistonaan. Kysymyksen 41 (korkein amma-

tillinen koulutus) vastaukset luokiteltiin seuraavasti: 1 = ei ammatillista koulutusta, 

2 = ammatillinen kurssi (ml. kansanopistotutkinto), 3 = ammattikoulututkinto 

(myös oppisopimuskoulutus, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot), 4 = opistoas-

teen/AMK-tutkinto ja 5 = yliopistotutkinto. Tulot (kysymys 42) luokiteltiin kuu-

teen eri luokkaan seuraavasti: 1 = 0-999 euroa, 2 = 1000–1999 euroa, 3 = 2000–

2999 euroa, 4 = 3000–4999 euroa, 5 = 5000–7499 euroa ja 6 = 7500 euroa ja enem-

män. Asumistapa (kysymys 43) luokiteltiin seuraavalla tavalla: 1 = ilman parisuh-

detta (ml. yksin ja yksinhuoltajana asuvat), 2 = parisuhteessa, ei lapsia sekä 3 = 

parisuhteessa ja lapsia.  

Aineistosta laskettiin SPSS-ohjelmalla frekvenssejä ja prosenttilukuja. Frek-

vensseillä ja prosenttiluvuilla kuvattiin ikäryhmittäin hyvinvoinnin heikkenemis-

kokemuksia. Näiden lisäksi aineistosta laskettiin muuttujien välisiä suhteita ristiin-

taulukoinneilla käyttäen Pearsonin χ2 -testiä. Ristiintaulukoinneilla ja χ2 -testillä 

voidaan tarkastella muuttujien välisiä riippuvuuksia ja ryhmien välisiä eroja (Burns 

& Grove 2001). Tilastollisen merkittävyyden rajana pidettiin p < 0,050 (Burns & 

Grove 2001; Metsämuuronen 2004; Grove ym. 2013). Testiin perustuvat p-arvot 

esitetään niiden asiayhteyksiä koskevissa taulukoissa. P-arvo 0,001-0,050 tarkoit-

taa tarkasteltavana olevien muuttujien suhteen tilastollista riippuvuutta. P-arvon ol-

lessa < 0,001 on riippuvuus tilastollisesti erittäin merkitsevä. (Salonen 2012.)  

Ristiintaulukoinnit tehtiin taustamuuttujien ja hyvinvoinnin HLBD-ulottu-

vuuksien osa-alueiden välillä, jotta saatiin jokaisen yksittäisen osa-alueen osalta 

selville hyvinvoinnin heikkenemistä yleisimmin kokevat ryhmät. Lisäksi ristiintau-

lukoinnit tehtiin kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden välillä. Näin saatiin selville 

niiden väliset keskinäiset suhteet. Tässä yhteydessä analysoitiin sitä, mihin osa-

alueeseen kohdistetut hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset ovat yleisimmin yh-

teydessä kunkin osa-alueen vastaaviin kokemuksiin. Ristiintaulukoinnin tulosten 

perusteella yleisimmin kunkin osa-alueen vastaaviin kokemuksiin yhteydessä ole-

ville hyvinvointia heikentäville tekijöille annettiin luku 1. Toiseksi yleisimmin hy-

vinvointia heikentävälle tekijälle annettiin luku 2, jne. Lopuksi kunkin ikäryhmän 

jokaisen osa-alueen luvut laskettiin yhteen ja jaettiin lukujen lukumäärällä. Näin 

saatiin osa-alueen hyvinvoinnin heikentäjyyttä kuvaava keskiarvo: mitä pienempi 

keskiarvo on, sitä yleisemmin kyseinen osa-alue koettiin hyvinvointia heikentä-

vänä muiden osa-alueiden keskuudessa. Tällainen tarkastelu osoittaa kuhunkin osa-

alueeseen perustuviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin yleisimmin yhtey-

dessä olevat tekijät (taulukko 4). 
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Edellä kuvattu tehtiin samoin taustamuuttujille (taulukko 5). Kunkin osa-alueen 

yleisimmin hyvinvoinnin heikentäjänä kokevalle taustamuuttujaryhmälle annettiin 

luku 1, seuraavaksi yleisimmin näin kokevalle annettiin luku 2, jne. Ryhmät jotka 

saivat toisiin, saman taustamuuttujan ryhmiin nähden pienimmän lukujen keskiar-

von, näyttäytyivät yleisimmin hyvinvoinnin heikkenemistä kokevina ryhminä.  
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Taustamuuttujina käytettiin ikäryhmittäin sukupuolta, koulutusta, työtilannetta, 

asumistapaa ja tuloja, joiden on yleisesti todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin 

(esim. Kainulainen 2006; Vaarama ym. 2010a). Tutkimukseen osallistuneet jakau-

tuivat taustamuuttujittain seuraavalla tavalla (taulukko 6). 

Taulukko 6. Tutkittavien taustatiedot. 

Taustamuuttuja 18–44-vuotiaat  45–64-vuotiaat  65-vuotiaat ja 

vanhemmat 

n % n % n % 

Sukupuoli       

Naiset 360 70,7 346 66,8 196 57,1 

Miehet 149 29,3 172 33,2 147 42,9 

Koulutus       

Ei ammatillista koulutusta 87 17,3 33 6,5 56 16,9 

Ammatillinen kurssi 12 2,4 44 8,6 75 22,6 

Ammattikoulu 141 32,1 145 28,4 72 21,7 

Opistoasteen/ 

AMK-koulutus 

162 32,1 206 40,3 86 25,9 

Yliopisto 102 20,2 83 16,2 43 13,0 

Työtilanne       

Työssä 209 41,6 264 51,5 6 1,8 

Työtön/lomautettu 38 7,6 68 13,3 0 0,0 

Päätoiminen/työn ohella opiskelu 196 39,0 16 3,1 0 0,0 

Eläke/osaeläke 8 1,6 141 27,5 329 97,3 

Joku muu: äitiys- vanhempainvapaa, pitkä 

sairasloma 

52 10,3 24 4,7 3 0,9 

Asumistapa       

Ei asu parisuhteessa 188 38,4 127 33,4 117 35,5 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 96 19,6 206 41,2 186 56,4 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 205 41,9 205 25,4 27 8,2 

Tulot/e/kk       

0–999 121 24,5 43 8,7 16 4,9 

1000–1999  87 17,6 85 17,1 112 34,4 

2000–2999  79 16,0 108 21,8 96 29,4 

3000–4999  108 21,9 132 26,6 70 21,5 

5000–7499  71 14,4 90 18,1 25 7,7 

7500 ja enemmän 27 5,5 38 7,7 7 2,1 

Tutkimuksen aineiston kokoa voidaan pitää riittävän suurena, kun suositeltava tut-

kittavien vähimmäismäärä tilastollisia menetelmiä hyödyntävissä tutkimuksissa on 
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100. Jos tavoitteena on vertailla eri ryhmiä, kuten tässä tutkimuksessa, otoskoon 

olisi hyvä olla jokaisesta ryhmästä vähintään 30 tutkittavaa (Heikkilä 2004; Num-

menmaa 2006). Tämän tutkimuksen analyysissä käytettyjen taustamuuttujaryh-

mien rajana pidettiin 20 tutkittavaa. Iältään 18-44-vuotiaiden analyysissä ei siten 

ole mukana koulutuksen osalta ammatillista kurssia (n=12) ja työtilanteen osalta 

eläkeläisiä (n=8) näiden vastaajaryhmien pienestä määrästä (vähemmän kuin 20) 

johtuen. Iältään 45-64-vuotiaiden analyysissä ei ole mukana koulutuksen osalta 

päätoiminen/työn ohella opiskelu (n=16). Lisäksi 65-vuotiaiden ja vanhempien 

työtilannetta ei analysoitu lainkaan, koska kaikista vastaajista 97,3 % oli eläkeläisiä. 

Analyysistä jätettiin lisäksi vastaajaryhmän pienen koon vuoksi pois tulojen osalta 

ryhmä, jossa tulot olivat 0-999 euroa (n=16) sekä ryhmä, jossa tulot olivat 7500 

euroa ja enemmän (n=7). 

Hyvinvoinnin osa-alueiden keskinäisten suhteiden tarkasteluun otettiin mu-

kaan myös pienempiä ryhmiä kaikkien osa-alueiden keskinäisten suhteiden tarkas-

telun mahdollistamiseksi. Koska tässä yhteydessä tarkastelun kohteena olivat yk-

sinomaan hyvinvoinnin heikkenemistä kokevat, muodostuivat joidenkin osa-aluei-

den osalta tietyt hyvinvoinnin heikkenemistä kokevat ryhmät pienemmiksi kuin ra-

jana pidetty 20 tutkittavaa. Myös näissä yhteyksissä tarkasteltiin tulosten tilastol-

lista merkittävyyttä.  
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5 Tulokset 

5.1 Aikuisten huolet 

Edellä esitetystä tutkimuksen aineistosta johdetut tulokset esitetään seuraavassa 

tutkimuskysymyksittäin. Aluksi raportoidaan hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistet-

tavia eri-ikäisten aikuisten huolia. 

5.1.1 Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Having-ulottuvuuden ensimmäiseen osa-alueeseen eli taloudelliseen 

tilanteeseen liittyvät huolet perustuivat eri-ikäisellä aikuisväestöllä elämisen kal-

leuteen, tuloihin perustuviin taloudellisiin ongelmiin sekä läheisten taloudellisiin 

ongelmiin (taulukko 7).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla elämisen kalleus sisälsi huolen elinkustannusten korkeasta 

hinnasta, kuten kalliista autoilusta, energiasta, kalliista harrastuksista, kalliista ruu-

asta ja asumisesta. Tuloihin perustuvat taloudelliset ongelmat ovat huolta pienistä 

tuloista sekä työn puutteesta. Pienet tulot sisälsivät huolen palkan riittämättömyy-

destä kohtuullisiin menoihin, yhden palkan riittämättömyydestä, pienistä taloudel-

lisista tuista sekä ilman tukia jäämisestä. Työn puute on huolta osa-aikatyön ja työt-

tömyyden heikentämästä taloudellisesta tilanteesta sekä työn jatkumisen epävar-

muudesta. 

Elinkustannusten korkeaan hintaan liittyen autoilun ja energian hinta tuotti 

tässä ikäryhmässä ehtonsa kaikkeen elämiseen, kun rahat riittävät vain välttämät-

tömimpiin asioihin. 

Energian kallistuminen – rahaa palaa – vapaa-aikaa on muttei rahaa elämi-

seen/olemiseen. 

Harrastuksen hinnakkuudesta johtuen joidenkin asioiden harrastaminen on mah-

dollista vain hyvässä taloudellisessa asemassa oleville ja heidän lapsilleen. Tämä 

lisää eriarvoisuutta niin harrastamisessa kuin elämässä yleensäkin. Ruuan kallis 

hinta voi puolestaan johtaa ruuan yksipuolistumiseen ja epäterveellisten pakkova-

lintojen tekemiseen. 
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(…) Ruoka on kamalan kallista, etenkin jos haluat ostaa jotakin terveellistä, 

kuten hedelmiä ja vihanneksia. (…) 

18–44-vuotiaat kokivat pieniin tuloihin liittyen, että vaikka töitä olisikin, voivat 

palkkatulot olla niin pienet, etteivät ne riitä edes kohtuullisiin elämisen menoihin.  

Raha ei tahdo riittää, vaikka olen vakituisessa kokopäiväisessä työsuhteessa, 

emme asu kalliisti emmekä tuhlaa turhuuksiin, kuten kalliisiin vaatteisiin, au-

toihin, lomiin jne.  

Myös yhden ihmisen palkan riittäminen useamman henkilön talouksissa koettiin 

vaikeaksi: yhden työssäkäyvän aikuisen palkka ei riitä kattamaan koko perheen ku-

luja. Liian pienet tulot ovat seurausta matalasta palkkauksesta ja yhden palkansaa-

jan lisäksi erilaisista liian pienistä yhteiskunnallisista tukitoimista, muun muassa 

kotihoidontuen ja opintotuen riittämättömyydestä suhteessa pakollisiin elinkustan-

nuksiin. Opiskelijoiden koettiin olevan opintotuen myötä ongelmallisessa tilan-

teessa: tukea saadakseen on rajoitettava työn tekemisen määrää, mutta tuella yksin 

ei selviä. Tukisummien mataluuden lisäksi pelättiin tuetta jäämistä ja sen myötä 

riippuvuutta läheisten antamasta taloudellisesta avusta. 

Raha. En saa asumis- tai opiskelijatukea koska asun avopuolison omistamassa 

asunnossa, vaikka maksan hänelle vuokraa. Tuntuu pahalta olla joko miehen 

tai vanhempien harteilla. 

Työn puuttumista edustivat 18–44-vuotiaille useat eri asiat. Näitä olivat muun mu-

assa osa-aikatyö ja sen heikentämä taloudellinen tilanne. Osa-aikatyöstä saatava 

palkka jää normaalipalkkaa selvästi pienemmäksi, mutta pakolliset elämisen menot 

eivät pienene samassa suhteessa. Työn puuttumista edusti luonnollisesti myös työt-

tömyys. Silloin kun työtä ei ole, ei tule palkkaa, millä elämisen kuluja voisi maksaa. 

Osa-aikatyön ja työttömyyden lisäksi työn puuttumista edusti tässä ikäryhmässä 

työn jatkumisen epävarmuus, työn määräaikaisuus. Kun töiden jatkuminen on jat-

kuvasti kyseenalaista, aiheuttaa se huolta tulevaisuudesta ja hankaloittaa siihen liit-

tyvien suunnitelmien toteuttamista. 

(…) Taloudellinen tilanne, olen juuri ottanut ison lainan, oma työelämän epä-

varmuus jännittää. 
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Taulukko 7. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Kallis autoilu 

Kallis energia 

Kalliit harrastukset  

Kallis ruoka 

Kallis asuminen 

45–64-vuotiaat: 

Hintojen nousu suurempaa kuin ansiotason kehitys 

Rahat eivät riitä pakollisiin elinkustannuksiin 

Kallis yksinhuoltajuus 

Elinkustannusten 

korkea hinta 

Elämisen kalleus 

45–64-vuotiaat: 

Pelko huonommasta taloudesta tulevaisuudessa 

Liikkuminen tulevaisuudessa entistä kalliimpaa 

Asumisen ylläpito tuo uusia kustannuksia 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Eläkkeiden suuruuden paikallaan pysyvyys 

Pakollisten lisämenojen myötä taloudellisen pärjäämisen 

heikkeneminen 

Odotettavissa 

oleva yleinen 

hintojen nousu 

 

18–44-vuotiaat: 

Palkan riittämättömyys kohtuullisiin menoihin 

Yhden palkan riittämättömyys perheessä 

Pienet tuet 

Ilman tukia jääminen 

45–64-vuotiaat: 

Pieni palkka 

Pieni eläke 

Pienet tuet 

Yrittäjien kova verotus 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Pieni eläke suhteessa pakollisiin maksuihin 

Verotuksen kovuus 

Pienituloisuuden elämää rajoittavat vaikutukset 

Pienet tulot Tuloihin perustuvat 

taloudelliset 

ongelmat 
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Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Osa-aikatyön heikentämä taloudellinen tilanne 

Työttömyyden heikentämä taloudellinen tilanne 

Työn jatkumisen epävarmuus 

45–64-vuotiaat: 

Työttömyys 

Työn määräaikaisuus 

Pitkät sairaslomat 

Eläköitymisen tuloja pienentävä vaikutus 

Työn puuttuminen  

45–64-vuotiaat: 

Oman vanhemman taloudellisen pärjäämisen epävarmuus 

Opiskelevien lasten taloudelliset ongelmat 

Lasten työuran epävarmuus 

Läheisten 

toimeentulo 

Läheisten 

taloudelliset 

ongelmat 

45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiailla elämisen kalleus sisälsi huolen elinkustannusten korkeasta 

hinnasta, kuten hintojen ansiotasoa suuremmasta noususta, rahan riittämättömyy-

destä pakollisiin elinkustannuksiin sekä kalliista yksinhuoltajuudesta. Lisäksi elä-

misen kalleus sisälsi huolen odotettavissa olevasta yleisestä hintojen noususta. Tä-

hän sisältyvinä huolina tuotiin esille pelko aiempaa huonommasta taloudellisesta 

tilanteesta ja aiempaa kalliimmasta liikkumisesta tulevaisuudessa sekä tulevista 

asumisen ylläpidosta johtuvista uusista kustannuksista. Tuloihin perustuvien talou-

dellisten ongelmien osalta huolta aiheuttivat nuoremman ikäryhmän tapaan pienet 

tulot sekä työn puute. Pienet tulot sisälsivät huolen pienestä palkasta, eläkkeestä ja 

taloudellisista tuista sekä yrittäjien kovasta verotuksesta. Työn puute on huolta työt-

tömyydestä, työn määräaikaisuudesta, pitkistä sairaslomista sekä eläköitymisen tu-

loja pienetävästä vaikutuksesta. Läheisten taloudelliset ongelmat aiheuttavat huo-

len läheisten toimeentulosta, kuten vanhempien taloudellisesta pärjäämisestä, opis-

kelevin lasten taloudellisista ongelmista sekä lasten työurien epävarmuudesta. 

Tämän ikäiset kokivat elinkustannusten korkeaan hintaan liittyen, että yleinen 

hintojen nousu on jatkuvaa ja tulevaisuudessa entistäkin rajumpaa. Elinkustannus-

ten korkean hinnan taustaksi esille otettiin pakollisten kulujen hintojen nousu tilan-

teessa, jossa palkat ovat nousseet selvästi maltillisemmin. Tämä aiheuttaa tilanteen, 

jossa käytettävissä olevat varat eivät riitä pakollisiin elinkustannuksiin, kuten mo-

nipuoliseen ruokaan ja itselle mieluisaan asumisen tasoon, tai rahan riittävyyden 
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eteen on ainakin tehtävä erinäisiä järjestelyjä. Elinkustannukset tuntuivat erityisen 

rankoilta yksinhuoltajilla ja yhden aikuisen talouksilla. 

Yksinhuoltajan verotus; asuntolainan korot, lasten harrastukset (…) 

Odotettavissa oleva ja ennakoitu hintojen nousun jatkuminen aiheutti pelkoa huo-

nosta tulevaisuudesta. 

Oma taloustilanteeni, miten kehittyy? Meneekö vielä huonommaksi? 

Yleisen taloustilanteen heikkenemisen ohella huolta aiheutti epäily liikkumiseen 

liittyvien hintojen noususta tulevaisuudessa. Polttoaineen hinnan nousu ei helpota 

taajama-alueiden ulkopuolella asumista. Tämä asettaa omat ehtonsa tulevaisuuden 

asumiselle itselle mielekkäässä ympäristössä. Odotettavissa olevan hintojen nou-

sun pelättiin lisäksi heikentävän mahdollisuuksia asua nykyisen tasoisessa asun-

nossa, kun remontit ovat ikääntyvissä asunnoissa ajan myötä väistämättömiä eikä 

rahaa tuleviin remontteihin ole mistään säästettävissä. 

45–64-vuotiaat toivat pieniin tuloihin perustuviin taloudellisiin ongelmiin liit-

tyen esille yrittäjiin kohdistuvat ja kohtuuttomina pidetyt taloudelliset vaatimukset 

Suomessa. 

Raha!! Olen ollut yrittäjä 29v ja tänä päivänä rahat jotka ”käsin” tienaan me-

nevät alv:iin, yel:iin, veroihin, vakuutuksiin (…) 

Palkkatyön puuttuminen johtaa väistämättä taloudellisiin vaikeuksiin. Samoin käy 

tilanteissa, joissa työtä on, mutta se on määräaikaista ja näin ollen jatkuvasti työt-

tömyyden uhkaamaa. Tässä ikäryhmässä huolta aiheuttivat lisäksi olemassa olevat 

tai mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvat pitkät sairauslomat, jotka heikentävät 

tuloja normaaliin palkkatuloon verrattuna. Lisäksi suhteellisen ajankohtaisina huo-

lina pidettiin tulevaa eläköitymistä ja sen tuloja heikentävää vaikutusta tulevaisuu-

dessa. 

Eläkkeen suuruus. Ei pysty laskemaan että tuleeko sillä toimeen. 

Iältään 45–54-vuotiaat kokivat läheisten toimeentuloon liittyvää huolta silloin, kun 

hankaluudet kohdistuivat omaan vanhempaan ja vanhemman pakollisten elinkus-

tannusten kattamisen hankaluuteen. 

90-vuotiaan äitini asumispalvelu sekä hänen toimeentulo. Vanhuspalvelut on 

tosi kalliita eikä palveluseteli kata niistä kuin n. 65 %. (…) 
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Myös omien lasten taloudellinen toimeentulo koettiin ongelmalliseksi. Näin oli eri-

tyisesti opiskelevien lasten elämäntilanteissa. Opiskelevien lasten taloudellista ti-

lannetta pidettiin yleisesti hyvin hankalana, kun tukia saadakseen opiskelijoiden on 

pidättäydyttävä riittävän toimeentulon takaavan palkkatyön tekemisestä. Opiskele-

vien lasten lisäksi hankalan taloudellisen tilanteen koettiin koskettavan muun mu-

assa pätkätöitä tekeviä lapsia, joiden taloudellinen toimeentulo on katkonaisesta 

työurasta johtuen jatkuvan epävarmuuden määrittelemää. 

65-vuotiaat ja vanhemmat 

Iältään 65-vuotiailla ja vanhemmilla elämisen kalleus sisälsi huolen odotettavissa 

olevasta yleisestä hintojen noususta, kuten eläkkeiden suuruuden paikallaan pysy-

vyydestä sekä taloudellisen pärjäämisen heikkenemisestä pakollisten menojen 

myötä. Tuloihin perustuvat taloudelliset ongelmat ovat huolta pienistä tuloista, ku-

ten pienestä eläkkeestä suhteessa pakollisiin maksuihin, verotuksen kovuudesta 

sekä pienituloisuuden elämää rajoittavista vaikutuksista.  

Tässä ikäryhmässä odotettavissa olevaan yleiseen hintojen nousuun liittyen 

huolta aiheuttivat muun muassa olemassa olevat verotuskäytännöt.  

Eläkkeen jälkeenjääminen hintojen noustessa! (…) Pakkovero, esim. media-

vero ilman tv:tä elävälle! 

65-vuotiaille ja vanhemmille huolta pienistä tuloista aiheutti tietoisuus tulevaisuu-

den pakollisten menojen lisääntymisestä oman fyysisen kunnon heikentyessä ja tä-

män myötä erilaisten maksullisten palveluiden tarpeen lisääntyessä: miten maksaa 

kaikki tarvittavat kulut voimien vähetessä ja palveluiden hintojen kallistuessa? Pa-

kollisten kulujen jälkeen ei eläkkeestä koettu jäävän lainkaan rahaa itselle mielek-

käiden toimien toteuttamiseen, vaikka aikaa niihin olisi. 

Pieni eläke, kalliin vuokran, sähkölaskun, puhelinlaskun ja ruokaan 

käytettävän rahan jälkeen rahaa ei jää mihinkään harrastamiseen. + Lääkkeet 

maksaa myös.  

Tässä ikäryhmässä pieniä tuloja pidettiin muiden ikäryhmien tapaan elämää sel-

västi rajoittavana tekijänä: tulot määrittelevät sen mitä elämässä voi tehdä ja mikä 

täytyy jättää tekemättä. 

Pienet tulot, minkä takia ei voi tehdä mitään muuta kuin olla kotona, ei mat-

kustaa edes kotimaassa. (…) 
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Edellä kuvattu osoittaa, että taloudelliseen tilanteeseen liittyvät huolet perustuivat 

kaikissa ikäryhmissä elämisen kalleuteen sekä tuloihin perustuviin taloudellisiin 

ongelmiin. Näiden lisäksi 45–64-vuotiaat toivat esille huolia itselle läheisten ih-

misten taloudellisista ongelmista.  

5.1.2 Asumiseen liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Having-ulottuvuuden toiseen osa-alueeseen, eli asumiseen liittyvät 

huolet perustuivat eri ikäryhmissä asunnon ja asuinkunnan ongelmiin (taulukko 8). 

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla asuntoon liittyvät ongelmat ovat huolta asunnon hinnak-

kuudesta, kuten kalliista perheasumisesta sekä kodin kunnon kalliista ylläpidosta. 

Lisäksi asuntoon liittyvät ongelmat sisälsivät huolen asunnon sopimattomuudesta 

suhteessa oman perheen tarpeisiin sekä kokotoiveisiin. Asuinkuntaan liittyi huoli 

asuinympäristön turvallisuuden ja laadun muutoksista, kuten heikentyneestä tur-

vallisuudesta, fyysisen liikkumisen esteistä, turvallisen liikkumisen varmistajien 

puuttumisesta sekä ympäristöön kohdistuvista uhkista. Lisäksi asuinkuntaan liitty-

vät ongelmat sisälsivät huolen kyseenalaisista päätöksistä asuinkunnassa, kuten en-

nalta sovituista työntekijöistä, suhteilla saatavista työpaikoista, palvelujen vähene-

misestä sekä päättäjien huonosta päätöksentekokyvystä. 

18–44-vuotiaat kokivat, että asunnon hinnakkuutta lisäävät erilaiset perheasu-

misen haasteet. Suuri perhe tarvitsee asumiselleen riittävästi tilaa ja tila maksaa.  

Omakotitalossa asuminen suuren perheen kanssa on nykyään taitolaji. Ihan 

jokainen päivä on mietittävä, mihin rahat riittää. (…) 

Asunnon hinnakkuutta lisäävät myös sen ylläpitokustannukset. Mikään asunto ei 

säily kunnossa ilman kalliita ja usein yllättäen kohdalle tulevia remontteja. Asun-

non sopimattomuuden ongelmat perustuivat sen tarpeisiin vastaamattomuuteen: 

esimerkiksi oman lemmikkieläimen pitäminen voi olla hankalaa tai jopa mahdo-

tonta vuokra-asunnossa. Lisäksi asunnon sopimattomuutta edusti sen itselle sopi-

maton koko ja haasteet sopivan kokoisen asunnon löytämisessä. 

Muutto ja uuden asunnon löytäminen; Rovaniemellä on tunkua yksiöihin/niitä 

ei ole tarpeeksi. 
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Taulukko 8. Asumiseen liittyvät huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Kallis perheasuminen  

Kallis kodin kunnon ylläpito  

45–64-vuotiaat: 

Kallis koti 

Kodin ylläpitoon liittyvät haasteet 

Asunnon hinnakkuus Asuntoon 

liittyvät 

ongelmat 

18–44-vuotiaat: 

Kodin sopimattomuus oman perheen tarpeisiin 

Sopivan kokoisen kodin löytämisen vaikeudet 

45–64-vuotiaat: 

Sopivan kodin löytymisen hankaluus 

Epäterveellinen koti 

Sopimaton asunto  

18–44-vuotiaat: 

Heikentynyt turvallisuus 

Fyysisen liikkumisen esteet 

Turvallisen liikkumisen varmistajien puuttuminen 

Ympäristöön kohdistuvat uhkat 

45–64-vuotiaat: 

Liikenneturvallisuuden ongelmat 

Elinympäristön yleinen turvattomuus 

Turvallisuutta ylläpitävien resurssien väheneminen 

Elinympäristön kunnon heikkeneminen 

Muutokset 

asuinympäristön 

turvallisuudessa ja 

laadussa 

Asuinkuntaan 

liittyvät 

ongelmat 

18–44-vuotiaat: 

Ennalta sovitut työntekijät 

Suhteilla saatavat työpaikat 

Palvelut vähenevät liikaa 

Päättäjien huono päätöksentekokyky 

45–64-vuotiaat: 

Asuinkunnan heikko talous 

Vähäiset vaikuttamismahdollisuudet asuinkunnan 

asioihin 

Kyseenalaiset päätökset 

asuinkunnassa 

 

18–44-vuotiaat kokivat asuinympäristön turvallisuudessa ja laadussa tapahtunei-

den muutosten ilmenevän turvallisuuden heikkenemisenä niin liikenneturvallisuu-

den kuin rikollisuuden osalta.   

(…) Huolestuttaa myös kaupunkimme turvallisuus kun lapset kulkevat omineen 

myös iltaisin. 
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Myös erilaisia liikkumisen esteitä pidettiin ongelmallisina. Erityisesti pyörätuolilla 

kulkemista pidettiin hankalana ja teiden ylittämistä vaarallisena asuinympäristön 

sujuvaa kulkemista haittaavien ominaisuuksien vuoksi. Tällaisina ominaisuuksina 

pidettiin esimerkiksi korkeita kivetyksiä. Turvallisen liikkumisen varmistajia, ku-

ten pyöräteitä koettiin olevan liian vähän. Asuinympäristön osalta huolta aiheutti 

lisäksi luontoympäristöön kohdistuva jatkuva kuormitus liikenteen päästöjen ja 

muun ilmansaasteen muodossa. 

Iältään 18–44-vuotiaat pitivät asuinkunnan kyseenalaisina päätöksinä rekry-

tointeihin liittyviä sisältöjä. Tiettyjen työpaikkojen osalta niiden saaminen on mah-

dotonta rekrytoinnin ollessa asuinkunnassa jo etukäteen sovittua. 

Opettajien paikat jaetaan sisäpiirin kesken sovitusti. Muualta tullut, pitkän työ-

kokemuksen omaava ei pääse edes haastatteluun! 

Työpaikkojen rekrytointien koettiin perustuvan vahvasti erilaisiin olemassa oleviin 

suhteisiin ja verkostoihin. Ne, jotka omaavat laajan verkoston ja sopivat suhteet, 

ovat niitä onnekkaita, jotka työpaikat saavat. Asuinkunnan kyseenalaisina päätök-

sinä koettiin lisäksi ne päätökset, joiden myötä tärkeät palvelut ovat vähentyneet 

alueella liian suuressa määrin.  

Poliisit häviää – turvallisuus heikkenee. Liikenneyhteydet huononee. 

Kyseenalaisten päätösten uskottiin johtuvan asuinkunnan päättäjien huonosta pää-

töksentekokyvystä. Päättäjien haluttiin toimivan muun muassa erilaisia koulutusta 

ja terveyspalveluja uhkaavia toimia vastaan. Tällaiseen toimintaan ei kuitenkaan 

uskottu. 

45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiailla asuntoon liittyvät ongelmat ovat huolta asunnon hinnak-

kuudesta, kuten kalliista kodista sekä kodin ylläpitoon liittyvistä taloudellisista 

haasteista. Lisäksi asuntoon liittyvät ongelmat sisälsivät huolen asunnon sopimat-

tomuudesta suhteessa sopivan kodin löytymiseen sekä epäterveellisenä koettuun 

asuntoon. Asuinkuntaan liittyvät ongelmat aiheuttivat huolen asuinympäristön tur-

vallisuuden ja laadun muutoksista, kuten liikenneturvallisuuden ongelmista, 

elinympäristön yleisestä turvattomuudesta, turvallisuutta ylläpitävien resurssien 

vähenemisestä sekä elinympäristön kunnon heikkenemisestä. Lisäksi asuinkuntaan 
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liittyvät ongelmat sisälsivät huolen kyseenalaisista päätöksistä asuinkunnassa suh-

teessa asuinkunnan heikkoon talouteen sekä vähäisiin asuinkunnan asioihin koh-

distuviin vaikuttamismahdollisuuksiin.  

45–64-vuotiailla asunnon hinnakkuuden aiheuttivat liian korkeat vuokrat sekä 

erilaiset asunnon ylläpidosta ja huoltamisesta seuraavat kulut. Asumisen sopimat-

tomuuteen liitettiin tässä ikäryhmässä omiin tarpeisiin sopivan asunnon löytämisen 

hankaluus, kun asunnolta odotettiin tiettyjä elämää helpottavia ominaisuuksia. 

Näitä olivat esimerkiksi kerrostalossa hissi ja sijainti palvelujen läheisyydessä. It-

selle sopimattomana asuntona pidettiin myös kunnoltaan huonoa asuntoa. Huono-

kuntoisuuteen liitettiin muun muassa asunnon erilaiset ilmanlaatu- ja homeongel-

mat. 

Tämän ikäiset liittivät asuinympäristön turvallisuus- ja laatumuutokset liiken-

neturvallisuuden ongelmiin. Liikenneturvallisuuden koettiin olevan heikko kovaa 

ylinopeutta ajavien kuljettajien vuoksi. Liikenneturvallisuuden heikkouden lisäksi 

myös yleisen turvallisuuden koettiin heikentyneen ihmisten keskuudessa. 

(…) aggressiivisuus teillä, kaduilla ja kaikkialla, missä ihmiset ovat tekemi-

sissä toistensa kanssa. 

Edellistä tunnetta lisäsi turvallisuutta ylläpitävien resurssien väheneminen. Erityi-

sesti poliisien vähentymistä pidettiin ongelmallisena asuinympäristön pitkiin väli-

matkoihin vedoten: poliisia on mahdotonta saada tarvittaessa nopeasti paikalle, kun 

välimatkat ovat niin pitkät. Asuinkunnan ongelmaa edusti lisäksi sen kunnon heik-

keneminen. Tätä kunnon heikkenemistä edustavat ydinkeskustan reuna-alueiden 

teiden ja valaistuksen rapistuminen sekä ydinkeskustan epäsiisteys. 

Kaupungin epäsiisteys vaikuttaa suoraan elinkeinoni harjoittamiseen. 

Iältään 45–64-vuotiaat pitivät asuinkuntaa koskevina kyseenalaisina päätöksinä 

asuinkunnan taloudenhoitoa koskevaa päätöksentekoa. Samassa yhteydessä ky-

seenalaistettiin kuntapäättäjien ammattitaito ja asioiden suunnittelukyky. Kunta-

laisten omia vaikuttamismahdollisuuksia asuinkunnan päätöksentekoon pidettiin 

kohtuuttoman huonoina.  

Pitäisi voida vaikuttaa kunnan asioihin. (…) 

Edellä kuvattu osoittaa, että asumiseen liittyvät huolet perustuivat sekä 18–44- että 

45–64-vuotiailla asuntoon ja asuinkuntaan liittyviin ongelmiin.  
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65-vuotiaat ja vanhemmat 

65-vuotiaiden ja vanhempien keskuudessa asumiseen liittyviä huolia tuotiin esille 

niin vähän, ettei kyseisiä ilmaisuja ollut mahdollista analysoida sisällönanalyysin 

keinoin. Ilmaisut sisälsivät yksittäisiä sisältöjä koskien asunnon korjaamisen tar-

vetta, itselle sopivan ja turvallisen asunnon löytymisen hankaluutta sekä asuinym-

päristön turvattomuutta.  

5.1.3 Asuinkunnan palveluihin liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Having-ulottuvuuteen sisältyvät edellä kuvattujen taloudellisen ti-

lanteen ja asumisen lisäksi asuinkunnan palvelut. Näihin palveluihin liittyvät huo-

let perustuivat sekä terveyspalvelujen että muiden palvelujen erilaisiin ongelmiin. 

Molempien osalta ongelmat liitettiin lähes yksinomaan palvelujen huonoon saata-

vuuteen ja laatuun (taulukko 9).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla terveyspalveluihin liittyvät ongelmat sisälsivät huolen pal-

velujen huonosta saatavuudesta, kuten nykyisten palvelujen saamisen epävarmuu-

desta, tulevaisuuden palvelujen toteutumisen epävarmuudesta sekä palvelujen hin-

nan vaikutuksesta niiden saatavuuteen. Lisäksi terveyspalveluihin liittyvät ongel-

mat ovat huolta palvelujen huonosta laadusta, kuten asiattomasta ja välinpitämät-

tömästä asiakaspalvelusta. Muihin palveluihin liittyvät ongelmat ovat huolta pal-

velujen huonosta saatavuudesta, kuten hinnan vaikutuksesta niiden saatavuuteen 

sekä alueellisesta epätasa-arvosta palvelujen saatavuudessa. Lisäksi muihin palve-

luihin liittyi huoli palvelujen huonosta laadusta, kuten hitaasta asiakaspalvelusta 

sekä palvelujen pienistä resursseista. 

18–44-vuotiaat kokivat terveyspalvelujen huonon saatavuuden olemassa ole-

vana ongelmana. Tätä tilannetta ei helpota taajama-alueiden ulkopuolella palvelu-

jen keskittäminen isoihin kuntakeskuksiin. Jo olemassa olevien terveyspalveluon-

gelmien lisäksi pelättiin palvelujen saamisen edelleen heikkenemistä tulevaisuu-

dessa. Pelkoa aiheutti erityisesti vanhusten tarvitsemien palveluiden saatavuus. 

Kuka hoitaa vanhuksia 20–30 vuoden kuluttua? (…) 
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Taulukko 9. Asuinkunnan palveluihin perustuvat huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Palvelujen saamisen epävarmuus nykytilanteessa 

Palvelujen toteutumisen epävarmuus tulevaisuudessa 

Palvelujen hinnan saatavuutta heikentävä vaikutus 

45–64-vuotiaat: 

Pelko omaan hoidontarpeeseen vastaamattomuudesta 

Pelko läheisten hoidontarpeeseen vastaamattomuudesta 

Pula mielenterveyspalveluista 

Pula julkisesta terveydenhuollosta 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Hoitoon pääsy vaikeaa 

Palvelut liian kaukana 

Palvelut liian kalliita 

Palvelujen huono 

saatavuus 

Terveyspalveluihin 

liittyvät ongelmat 

18–44-vuotiaat: 

Asiaton asiakaspalvelu 

Välinpitämätön asiakaspalvelu 

45–64-vuotiaat: 

Yksityisten palvelujen huono laatu 

Julkisten palvelujen huono laatu 

Työterveyshuollon palvelujen huono laatu 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Vanhusten huono hoito 

Vanhusten hoidossa liian vähän hoitajia 

Palvelujen huono 

laatu 

 

18–44-vuotiaat: 

Palvelujen hinnan saatavuutta heikentävä vaikutus 

Alueellinen epätasa-arvo palvelujen saamisessa 

45–64-vuotiaat: 

Pula päivähoitopaikoista 

Pula riittävästä julkisesta liikenteestä 

Pula lähipalveluista 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Asunnon ylläpitoon liittyvän avun saannin hankaluudet 

Palvelujen loppuminen pienistä kylistä 

Joukkoliikenteen huono saatavuus 

Palvelujen huono 

saatavuus 

Muihin palveluihin 

liittyvät ongelmat 

18–44-vuotiaat: 

Hidas asiakaspalvelu 

Palvelujen pienet resurssit 

45–64-vuotiaat: 

Pankki- ja postipalvelujen huono laatu 

Eri hallinnonalojen palvelujen huono laatu 

Palvelujen huono 

laatu 
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Terveyspalvelujen saatavuuden ongelmia edustivat lisäksi yksityisten palvelujen 

saatavuus niiden kalliista hinnasta johtuen. Vaikka yksityisiä palveluja olisi lähellä 

saatavissa, ei niitä ole mahdollista käyttää silloin, kun niiden hinta on omaan talou-

delliseen tilanteeseen nähden liian korkea. 

18–44-vuotiaat kokivat, että terveyspalvelujen laatua heikentää esimerkiksi 

asiaton asiakaspalvelu, joka tulee esille asiakkaiden tarpeiden vähättelynä ja huo-

nona asiakaspalveluna. 

Lapin keskussairaalan päivystys, ottakaa ihmiset tosissaan, älkää väheksykö. 

(…) se vihamielisyys pois luukulta ja vaikka kuin vituttais, hymyile! 

Asiakaspalvelun heikon laadun koettiin aikaansaavan ihmisessä tunteen välinpitä-

mättömyydestä. Välinpitämättömyys liittyy edelleen vastuun ottamisen välttelemi-

seen ja tämän myötä terveyspalvelun onnistumatta jäämiseen. 

18–44-vuotiaat kokivat muiden palvelujen osalta, että niiden saatavuutta hei-

kentää palveluiden kallis hinta, ja esimerkiksi lastenhoitopalvelut jäävät joissakin 

tilanteissa käyttämättä niiden liian korkean hinnan vuoksi. 

Lasten satunnaisen hoidon tarve. Opiskelijalla ei mahdollisuutta ostaa MLL:n 

hoitopalveluita (…) 

Tässä ikäryhmässä koettiin alueellista epätasa-arvoa palvelujen järjestämisessä. 

Pienten kylien nähtiin jääneen omilleen ja hylätyn niissä aiemmin olleiden palve-

luiden lopettamisen yhteydessä.  

18–44-vuotiaat kokivat muiden palveluiden laatuongelmana muun muassa hi-

taan asiakaspalvelun, jonka vuoksi ihmisten toimeentulo vaarantuu ajoittain. 

 (…) Kelan pitäisi käsitellä asiat paljon nopeampaa ja toimeentulotuki pitäisi 

antaa kaikille joilla ei rahat riitä elämiseen. 

Palvelujen laadun heikentymisen taustaksi nimettiin liian pienet resurssit esimer-

kiksi päivähoidossa ja kouluissa. Pienet resurssit johtavat päivähoidon heikenty-

neeseen laatuun, suuriin luokkakokoihin, koulujen turvallisuuden heikkenemiseen 

sekä palvelutyötä tekevien ihmisten väsymiseen. 

45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiailla terveyspalveluihin liittyvät ongelmat ovat huolta palvelu-

jen huonosta saatavuudesta, kuten omaan tai läheisten hoidontarpeeseen vastaamat-
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tomuudesta sekä mielenterveyspalvelujen ja julkisen terveydenhuollon riittämättö-

myydestä. Lisäksi terveyspalveluihin liittyvät ongelmat sisälsivät huolen palvelu-

jen huonosta laadusta yksityisten, julkisten ja työterveyshuollon palvelujen osalta. 

Muihin palveluihin liittyvät ongelmat ovat huolta palvelujen huonosta saatavuu-

desta, kuten päivähoitopaikkojen, julkisen liikenteen sekä lähipalveluiden riittä-

vyydestä. Lisäksi muihin palveluihin liittyvät ongelmat sisälsivät huolen pankki- ja 

postipalvelujen sekä eri hallinnonalojen palvelujen huonosta laadusta.  

45–64-vuotiaat liittivät terveyspalveluiden saatavuuden ongelmiin pelkoa 

omaan hoidontarpeeseen vastaamattomuudesta. Aina ei sairauskaan riitä lääkä-

riajan saamiseen. 

(…) Julkinen terveydenhoito surkeaa, ei saa aikoja lääkäriin vaikka on kuinka 

kipeä! 

Huolta aiheutti lisäksi oma lähestyvä vanhuus ja sen myötä mahdollinen uusi hoi-

dontarve. 

Kohta tuleva vanhuus! Kuka meitä hoitaa, kun meitä on niin paljon! 

Omaan hoidontarpeeseen vastaamattomuuden lisäksi pohdittiin läheisen hoidontar-

vetta ja siihen vastaamattomuutta, kun omien ikääntyvien vanhempien terveyden 

ja toimintakyvyn heikkeneminen ja näihin tuen saaminen huolestutti. Terveyspal-

velujen saatavuuden ongelmiin liitettiin lisäksi kokemus mielenterveyspalvelujen 

riittämättömyydestä oman itsen, oman lähipiirin ja suomalaisen yhteiskunnan tar-

peisiin.  

45–64-vuotiaat olivat tyytymättömiä sekä yksityisiin että julkisiin terveyspal-

veluihin. Huolta aiheuttivat yksityisten palvelutalojen hoidon laatu sekä terveys-

keskuspalvelujen laatu. Näiden lisäksi ongelmia koettiin esiintyvän myös työter-

veyshuollon palveluissa. 

(…) Oman (…) terveysongelman hidas hoito työterveydessä, siellä jahkataan 

ja siirretään asian hoitamista. 

Palvelujen saatavuuden ongelmiin liittyen 45–64-vuotiaat toivat esille kaupunki-

alueita, joihin ei kulje lainkaan tai ainakaan riittävässä määrin julkista liikennettä. 

Tämän koettiin hankaloittavan palvelujen käyttämistä, erityisesti jos taloudessa ei 

ole omaa autoa käytettävissä. Suuri maantieteellinen kuntakoko aiheuttaa omat eh-

tonsa erilaisten palvelujen saatavuudelle. 
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Kun asuu näinkin suuren kunnan äärilaidalla, niin kaikki palvelut ovat keski-

tetty 70 km päähän (…) 

Palvelujen laatuongelmien koettiin perustuvan pankki- ja postipalveluiden osalta 

pitkiin jonotus- ja odotusaikoihin sekä niiden hankalaan sijaintiin pitkienkin mat-

kojen takana. Tässä ikäryhmässä myös eri hallinnonalojen palvelun laatu sai osak-

seen kriittisyyttä. 

Paska palvelu työhallinnossa ja verohallinnossa. 

65-vuotiaat ja vanhemmat 

Iältään 65-vuotiailla ja vanhemmilla terveyspalveluihin liittyvät ongelmat ovat 

huolta palvelujen huonosta saatavuudesta, kuten hoitoon pääsyn hankaluudesta 

sekä liian kaukana olevista ja liian kalliista palveluista. Lisäksi terveyspalveluihin 

liittyvät ongelmat sisälsivät huolen palvelujen huonosta laadusta, kuten vanhusten 

huonosta hoidosta sekä liian vähäisestä hoitajamäärästä vanhusten hoidossa. Mui-

hin palveluihin liittyvät ongelmat ovat huolta palvelujen huonosta saatavuudesta, 

kuten asunnon ylläpitoon liittyvän avun saamisen hankaluudesta, pienten kylien 

palvelujen loppumisesta sekä joukkoliikenteen huonosta saatavuudesta. 

65-vuotiaat ja vanhemmat kokivat, että huonoa hoitoon pääsyä edustaa vas-

taanottoajan vaikea saaminen. Tästä syystä erilaisiin tutkimuksiin ja jatkohoitoihin 

pääsy vaikeutuu erityisesti julkisessa terveydenhuollossa. Tähän ovat vahvassa yh-

teydessä eri palveluihin liittyvät pitkät odotusajat.  

Vanhushuolto ja laitospaikat – sairas vanhus joutuu pitkän jonon hännille 

mahdottoman pitkäksi aikaa (…) 

Jos sitten palveluja on mahdollisuus saada, voi niihin pääsy olla hankalaa, kun oma 

asuinpaikka sijaitsee niistä kaukana. Peruspalvelut koettiin viedyn kasvukeskuksiin 

pois maaseutukylien asukkaiden läheisyydestä, joten palveluiden saavutettavuus 

on heikentynyt aiemmasta oleellisesti. Lääkäriin lähteminen voikin olla ylivoimai-

sen hankalaa palveluista kaukana asuvalle, ikääntyneelle henkilölle. Tähän liittyen 

pelättiin, josko avun saanti akuutissa tilanteessa onnistuu ajoissa. Palvelujen saata-

vuutta koettiin hankaloittavan lisäksi niiden kallis hinta. 

 (…) terveyspalvelut ja kotipalvelu liian kallista köyhälle, meitäkin on, lääkäri 

ja hoitaja voisivat kiertää (…) 
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Tämän ikäiset kokivat, että terveyspalvelujen laatuongelmat ilmentävät vanhusten 

huonoa hoitoa. Huolta aiheutti pelko siitä, että myös itse on vaarassa joutua tule-

vaisuudessa kyseisen tyyppisen hoidon armoille. 

 (…) jos joutuu hoitolaitokseen. (…) Olen nähnyt miten huonosti vanhuksia 

hoidetaan. 

Vanhuksen/potilaan kohtaamisen laatua eri palveluissa pidettiin heikkona. Ihmisen 

omia näkemyksiä omasta tilastaan ei kuunnella riittävästi. Lisäksi terveyspalve-

luissa ja erityisesti vanhusten palveluissa koettiin olevan aivan liian vähän työnte-

kijöitä, jolloin palvelun laatu väistämättä kärsii.  

65-vuotiaat ja vanhemmat liittivät palveluiden saatavuusongelmat pitkälti sa-

moihin sisältöihin kuin muut ikäryhmät. Oman palvelutarpeensa tässä ikäryhmässä 

aiheuttavat asunnon ylläpitoa koskevat palvelut, kun erinäisiin asunnon korjauk-

seen liittyviin toimiin koettiin olevan vaikeuksia saada palveluja. Muiden ikäryh-

mien tapaan tämän ikäiset pelkäsivät palveluiden kokonaan loppumista pienissä 

kylissä: niin kauppa-, taksi- kuin postipalvelutkin on menetetty pitkien matkojen 

taakse. Huolta aiheutti myös joukkoliikenteen huono saatavuus, kun ikääntyminen 

tuo mukanaan uusia, liikkumista hankaloittavia haasteita. 

Kulku esim. keskustaan kun ei enää pysty ajamaan omaa autoa. 

Edellä kuvattu osoittaa, että palveluihin liittyvät huolet perustuivat kaikissa ikäryh-

missä palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Poikkeuksen tähän muodosti muiden 

kuin terveyspalveluiden osalta 65-vuotiaiden ja tätä vanhempien ryhmä. Tässä ikä-

ryhmässä huolta koettiin ainoastaan palveluiden saatavuuden osalta, ei niiden laa-

dun.  

5.1.4 Ihmissuhteisiin liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Loving-ulottuvuuden ensimmäiseen osa-alueeseen, ihmissuhteisiin 

liittyvät huolet perustuivat eri ikäryhmissä ongelmiin ihmissuhteissa sekä läheisten 

ihmisten erilaisiin elämänongelmiin (taulukko 10).  
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18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla ihmissuhdeongelmat sisälsivät huolen itselle merkityksel-

lisen ihmissuhteen puuttumisesta, kuten läheisten kaukana asumisesta, omasta tah-

dosta riippumattomasta yksinäisyydestä sekä valitusta yksinäisyydestä. Lisäksi ih-

missuhdeongelmat ovat huolta ongelmista ihmissuhteiden sisällöissä, kuten pari-

suhteen sisäisistä ongelmista, parisuhteen käytännön ongelmista, puolison ja oman 

työn aikavaatimuksista, oman nuoren ongelmakäyttäytymisestä, kasvatuksellisten 

rajojen asettamisen haasteellisuudesta sekä nuorten yhteiskuntakelpoisuuden var-

mistamisen vaikeudesta. 

Läheisten kokemat ongelmat sisälsivät huolen läheisten hyvinvointiin liitty-

vistä ongelmista, kuten lapsen koulun aloitukseen liittyvistä haasteista, puolison 

ongelmista, vanhempien ikääntymisen aiheuttamista ongelmista sekä läheisen ih-

misen pahoinvoinnista. Läheisten kokemat ongelmat ovat myös huolta erilaisten 

resurssien puuttumisesta, kuten lasten koulun sijaintiin sekä koulun kokoon liitty-

vistä haasteista. 

Iältään 18–44-vuotiaat kokivat, että itselle merkityksellisen ihmissuhteen puut-

tumisen syitä voivat olla muun muassa läheisten kaukana asuminen, kun esimer-

kiksi omat vanhemmat asuvat kaukana omasta asuinkunnasta. Näin tärkeät ihmis-

suhteet ovat sinällään olemassa, mutta ne puuttuvat päivittäisestä arkielämästä. Ih-

missuhteiden puuttuminen voi olla myös totaalista, jolloin ihmissuhteita ei ole ja 

koetaan yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä voi kuitenkin olla erilaista. Toiset olivat 

omasta tahdostaan riippumatta yksinäisiä, toiset olivat valinneet yksinäisyyttä edis-

tävän elämäntavan, jonka ajansaatossa koettiin voivan aiheuttaa ongelmia. 

(…) Vähäinen yhteydenpito ystäviin, on tullut niin laiskaksi ettei jaksa olla te-

kemisissä kenenkään kanssa. 

Parisuhdeongelmia aiheuttivat yhteisen tulevaisuuden epävarmaksi kokeminen 

sekä erilaiset käytännön ongelmat, kuten puolison kanssa eri paikkakunnalla asu-

minen. Ihmissuhteiden sisällöllisiä ongelmia edesauttoivat lisäksi ajankäytölliset 

seikat, kun oma tai puolison työ koettiin perheen yhteistä aikaa liikaa määrittele-

vänä tekijänä. Näin erityisesti silloin, kun työ tehdään kodista kaukana. 

Miehen reissutyö, olen paljon lapsen kanssa kaksin kotona ja ukit, mummit yms. 

asuvat kaukana. 

 



 

84 

Taulukko 10. Ihmissuhteisiin liittyvät huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Läheiset kaukana 

Omasta tahdosta riippumaton yksinäisyys 

Valittu yksinäisyys 

45–64-vuotiaat: 

Läheisen ihmissuhteen puute 

Yhteydenpito ystäviin liian vähäistä 

Ystävien kuolema  

Etäisyyteen liittyvät haasteet 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Pelko yksin pärjäämisestä 

Pelko yksinäisyyden vaikutuksista 

Rakkauden kaipuu 

Sosiaalisten suhteiden kaipuu 

Läheisten kaukana asumisen aiheuttama ikävä 

Itselle 

merkityksellisen 

ihmissuhteen 

puuttuminen 

Ongelmat 

ihmissuhteissa 

18–44-vuotiaat: 

Parisuhteen sisäiset ongelmat 

Parisuhteen käytännön ongelmat 

Puolison työ vie perheen yhteistä aikaa 

Oma työ vie perheen yhteistä aikaa 

Nuoren ongelmakäyttäytyminen 

Rajojen asettamisen haasteellisuus 

Nuorten yhteiskuntakelpoisuuden varmistamisen 

hankaluus 

45–64-vuotiaat: 

Pitkän parisuhteen päättyminen 

Huono parisuhde  

Mahdollinen tuleva ero 

Ongelmat 

ihmissuhteiden 

sisällöissä 
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Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Koulun aloitukseen liittyvä huoli 

Puolison ongelmat 

Vanhempien ikääntymiseen liittyvät ongelmat 

Läheisen ihmisen pahoinvointi 

45–64-vuotiaat: 

Lapsen vakavat ongelmat 

Lasten passiivinen ajankäyttö 

Läheisten terveyteen liittyvät ongelmat 

Läheisten ikääntyminen 

Vähäiset auttamismahdollisuudet 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Alkoholismi 

Työttömyys 

Avioero 

Sairaudet 

Yksin pärjääminen 

Läheisten 

hyvinvointiin liittyvät 

ongelmat 

Läheisten 

ongelmat 

18–44-vuotiaat: 

Koulun sijaintiin liittyvä huoli 

Koulun kokoon liittyvä huoli 

45–64-vuotiaat: 

Lasten itsenäinen pärjääminen 

Lasten työelämän ongelmat 

Erilaisten resurssien 

puuttuminen 

 

Parisuhteen lisäksi huolta aiheuttivat omat lapset esimerkiksi ongelmakäyttäytymi-

sen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa keinot oman lapsen käyttäytymisen ohjaamiseen 

ovat lopussa. Myös rajojen asettaminen koettiin haasteelliseksi. 

Olen kahden teinin äiti, maailma on niin ”iso ja lähellä” kaikki on saatavilla. 

Rajojen asettaminen haastavaa. 

Omien lasten aikuistuminen huolestutti yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten 

kasvaessa ja jakautuessa epätasaisesti. Kaikille ei siten välttämättä löydy tulevai-

suudessa omaa paikkaa yhteiskunnassa. 

18–44-vuotiaat kokivat läheisten hyvinvointiongelmina muun muassa lasten 

koulunkäynnin aloituksen ja siihen mahdollisesti liittyvät ongelmat ja niiden vai-

kutukset lapsen hyvinvoinnille. Myös oman puolison läpikäymät erilaiset elä-

mänongelmat huolestuttivat. Varsinkin silloin, kun koettiin, ettei näihin ongelmiin 

ole itsellä keinoja vaikuttaa. Omien lasten ja puolison ongelmien lisäksi huolta ai-

heuttivat muun muassa vanhempien ikääntymiseen liittyvät ongelmat.  
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Omien vanhempien ikääntymiseen ja sairastumiseen liittyvä huoli. Kotona pär-

jääminen/pärjäämättömyys. (…) 

Läheisten hyvinvointiongelmat aiheuttivat laajalti huolta: omien ystävien, suku-

laisten ja tuttavien kokemat hankaluudet elämässä aiheuttivat kuormitusta myös it-

selle, heidän kantaessaan huolta itselle tärkeiden ihmisten jaksamisesta ja hyvin-

voinnista. 

18–44-vuotiaat liittivät erilaisten resurssien puuttumisen esimerkiksi omien 

lasten arkielämässä tärkeän ympäristön, kouluympäristön puutteisiin. Kyseiset 

puutteet tulevat esille silloin, kun koulun sijainti aiheuttaa lasten koulunkäynnille 

hankaluuksia ja tämän myötä erinäisiä ongelmia perheelle. 

Lasten koulunkäynti. Koulu olisi lähellä ei vaan voi siihen mennä (…) 

Näin myös siinä tapauksessa, kun lapsen päiväympäristön resurssit koettiin niiden 

tarpeeseen nähden riittämättöminä koulujen ja päiväkotien liian suurten ryhmäko-

kojen osalta. 

45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiailla ihmissuhdeongelmat sisälsivät huolen itselle merkityksel-

lisen suhteen puuttumisesta, kuten läheisen ihmissuhteen puuttumisesta, liian vä-

häisestä yhteydenpidosta ystäviin, ystävien kuolemasta sekä maantieteelliseen etäi-

syyteen liittyvistä haasteista. Lisäksi ihmissuhdeongelmat ovat huolta ongelmista 

ihmissuhteiden sisällöissä, kuten pitkän parisuhteen päättymisestä, huonosta pari-

suhteesta sekä mahdollisesti toteutuvasta erosta. Läheisten kokemat ongelmat si-

sälsivät huolen läheisten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, kuten oman lapsen 

vakavista ongelmista, lasten passiivisesta ajankäytöstä, läheisten terveyteen liitty-

vistä ongelmista, läheisten ikääntymisestä sekä omista vähäisistä auttamismahdol-

lisuuksista. Läheisten kokemat ongelmat ovat myös huolta erilaisten resurssien 

puuttumisesta, kuten lasten itsenäisestä pärjäämisestä sekä lasten työelämän ongel-

mista. 

Iältään 45–64-vuotiaat kokivat huolta itselle merkityksellisen ihmissuhteen 

puuttumisesta, kun koko oma arki perustui vastuunkantamiseen yksin ilman ih-

mistä, jonka kanssa jakaa arjen ilot ja surut. Ihmissuhteen puuttumisen koettiin voi-

van johtua myös hankalasta yhteydenpidosta silloin, kun oma arki on sen verran 
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haastavaa, ettei voimia yhteydenpidolle enää jää. Huolta aiheutti myös pelko aiem-

pien, olemassa olleiden ihmissuhteiden vähenemisestä ja lopullisesta menettämi-

sestä. 

Ystävien väheneminen. Kuolemien takia. 

Pitkien etäisyyksien koettiin tuovan ihmissuhteiden puuttumiseen oman ulottuvuu-

tensa. Vaikka itselle tärkeitä ihmisiä olisikin omassa elämässä, eivät pitkät välimat-

kat mahdollista säännöllistä yhdessäoloa. 

45–64-vuotiaiden keskuudessa ihmissuhteiden sisältöjen ongelmat koettiin eri-

tyisesti parisuhdeongelmina. Tähän ikään mennessä taustalla voi olla hyvinkin pit-

kiä parisuhteita, jotka tulevat päätökseensä. Tällaisen muutoksen jälkeen arkielä-

män uudelleenjärjestelyt ovat hankalia. 

Yksin elämiseen totuttautuminen pitkän avioliiton jälkeen (…) 

Myös parisuhteen laatu aiheutti tyytymättömyyttä ja huolta, erityisesti kun ole-

massa oli konkreettinen eron mahdollisuus. 

45–64-vuotiaat kokivat läheisten hyvinvointiongelmat hyvin moninaisina. 

Lasten osalta ongelmia aiheuttivat muun muassa päihteiden käyttö ja lasten passii-

vinen ajankäyttö. Myös läheisten terveysongelmat ja ikääntymisen mukanaan tuo-

mat muutokset aiheuttivat huolta. Näin tekivät myös hyvinvointia uhkaavat omat, 

rajalliset auttamismahdollisuudet. 

Lähisukulaisen perheen ongelmat, joihin en voi paljon vaikuttaa vaikka halu-

aisin. 

Erilaisten resurssien puuttuminen ja niiden hyvinvointia uhkaavat sisällöt liitettiin 

aikuistuvien lasten taloudelliseen omillaan pärjäämiseen. Näin erityisesti silloin, 

kun lasten taloudellisen avun tarve on edelleen suurta, eivätkä omatkaan resurssit 

ole kovin suuret. Työelämän heikot resurssit aiheuttivat huolta lasten työnsaannin 

hankaloitumisesta ja tämän myötä taloudellisen toimeentulon epävarmuudesta.  

65-vuotiaat ja vanhemmat 

Iältään 65-vuotiailla ja vanhemmilla ihmissuhdeongelmat sisälsivät huolen itselle 

merkityksellisen suhteen puuttumisesta, kuten yksin pärjäämisestä, yksinäisyyden 

vaikutuksista, rakkauden ja sosiaalisten suhteiden kaipuusta sekä läheisten kaukana 
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asumisesta. Läheisten kokemat ongelmat ovat huolta läheisten hyvinvointiin liitty-

vistä ongelmista, kuten alkoholismista, työttömyydestä, avioerosta, sairauksista 

sekä yksin pärjäämisestä. 

65-vuotialla ja vanhemmilla huolta aiheuttivat muun muassa yksin jääminen ja 

yksin pärjääminen, kun puoliso on kuollut ja on opeteltava elämään yksin. Huolta 

aiheuttivat lisäksi yksin elämisen erilaiset vaikutukset avunsaantiin. 

Yksinäisyys iltaisin, jos terveys pettäisi yht´äkkiä! 

Tässä ikäryhmässä koettiin rakkauden kaipuuta, jonka pelättiin kokonaan jäävän 

ilman vastakaikua. Rakkaussuhteisiin perustuvien suhteiden lisäksi kaivattiin mui-

takin ihmissuhteita, kun eläkeiän mahdollistama aika halutaan jakaa toisten ihmis-

ten kanssa yksin olemisen sijaan. Nuorempien ikäluokkien tapaan myös tässä iässä 

läheisten kaukana asuminen aiheutti huolta ja tunnetta merkityksellisten ihmissuh-

teiden puuttumisesta, vaikka ne olemassa olisivatkin. Kun lapset ja lapsenlapset 

asuvat kaukana ja heitä näkee harvoin, on jatkuva ikävän tunne läsnä. 
65-vuotiaiden ja vanhempien ikäryhmässä läheisten ongelmiin liittyvät huolet 

perustuivat edellisistä ikäryhmistä poiketen yksinomaan läheisten hyvinvointion-
gelmiin. Tämän ikäiset huolehtivat hyvin konkreettisia läheisten ongelmia. Näitä 
olivat muun muassa lasten vakavat päihdeongelmat. 

(…) Alkoholistipoika tuottaa huolta! 

Myös läheisten työttömyys, lyhyet ja määräaikaiset työsuhteet, ihmissuhdeongel-

mat avioeroineen sekä sairaudet huolestuttivat. Samoin kuin pitkään ikään ehtinei-

den vanhempien pärjääminen. 

(…) Iäkkään (96 vuotiaan) äidin selviäminen yksin kotona. 

Edellä kuvatusta on todettavissa, että ihmissuhteisiin liittyvät huolet perustuivat 

kaikissa ikäryhmissä itselle merkityksellisten ihmissuhteiden puuttumiseen ja lä-

heisten ongelmiin. Näiden lisäksi 18–44- ja 45–64-vuotiaiden keskuudessa huolta 

aiheuttivat ongelmat ihmissuhteiden sisällöissä sekä erilaisten resurssien puuttumi-

nen. 
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5.1.5 Yhteiskuntaan liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Loving-ulottuvuuden toiseen osa-alueeseen, yhteiskuntaan liittyvät 

huolet perustuivat eri ikäryhmissä yhteiskunnassa vallitsevaan arvomaailman muu-

tokseen, turvallisuuden tunteeseen liittyvään muutokseen, kansalaisena olemiseen 

liittyviin huoliin sekä huonoiksi koettuihin poliittisiin päätöksiin (taulukko 11).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18-44-vuotiailla arvomaailman muutos sisälsi huolen epätasa-arvosta, ku-

ten luokkayhteiskunnan muodostumisesta sekä sukupuolten välisestä ja alueelli-

sesta epätasa-arvosta. Turvallisuuden tunteeseen liittyvä muutos on huolta turvalli-

suuteen kohdistuvista sisäisistä uhkista, kuten omasta, lasten sekä yleisestä turvat-

tomuudesta. Kansalaisena oleminen sisälsi huolen lasten, nuorten ja perheiden on-

gelmista. Lisäksi kansalaisena oleminen on huolta vanhusten ja heikompiosaisten 

ongelmista. Huonot poliittiset päätökset sisälsivät huolen työhön ja talouteen liit-

tyvistä ongelmista, kuten taloudellisen kehityksen haitallisesta lainsäädännöllisestä 

ohjailusta, yksilötason ja Suomen talousongelmista, maailmanlaajuisista talouson-

gelmista sekä työn riittävyydestä. Huonot poliittiset päätökset ovat myös huolta 

hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisesta, kuten koulujärjestelmän sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen heikentymisestä.  

Iältään 18–44-vuotiaat huolehtivat luokkayhteiskuntaan johtavasta kehityk-

sestä, ja ihmisten uskottiin jakautuvan tulevaisuudessa enenevässä määrin parempi- 

ja huonompiosaisten luokkiin. Myös sukupuolten välisestä epätasa-arvosta huoleh-

dittiin sekä naisten että miesten heikkojen tilanteiden lähtökohdista. Erityisesti eri-

ikäisten miesten syrjäytymiskehitys kosketti. 

Miesten aseman heikkeneminen ja syrjäytyminen (…) miesten itsemurhatilas-

tot 80 % itsemurhista miesten. 

Epätasa-arvokokemuksiin perustuvia huolia 18–44-vuotiaille aiheuttivat maantie-

teelliset seikat, kun pohjoisen Suomen asioiden edistäminen jää eteläisemmän Suo-

men asioiden jalkoihin. Tämä mahdollistaa erilaisten uhkien kohdentumisen myös 

omalle hyvinvoinnille. 

(…) Päättäjät huomioivat vain etelän asukkaita. (…) 

18–44-vuotiaat liittivät turvallisuuden tunteen muutoksen hyvinvointiin kohdistu-

viin sisäisiin uhkiin. Sisäisiä uhkia edustavat erilaiset tapahtumat suomalaisessa 
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yhteiskunnassa, jotka aiheuttavat huolta ja oman turvallisuuden tunteen heikkene-

mistä.  

Taulukko 11. Yhteiskuntaan kohdistuvat huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

45–64-vuotiaat: 

Välinpitämättömyys kanssaihmisistä 

Välinpitämättömyys luontokappaleista 

Välinpitämättömyys Arvomaailman 

muutos 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Välinpitämättömyyden lisääntyminen 

Epäystävällisyyden lisääntyminen 

Itsekkyyden lisääntyminen 

  

18–44-vuotiaat: 

Luokkayhteiskunnan muodostuminen 

Sukupuolten välinen epätasa-arvo 

Alueellinen epätasa-arvo 

Epätasa-arvo  

45–64-vuotiaat: 

Epätasa-arvoisuuden taustat 

Epätasa-arvoisuuden vaikutukset 

  

18–44-vuotiaat: 

Oma turvattomuus 

Lasten turvattomuus 

Yleinen turvattomuus 

Turvallisuuteen 

kohdistuvat sisäiset 

uhkat 

Turvallisuuden 

tunteeseen liittyvä 

muutos 

45–64-vuotiaat: 

Väkivallan lisääntyminen 

Yleisen turvallisuuden heikentyminen 

  

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Väkivallan lisääntyminen  

Päihteiden käytön lisääntyminen 

  

45–64-vuotiaat: 

Kansainvälinen terrorismi 

Muulta Suomeen muuttajat 

Turvallisuuteen 

kohdistuvat ulkoiset 

uhkat 

 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Maailmanlaajuisen turvattomuuden lisääntyminen 

  

18–44-vuotiaat: 

Nuorten ongelmat 

Lapsiperheiden ongelmat 

Lasten, nuorten ja 

perheiden ongelmat 

Kansalaisena 

olemiseen liittyvät 

huolet 
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Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

45–64-vuotiaat: 

Kasvatusvastuun jakamiseen liittyvät haasteet 

Lapsiin kohdistuva välinpitämättömyys 

Psyykkiset ongelmat perheissä 

Työttömyys 

Turvattomuus 

Huumeiden käytön lisääntyminen 

Syrjäytyminen 

  

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Vanhempien kiireet 

Nuorisotyöttömyys 

Nuorisorikollisuus 

  

18–44-vuotiaat: 

Vanhusten ongelmat 

Heikompiosaisten 

ongelmat 

 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Huoli vanhuksista 

Huoli heikompiosaisten avunsaannista 

  

18–44-vuotiaat: 

Taloudellisen kehityksen haitallinen ohjailu 

lainsäädännöllä 

Yksilötason talousongelmat 

Suomen talousongelmat 

Maailmanlaajuiset talousongelmat 

Työn riittävyys 

Työhön ja talouteen 

liittyvät ongelmat 

Huonot poliittiset 

päätökset 

45–64-vuotiaat: 

Yksilöiden avustusten liiallisuus 

Suomen taloudellinen ahdinko 

EU:n talousongelmien vaikutus Suomen tilanteeseen 

Maailman talousongelmien vaikutus Suomen 

tilanteeseen 

  

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Suomen omista toimista johtuvat ongelmat 

Muualta tulevat vaikutukset Suomen ongelmiin 

  

18–44-vuotiaat: 

Koulujärjestelmän heikentyminen 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen heikentyminen 

Hyvinvointiyhteis-

kuntaan liittyvät 

ongelmat 

 

45–64-vuotiaat: 

Ikääntyvien palveluiden vähentyminen 

Viranomaispalvelujen heikentäminen 

Palvelujen keskittyminen kasvukeskuksiin 

Työttömyyden edistäminen 
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Tällaisia uhkia aiheuttavat muun muassa nuorison mielivaltainen käyttäytyminen 

sekä maahanmuuttajien mukanaan tuomat erilaiset ongelmat. Huolta aiheutti myös 

lasten yleisen turvallisuuden heikkeneminen erilaisten ilmiöiden muodossa. 

(…) kouluammuskelut ja lapsen kidnappaus välillä huolettavat. (…) 

Yleisen turvallisuuden heikentymisen osoituksena pidettiin muun muassa huu-

mausaineiden yleistymistä ja niiden näkyvyyden lisääntymistä sekä poliisien voi-

mavarojen heikentämistä ja heikentymistä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Iältään 18–44-vuotiaat huolehtivat kansalaisena olemisen osalta erityisesti 

nuorten tulevaisuuden heikoista näkymistä. 

(…) Suomen laajuudella nuorten tulevaisuus kauhistuttaa: huumeet, työttö-

myys, ei vastuunkantoa. 

Perheiden osalta tuotiin esille erilaisia nykyvanhemmuuteen liittyviä haasteita. Täl-

laisiksi koettiin muun muassa tietoyhteiskunnan ja sosiaalisen median tuottamat 

uudenlaiset haasteet. Vanhusten ongelmien koettiin tulevan esille erilaisina laimin-

lyönteinä. Näitä ovat muun muassa vanhusten hoitamatta jättäminen ja yleensä 

vanhuspalveluiden saamisen vaikeutuminen. 

18–44-vuotiaat liittivät huonoina koetut poliittiset päätökset työn ja talouden 

ongelmien osalta taloudellisen kehityksen säätelyyn. 

(…) Joskus tuntuu, että on niin paljon lakeja/säädöksiä, ettei ihmiset tule toi-

meen taloudellisesti. 

Huolta aiheuttivat lisäksi talousongelmat eri tasoilla: yksilön, Suomen ja maailman 

ongelmina. Yksilötason talousongelmia koettiin aiheutuvan esimerkiksi ruuan ja 

polttoaineen hintojen noususta. Suomen talousongelmien puolestaan velkaantumi-

sesta ja velkaantumisen jatkuvasta syvenemisestä. Maailmanlaajuisia talousongel-

mia koettiin aiheutuvan muun muassa maailmanlaajuisesta pakolaistilanteesta sekä 

yleisestä holtittomasta talouspolitiikasta. Työhön ja talouteen liittyvien ongelmien 

koettiin perustuvan työn riittämättömyydelle nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvoin-

tiyhteiskunnan rapautumiseen perustuvat ongelmat liitettiin puolestaan kahden jär-

jestelmän heikentymiseen: suomalaisen koulujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveys-

palvelujen. 

(…) Murennetaan loistavaa koulusysteemiä isoilla luokkakoolla ja säästöillä (…) 
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Yhteiskunnan hulluus (…) ihmiset voi huonosti, terveys- ja sosiaalipalveluja 

huononnetaan (…) 

45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiailla arvomaailman muutos sisälsi huolen välinpitämättömyy-

destä kanssaihmisiä ja luontokappaleita kohtaan. Arvomaailman muutos on myös 

huolta epätasa-arvosta ja sen taustoista ja vaikutuksista. Turvallisuuden tunteeseen 

liittyvä muutos sisälsi huolen turvallisuuteen kohdistuvista sisäisistä uhkista, kuten 

väkivallan lisääntymisestä sekä yleisen turvallisuuden heikentymisestä. Lisäksi tur-

vallisuuden tunteeseen liittyvä muutos on huolta turvallisuuteen kohdistuvista ul-

koisista uhkista, kuten kansainvälisestä terrorismista sekä muualta Suomeen tule-

vista muuttajista. Kansalaisena oleminen sisälsi huolen lasten, nuorten ja perheiden 

ongelmista, kuten kasvatusvastuun jakamisen haasteista, lapsiin kohdistuvasta vä-

linpitämättömyydestä, perheissä esiintyvistä psyykkisistä ongelmista, työttömyy-

destä, turvattomuudesta, huumeiden käytön lisääntymisestä sekä syrjäytymisestä. 

Huonot poliittiset päätökset ovat huolta työhön ja talouteen liittyvistä ongelmista, 

kuten yksilöiden liiallisista avustuksista, Suomen taloudellisesta ahdingosta sekä 

EU:n ja koko maailman talousongelmien vaikutuksesta Suomen taloudelliseen ti-

lanteeseen. Huonot poliittiset päätökset ovat myös huolta hyvinvointiyhteiskunnan 

rapautumisesta, kuten ikääntyvien ihmisten palvelujen vähentymisestä, viran-

omaispalvelujen heikentämisestä, palvelujen kasvukeskuksiin keskittymisestä sekä 

työttömyyden edistämisestä. 

Iältään 45–64-vuotiaat kokivat arvomaailman osalta välinpitämättömyyden li-

sääntyminen liittyvän niin itseen kuin kanssaihmisiin kohdistuvaan välinpitämättö-

myyteen. 

Maailman meno = mitä vaan voi sattua, ihmisten välinpitämättömyys muista 

ja itsestään (…) 

Välinpitämättömyyden lisääntymisen koettiin näkyvän myös luontokappaleisiin 

suhtautumisessa: eläimiin kohdistuu aiempaa suuremmassa määrin väkivaltaa ja 

muita vääriä toimia. Epätasa-arvoisuuden lisääntymistä uskottiin edistettävän indi-

vidualismin ihannoinnilla sekä kilpailumielialan lisääntymisellä. Muutoksen kärsi-

jöiksi ajautuvat erityisesti lapset ja köyhät. Epätasa-arvoa lisäävät myös erilaisuu-

den huono sietäminen. Tämä tulee esille suvaitsemattomuutena toisia ihmisiä koh-

taan. 
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Suvaitsemattomuuden lisääntyminen erilaisia ihmisiä kohtaan.  Perussuoma-

laisten arvojen ja periksiantamattomuuden nousu ja sen mukana tuoma ihmis-

ten keskinäinen eripura. 

Epätasa-arvon lisääntymisen taustoja ovat myös toisiin ihmisiin kohdistettavat ylei-

set kielteiset asenteet. Tällaisten asenteiden kohteena koettiin olevan erityisesti elä-

keläiset ja maahanmuuttajat. Epätasa-arvon lisääntymisen vaikutukset näkyvät hy-

vinvointierojen kasvuna ja ihmisten ennalta-arvaamattomana käyttäytymisenä toi-

sia ihmisiä kohtaan. Näin yhteiskunnallinen epätasa-arvo muodostaa uhkan jokai-

sen kansalaisen hyvinvoinnille. 

45–64-vuotiaiden turvallisuuden tunteen muutokset perustuivat nuoremman 

ikäryhmän tapaan turvallisuuteen kohdistuviin sisäisiin uhkiin ja tämän lisäksi ul-

koisiin uhkiin, eli niihin, jotka ilmenevät suomalaisen yhteiskunnan toimista huo-

limatta. Sisäisinä uhkina turvallisuuden tunteelle pidettiin väkivallan lisääntymistä. 

Turvattomuus = väkivalta = huumeet. Ed. mainitut ovat yhteiskunnallisia on-

gelmia (…) 

Lisäksi turvallisuuden tunnetta uhkaa yleisen turvallisuuden heikkeneminen, joka 

ilmenee liikenneturvallisuuden, ympäristön turvallisuuden sekä työturvallisuuden 

heikentymisenä. Turvallisuuteen kohdistuvien ulkoisten uhkien ilmentyminä koet-

tiin kansainvälinen terrorismi ja sen eri ilmenemismuodot. Ulkoisen uhkan muo-

dostavat myös muualta Suomeen tulevat asukkaat. 

Maahanmuuttajat tuo turvattomuutta ja lisääntyvää rikollisuutta. 

Iältään 45–64-vuotiaat huolehtivat kansalaisena olemisen osalta lasten, nuorten ja 

perheiden ongelmista. Tällaisia ongelmia ovat erilaiset kasvatusvastuun jakami-

seen liittyvät haasteet tilanteissa, joissa perheet ulkoistavat vastuun. 

(…) perheet voivat huonosti, vaaditaan päivähoidolta, että koko paketti on 

hyvin hoidettu kun tullaan lapsi hakeen hoidosta. Sanellaan miten pitää heidän 

pienokainen hoitaa, syöttää (…) 

Huolta aiheuttivat myös lapsiin kohdistuvan välinpitämättömyyden lisääntyminen. 

Tähän liittyy vanhempien heikko kasvattajaosaaminen. Myös perheessä esiintyvien 

psyykkisten ongelmien ja työttömyyden koettiin muodostavan uhkan lasten, nuor-

ten ja perheiden hyvinvoinnille. Erityisesti nuorten osalta huolta aiheuttivat työllis-

tyminen ja sen hankaluus. Huolta aiheuttivat lisäksi turvallisuuteen ja huumeiden 
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käyttöön liittyvät ongelmat, jotka ilmenevät muun muassa väkivallan lisääntymi-

senä kouluissa. Lisäksi huolta aiheuttivat nuorten syrjäytyminen ja lasten huostaan-

ottojen lisääntyminen sekä lasten huono kohtelu. 

Tässä ikäryhmässä huonoina koetut poliittiset päätökset liitettiin työhön ja ta-

louteen. Talousongelmien uskottiin lisääntyvän entisestään, jos yksilöiden vastaan-

ottamien avustusten suuruuteen ei päätöksenteolla puututa. 

Pakolaiset yms. vain työttömyyskorvaus eikä enempää sama juopoille ja ros-

voille. 

Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen ahdinko selittyy valtion omaisuuden ajattele-

mattomalla myymisellä suomalaisten päättäjien taholta, EU:n sekä koko maailman 

talousongelmilla ja näiden Suomeen kohdistuvilla vaikutuksilla. 

Epävarmuus maailmantaloudessa, sen romahtaminen voi vaikeuttaa lyhyessä 

ajassa voimakkaasti yhteiskuntaan. 

Hyvinvointiyhteiskunnan rapautumiseen johtaneiden ongelmien koettiin tulevan 

esille vanhusten ja ikääntyvien huolenpitopalveluiden vähentämisenä. Lisäksi ne 

näkyvät viranomaispalvelujen heikentämisenä muun muassa poliisin toimintaan 

kohdistuvien leikkausten muodossa. Tämä heikentää entisestään yleistä turvalli-

suutta Suomessa ja uhkaa siten kaikkien hyvinvointia. Hyvinvointiyhteiskunnan 

rapautumisen koettiin lisäksi perustuvan palvelujen kasvukeskuksiin keskittämi-

seen ja haja-asutuksen vaikeuttamiseen. Rapautumista edistävät myös erilaiset pää-

tökset, joilla varmistetaan työttömyyden lisääntyminen. 

Työttömyys, nykyisen hallituksen toimettomuus, esim. kaikki rakennustyömaat 

(Rovaniemen seutu) suojelun takia evätty rakennusluvat. Kaivostyömaat, voi-

malaitos ym. 

65-vuotiaat ja vanhemmat 

Iältään 65-vuotiailla ja vanhemmilla arvomaailman muutos sisälsi huolen välinpi-

tämättömyydestä, sen lisääntymisestä sekä epäystävällisyyden ja itsekkyyden li-

sääntymisestä. Turvallisuuden tunteeseen liittyvä muutos on huolta turvallisuuteen 

kohdistuvista sisäisistä uhkista, kuten väkivallan ja päihteiden käytön lisääntymi-

sestä. Turvallisuuden tunteeseen liittyvä muutos on myös huolta turvallisuuteen 

kohdistuvista ulkoisista uhkista, kuten maailmanlaajuisen turvattomuuden lisään-

tymisestä. Kansalaisena oleminen on huolta lasten, nuorten ja perheiden ongelmista, 
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kuten vanhempien kiireestä, nuorisotyöttömyydestä sekä -rikollisuudesta. Lisäksi 

se on huolta vanhusten ja heikompiosaisten ongelmista ja avunsaannista. Huonot 

poliittiset päätökset sisälsivät huolen työhön ja talouteen liittyvistä ongelmista, ku-

ten Suomen omista toimista johtuvista ongelmista sekä muualta tulleista vaikutuk-

sista Suomen ongelmiin. 

65-vuotiaat ja vanhemmat kokivat arvomaailman muutoksen osalta lisäänty-

neen välinpitämättömyyden olevan seurausta ahneuden ja oman edun tavoittelun 

lisääntymisestä. Välinpitämättömyyden lisääntymiseen liittyy myös epäystävälli-

syyden lisääntyminen. 

(…) Epäystävällisyys. Tavallisten ihmisten heikko (yleinen) käyttäytyminen. 

Välinpitämättömyyttä kuvastaa lisäksi suomalaisessa yhteiskunnassa toteutunut it-

sekkyyden lisääntyminen, joka aiheuttaa ongelmia ihmisten hyvinvoinnille. 

Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat liittivät turvallisuuden tunteen muutoksen 

edellisen ikäryhmän tapaan sekä sisäisiin että ulkoisiin uhkiin. Sisäisiä uhkia ovat 

muun muassa väkivallan, päihteiden käytön ja yleensä rikollisuuden lisääntyminen. 

Ulkoisena uhkana turvallisuudelle pidettiin maailmanlaajuisen turvattomuuden li-

sääntymistä erilaisten turvallisuutta uhkaavien ilmiöiden, kuten terrorismin muo-

dossa. 

Tässä ikäryhmässä huolehdittiin lasten osalta vanhempien kiireistä, kun nyky-

vanhemmilla koettiin olevan liian vähän aikaa lapsilleen. Nuorten osalta huolta ai-

heutti nuorisotyöttömyys. 

Nuorten työttömyys – aiheuttaa yhteiskunnasta syrjäytymistä ja tulee kalliiksi. 

Nuorisorikollisuuden koettiin ilmentävän vahvasti nuorten pahoinvointia. Lisäksi 

kritisoitiin vanhusten oloja ja huonoa asemaa yhteiskunnassa. Vanhusten lisäksi 

huolehdittiin taloudellisesti huono-osaisten avunsaannin mahdollisuuksista ja näi-

den mahdollisuuksien jatkuvasta heikkenemisestä parempiosaisiin nähden suoma-

laisessa yhteiskunnassa. 

Tässä ikäryhmässä työhön ja talouteen perustuvia ongelmia selitettiin Suomen 

omista toimista johtuvina ongelmina, kun valtion taloutta on hoidettu aikojen ku-

luessa holtittomasti. Toisaalta kyseisiä ongelmia selitettiin myös Suomen rajojen 

ulkopuolella aiheutettuina ongelmina ja niiden Suomeen kohdistuvina vaikutuksina. 

Tällaisia ovat esimerkiksi Kreikan taloudelliset ongelmat ja niiden vaikutukset 

muille EU-maille, kuten Suomelle. 
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Edellä kuvatusta on todettavissa, että yhteiskuntaan liittyvät huolet perustuivat 

kaikissa ikäryhmissä kokemukseen arvomaailman muutoksesta sekä turvallisuuden 

tunteeseen liittyvästä muutoksesta. Lisäksi ne perustuivat kaikissa ikäryhmissä 

kansalaisena olemiseen sekä huonoina koettuihin poliittisiin päätöksiin.  

5.1.6 Fyysiseen terveyteen liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Being-ulottuvuuden ensimmäiseen osa-alueeseen, fyysiseen tervey-

teen liittyvät huolet perustuivat eri ikäryhmissä sekä oman että läheisten fyysisen 

terveyden ongelmiin (taulukko 12).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla omaan fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat sisälsivät 

huolen olemassa olevasta sairaudesta hyvinvointia heikentävänä, kuten sen opin-

toja vaikeuttavasta vaikutuksesta, yleistä jaksamista heikentävästä vaikutuksesta 

sekä tulevaisuuden haaveiden toteuttamista estävästä vaikutuksesta. Omaan fyysi-

seen terveyteen liittyvät ongelmat ovat myös huolta mahdollisesta sairastumisesta, 

kuten oman terveyden heikkenemisestä tulevaisuudessa sekä mahdollisen sairau-

den negatiivisista vaikutuksista työelämään ja taloudelliseen tilanteeseen. Läheis-

ten fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat sisälsivät huolen oman lapsen ja lähei-

sen olemassa olevan sairauden vaikutuksesta hyvinvointiin. Lisäksi ne ovat huolta 

lapsen ja läheisen mahdollisen sairastumisen vaikutuksesta hyvinvointiin. 

Tässä ikäryhmässä olemassa oleva sairaus aiheutti huolta opinnoista selviämi-

sen ja niissä jaksamisen osalta. Lisäksi pohdittiin yleisen jaksamisen heikkenemistä 

sairauden myötä sekä sairauden mahdollista tulevaisuuden haaveiden toteuttamista 

estävää vaikutusta. 

Selkäsairaus. Oli tarkoitus lähteä opiskelemaan ja perustaa ehkä oma yritys. 

Vuoden olen sairastanut selän kanssa, kipuja, mahtavaa! (…) 

Mahdollisen tulevaisuudessa tapahtuvan sairastumisen ja/tai sairauden pahenemi-

sen osalta huolehdittiin oman terveyden heikkenemistä tulevaisuudessa. Tällaisten 

tulevaisuudessa konkretisoituvien sairauksien ennakoitiin aiheuttavan työelämäon-

gelmia sekä taloudellisia ongelmia, koska sairastaminen ja siihen liittyvät ansion-

menetykset tulevat kalliiksi. 

Iältään 18–44-vuotiaat huolehtivat erityisesti omien lasten ja muiden läheisten 

olemassa olevista sairauksista. 
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(…) miehen terveys, äidin aivoinfarkti (…) 

Edelleen pelättiin lasten mahdollista sairastumista sekä läheisten vanhenemisen 

vaikutuksia fyysiseen terveyteen ja toimintakykyyn tulevaisuudessa. 

Taulukko 12. Fyysiseen terveyteen kohdistuvat huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Sairauden opintoja vaikeuttava vaikutus 

Sairauden yleistä jaksamista heikentävä vaikutus 

Sairauden tulevaisuuden haaveiden toteuttamista estävä vaikutus 

Olemassa oleva 

sairaus 

hyvinvointia 

heikentävänä 

Oman fyysisen 

terveyden 

ongelmat 

45–64-vuotiaat: 

Sairaus heikentää jaksamista 

Sairaus heikentää kotona pärjäämisen mahdollisuutta 

Sairaus rajoittaa elämää 

Sairaus tuottaa epävarmuutta tulevasta 

  

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Ikääntymisen tuottamat terveysongelmat 

Olemassa olevan sairauden paheneminen 

Olemassa olevat elämää rajoittavat vammat 

  

18–44-vuotiaat: 

Pelko oman terveyden heikkenemisestä tulevaisuudessa 

Pelko työelämän ongelmista mahdollisen sairauden myötä 

Pelko taloudellisista ongelmista sairauden myötä 

Mahdollinen 

sairastuminen 

hyvinvointia 

heikentävänä 

 

45–64-vuotiaat: 

Ikääntymisen uhka terveydelle 

Ennalta-arvaamattomien sairauksien mahdollisuus 

Terveyden mahdolliseen menetykseen liittyvät ongelmat 

  

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Menneen sairauden uusiutumisen pelko 

Liikuntakyvyn menettämisen pelko 

Terveyden menettämisen pelko elämän loppupuolella 

  

45–64-vuotiaat: 

Hoito liian hidasta 

Hoito jäänyt kokonaan saamatta 

Hoito ei tuota tulosta 

Hoitoon ei ole varaa 

Olemassa 

olevat hoidon 

puutteet 

 

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Hoidon laatuun kohdistuva epäily 

Hoidon saatavuuteen kohdistuva epäily 

Taloudellisten resurssien riittävyyteen kohdistuva epäily 
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Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Lapsen olemassa oleva sairaus 

Läheisen olemassa oleva sairaus 

45–64-vuotiaat: 

Olemassa oleva 

sairaus 

hyvinvointia 

heikentävänä 

Läheisten 

fyysisen 

terveyden 

longelmat 

Läheisen sairastaminen 

Läheisen vammautuminen 

  

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Oman jaksamisen heikkeneminen 

Jatkuva huoli tulevasta 

  

18–44-vuotiaat: 

Lapsen mahdollinen sairaus tulevaisuudessa 

Läheisen mahdollinen sairaus tulevaisuudessa 

45–64-vuotiaat: 

Mahdollinen 

sairastuminen 

hyvinvointia 

heikentävänä 

 

Läheisten terveyden jatkuvuus 

Läheisten hoidon saanti tulevaisuudessa 

  

65-vuotiaat ja vanhemmat: 

Huoli puolison terveyden heikkenemisestä 

Huoli lasten terveyden säilymisestä 

  

45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiailla omaan fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat sisälsivät 

huolen olemassa olevasta sairaudesta hyvinvoinnin heikentäjänä, kuten jaksamisen 

heikentymisestä, kotona pärjäämisen mahdollisuuden heikentymisestä, sairauden 

rajoittavuudesta sekä sen epävarmuutta tulevaan lisäävästä vaikutuksesta. Omaan 

fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat ovat myös huolta mahdollisesta sairastumi-

sesta, kuten ikääntymisen uhkasta, ennalta-arvaamattomimen sairauksien mahdol-

lisuudesta sekä terveyden menettämiseen liittyvistä mahdollisista ongelmista. 

Edelleen omaan fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat ovat huolta olemassa ole-

vista hoidon puutteista, kuten liian hitaasta hoidosta, hoidon saamatta jäämisestä, 

hoidon tuloksettomuudesta sekä itselle liian kalliista hoidosta. Läheisten fyysiseen 

terveyteen liittyvät ongelmat sisälsivät huolen olemassa olevan sairauden vaiku-

tuksesta hyvinvointiin, kuten läheisen sairastamisesta ja vammautumisesta. Ne ovat 

myös huolta mahdollisen sairastumisen vaikutuksesta hyvinvointiin, kuten läheis-

ten terveyden jatkuvuudesta ja läheisten hoidon saannista tulevaisuudessa. 

Iältään 45–64-vuotiaat kokivat huolia, kun sairaus ja siihen liittyvät kivut hei-

kensivät omaa jaksamista ja yleistä vointia. Tässä yhteydessä mietittiin, onko ko-
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tona pärjääminen tulevaisuudessa kovin pitkään mahdollista. Olemassa olevan sai-

rauden myös koettiin rajoittavan elämää, sillä sairaus määrittelee kaikkia elämän-

sisältöjä ja niiden laadukkuutta. Lisäksi sairaus aiheuttaa epävarmuutta omista pa-

ranemismahdollisuuksista: onko jatkossa edes mahdollista enää parantua?  

Mahdollisen tulevaisuudessa tapahtuvan sairastumisen ja/tai sairauden pahe-

nemisen osalta huolta aiheutti ikääntyminen ja sen muodostama uhka terveydelle. 

Ikääntyminen – vanhuus – terveys – pysynkö terveenä. 

Sairaudet ovat ennalta-arvaamattomia, ja iän myötä terveydentila voi romahtaa 

minä hetkenä hyvänsä. Tulevaisuuden näkökulmasta huolta aiheuttivat terveyden 

menetykseen perustuvat lisämenetykset: terveyden menetys voi viedä työkyvyn ja 

sen myötä mahdollisuuden jatkaa työelämässä.  

Tässä ikäryhmässä koettiin, että huolet olemassa olevista hoidon puutteista pe-

rustuvat liian hitaasti saatavilla olevaan hoitoon. Vaikka sairauden oireet ovat selvät, 

on tutkimuksiin ja hoitoon pääseminen liian pitkällisen odottamisen takana pitkien 

hoitojonojen vuoksi. Hoidon puutteita koettiin myös hoidotta jäämisenä sekä hoi-

don tuloksettomuutena. Hoidon puutteen koettiin todentuvan hoidon kalliin hinnan 

vuoksi. Sairauden oireita on kestettävä, kun niiden hoidattamiseen ei ole varaa. 

(…) Jatkuva hermosärky selässä, ei ole varaa hierontaan tai hoitoihin. (…) 

Iältään 45–64-vuotiaille huolta aiheuttivat puolison olemassa olevat sairaudet ja 

erilaisten vammojen rajoittavuus. Lisäksi tässä iässä pohdittiin omien lasten ter-

veyden jatkuvuutta sekä avunsaannin vaikeutta läheisten sairastuessa tulevaisuu-

dessa. 

Omien vanhempien kunto ja pärjääminen. Huoli tuen saatavuudesta kun ti-

lanne pahenee. 

65-vuotiaat ja vanhemmat 

Iältään 65-vuotiailla ja vanhemmilla omaan fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat si-

sälsivät huolen olemassa olevasta sairaudesta hyvinvointia heikentävänä tekijänä, ku-

ten ikääntymisen tuottamista terveysongelmista, olemassa olevan sairauden pahenemi-

sesta sekä olemassa olevista elämää rajoittavista vammoista. Omaan fyysiseen tervey-

teen liittyvät ongelmat ovat myös huolta mahdollisesta sairastumisesta, kuten aiemman 

sairauden uusiutumisesta, liikuntakyvyn menettämisestä sekä terveyden menettämi-

sestä elämän loppuvaiheessa. Edelleen omaan fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat 
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ovat huolta olemassa olevista hoidon puutteista, kuten hoidon mahdollisesta heikosta 

laadusta, hoidon mahdollisesta vaikeasta saatavuudesta sekä taloudellisten resurssien 

riittävyydestä. Läheisten fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat sisälsivät huolen ole-

massa olevan sairauden vaikutuksesta hyvinvointiin, kuten oman jaksamisen heikkene-

misestä sekä jatkuvasta tulevaisuuden huolehtimisesta. Lisäksi ne ovat huolta puolison 

ja lasten mahdollisen sairastumisen vaikutuksesta hyvinvointiin. 

Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat huolehtivat olemassa olevan sairauden tai 

vamman vakavuutta, pahenemista ja sairaudesta paranemisen mahdottomuutta.  

Näkövamma estää toimimisen ja liikkumisen jossain määrin. 

Mahdollinen sairastuminen ja/tai sairauden paheneminen tulevaisuudessa huoles-

tutti myös aiemmin voitetun sairauden uusiutumismahdollisuuden vuoksi. Myös 

mahdollinen liikuntakyvyn menetys mietitytti, samoin terveyden menettäminen 

elämän loppuvaiheessa. Toivomuksena oli, ettei tarvitsisi pitkään sairastaa. 

 (…) Riittääkö terveys. Toive: että kaatuisi ”saappaat jalassa” (…) 

Hoidon puutteen osalta huolta aiheutti hoidon laadun heikkous ja epäinhimillisyys. 

Esille otettiin hoidon saatavuuden ongelmat: onko edes mahdollista saada hoitoa 

sitten, kun sitä tarvitsee. Lisäksi mietittiin taloudellisten resurssien riittävyyttä, kun 

sairastamiseen liittyvä hoito on itselle liian kallista. 

Tässä ikäryhmässä huolehdittiin oman jaksamisen heikkenemistä itselle lähei-

sen ihmisen sairastamisen myötä. 

(…) Olen alzheimerin tautia sairastavan vaimoni omaishoitaja. Sydänongel-

mien takia oma jaksaminen tiukalla. 

Lisäksi mietittiin tulevaisuutta läheisen olemassa olevan sairauden näkökulmasta: 

miten perheen käy, kun läheisen terveys heikkenee rajusti nykyisestä. Puolison 

ikääntyminen huolestutti tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvien ongelmien 

osalta.  

Puolison terveys. On 9 vuotta vanhempi, liikuntakyky huononee ja muisti myös. 

Edellä kuvattu osoittaa, että fyysiseen terveyteen liittyvät huolet perustuivat kai-

kissa ikäryhmissä huoleen sekä omaan että läheisten terveyteen kohdistuvista jo 

olemassa olevista ongelmista ja/tai niihin tulevaisuudessa mahdollisesti kohdistu-

vista uhkista. Kaksi vanhinta ikäryhmää toivat lisäksi esille huolet terveysongel-

miin liittyvän hoidon toteutumisesta, laadusta ja hinnakkuudesta.  
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5.1.7 Minämyötätuntoon liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Being-ulottuvuuden toiseen osa-alueeseen, minämyötätuntoon liit-

tyvät huolet perustuivat eri ikäryhmissä uupumiseen ja itseen kohdistuvaan tyyty-

mättömyyteen (taulukko 13).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla uupumiseen liittyvät ongelmat sisälsivät huolen itsestä 

päin tulevista jaksamisen haasteista, kuten psyykkisistä ongelmista. Ne ovat myös 

huolta ulkoapäin tulevista jaksamisen haasteista, kuten arjen vaativuudesta työelä-

mässä sekä perhe-elämässä. Itseen kohdistuva tyytymättömyys sisälsi huolen it-

sestä päin tulevista haasteista tyytyväisyydelle, kuten ajan riittämättömyydestä. Li-

säksi se on huolta ulkoapäin tulevista haasteista tyytyväisyydelle, kuten ulkoapäin 

asetettavista suurista vaatimukisista sekä työn suurista vaatimuksista.  

Taulukko 13. Minämyötätuntoon liittyvät huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Psyykkiset ongelmat 

Itsestä päin tulevat 

haasteet jaksamiselle 

Uupuminen 

45–64-vuotiaat: 

Unettomuus 

  

18–44-vuotiaat: 

Arjen vaativuus työelämässä 

Arjen vaativuus perhe-elämässä 

Ulkoapäin tulevat 

haasteet jaksamiselle 

 

45–64-vuotiaat: 

Työn kuormittavuus 

  

18–44-vuotiaat: 

Ajan riittämättömyys 

Itsestä päin tulevat 

haasteet 

Itseen kohdistuva 

tyytymättömyys 

45–64-vuotiaat: 

Turhautuneisuus 

Eriarvoisuus 

tyytyväisyydelle  

18–44-vuotiaat: 

Ulkoapäin asetettavat suuret vaatimukset 

Työn suuret vaatimukset 

Ulkoapäin tulevat 

haasteet 

tyytyväisyydelle 

 

45–64-vuotiaat: 

Ihmisarvon menetys 
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Iältään 18–44-vuotiailla itsestä lähtöisin olevat haasteet perustuivat erilaisiin 

psyykkisiin ongelmiin, kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen, jotka rajoittavat 

omaa jaksamista elämässä. Uupumista aiheuttivat lisäksi ulkoapäin tulevat haasteet, 

kuten arjen vaativuus työ- ja perhe-elämässä. Nämä molemmat verottavat jaksa-

mista ja asettavat vaatimuksia, jotka on pakko täyttää, mutta joihin ei aina ole riit-

tävästi voimia. Itseen kohdistuva tyytymättömyys liittyi uupumisen tapaan sekä it-

sestä että ulkoapäin kohdistettaviin haasteisiin ja vaatimuksiin. Itsestä päin tulevia 

haasteita aiheutti ajan riittämättömyys, kun aikaa ei ole omassa arjessa riittävästi 

kaikkeen tarvittavaan ja asioita jää sen vuoksi tekemättä. Tällainen haaste aiheutti 

epäilyjä omien ajanhallinnan taitojen heikkoudesta. Ulkoapäin tulevat haasteet pe-

rustuivat puolestaan toisten ihmisten asettamiin, liian suurelta tuntuviin vaatimuksiin. 

Oma riittävyys ihmisten vaatimusten edessä. 

Myös työelämän suuret vaatimukset tuottivat tyytymättömyyttä itseen: työn kuor-

mittavuus ja kiire aiheuttivat riittämättömyyden tunnetta. 

45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotialla uupumiseen liittyvät ongelmat sisälsivät huolen itsestä päin 

tulevista jaksamisen haasteista, kuten unettomuudesta. Ne ovat myös huolta ulkoa-

päin tulevista jaksamisen haasteista, kuten työn kuormittavuudesta. Itseen kohdis-

tuva tyytymättömyys sisälsi huolen itsestä päin tulevista haasteista tyytyväisyy-

delle, kuten turhautuneisuuden ja eriarvoisuuden kokemuksista.  

Lisäksi se on huolta ulkoapäin tulevista haasteista tyytyväisyydelle, kuten ihmisar-

von menetyksen kokemuksesta. 

Tässä ikäryhmässä uupumista tuottivat itsestä päin tarkasteltuna erilaiset unetto-

muuteen liittyvät ongelmat, jotka verottivat omaa jaksamista siinä määrin, ettei elämän 

eri sisältöjen toteuttamiselle riitä voimia. Itseen nähden ulkoapäin tulevat jaksamisen 

haasteet tulivat työelämästä ja oman työn kuormittavaksi kokemisesta. 

(…) oma jaksaminen, niin paljon töitä, ettei niistä tahdo selvitä (…) 

Itseen kohdistuvan tyytymättömyyden osalta huolta aiheuttivat itsestä johtuvat syyt, 

jotka aiheuttavat turhautuneisuutta omasta saamattomuudesta. Itseen kohdistuva 

tyytymättömyys perustui edelleen eriarvoisuuden kokemiseen, kun esimerkiksi 

oman psyykkisen sairauden vuoksi itse ei ole sellaisenaan riittävän tasa-arvoinen 

muiden ihmisten kanssa. Itseen nähden ulkoapäin tulevat haasteet liittyivät tuntee-

seen oman ihmisarvon menetyksestä tilanteessa, jossa ei ole mahdollista vastata 
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yhteiskunnan vaatimuksiin työteliäästä kansalaisesta. Tällaisia tilanteita voivat olla 

esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen.  

Minämyötätuntoon perustuvat huolet ilmaistiin molemmissa työikäisten ryh-

mässä edellä kuvatusti uupumisen ja itseen kohdistuvan tyytymättömyyden lähtö-

kohdista.  

65-vuotiaat ja vanhemmat 

65-vuotiaiden ja vanhempien keskuudessa minämyötätuntoon liittyviä huolia tuotiin 

aineistossa sen verran vähäisesti esille, ettei niihin kohdistuvaa sisällön analyysiä 

ollut mahdollista tehdä. Tällaiset yksittäiset ilmaisut liitettiin yleiseen psyykkiseen 

jaksamiseen mahdollisten sairauksien myötä, omaishoitajuuden vaativuuden tuot-

tamiin henkisiin haasteisiin sekä unettomuuden aiheuttamiin uupumisongelmiin. 

5.1.8 Elintapoihin liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Being-ulottuvuuden kolmanteen osa-alueeseen, elintapoihin liittyvät 

huolet perustuivat yksilöityihin ja yleisiin elintapaongelmiin (taulukko 14).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla yksilöidyt elintapaongelmat sisälsivät huolen huonoista 

nukkumistottumuksista ja niihin sisältyvistä ongelmista. Yksilöidyt elintapaongel-

mat ovat myös huolta päihteiden liikakäyttöön liittyvistä ongelmista, liian vähäi-

sestä liikunnasta sekä epäterveellisistä ravintotottumuksista. Yleiset elintapaongel-

mat sisälsivät huolen ongelmista useissa eri elintavoissa, kuten fyysisen terveyden 

edistämisen vähäisyydestä sekä huonojen elintapojen ylläpidosta. 

18–44-vuotiaat kokivat huonot nukkumistottumukset seurauksena riittävän 

unen puutteesta, kun esimerkiksi lapsiperheissä lapset valvottivat vanhempia pit-

kiäkin jaksoja. Päihteiden käyttöön liittyviin ongelmiin ei koettu saatavan riittävästi 

apua. Tämä hankaloittaa niistä eroon pääsemistä. Liian vähäiset liikuntatottumuk-

set johtuvat ajan riittämättömyydestä. Huonot ravintotottumukset olivat puolestaan 

joillakin johtaneet ylipainoon ja sen myötä erilaisiin terveysongelmiin.  
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Taulukko 14. Elintapoihin liittyvät huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Ongelmat nukkumistottumuksissa 

Huonot 

nukkumistottumukset 

Yksilöidyt 

elintapaongelmat 

18–44-vuotiaat: 

Ongelmat päihteiden käytössä 

Päihteiden liikakäyttö  

18–44-vuotiaat: 

Liikunnan laiminlyönti 

Vähäinen liikunta  

18–44-vuotiaat: 

Huonot ravintotottumukset 

Epäterveelliset 

ravintotottumukset 

 

18–44-vuotiaat: 

Fyysisen terveyden edistämisen vähäisyys 

Huonojen elintapojen ylläpito 

Ongelmia useissa 

elintavoissa 

Yleiset elintapaongelmat 

Tässä ikäryhmässä huolta aiheuttivat fyysisen terveyden edistämisen vähäisyys 

omassa elämässä, kun omasta fyysisestä olemuksesta huolehtiminen oli jäänyt eri-

laisten syiden vuoksi liian vähälle huomiolle. Huolta aiheuttivat lisäksi huonoksi 

todettujen yleisten elintapojen ylläpito omassa elämässä. 

Oman arkielämän hallinta: miksi nukkuu esim. liian vähän, syö epäterveellisesti ja 

juo liikaa. 

45–64-vuotiaat 

45–64-vuotiaiden keskuudessa elintapoihin perustuvia huolimainintoja oli sisällön 

analyysiä ajatellen riittämättömästi. Näissä yksittäisissä ilmaisuissa elintapahuolet 

liitettiin omaan alkoholin liikakäyttöön ja tupakointiin, vähäiseen liikuntaan sekä 

läheisen liialliseen alkoholin käyttöön.  

65-vuotiaat ja vanhemmat 

65-vuotiaiden ja vanhempien ikäryhmässä elintapoihin perustuvia huolia mainittiin 

kaksi kappaletta. Näissä ilmaistiin huoli läheisen ihmisen liiallisesta alkoholin käy-

töstä sekä ongelmista oman terveyden ylläpidossa. Edellä kuvattu osoittaa, että 18–

44-vuotiaat toivat esille elintapoihin liittyviä huolia muita ikäryhmiä yleisimmin.  
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5.1.9 Työhön liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Doing-ulottuvuuden ensimmäiseen osa-alueeseen, työhön liittyvät 

huolet perustuivat työikäisten ryhmissä omaan työllistymiseen, työn sisältöihin 

sekä muiden ihmisten työelämään liittyviin ongelmiin (taulukko 15).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla omaan työllistymiseen liittyvät ongelmat sisälsivät huolen 

työelämän aloittamiseen liittyvästä epävarmuudesta, kuten uran aloituksesta tauon 

tai opiskelun jälkeen sekä omasta työttömyydestä. Omaan työllistymiseen liittyvät 

ongelmat ovat myös huolta työuran jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta, kuten 

määräaikaisuuden ongelmista, olemassa olevan työn menettämisestä sekä työn 

konkreettisesta menetyksestä. Työn sisältöihin liittyvät ongelmat sisälsivät huolen 

työn mielekkyyden haasteista, kuten työn epämieluisuudesta, esimiestyöhön liitty-

vistä ongelmista sekä työympäristön ja työn sijainnin ongelmista. Työn sisältöihin 

liittyvät ongelmat ovat myös huolta työn kuormittavuudesta ja kiireestä. Muiden 

ihmisten työelämään liittyvät ongelmat sisälsivät huolen läheisen huonosta työti-

lanteesta, kuten työttömyydestä. Lisäksi ne ovat huolta huonosta yleisestä työtilan-

teesta, kuten oman asuinkunnan ja alueen työllistymisongelmista. 

18–44-vuotiaat kokivat, että työura voi alkaa useaankin kertaan, kun erilaiset 

katkokset työelämässä aikaansaavat uusia alkuja. Jokaisen katkoksen on mahdol-

lista aiheuttaa työuran alkamiseen liittyvää epävarmuutta. Tällaiset katkokset joh-

tuvat esimerkiksi äitiyslomista. 

(…) Työn saaminen äitiysloman jälkeen huolestuttaa. 

Työuran aloittamiseen perustuvaan huoleen liittyi myös opiskelujen jälkeinen työl-

listyminen, kun kovankaan opiskelutyön jälkeen ei voi olla varma työpaikan saa-

misesta. Lisäksi huolta aiheutti jo olemassa oleva työttömyys: miten ja milloin on 

mahdollista päästä työuran alkuun nykyisestä työttömyyden tilanteesta? Työssä-

käyvät henkilöt huolehtivat puolestaan työuransa jatkuvuudesta. Yksi huolen aihe 

oli työn määräaikaisuus, jonka vuoksi ei ollut varmaa, jatkuuko olemassa oleva työ 

määräaikaisuuden päättymisen jälkeen tai täytyykö jo olemassa oleva ja mahdolli-

sesti itselle mieluisa työ vaihtaa lähitulevaisuudessa työn päättymisen vuoksi jo-

honkin toiseen työhön.  
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Taulukko 15. Työhön perustuvat huolet työikäisten ryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Uran aloituksen epävarmuus tauon jälkeen 

Uran aloituksen epävarmuus opintojen jälkeen 

Oma työttömyys 

Työuran 

aloittamiseen liittyvä 

epävarmuus 

Omaan 

työllistymiseen 

liittyvät ongelmat 

45–64-vuotiaat: 

Keski-ikäisten työllistymisongelmat 

Eläkeikää lähestyvien työllistymisongelmat 

  

18–44-vuotiaat: 

Määräaikaisuuden tuomat ongelmat 

Olemassa olevaan työhön liittyvä menettämisen pelko 

Työn menetys 

Työuran 

jatkuvuuteen liittyvä 

epävarmuus 

 

45–64-vuotiaat: 

Pelko irtisanotuksi tulemisesta 

Työn määräaikaisuus 

Terveydellisten ongelmien vaikutus työhön 

  

18–44-vuotiaat: 

Työn epämieluisuus 

Esimiestyöhön liittyvät ongelmat 

Ongelmat työympäristössä 

Ongelmat työn sijainnissa 

Työn mielekkyyteen 

liittyvät 

haasteet 

Työn sisältöihin 

liittyvät ongelmat 

45–64-vuotiaat: 

Sopiva työ löytämättä 

Koulutusta vastaava työ löytymättä 

Omassa asuinkunnassa työ löytymättä 

Yrittämisen epätoivoisuus 

  

18–44-vuotiaat: 

Kiire  

Kuormittavuus 

Työn 

kuormittavuuden 

haasteet 

 

45–64-vuotiaat:  

Kuormittavuus 

Muutokset 

  

18–44-vuotiaat: 

Läheisen työttömyys  

Läheisen huono 

työtilanne 

Muiden ihmisten 

työelämään  

45–64-vuotiaat: 

Omien lasten työelämään tutustumiseen liittyvät haasteet 

Aikuisten lasten työttömyys 

 liittyvät ongelmat 

18–44-vuotiaat: 

Työllistymisongelmat omassa asuinkunnassa 

Alueelliset työllistymisongelmat 

Huono yleinen 

työtilanne 
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Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

45–64-vuotiaat: 

Nuorisotyöttömyys 

Asuinkunnan yleinen heikko työllisyystilanne 

  

Huolta aiheuttivat lisäksi pelko olemassa olevan ja mahdollisesti varmaltakin tun-

tuvan työn menetyksestä sekä työn konkreettinen menettäminen. 

Työt. Minut irtisanottiin 2 päivää sitten työpaikastani, oltuani siellä vasta 3 

viikkoa. (…) 

Työn mielekkyyden haasteet perustuivat tässä ikäryhmässä olemassa olevaan työ-

hön kyllästymiseen ja sen epämieluisuuteen. Lisäksi pohdittiin tyytymättömyyttä 

esimiestyön eri sisältöihin omalla työpaikalla. 

Työ. Työyhteisössä tapahtuneet muutokset, työn epätasainen vastuun kanto työ-

ryhmässä, esimieheltä saatavan tuen puuttuminen ja työntekijöiden tasa-arvoi-

suus/-vertaisuus on puutteellinen… 

Huolta aiheuttivat myös erilaiset ongelmat fyysisessä työympäristössä. Tällaisia 

ongelmia ovat esimerkiksi työpaikan sisäilmaongelmat, jotka aiheuttavat työnteki-

jöille terveysongelmia. Ongelmille ei koeta annettavan riittävästi huomiota, vaan 

ongelmat sivuutetaan työpaikoilla ja niiden annetaan jatkua vuodesta toiseen. Li-

säksi huolehdittiin pitkistä työmatkatkoista. Näin erityisesti silloin, kun työpaikka 

on kotiin nähden eri paikkakunnalla. Tämä tuottaa runsaasti ajankäyttöongelmia ja 

yleensä seurauksena on perheen kanssa vietettävän ajan puute.  

Työn kuormittavuuden aiheuttamien haasteiden koettiin perustuvan kiireeseen 

ja työelämän vaativuuteen. Työ on usein hyvin hektistä ja tämän myötä stressiä 

aiheuttavaa. Huolta aiheuttivat työn vaativuuden osalta myös työnjaolliset seikat, 

kun työntekijöiden poissaoloja ei täydennetä sijaisilla. Näin töissä olevat kuormit-

tuvat omista ja toisten työntekijöiden töistä.  

Iältään 18–44-vuotiaat huolehtivat myös läheisen huonosta työtilanteesta ja 

huonosta yleisestä työtilanteesta. Kun läheiselle sopivia työpaikkoja ei ole läheltä 

löydettävissä, koetaan sen aiheuttavan arjen sujumiselle huomattavia järjestelyjä 

tilanteessa, jossa läheinen vastaanottaa työn oman asuinkunnan ulkopuolelta. 
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45–64-vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiailla omaan työllistymiseen liittyvät ongelmat sisälsivät huolen 

työelämän aloittamiseen liittyvästä epävarmuudesta, kuten keski-ikäisten ja eläke-

ikää lähestyvien työllistymisongelmista. Omaan työllistymiseen liittyvät ongelmat 

ovat myös huolta työuran jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta, kuten mahdol-

lisuudesta tulla irtisanotuksi, työn määräaikaisuudesta sekä terveydellisten ongel-

mien vaikutuksesta työhön. Työn sisältöihin liittyvät ongelmat sisälsivät huolen 

työn mielekkyyden haasteista, kuten itselle sopivan työn löytymisestä, koulutusta 

vastaavan työn löytymisestä, omassa asuinkunnassa sijaitsevan työpaikan löytymi-

sestä sekä yrittämisen epätoivoisuudesta. Työn sisältöihin liittyvät ongelmat ovat 

myös huolta työn kuormittavuudesta, kuten työn muutoksista. Muiden ihmisten 

työelämään liittyvät ongelmat sisälsivät huolen läheisen huonosta työtilanteesta, 

kuten omien lasten työelämään tutustumisen haasteista sekä aikuisten lasten työt-

tömyydestä. Lisäksi ne ovat huolta huonosta yleisestä työtilanteesta, kuten nuori-

sotyöttömyydestä ja asuinkunnan heikosta työllisyystilanteesta. 

Tässä ikäryhmässä koettiin, että työuran alkuun pääsemisen ongelmat olivat 

seurausta korkeasta iästä ja keski-ikäisten työllistymisongelmista. 

Yli 40v työttömät joilla on paljon työkokemusta tehdään työttömiksi eikä uutta 

työtä ole tarjolla. Eläkkeelle matkaa, mitään tukia ei ole mahdollista saada. 

Pätkätyö ei elätä (…) 

Tämän ikäisten koettiin olevan nuorempiin nähden heikommassa asemassa työnte-

kijöiden valinnassa: valinnassa ratkaisee ikä, mitä nuorempi sen parempi, eikä van-

hempien työntekijöiden vahvallekaan työkokemukselle anneta riittävän suurta ar-

voa. Erityisen vaikeaksi tilanne nähtiin jo eläkeikää lähestyvillä, joiden uusi työura 

entisen lopettamisen tai menettämisen jälkeen tuntuu epätodennäköiseltä.  

Työuran jatkuvuuteen perustuvia huolia olivat 45–64-vuotiailla tulevaisuu-

dessa mahdollisesti tapahtuva irtisanotuksi tuleminen, kun yhteiskunnallinen epä-

varmuus edesauttaa epävarmuutta myös työelämään ja sen sisältöihin. Työuran jat-

kuvuus huolestutti myös olemassa olevan työn määräaikaisuuden vuoksi sekä 

oman terveydentilan heikkenemisen vuoksi. Oma heikentynyt terveys aiheutti epäi-

lyjä siitä, säilyykö oma työkyky tulevaisuudessa turvaamaan työuran jatkuvuuden. 

Vai käykö niin, että työkyvyn heikentyessä ihminen joutuu syrjään työelämästä an-

taen paikkansa terveemmille ja työkykyisemmille? 

Työn mielekkyyteen liittyen pelättiin itselle sopivan työn sekä omaa koulutusta 

vastaavan työn löytymättä jäämistä. 



 

110 

(…) Haluaisin tehdä myös koulutustani vastaavaa työtä. (…) 

Vaikka työpaikka olisikin olemassa, on tärkeää, että työn sisältö vastaa sisällölli-

sesti omaa koulutusta ja ammatillista osaamista. Huolta aiheutti myös työn mah-

dollinen löytymättä jääminen omasta asuinkunnasta sekä epätoivo yrittäjyyden 

edellytyksistä: jos yrittäjyys on ammatillisena toiveena, on se yhteiskunnallisesti 

tehty niin hankalaksi, ettei siihen kannata ryhtyä. Työn kuormittavuuden koettiin 

perustuvan jatkuvasti koveneviin työelämän vaatimuksiin. 

(…) työssä jaksaminen (aina vaan vaaditaan enemmän ja enemmän. Ja vaikka 

kuinka hyvin hoitaa hommansa, niin vaaditaan vielä enemmän). 

Työn kuormittavuutta aiheuttavat lisäksi jatkuvat muutokset työelämässä. Muutok-

sia on paljon, ne koskevat ihmisiä henkilökohtaisesti, eikä niiden sisäistäminen aina 

ole helppoa. 

Iältään 45–64-vuotiaat huolehtivat nuoremman ikäryhmän tapaan sekä lähei-

sen huonoa työtilannetta että huonoa yleistä työtilannetta. Tässä ikäryhmässä mie-

tittiin erityisesti omien lasten tilannetta, jossa työelämän alkuun pääseminen tuntui 

hankalalta. 

(…) Kesätyötä kaikille 16 vuotiaille eikä vain suhteilla. 

Myös aikuisten lasten jo olemassa oleva työttömyys aiheutti yleisesti huolta. Huo-

non yleisen työtilanteen koettiin perustuvan suomalaisessa yhteiskunnassa esiinty-

vään nuorisotyöttömyyteen ja siihen eri tavoin liittyviin erilaisiin ongelmiin: syr-

jäytymiseen ja taloudellisiin ongelmiin. Yleisen yhteiskunnallisen näkökulman li-

säksi huolehdittiin oman asuinkunnan heikosta työtilanteesta, kun työpaikat eivät 

riitä kaikille työikäisille tai edes suurelle osalle heistä.  

Edellä kuvatusta on todettavissa, että työhön perustuvat huolet liitettiin mo-

lemmissa työikäisten ryhmässä omaan työllistymiseen, oman työn sisältöihin sekä 

muiden ihmisten työtilanteeseen. 

5.1.10 Opiskeluun liittyvät huolet 

Hyvinvoinnin Doing-ulottuvuuden toiseen osa-alueeseen, opiskeluun liittyvät huo-

let perustuivat kokemuksiin opintojen ensi- ja toissijaisuudesta (taulukko 16). 
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18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla opintojen ensisijaisuus sisälsi huolen opinnoissa pärjäämi-

sestä, kuten opintojen vaikeudesta sekä menestyspaineesta. Se on myös huolta 

opintojen kuormittavuudesta, kuten rankasta opiskelutahdista sekä valmistumisen 

vaatimasta työmäärästä. Opintojen toissijaisuus on huolta resurssien riittämättö-

myydestä, kuten motivaation puutteesta sekä rahan riittämättömyydestä. Lisäksi se 

on huolta kiireestä työelämään, kuten nopean valmistumisen toiveesta sekä työelä-

män alisteisuudesta opinnoille.  

Taulukko 16. Opiskeluun kohdistuvat huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Opintojen vaikeus 

Huoli menestyksestä 

Opinnoissa pärjääminen Opintojen ensisijaisuus 

18–44-vuotiaat: 

Opintojen rankkuus 

Valmistumisen vaatima työmäärä 

Opintojen kuormittavuus  

18–44-vuotiaat: 

Motivaation puute 

Rahan riittämättömyys 

Resurssien riittämättömyys Opintojen toissijaisuus 

18–44-vuotiaat: 

Toive nopeasta valmistumisesta 

Opinnot estävät työntekoa 

Kiire työelämään  

18–44-vuotiailla opintojen ensisijaisuutta määritteli niiden suuri merkitys oman 

elämän vaikuttajana tulevaisuudessa. Huolta aiheuttivat olemassa olevien opinto-

jen vaikeus ja sen vaikutus opintojen sujuvuuteen. Lisäksi pohdittiin tyytymättö-

myyttä omaan opintomenestykseen. Opintojen kuormittavuus aiheutti puolestaan 

kokemuksia niiden rankkuudesta: tehtäviä on paljon, mutta aikaa vähän. Kuormit-

tavuutta koettiin lisäävän opintojen valmistumisen vaatima suuri ja osin toivotto-

man vaativa työmäärä. 

Valmistuminen, lopputyön tekemisen paineet, kun pitäisi pian valmistua. 

Opintojen toissijaisuudella tarkoitettiin opintojen muita elämänsisältöjä hankaloittavaa 

mutta niitä vähemmän tärkeää olemusta. Opintojen kokemista toissijaisina edistävät 

erilaisten resurssien riittämättömyys ja kiire työelämään. Resurssien riittämättömyyttä 

aiheuttavat opintoihin kohdistuvan motivaation puute sekä taloudellisen tilanteen heik-

kous opintojen aikana. Tämän koettiin edesauttavan kovaa kiirettä työelämään. Huolta 
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aiheutti siten se, että opinnoista valmistuminen venyy syystä tai toisesta ja tämä hanka-

loittaa edelleen työelämään siirtymistä.  

Raha-asiat, koska opiskelijan tuet ovat niin pienet ja elämäntilanteeni on sel-

lainen, että tuet ei yksin riitä. Töitäkään kun ei saa tehdä hirveästi. 45–64-

vuotiaat 

Iältään 45–64-vuotiaat ilmaisivat opintoihin liittyviä huolia sisällönanalyysiä aja-

tellen liian vähän. Nämä yksittäiset huoli-ilmaisut liitettiin opintojen suorittami-

seen sekä työn ohessa opiskeluun.  

5.1.11 Vapaa-aikaan liittyvät huolet  

Hyvinvoinnin Doing-ulottuvuuden kolmanteen osa-alueeseen, vapaa-aikaan liitty-

vät huolet perustuivat vapaa-ajan alisteisuuteen muihin toimiin nähden sekä liian 

vähäisen vapaa-ajan vaikutuksiin (taulukko 17).  

18–44-vuotiaat 

Iältään 18–44-vuotiailla muille toimille alisteinen vapaa-aika sisälsi huolen kodin 

ulkopuolella tehtävien toimien määräävyydestä, kuten vapaa-ajan alisteisuudesta 

opiskelu- ja työajalle. Lisäksi se on huolta kodin sisällä tehtävien toimien määrää-

vyydestä, kuten vapaa-ajan alisteisuudesta perheajalle. Vähäisen vapaa-ajan vaiku-

tukset sisälsivät huolen omaan itseen kohdistuvista ongelmista, kuten liian vähäi-

sestä ajasta itsestä huolehtimiseen sekä hyvän fyysisen kunnon ylläpitoon. Se on 

myös huolta arkeen kohdistuvista ongelmista, kuten ajanhallinnan ongelmista. 

Vapaa-ajan alisteisuuden osalta 18–44-vuotiaille huolta aiheuttivat kodin ulko-

puolella sekä kodin sisällä tehtävien muiden toimien ajankäytöllinen määräävyys. 

Kodin ulkopuolisiin toimiin liittyen huolehdittiin vapaa-ajan alisteisuudesta opis-

kelu- ja työajalle. 

(…) Työssä käyminen on opiskelujen ohella pakollista, joka taas aiheuttaa ajan-

käytöllisiä ongelmia. 

Vapaa-aika on aikaa, jota jää tai on jäämättä muiden, pakollisempien toimien jäl-

keen. Kodin sisäisiin toimiin liittyen pohdittiin kodin arkisten toimien ensisijai-

suutta ajankäytön määrittäjinä.  
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(…) Itse työssä käyvänä aika loppuu kesken, kun huolehtii omat lapset, harrastuk-

set ja vielä omien vanhempien hyvinvoinnin. 

Tässä ikäryhmässä omaan itseen kohdistuvaan huolenpitoon koettiin olevan liian 

vähän aikaa.  

Kiire, omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin ei ehdi käyttää riittävästi aikaa. 

Taulukko 17. Vapaa-aikaan kohdistuvat huolet eri ikäryhmissä. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

18–44-vuotiaat: 

Vapaa-ajan alisteisuus  

opiskelu- ja työajalle 

Kodin ulkopuolella 

tehtävien toimien 

määräävyys 

Muille toimille 

alisteinen vapaa-

aika 

18–44-vuotiaat: 

Vapaa-ajan alisteisuus perheajalle 

Kodin sisällä tehtävien 

toimien määräävyys 

 

18–44-vuotiaat: 

Liian vähän aikaa itsestä huolehtimiseen 

Liian vähän aikaa hyvän fyysisen kunnon ylläpitoon 

Omaan itseen kohdistuvat 

ongelmat 

Vähäisen vapaa-

ajan vaikutukset 

18–44-vuotiaat: 

Ajanhallinnan ongelmat 

Arkeen kohdistuvat 

ongelmat 

 

Myös oman, hyvän fyysisen kunnon ylläpitäminen liian pienillä aikaresursseilla 

huolestutti. Omaan arkeen liittyen käytiin lisäksi läpi ajan hallitsemattomuuden ko-

kemuksia, kun ajan jakaminen eri asioiden kesken tuottaa jatkuvaa tyytymättö-

myyttä arjessa. 

45–64-vuotiaat 

45–64-vuotiaat ilmaisivat ajan riittävyyteen liittyviä huolia niin vähän, että sisällön 

analyysiä ei voitu toteuttaa. Yksittäisissä ilmaisuissa huolia ilmaistiin koskien jat-

kuvaa kiirettä työelämässä. Tämän kiireen koettiin heikentävän niin vapaa-ajan 

määrää, sisältöä kuin laatuakin.  

5.2 Taustamuuttujien yhteys hyvinvointia heikentäviin tekijöihin 

Seuraavassa tarkastelu kohdistuu aikuisväestön kokemuksiin hyvinvointia heiken-

tävistä tekijöistä. Samalla tuodaan esille taustamuuttujittain hyvinvoinnin heikke-

nemistä yleisimmin kokevat väestöryhmät. 
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5.2.1 Taloudellisen tilanteen vaikutus hyvinvointiin 

18–44-vuotiaista 34,3 % koki taloudellisen tilanteen heikentävän heidän hyvinvoin-
tiaan (taulukko 18).  

Taulukko 18. Iältään 18–44-vuotiaat: taloudellisen tilanteen vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Taloudellinen 

tilanne 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Taloudellinen 

tilanne ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Taloudellinen 

tilanne 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 466 39,5 26,2 34,3  

Sukupuoli     0,274 

Nainen 327 39,1 24,5 36,4  

Mies 138 39,9 30,4 29,7 

Koulutus     0,005 

Ei ammatillista koulutusta 77 28,6 29,9 41,6  

Ammattikoulututkinto 131 32,8 22,9 44,3 

Opisto-/AMK-tutkinto 148 49,3 26,4 24,3 

Yliopistotutkinto 92 41,3 29,3 29,3 

Työtilanne     <0,001 

Työssä 197 52,8 24,4 22,8  

Työtön 34 20,6 29,4 50,0 

Opiskelija 173 31,2 26,6 42,2 

Joku muu 47 29,8 31,9 38,3 

Asumistapa     0,001 

Ei asu parisuhteessa 171 33,9 36,8 29,2  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 84 38,1 20,2 41,7 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 193 47,2 20,2 32,6 

Tulot/e/kk     <0,001 

0–999 107 22,4 34,6 43,0  

1000–1999 77 27,3 22,1 50,6 

2000–2999 75 40,0 26,7 33,3 

3000–4999  99 41,4 28,3 30,3 

5000–7499  69 63,8 18,8 17,4 

7500 ja enemmän 24 79,2 16,7 4,2 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 
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Yleisintä taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli 

naisilla (36,4 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (44,3 %), työttömillä 

(50,0 %), parisuhteessa ilman lapsia asuvilla (41,7 %) sekä toiseksi alimpaan tulo-

tasoon kuuluvilla (50,6 %), joiden keskuudessa taloudellisen tilanteen kokeminen 

hyvinvointia heikentävänä oli kaikkein yleisintä. Myös työttömien keskuudessa 

näin kokevien osuus oli muihin taustamuuttujiin nähden suuri. Vähimmässä määrin 

taloudellista tilannettaan hyvinvointia heikentävänä pitivät korkeimpaan tulota-

soon kuuluvat, joista 4,2 % koki taloudellisesta tilanteesta johtuvaa hyvinvoinnin 

heikkenemistä. Taloudellisen tilanteen kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin mer-

kitsevä riippuvuus työtilanteen ja tulojen kanssa (p = <0,001).  

45–64-vuotiaista 29,3 % koki taloudellisen tilanteen hyvinvointiaan heikentä-

vänä (taulukko 19). Yleisintä taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvointia hei-

kentävänä oli miehillä (29,6 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (47,6 %), joku 

muu (äitiys-/vanhempainvapaa, pitkä sairasloma) -työtilanteen omaavilla (75,0 %), 

ei parisuhteessa asuvilla (43,9 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (70,3 %). 

Joku muu -työtilanteen omaavilla taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä tekijänä oli kaikkein yleisintä. Myös alimpaan tulotasoon kuuluvista 

näin kokevien osuus oli muihin taustamuuttujiin nähden suuri. Vähimmässä määrin 

taloudellista tilannettaan hyvinvointia heikentävänä pitivät toiseksi korkeimpaan 

tulotasoon kuuluvat, joista noin joka kymmenes koki hyvinvointinsa heikkenemistä 

taloudellisesta tilanteestaan johtuen. Tässä yhteydessä on huomattava, että kor-

keimpaan tulotasoon kuuluvista lähes joka neljäs koki taloudellisen tilanteensa hy-

vinvointia heikentävänä. Taloudellisen tilanteen kokemuksilla oli tilastollisesti erit-

täin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkien muiden taustamuuttujien, paitsi 

sukupuolen kanssa, johon niillä oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (p = 0,040). 
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Taulukko 19. Iältään 45–64-vuotiaat: taloudellisen tilanteen vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Taloudellinen 

tilanne 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Taloudellinen 

tilanne ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Taloudellinen 

tilanne 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo ¹ 

Kaikki 484 48,8 21,9 29,3  

Sukupuoli     0,040 

Nainen 323 52,0 18,9 29,1  

Mies 159 42,1 28,3 29,6 

Koulutus     <0,001 

Ei ammatillista koulutusta 31 29,0 38,7 32,3  

Ammatillinen kurssi 42 31,0 21,4 47,6 

Ammattikoulu-tutkinto 127 38,6 22,0 39,4 

Opisto-/AMK-tutkinto  196 56,1 21,4 22,4 

Yliopistotutkinto 80 66,3 16,3 17,5 

Työtilanne     <0,001 

Työssä 251 65,3 16,7 17,9  

Työtön 60 18,3 20,0 61,7 

Eläke 134 38,1 33,6 28,4 

Joku muu 20 15,0 10,0 75,0 

Asumistapa     <0,001 

Ei asu parisuhteessa 155 33,5 22,6 43,9  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 195 56,4 22,1 21,5 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 119 55,5 20,2 24,4 

Tulot/e/kk     <0,001 

0–999 37 16,2 13,5 70,3  

1000–1999 77 23,4 26,0 50,6 

2000–2999 103 42,7 28,2 29,1 

3000–4999  126 54,8 23,0 22,2 

5000–7499  84 71,4 19,0 9,5 

7500 ja enemmän 38 65,8 10,5 23,7 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

65-vuotiaista ja vanhemmista 15,2 % koki taloudellisen tilanteen hyvinvointiaan 

heikentävänä (taulukko 20). Yleisintä taloudellisen tilanteen kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä tekijänä oli naisilla (17,8 %), ei ammatillista koulutusta omaa-
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villa (22,7 %), ei parisuhteessa asuvilla (22,6 %) sekä alimpaan tulotasoon kuulu-

villa (25,8 %), joiden keskuudessa taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä oli kaikkein yleisintä. Vähimmässä määrin taloudellista tilannettaan 

hyvinvointia heikentävänä pitivät korkeimpaan tulotasoon kuuluvat (4,3 %) sekä 

yliopistotutkinnon suorittaneet (4,7 %). Taloudellisen tilanteen kokemuksilla oli ti-

lastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus koulutuksen ja tulojen (p = <0,001) 

kanssa. 

Taulukko 20. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: taloudellisen tilanteen vaikutus hyvin-

vointiin. 

Taustamuuttuja n Taloudellinen 

tilanne 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Taloudellinen 

tilanne ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Taloudellinen 

tilanne 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 289 52,2 32,5 15,2  

Sukupuoli     0,299 

Nainen 157 51,6 30,6 17,8  

Mies 130 53,1 35,4 11,5 

Koulutus     <0,001 

Ei ammatillista koulutusta 44 34,1 43,2 22,7  

Ammatillinen kurssi 58 39,7 41,4 19,0 

Ammattikoulututkinto 58 55,2 27,6 17,2 

Opisto-/AMK-tutkinto 78 50,0 37,2 12,8 

Yliopistotutkinto 43 86,0 9,3 4,7 

Asumistapa     0,085 

Ei asu parisuhteessa 93 49,5 28,0 22,6  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 163 55,2 32,5 12,3 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 22 36,4 50,0 13,6 

Tulot/e/kk     <0,001 

1000–1999 89 42,7 31,5 25,8  

2000–2999 80 47,5 42,5 10,0 

3000–4999 66 65,2 28,8 6,1 

5000–7499 23 87,0 8,7 4,3 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Vanhimmassa ikäryhmässä taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvointia heiken-

tävänä oli selvästi muita ikäryhmiä harvinaisempaa. Lisäksi on huomattava, että 
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ryhmien väliset erot olivat hyvin suuret. Osassa ryhmiä taloudellisen tilanteen koki 

hyvinvointia heikentävänä vain pieni osa (esimerkiksi keskimmäisen ikäryhmän 

toiseksi ylimpään tulotasoon kuuluvat), kun toisissa ryhmissä näin kokevien osuus 

oli hyvin suuri (esimerkiksi keskimmäisen ikäryhmän alimpaan tulotasoon kuulu-

vat). 

5.2.2 Asumisen vaikutus hyvinvointiin 

Asunto 

Asumista tarkastellaan tässä yhteydessä asunnon ja asuinkunnan muodostamana 

kokonaisuutena.  

18–44-vuotiaista 5,4 % koki asumiseen liittyen asuntonsa hyvinvointia heiken-

tävänä tekijänä (taulukko 21). Yleisintä asunnon kokeminen hyvinvointia heiken-

tävänä oli naisilla (5,7 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (8,4 %), joku muu 

-työtilanteen omaavilla (10,4 %), parisuhteessa lasten kera asuvilla (6,8 %) sekä 

toiseksi alimpaan tulotasoon kuuluvilla (7,8 %). Joku muu -työtilanteen omaavilla 

asunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli kaikkein yleisintä. Kai-

ken kaikkiaan asunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli tässä ikäryhmässä 

harvinaista. Vähimmässä määrin asuntoaan hyvinvointia heikentävänä pitivät ei 

ammatillista koulutusta omaavat (1,2 %). Ilmeisesti tässä ikäryhmässä kyseiseen 

ryhmään kuuluvat ovat usein vielä opiskelijoita. Asuntoa koskevilla kokemuksilla 

oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus asumistavan (p = 0,009), koulutuksen (p = 

0,019) sekä sukupuolen (p = 0,023) kanssa.  
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Taulukko 21. Iältään 18–44-vuotiaat: asunnon vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asunto 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asunto ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asunto 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 478 73,4 21,1 5,4  

Sukupuoli     0,023 

Nainen 334 76,6 17,7 5,7  

Mies 142 66,2 28,9 4,9 

Koulutus     0,019 

Ei ammatillista koulutusta 82 75,6 23,2 1,2  

Ammattikoulututkinto 131 63,4 28,2 8,4 

Opisto-/AMK-tutkinto 153 76,5 19,0 4,6 

Yliopistotutkinto 95 82,1 12,6 5,3 

Työtilanne     0,566 

Työssä 199 71,4 22,6 6,0  

Työtön 33 69,7 24,2 6,1 

Opiskelija 183 76,5 19,7 3,8 

Joku muu 48 72,9 16,7 10,4 

Asumistapa      

Ei asu parisuhteessa 176 70,5 26,7 2,8 0,009 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia  93 67,7 25,8  6,5 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 192 79,7 13,5  6,8 

Tulot/e/kk     0,200 

0–999 111 73,0 24,3 2,7  

1000–1999 77 64,9 27,3 7,8 

2000–2999 76 69,7 26,3 3,9 

3000–4999 103 76,7 16,5  6,8 

5000–7499 69 81,2 11,6  7,2 

7500 ja enemmän 25 84,0 12,0  4,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

45–64-vuotiaista 6,2 % koki asuntonsa hyvinvointia heikentävänä tekijänä (tau-

lukko 22). Yleisintä asunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli naisilla 

(7,1 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (7,1 %), joku muu -työtilanteen omaa-

villa (18,2 %), ei parisuhteessa asuvilla (11,7 %) sekä alimpaan tulotasoon kuulu-

villa (20,5 %), joilla asunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli 
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kaikkein yleisintä. Vähimmässä määrin asuntoaan hyvinvointia heikentävänä piti-

vät toiseksi ylimpään tulotasoon kuuluvat, joista 1,1 % koki hyvinvointinsa heik-

kenemistä asunnostaan johtuen.  

Taulukko 22. Iältään 45–64-vuotiaat: asunnon vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asunto  

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asunto ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asunto 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 485 77,1 16,7  6,2  

Sukupuoli     0,001 

Nainen 324 80,6 12,3 7,1  

Mies 159 69,8 25,8 4,4 

Koulutus     <0,001 

Ei ammatillista koulutusta 29 51,7 41,4 6,9  

Ammatillinen kurssi 42 64,3 28,6 7,1 

Ammattikoulututkinto 132 71,2 22,0 6,8 

Opisto-/AMK-tutkinto 194 83,5 10,3 6,2 

Yliopistotutkinto 80 88,8 7,5 3,8 

Työtilanne     <0,001 

Työssä 253 87,4 9,5 3,2  

Työtön 61 49,2 34,4 16,4 

Eläke 130 70,8 23,1 6,2 

Joku muu 22 68,2 13,6 18,2 

Asumistapa     0,002 

Ei asu parisuhteessa 154 66,9 21,4 11,7  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 191 81,2 14,7 4,2 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 121 84,3 12,4 3,3 

Tulot/e/kk     <0,001 

0–999 euroa 39 38,5 41,0 20,5  

1000–1999 euroa 75 64,0 20,0 16,0 

2000–2999 euroa 99 73,7 23,2 3,0 

3000–4999 euroa 126 84,9 11,9 3,2 

5000–7499 euroa 88 93,2 5,7 1,1 

7500 ja euroa enemmän 36 91,7 5,6 2,8 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Asuntoa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus 

koulutuksen, työtilanteen ja tulojen (p = <0,001) kanssa.  
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65-vuotiaista ja vanhemmista 3,8 % koki asuntonsa hyvinvointia heikentävänä 

tekijänä (taulukko 23). Yleisintä asunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli 

naisilla (4,0 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (7,5 %), ei parisuhteessa asu-

villa (8,7 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (7,1 %). Ei parisuhteessa asuvilla 

asunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli kaikkein yleisintä. Vä-

himmässä määrin näin kokivat toiseksi alimpaan sekä ylimpään tulotasoon kuulu-

vat, joiden keskuudesta yksikään ei ilmaissut asuntonsa heikentävän heidän hyvin-

vointiaan.  

Taulukko 23. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: asunnon vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asunto edistää 

hyvinvointia 

 

%² 

Asunto ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asunto 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 313 70,3 25,9 3,8  

Sukupuoli     0,964 

Nainen 174 70,7 25,3 4,0  

Mies 136 69,9 26,5 3,7 

Koulutus     0,027 

Ei ammatillista koulutusta 49 61,2 34,7 4,1  

Ammatillinen kurssi 67 59,7 32,8 7,5 

Ammattikoulututkinto 66 74,2 22,7 3,0 

Opisto-/AMK-tutkinto 81 71,6 25,9 2,5 

Yliopistotutkinto 40 92,5 5,0 2,5 

Asumistapa     0,013 

Ei asu parisuhteessa 104 63,5 27,9 8,7  

Asuu parisuhteessa, EI 

lapsia 

171 73,7 25,7 0,6 

Asuu parisuhteessa JA 

lapsia 

26 69,2 26,9 3,8 

Tulot/e/kk     0,016 

1000–1999 98 62,2 30,6 7,1  

2000–2999  92 69,6 30,4 0,0 

3000–4999  64 78,1 18,8 3,1 

5000–7499  25 88,0 12,0 0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 
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Asuntoa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus asumis-

tavan (p = 0,013), tulojen (p = 0,016) sekä koulutuksen (p = 0,027) kanssa.  

Kaiken kaikkiaan on todettavissa, että asunnon kokeminen hyvinvointia hei-

kentävänä tekijänä oli melko harvinaista kaikissa ikäryhmissä. Tässä yhteydessä on 

kuitenkin syytä huomata, että on olemassa tiettyjä ryhmiä, kuten esimerkiksi kes-

kimmäisen ikäryhmän alimpaan tulotasoon kuuluvat, joiden keskuudessa asunnon 

kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli selvästi muita ryhmiä yleisempää. 

Asuinkunta 

18–44-vuotiaista 5,8 % koki asuinkuntansa hyvinvointia heikentävänä tekijänä 

(taulukko 24). Yleisintä asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli 

miehillä (7,8 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (7,2 %), työttömillä 

(14,7 %), parisuhteessa ilman lapsia asuvilla (7,3 %) sekä toiseksi alimpaan tulota-

soon kuuluvilla (12,2 %). Asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli 

kaikkein yleisintä työttömien keskuudessa. Vähimmässä määrin näin kokivat 

toiseksi ylimpään tulotasoon kuuluvat, joista 3,1 % koki hyvinvoinnin heikkene-

mistä asuinkunnastaan johtuen. Asuinkuntaa koskevilla kokemuksilla oli tilastolli-

sesti merkitsevä riippuvuus tulojen (p = 0,039) kanssa. 
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Taulukko 24. Iältään 18–44-vuotiaat: asuinkunnan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asuinkunta 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asuinkunta 

ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asuinkunta 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 451 57,9 36,4  5,8  

Sukupuoli     0,389 

Nainen 309 59,2 35,9 4,9  

Mies 141 54,6 37,6 7,8 

Koulutus     0,201 

Ei ammatillista koulutusta 80 61,3 33,8 5,0  

Ammattikoulututkinto 125 48,0 44,8 7,2 

Opisto-/AMK-tutkinto 145 62,8 33,1 4,1 

Yliopistotutkinto 86 62,8 30,2 7,0 

Työtilanne     0,075 

Työssä 188 63,8 33,0 3,2  

Työtön 34 41,2 44,1 14,7 

Opiskelija 172 55,2 39,0 5,8 

Joku muu 45 53,3 37,8 8,9 

Asumistapa     0,087 

Ei asu parisuhteessa 168 54,2 41,1 4,8  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 82 50,0 42,7 7,3 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 183 64,5 29,0 6,6 

Tulot/e/kk     0,039 

0–999 107 55,1 38,3 6,5  

1000–1999 74 44,6 43,2 12,2 

2000–2999 70 51,4 44,3 4,3 

3000–4999 97 66,0 29,9 4,1 

5000–7499 65 72,3 24,6 3,1 

7500 ja enemmän 25 56,0 40,0 4,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

45–64-vuotiaista 7,9 % koki asuinkuntansa hyvinvointia heikentävänä tekijänä (tau-

lukko 25). Yleisintä asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli naisilla 

(8,4 %), yliopistotutkinnon suorittaneilla (8,9 %), työttömillä (16,7 %), ei parisuh-

teessa asuvilla (10,7 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (25,0 %). Tässä ikä-

ryhmässä asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli kaikkia tausta-

muuttujia tarkastellen yleisintä alimpaan tulotasoon kuuluvilla. Vähimmässä mää-

rin kyseisiä kokemuksia esiintyi ylimpään tulotasoon kuuluvien keskuudessa, joista 
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2,8 % koki asuinkunnastaan johtuvaa hyvinvoinnin heikkenemistä. Asuinkuntaa 

koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus työtilanteen (p = 

0,005) ja tulojen (p = 0,008) kanssa. 

Taulukko 25. Iältään 45–64-vuotiaat: asuinkunnan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asuinkunta 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asuinkunta 

ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asuinkunta 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 467 55,0 37,0  7,9  

Sukupuoli     0,111 

Nainen 309 57,9 33,7 8,4  

Mies 156 49,4 43,6 7,1  

Koulutus     0,111 

Ei ammatillista koulutusta 27 33,3 59,3 7,4  

Ammatillinen kurssi 39 48,7 43,6 7,7 

Ammattikoulututkinto 124 49,2 42,7 8,1 

Opisto-/AMK-tutkinto 189 59,8 33,3 6,9 

Yliopistotutkinto 79 63,3 27,8 8,9 

Työtilanne     0,005 

Työssä 246 61,0 32,9 6,1  

Työtön 60 33,3 50,0 16,7  

Eläke 122 51,6 41,8 6,6  

Joku muu 20 50,0 40,0 10,0  

Asumistapa     0,429 

Ei asu parisuhteessa 149 55,0 34,2 10,7  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 182 52,2 40,7 7,1 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 117 59,0 35,0 6,0 

Tulot/e/kk     0,008 

0–999 euroa 36 33,3 41,7 25,0  

1000–1999 euroa  73 60,3 34,2  5,5 

2000–2999 euroa  97 54,6 39,2  6,2 

3000–4999 euroa 120 52,5 38,3  9,2 

5000–7499 euroa  83 65,1 28,9  6,0 

7500 ja euroa enemmän  36 50,0 47,2  2,8 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 
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65-vuotiaista ja vanhemmista 5,7 % koki asuinkuntansa hyvinvointia heikentävänä 

tekijänä (taulukko 26). Yleisintä asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentä-

vänä oli naisilla (7,7 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (8,1 %), ei parisuh-

teessa asuvilla (10,3 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (7,7 %). 

Taulukko 26. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: asuinkunnan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asuinkunta 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asuinkunta 

ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asuinkunta 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 282 47,2 47,2 5,7  

Sukupuoli     0,271 

Nainen 156 45,5 46,8 7,7  

Mies 123 49,6 47,2 3,3 

Koulutus     0,110 

Ei ammatillista koulutusta 42 33,3 59,5 7,1  

Ammatillinen kurssi 55 40,0 56,4 3,6 

Ammattikoulututkinto 62 56,5 35,5 8,1 

Opisto-/AMK-tutkinto 76 48,7 44,7 6,6 

Yliopistotutkinto 36 61,1 38,9 0,0 

Asumistapa     0,111 

Ei asu parisuhteessa 97 44,3 45,4 10,3  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 150 50,0 47,3 2,7 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 25 40,0 56,0 4,0 

Tulot/e/kk     0,008 

1000–1999 91 40,7 51,6 7,7  

2000–2999 76 44,7 51,3 3,9 

3000–4999 60 51,7 46,7 1,7 

5000–7499 24 83,3 16,7 0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

65-vuotiaiden ja vanhempien ikäryhmässä asuinkunnan kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä tekijänä oli yleisintä ilman parisuhdetta asuvilla. Vähimmässä määrin 

kyseisiä kokemuksia esiintyi ylimpään tulotasoon kuuluvilla sekä yliopistotutkin-

non suorittaneilla, joista yksikään ei ilmaissut asuinkuntansa heikentävän heidän 

hyvinvointiaan. Asuinkuntaa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä 

riippuvuus tulojen (p = 0,008) kanssa. 
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Asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli asunnon ta-

paan suhteellisen harvinaista kaikissa ikäryhmissä. Kuitenkin myös tässä yhtey-

dessä on syytä huomata eri ryhmien väliset erot: esimerkiksi työikäisten keskuu-

dessa työttömät kokivat näin selvästi muita yleisemmin. 

5.2.3 Asuinkunnan palveluiden saatavuuden vaikutus hyvinvointiin  

Tässä yhteydessä asuinkunnan palveluiden osalta on tarkasteltu laadullisessa ana-

lyysissä esille tullutta palveluiden saatavuuden ongelmaa.  

18–44-vuotiaista 7,1 % koki asuinkuntansa palveluiden saatavuuden heikentä-

vän heidän hyvinvointiaan (taulukko 27). Yleisintä palvelujen saatavuuden koke-

minen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli naisilla (7,3 %), yliopistotutkinnon 

suorittaneilla (8,4 %), työttömillä (12,1 %), parisuhteessa ilman lapsia asuvilla 

(8,6 %) sekä toiseksi alimpaan tulotasoon kuuluvilla (12,7 %). Palveluiden saata-

vuuden kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli kaikkein yleisintä toiseksi alim-

paan tulotasoon kuuluvilla. Vähimmässä määrin näin kokivat ylimpään tulotasoon 

kuuluvat, joista yksikään ei ilmaissut kokevansa palveluiden saatavuuden heiken-

tävän heidän hyvinvointiaan. Asuinkunnan palvelujen saatavuutta koskevilla koke-

muksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus asumistavan (p = 0,006), tulojen 

(p = 0,012) sekä työtilanteen (p = 0,039) kanssa. 

Taulukko 27. Iältään 18–44-vuotiaat: asuinkunnan palveluiden saatavuuden vaikutus 

hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 449 55,7 37,2  7,1  

Sukupuoli     0,463 

Nainen 317 57,4 35,3 7,3  

Mies 130 51,5 41,5 6,9 

Koulutus     0,783 

Ei ammatillista koulutusta 76 52,6 40,8 6,6  

Ammattikoulututkinto 114 52,6 41,2 6,1 

Opisto-/AMK-tutkinto 147 58,5 34,0 7,5 

Yliopistotutkinto 95 60,0 31,6 8,4 
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Taustamuuttuja n Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Työtilanne     0,039 

Työssä 189 62,4 32,3 5,3  

Työtön 33 39,4 48,5 12,1 

Opiskelija 172 48,8 43,6 7,6 

Joku muu 43 58,1 32,6 9,3 

Asumistapa     0,006 

Ei asu parisuhteessa 168 51,8 42,9 5,4  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 81 44,4 46,9 8,6 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 183 64,5 27,3 8,2 

Tulot/e/kk     0,012 

0–999  103 48,5 46,6 4,9  

1000–1999  71 49,3 38,0 12,7 

2000–2999  73 45,2 43,8 11,0 

3000–4999  96 64,6 28,1  7,3 

5000–7499  66 68,2 28,8  3,0 

7500 ja enemmän  24 70,8 29,2  0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

45–64-vuotiaista joka kymmenes koki palveluiden saatavuuden hyvinvointia hei-

kentävänä tekijänä (taulukko 28). Yleisintä palvelujen saatavuuden kokeminen hy-

vinvointia heikentävänä oli ammatillisen kurssin suorittaneilla (15,4 %), joku muu 

-työtilanteen omaavilla (27,3 %), ei parisuhteessa asuvilla (13,5 %) sekä alimpaan 

tulotasoon kuuluvilla (26,3 %). Palveluiden saatavuuden kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä tekijänä oli kaikkein yleisintä joku muu -työtilanteen omaavilla. Vä-

himmässä määrin näin kokivat nuoremman ikäryhmän tapaan ylimpään tulotasoon 

kuuluvat (3,0 %). Asuinkunnan palvelujen saatavuutta koskevilla kokemuksilla oli 

tilastollisesti merkitsevä riippuvuus sukupuolen (p = 0,036) ja tulojen (p = 0,044) 

kanssa. 
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Taulukko 28. Iältään 45–64-vuotiaat: asuinkunnan palveluiden saatavuuden vaikutus 

hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

edistää 

hyvinvointia 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

heikentää 

hyvinvointia 

p-arvo¹ 

%² %² %² 

Kaikki 459 51,4 38,3 10,2  

Sukupuoli     0,036 

Nainen 301 55,5 34,2 10,3  

Mies 156 43,6 46,2 10,3  

Koulutus     0,157 

Ei ammatillista koulutusta 24 33,3 54,2 12,5  

Ammatillinen kurssi 39 41,0 43,6 15,4  

Ammattikoulututkinto 123 46,3 45,5 8,1  

Opisto-/AMK-tutkinto 192 57,3 31,8 10,9  

Yliopistotutkinto 73 52,1 39,7 8,2  

Työtilanne     0,067 

Työssä 235 54,9 37,9 7,2  

Työtön 61 44,3 39,3 16,4  

Eläke 122 49,3 40,2 10,7  

Joku muu 22 40,9 31,8 27,3  

Asumistapa     0,099 

Ei asu parisuhteessa 148 54,7 31,8 13,5  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 178 46,1 44,9 9,0  

Asuu parisuhteessa JA lapsia 117 54,7 37,6 7,7  

Tulot/e/kk     0,044 

0–999 euroa 38 42,1 31,6 26,3  

1000–1999 70 57,1 34,3 8,6  

2000–2999 95 51,6 35,8 12,6  

3000–4999 120 48,3 41,7 10,0  

5000–7499 82 54,9 40,2 4,9  

7500 ja enemmän 33 45,5 51,5 3,0  

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

65-vuotiaista ja vanhemmista 6,9 % koki asuinkuntansa palveluiden saatavuuden hy-

vinvointia heikentävänä tekijänä (taulukko 29). 
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Taulukko 29. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: asuinkunnan palveluiden saatavuuden 

vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Asuinkunnan 

palveluiden 

saatavuus 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 289 49,8 43,3  6,9  

Sukupuoli     0,358 

Nainen 162 46,3 46,3 7,4  

Mies 124 54,8 38,7 6,5 

Koulutus     0,157 

Ei ammatillista koulutusta 42 35,7 59,5 4,8  

Ammatillinen kurssi 58 51,7 39,7 8,6 

Ammattikoulututkinto 60 48,3 41,7 10,0 

Opisto-/AMK-tutkinto 81 49,4 42,0 8,6 

Yliopistotutkinto 41 65,9 34,1 0,0 

Asumistapa     0,811 

Ei asu parisuhteessa 93 53,8 40,9 5,4  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 162 47,5 44,4 8,0 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 25 52,0 44,0 4,0 

Tulot/e/kk     0,175 

1000–1999 93 46,2 45,2 8,6  

2000–2999  86 52,3 38,4 9,3 

3000–4999  59 47,5 50,8 1,7 

5000–7499 24 66,7 33,3 0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Yleisintä palvelujen saatavuuden kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli naisilla 

(7,4 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (10,0 %), parisuhteessa ilman lapsia 

asuvilla (8,0 %) sekä toiseksi alimpaan tulotasoon kuuluvilla (9,3 %). Tässä ikä-

ryhmässä kyseiset kokemukset olivat kaikkein yleisimpiä ammattikoulututkinnon 

suorittaneilla. Vähimmässä määrin näin kokivat nuorempien ikäryhmien tapaan 

ylimpään tulotasoon kuuluvat, joista yksikään ei ilmaissut palveluiden saatavuuden 

heikentävän heidän hyvinvointiaan. Tilanne näyttäytyi samanlaisena myös yliopis-

totutkinnon suorittaneiden keskuudessa.  
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Ikäryhmäkohtainen tarkastelu osoittaa, että erityisesti keskimmäisessä ikäryh-

mässä erot eri ryhmien välillä olivat suuret. Esimerkiksi työllisistä 7,2 prosenttia 

koki asuinkuntansa palveluiden saatavuuden hyvinvointia heikentävänä tekijänä. 

Joku muu -työtilanteen omaavista enemmän kuin joka neljäs koki samoin. Nuorim-

massa ja vanhimmassa ikäryhmässä erot eivät näyttäytyneet yhtä suurina, joskin 

myös niissä esiintyi eroja eri ryhmien välillä. 

5.2.4 Ihmissuhteiden vaikutus hyvinvointiin 

Ihmissuhteita käsitellään tässä yhteydessä laadullisen analyysin sisältöjen perus-

teella sekä ihmissuhteina että niiden puuttumisena, yksinäisyytenä.  

Ihmissuhteet 

18–44-vuotiaista 6,6 % koki ihmissuhteensa hyvinvointia heikentävinä tekijöinä 

(taulukko 30). Yleisintä ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä oli 

miehillä (7,2 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (8,1 %), työttömillä (8,6 %), 

ei parisuhteessa asuvilla (8,5 %) sekä toiseksi alimpaan tulotasoon kuuluvilla 

(9,3 %), joilla ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli 

kaikkein yleisintä. Vähimmässä määrin näin kokivat ylimpään tulotasoon kuuluvat. 

Heistä yksikään ei ilmaissut ihmissuhteiden heikentävän heidän hyvinvointiaan. 

Ihmissuhteita koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippu-

vuus sukupuolen (p = <0,001) kanssa.  

Taulukko 30. Iältään 18–44-vuotiaat: ihmissuhteiden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Ihmissuhteet 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

Ihmissuhteet 

eivät vaikuta 

hyvinvointiin 

%²  

Ihmissuhteet 

heikentävät 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 485 87,2  6,2 6,6  

Sukupuoli     <0,001 

Nainen 344 90,7 2,9 6,4  

Mies 139 78,4 14,4 7,2 

Koulutus     0,222 

Ei ammatillista koulutusta 82 89,0 6,1 4,9  

Ammattikoulututkinto 135 81,5 10,4 8,1 

Opisto-/AMK-tutkinto 157 90,4 4,5 5,1 

Yliopistotutkinto 94 89,4 3,2 7,4 
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Taustamuuttuja n Ihmissuhteet 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

Ihmissuhteet 

eivät vaikuta 

hyvinvointiin 

%²  

Ihmissuhteet 

heikentävät 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Työtilanne     0,825 

Työssä 200 85,0 8,0 7,0  

Työtön 35 85,7 5,7 8,6 

Opiskelija 185 89,2 4,3 6,5 

Joku muu 50 88,0 8,0 4,0 

Asumistapa     0,648 

Ei asu parisuhteessa 177 86,4 5,1 8,5  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 91 85,7 7,7 6,6 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 197 89,3 5,6 5,1 

Tulot/e/kk     0,237 

0-999  112 84,8 6,3 8,9  

1000–1999   86 86,0  4,7 9,3 

2000–2999   74 89,2  6,8 4,1 

3000–4999  102 90,2  2,0 7,8 

5000–7499   68 86,8 10,3 2,9 

7500 ja enemmän  25 88,0 12,0 0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

45–64-vuotiaista 6,2 % koki ihmissuhteet hyvinvointia heikentävinä tekijöinä (tau-

lukko 31). Yleisintä ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä oli nai-

silla (6,8 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (12,2 %), työttömillä (14,3 %), ei 

parisuhteessa asuvilla (11,2 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (15,4 %), joilla 

ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli tässä ikäryh-

mässä kaikkein yleisintä. Vähimmässä määrin näin kokivat parisuhteessa ilman 

lapsia asuvat (2,6 %). Ihmissuhteita koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erit-

täin merkitsevä riippuvuus sukupuolen (p = <0,001) kanssa. Lisäksi niillä oli tilas-

tollisesti merkitsevä riippuvuus koulutuksen (p = 0,001), työtilanteen (p = 0,005) 

sekä asumistavan (p = 0,005) kanssa. 
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Taulukko 31. Iältään 45–64-vuotiaat: ihmissuhteiden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Ihmissuhteet 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

Ihmissuhteet 

eivät vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Ihmissuhteet 

heikentävät 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 487 79,5 14,4  6,2  

Sukupuoli     <0,001 

Nainen 325 85,2 8,0 6,8  

Mies 160 68,1 26,9 5,0 

Koulutus     0,001 

Ei ammatillista koulutusta 30 53,3 40,0 6,7  

Ammatillinen kurssi 41 68,3 19,5 12,2 

Ammattikoulututkinto 133 76,7 17,3 6,0 

Opisto-/AMK-tutkinto 194 84,5 9,8 5,7 

Yliopistotutkinto 80 87,5 8,8 3,8 

Työtilanne     0,005 

Työssä 252 84,1 10,7 5,2  

Työtön 63 73,0 12,7 14,3 

Eläke 130 73,8 21,5 4,6 

Joku muu 22 63,6 27,3 9,1 

Asumistapa     0,005 

Ei asu parisuhteessa 152 73,0 15,8 11,2  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 195 80,5 16,9 2,6 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 121 85,1 9,1 5,8 

Tulot/e/kk     0,062 

0–999 39 61,5 23,1 15,4  

1000–1999  78 78,2 14,1  7,7 

2000–2999  96 74,0 17,7  8,3 

3000–4999 126 82,5 14,3  3,2 

5000–7499  88 86,4  9,1  4,5 

7500 ja enemmän  36 88,9  8,3  2,8 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

65-vuotiaista ja vanhemmista 1,6 % koki, että heidän ihmissuhteensa ovat hyvin-

vointia heikentäviä (taulukko 32).  
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Taulukko 32. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: ihmissuhteiden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Ihmissuhteet 

edistävät 

hyvinvointia 

Ihmissuhteet 

eivät vaikuta 

hyvinvointiin 

Ihmissuhteet 

heikentävät 

hyvinvointia 

p-arvo¹ 

%² %² %² 

Kaikki 315 76,8 21,6 1,6  

Sukupuoli 

Nainen 

 

179 

 

78,8 

 

20,1 

 

1,1 

0,492 

Mies 133 73,7 24,1 2,3 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

48 

 

62,5 

 

35,4 

 

2,1 

0,180 

Ammatillinen kurssi 68 79,4 19,1 1,5 

Ammattikoulututkinto 68 75,0 22,1 2,9 

Opisto-/AMK-tutkinto 79 75,9 22,8 1,3 

Yliopistotutkinto 43 90,7 9,3 0,0 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

105 

 

77,1 

 

20,0 

 

2,9 

0,693 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 173 75,1 23,7 1,2 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 26 80,8 19,2 0,0 

Tulot/e/kk 

1000–1999  

 

99 

 

75,8 

 

22,2 

 

2,0 

0,232 

2000–2999   89 73,0 24,7 2,2 

3000–4999  68 82,4 17,6 0,0 

5000–7499   25 96,0  4,0 0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Yleisintä ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli mie-

hillä (2,3 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (2,9 %), ei parisuhteessa asu-

villa (2,9 %) sekä toiseksi alimpaan tulotasoon kuuluvilla (2,2 %). Kaikkein ylei-

sintä ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli ammatti-

koulututkinnon suorittaneilla ja ilman parisuhdetta asuvilla. Vähimmässä määrin 

ihmissuhteet hyvinvointia heikentävinä kokivat yliopistotutkinnon suorittaneet, pa-

risuhteessa lasten kera asuvat sekä kahteen ylimpään tulotasoon kuuluvat, joista 

yksikään ei ilmaissut kokevansa tällä tavoin. 

Ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli melko har-

vinaista kaikissa ikäryhmissä, erityisesti vanhimmassa ikäryhmässä. Monen muun 

osa-alueen tapaan myös näissä kokemuksissa erot eri ryhmien välillä olivat selvät 
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erityisesti keskimmäisessä ikäryhmässä, josta erottuivat esimerkiksi alimpaan tu-

lotasoon kuuluvat ja työttömät ryhminä, joissa ihmissuhteet koettiin hyvinvointia 

heikentävinä selvästi muita ryhmiä yleisemmin. 

Yksinäisyys 

18–44-vuotiaista 5,3 % koki, että yksinäisyys heikentää heidän hyvinvointiaan 

(taulukko 33). Yleisintä yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä teki-

jänä oli miehillä (6,0 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (6,3 %), työttömillä 

(10,5 %), ei parisuhteessa asuvilla (8,1 %) sekä toiseksi alimpaan tulotasoon kuu-

luvilla (9,6 %). Yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli kaikkein 

yleisintä työttömien keskuudessa. Vähimmässä määrin näin kokivat ylimpään tu-

lotasoon kuuluvat. Heistä yksikään ei ilmaissut yksinäisyyden heikentävän heidän 

hyvinvointiaan.  

Taulukko 33. Iältään 18–44-vuotiaat: yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

%² 

Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

%² 

Yksinäisyys 

heikentää 

hyvinvointia  

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 473 52,6 42,1  5,3  

Sukupuoli 

Nainen 

 

337 

 

49,6 

 

45,4 

 

5,0 

0,044 

Mies 134 61,2 32,8 6,0 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

82 

 

53,7 

 

40,2 

 

6,1 

0,631 

Ammattikoulututkinto 128 57,8 35,9 6,3 

Opisto-/AMK-tutkinto 153 52,3 45,1 2,6 

Yliopistotutkinto 93 52,7 41,9 5,4 

Työtilanne 

Työssä 

 

192 

 

58,9 

 

38,5 

 

2,6 

0,248 

Työtön 38 39,3 50,0 10,5 

Opiskelija 179 52,0 42,5 5,6 

Joku muu 51 45,1 49,0 5,9 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

173 

 

41,0 

 

50,9 

 

8,1 

0,001 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 88 55,7 38,6 5,7 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 192 63,0 33,9 3,1 
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Taustamuuttuja n Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

%² 

Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

%² 

Yksinäisyys 

heikentää 

hyvinvointia  

%² 

p-arvo¹ 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

105 

 

46,7 

 

43,8 

 

9,5 

0,003 

1000–1999   83 36,1 54,2  9,6 

2000–2999  72 51,4 45,8  2,8 

3000–4999  101 63,4 34,7  2,0 

5000–7499   69 62,3 34,8  2,9 

7500 ja enemmän  26 65,4 34,6  0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Yksinäisyyttä koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus asu-

mistavan (p = 0,001), tulojen (p = 0,003) sekä sukupuolen (p = 0,044) kanssa. 

45–64-vuotiaista 8,1 % koki yksinäisyyden hyvinvointia heikentävänä tekijänä 

(taulukko 34). Yleisintä yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli 

miehillä (10,1 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (20,9 %), joku muu -työtilan-

teen omaavilla (19,0 %), ei parisuhteessa asuvilla (13,1 %) sekä alimpaan tulota-

soon kuuluvilla (29,3 %), joilla yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heikentä-

vänä tekijänä oli yleisintä. Vähimmässä määrin tällaisia kokemuksia oli toiseksi 

ylimpään tulotasoon kuuluvilla (2,3 %).  

Taulukko 34. Iältään 45–64-vuotiaat: yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

Yksinäisyys 

heikentää 

hyvinvointia  

p-arvo 

%² %² %² 

Kaikki 492 47,6 44,3 8,1  

Sukupuoli 

Nainen 

 

332 

 

47,9 

 

44,9 

 

7,2 

0,534 

Mies 158 47,5 42,4 10,1 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

32 

 

43,8 

 

43,8 

 

12,5 

0,032 

Ammatillinen kurssi 43 30,2 48,8 20,9 

Ammattikoulututkinto 137 44,5 47,4 8,0 

Opisto-/AMK-tutkinto 192 52,1 41,1 6,8 

Yliopistotutkinto 80 52,5 43,8 3,8 
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Taustamuuttuja n Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

Yksinäisyys 

heikentää 

hyvinvointia  

p-arvo 

%² %² %² 

Työtilanne 

Työssä 

 

250 

 

55,2 

 

39,6 

 

5,2 

0,010 

Työtön 67 37,3 53,7 9,0 

Eläke 133 40,6 46,6 12,8 

Joku muu 21 42,9 38,1 19,0 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

160 

 

28,1 

 

58,8 

 

13,1 

<0,001 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 194 61,3 32,5 6,2 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 119 52,9 42,0 5,0 

Tulot/e/kk 

0-999 euroa 

 

41 

 

12,2 

 

58,5 

 

29,3 

<0,001 

1000–1999  80 27,5 63,7 8,8 

2000–2999  103 44,7 48,5 6,8 

3000–4999  122 57,4 36,1 6,6 

5000–7499  87 63,2 34,5 2,3 

7500 ja enemmän 36 63,9 27,8 8,3 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Yksinäisyyttä koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippu-

vuus asumistavan ja tulojen (p = <0,001) kanssa. Lisäksi niillä oli tilastollisesti 

merkitsevä riippuvuus työtilanteen (p = 0,010) sekä koulutuksen (p = 0,032) kanssa. 

65-vuotiaista ja vanhemmista 6,8 % koki yksinäisyyden heidän hyvinvointiaan 

heikentävänä tekijänä (taulukko 35). Yleisintä yksinäisyyden kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä oli miehillä (7,6 %), ei ammatillista koulutusta suorittaneilla 

(13,7 %), ei parisuhteessa asuvilla (15,5 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla 

(11,5 %). Yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli yleisintä ilman 

parisuhdetta asuvilla. Vähimmässä määrin yksinäisyyden kokivat hyvinvointia hei-

kentävänä parisuhteessa lasten kera asuvat sekä ylimpään tulotasoon kuuluvat, 

joista yksikään ei ilmaissut kokevansa tällä tavoin. Yksinäisyyttä koskevilla koke-

muksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus asumistavan ja tulojen (p 

= <0,001) kanssa.  

Yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli yleisyydel-

tään hyvin erilaista eri ryhmissä. Esimerkiksi asumistavan sekä tulojen merkitys 
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yksinäisyyden kokemiseen näyttäytyi kaikissa ikäryhmissä selvänä: pienet tulot ja 

ilman parisuhdetta asuminen lisäsivät yksinäisyyden kokemisen yleisyyttä.  

Taulukko 35. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

Yksinäisyys 

ei vaikuta 

hyvinvointiin  

Yksinäisyys 

heikentää 

hyvinvointia  

p-arvo¹ 

%² %² %² 

Kaikki 323 49,5 43,7  6,8  

Sukupuoli 

Nainen 

 

188 

 

43,1 

 

51,1 

 

5,9 

0,011 

Mies 132 58,3 34,1 7,6 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

51 

 

39,2 

 

47,1 

 

13,7 

0,360 

Ammatillinen kurssi 70 52,9 40,0 7,1 

Ammattikoulututkinto 65 52,3 43,1 4,6 

Opisto-/AMK-tutkinto 82 47,6 48,8 3,7 

Yliopistotutkinto 42 57,1 38,1 4,8 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

110 

 

19,1 

 

65,5 

 

15,5 

<0,001 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 177 66,7 31,1 2,3 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 23 60,9 39,1 0,0 

Tulot/e/kk 

1000-1999  

 

104 

 

34,6 

 

53,8 

 

11,5 

<0,001 

2000-2999   91 50,5 47,3  2,2 

3000-4999   66 71,2 25,8  3,0 

5000-7499   25 72,0 28,0  0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

5.2.5 Yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin 

18–44-vuotiaista noin joka kymmenes koki yhteiskunnan hyvinvointia heikentä-

vänä tekijänä (taulukko 36). Yleisintä yhteiskunnan kokeminen hyvinvointia hei-

kentävänä oli miehillä (14,4 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (14,7 %), 

työttömillä (20,7 %), parisuhteessa ilman lapsia asuvilla (12,7 %) sekä toiseksi 

alimpaan tulotasoon kuuluvilla (12,7 %). Yhteiskunnan kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä oli kaikkein yleisintä työttömien keskuudessa. Vähimmässä määrin 

näin kokivat ei ammatillista koulutusta (3,8 %) omaavat henkilöt. Yhteiskuntaa 
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koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus koulutuksen (p = 

0,005) sekä työtilanteen (p = 0,022) kanssa. 

Taulukko 36. Iältään 18–44-vuotiaat: yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Yhteiskunta 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Yhteiskunta 

ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Yhteiskunta 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 425 55,5 33,9 10,6  

Sukupuoli 

Nainen 

 

299 

 

57,2 

 

33,8 

 

9,0 

0,226 

Mies 125 51,2 34,4 14,4 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

78 

 

65,4 

 

30,8 

 

3,8 

0,005 

Ammattikoulututkinto 109 43,1 42,2 14,7 

Opisto-/AMK-tutkinto 139 53,2 35,3 11,5 

Yliopistotutkinto 83 67,5 20,5 12,0 

Työtilanne 

Työssä 

 

178 

 

55,1 

 

35,4 

 

9,6 

0,022 

Työtön 29 37,9 41,4 20,7 

Opiskelija 166 63,9 26,5 9,6 

Joku muu 41 36,6 51,2 12,2 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

160 

 

60,0 

 

31,3 

 

8,8 

0,759 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 79 54,4 32,9 12,7 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 171 53,8 35,1 11,1 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

99 

 

57,6 

 

33,3 

 

9,1 

0,802 

1000–1999   71 53,5 33,8 12,7 

2000–2999   64 46,9 40,6 12,5 

3000–4999   87 54,0 35,6 10,3 

5000–7499  64 65,6 25,0  9,4 

7500 ja enemmän  25 64,0 28,0  8,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 
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45–64-vuotiaista 15,0 % koki yhteiskunnan hyvinvointia heikentävänä tekijänä 

(taulukko 37). Yleisintä yhteiskunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli 

naisilla (15,9 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (19,8 %), joku muu -työti-

lanteen omaavilla (50,0 %), ei parisuhteessa asuvilla (20,0 %) sekä alimpaan tulo-

tasoon kuuluvilla (41,7 %). Tässä ikäryhmässä yhteiskunnan kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä oli yleisintä joku muu -työtilanteen omaavien ryhmässä. Vä-

himmässä määrin näin kokivat puolestaan nuoremman ikäryhmän tapaan ei amma-

tillista koulutusta (6,9 %) omaavat henkilöt. Yhteiskuntaa koskevilla kokemuksilla 

oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus työtilanteen ja tulojen (p = <0,001) 

kanssa.  

Taulukko 37. Iältään 45–64-vuotiaat: yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Yhteiskunta 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Yhteiskunta ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Yhteiskunta 

heikentää 

hyvinvointia 

%²  

p-arvo¹ 

Kaikki 460 48,5 36,5 15,0  

Sukupuoli 

Nainen 

 

301 

 

50,5 

 

33,6 

 

15,9 

0,247 

Mies 157 45,2 41,4 13,4 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

29 

 

31,0 

 

62,1 

 

6,9 

0,020 

Ammatillinen kurssi 40 45,0 40,0 15,0 

Ammattikoulututkinto 121 42,1 38,0 19,8 

Opisto-/AMK-tutkinto 193 50,8 35,2 14,0 

Yliopistotutkinto 71 63,4 25,4 11,3 

Työtilanne 

Työssä 

 

240 

 

56,3 

 

33,3 

 

10,4 

<0,001 

Työtön 59 33,9 44,1 22,0 

Eläke 120 43,3 43,3 13,3 

Joku muu 22 22,7 27,3 50,0 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

145 

 

45,5 

 

34,5 

 

20,0 

0,188 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 185 47,6 39,5 13,0 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 112 54,5 34,8 10,7 
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Taustamuuttuja n Yhteiskunta 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Yhteiskunta ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Yhteiskunta 

heikentää 

hyvinvointia 

%²  

p-arvo¹ 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

36 

 

27,8 

 

30,6 

 

41,7 

<0,001 

1000-1999   71 45,1 43,7 11,3 

2000-2999   95 42,1 43,2 14,7 

3000-4999  118 47,5 39,0 13,6 

5000-7499   84 61,9 28,6  9,5 

7500 ja enemmän  33 63,6 24,2 12,1 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

65-vuotiaista ja vanhemmista 7,6 % koki yhteiskunnan hyvinvointia heikentävänä 

tekijänä (taulukko 38). Yleisintä yhteiskunnan kokeminen hyvinvointia heikentä-

vänä oli naisilla (8,7 %), opisto-/AMK-tutkinnon suorittaneilla (10,7 %), ei pari-

suhteessa asuvilla (9,5 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (8,8 %). Yhteiskun-

nan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli yleisintä opisto-/AMK-tutkinnon 

suorittaneilla. Vähimmässä määrin yhteiskunnan kokivat hyvinvointia heikentä-

vänä tekijänä ylimpään tulotasoon kuuluvat, joista yksikään ei ilmaissut kokevansa 

näin.  

Taulukko 38. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Yhteiskunta 

edistää 

hyvinvointia 

Yhteiskunta ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

Yhteiskunta 

heikentää 

hyvinvointia 

p-arvo¹ 

%² %² %² 

Kaikki 278 49,3 43,2  7,6  

Sukupuoli 

Nainen 

 

150 

 

45,3 

 

46,0 

 

8,7 

0,341 

Mies 126 54,0 39,7 6,3 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

42 

 

35,7 

 

57,1 

 

7,1 

0,090 

Ammatillinen kurssi 56 44,6 53,6 1,8 

Ammattikoulututkinto 58 55,2 34,5 10,3 

Opisto-/AMK-tutkinto 75 49,3 40,0 10,7 

Yliopistotutkinto 40 62,5 30,0 7,5 
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Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

95 

 

44,2 

 

46,3 

 

9,5 

0,460 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 152 48,7 44,7 6,6 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 22 63,6 27,3 9,1 

Tulot/e/kk 

1000–1999 

 

91 

 

44,0 

 

47,3 

 

8,8 

0,237 

2000–2999   75 56,0 37,3  6,7 

3000–4999   58 50,0 43,1  6,9 

5000–7499   23 73,9 26,1  0,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Tässä yhteydessä erot eri ikäryhmien taustaryhmien välillä näyttäytyivät suurina: 

nuorimmassa ikäryhmässä yleisimmin yhteiskunnan hyvinvointia heikentävänä te-

kijänä kokevien osuus oli noin 20 % (työttömät), keskimmäisessä ikäryhmässä 50 % 

(joku muu työtilanne) ja vanhimmassa noin 10 % (opisto-/AMK-tutkinto).  

5.2.6 Fyysisen terveyden vaikutus hyvinvointiin 

18–44-vuotiaista 17,9 % koki fyysisen terveytensä hyvinvointia heikentävänä teki-

jänä (taulukko 39). Yleisintä fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia heikentä-

vänä oli naisilla (19,6 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (24,3 %), joku muu 

-työtilanteen omaavilla (25,0 %), parisuhteessa ilman lapsia asuvilla (23,2 %) sekä 

ylimpään tulotasoon kuuluvilla (22,2 %). Fyysisen terveyden kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä tekijänä oli yleisintä joku muu -työtilanteen omaavilla. Vä-

himmässä määrin näin kokivat keskitulotasoon (13,0 %) kuuluvat. Fyysistä ter-

veyttä koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus sukupuolen 

(p = 0,046) kanssa. 
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Taulukko 39. Iältään 18–44-vuotiaat: fyysisen terveyden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Fyysinen 

terveys edistää 

hyvinvointia 

 

%² 

Fyysinen 

terveys ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Fyysinen 

terveys 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 507 56,0 26,0 17,9  

Sukupuoli 

Nainen 

 

358 

 

57,3 

 

23,2 

 

19,6 

0,046 

Mies 147 52,4 33,3 14,3 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

86 

 

62,8 

 

22,1 

 

15,1 

0,160 

Ammattikoulututkinto 140 47,1 28,6 24,3 

Opisto-/AMK-tutkinto 160 59,4 23,8 16,9 

Yliopistotutkinto 102 56,9 29,4 13,7 

Työtilanne 

Työssä 

 

207 

 

55,1 

 

28,5 

 

16,4 

0,246 

Työtön 36 55,6 27,8 16,7 

Opiskelija 196 60,2 23,0 16,8 

Joku muu 52 51,9 23,1 25,0 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

185 

 

54,6 

 

28,6 

 

16,8 

0,502 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 95 55,8 21,1 23,2 

Asuu parisuhteessa JA lapsia, 205 57,6 25,9 16,6 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

120 

 

56,7 

 

26,7 

 

16,7 

0,822 

1000–1999   86 47,7 30,2 22,1 

2000–2999   79 55,7 24,1 20,3 

3000–4999  108 58,3 28,7 13,0 

5000–7499   70 60,0 21,4 18,6 

7500 ja enemmän  27 51,9 25,9 22,2 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

45–64-vuotiaista 21,8 % koki fyysisen terveytensä hyvinvointia heikentävänä teki-

jänä (taulukko 40). Yleisintä fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia heikentä-

vänä oli naisilla (23,1 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (27,9 %), joku muu -

työtilanteen omaavilla (41,7 %), ei parisuhteessa asuvilla (25,6 %) sekä alimpaan 

tulotasoon kuuluvilla (29,3 %).  
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Taulukko 40. Iältään 45–64-vuotiaat: fyysisen terveyden vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Fyysinen 

terveys edistää 

hyvinvointia 

 

%² 

Fyysinen 

terveys ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Fyysinen 

terveys 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 513 47,6 30,6 21,8  

Sukupuoli 

Nainen 

 

342 

 

50,9 

 

26,0 

 

23,1 

0,007 

Mies 169 40,8 39,6 19,5 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

30 

 

33,3 

 

46,7 

 

20,0 

0,229 

Ammatillinen kurssi 43 41,9 30,2 27,9 

Ammattikoulututkinto 145 43,4 35,2 21,4 

Opisto-/AMK-tutkinto 205 51,2 25,9 22,9 

Yliopistotutkinto 82 54,9 28,0 17,1 

Työtilanne 

Työssä 

 

262 

 

51,1 

 

29,0 

 

19,8 

0,011 

Työtön 67 43,3 44,8 11,9 

Eläke 137 42,3 29,2 28,5 

Joku muu 24 33,3 25,0 41,7 

Ei asu parisuhteessa 164 50,0 24,4 25,6  

0,142 Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 

 

164 

203 

 

50,0 

43,8 

 

24,4 

35,0 

 

25,6 

21,2 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 126 53,2 28,6 18,3 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

41 

 

31,7 

 

39,0 

 

29,3 

0,023 

1000–1999   84 45,2 31,0 23,8 

2000–2999  107 43,0 30,8 26,2 

3000–4999  131 48,1 29,8 22,1 

5000–7499   88 63,6 29,5  6,8 

7500 ja enemmän  38 50,0 23,7 26,3 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli nuoremman 

ikäryhmän tapaan yleisintä joku muu -työtilanteen omaavilla. Vähimmässä määrin 
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näin kokivat toiseksi ylimpään tulotasoon (6,8 %) kuuluvat. Fyysistä terveyttä kos-

kevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus sukupuolen (p = 

0,007), työtilanteen (p = 0,011) sekä tulojen (p = 0,023) kanssa. 

65-vuotiaista ja vanhemmista edellistä ikäryhmää selvästi pienempi osuus, 

12,2 % koki fyysisen terveytensä hyvinvointia heikentävänä tekijänä (taulukko 41).  

Taulukko 41. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: fyysisen terveyden vaikutus hyvinvoin-

tiin. 

Taustamuuttuja n Fyysinen 

terveys 

edistää 

hyvinvointia 

Fyysinen 

terveys ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

Fyysinen 

terveys 

heikentää 

hyvinvointia 

p-arvo¹ 

%² %² %² 

Kaikki 328 52,7 35,1 12,2  

Sukupuoli 

Nainen 

 

181 

 

51,4 

 

34,8 

 

13,8 

0,627 

Mies 144 54,9 34,7 10,4 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

51 

 

45,1 

 

39,2 

 

15,7 

0,311 

Ammatillinen kurssi 70 42,9 47,1 10,0 

Ammattikoulututkinto 68 60,3 26,5 13,2 

Opisto-/AMK-tutkinto 85 57,6 29,4 12,9 

Yliopistotutkinto 43 55,8 32,6 11,6 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

112 

 

42,9 

 

38,4 

 

18,8 

0,010 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 176 59,1 33,5 7,4 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 27 59,3 22,2 18,5 

Tulot/e/kk 

1000–1999  

 

108 

 

42,6 

 

38,0 

 

19,4 

0,002 

2000–2999   91 54,9 31,9 13,2 

3000–4999   67 62,7 34,3  3,0 

5000–7499   25 80,0 16,0  4,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Yleisintä fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli naisilla 

(13,8 %), ei ammatillista koulutusta suorittaneilla (15,7 %), ei parisuhteessa asu-

villa (18,8 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (19,4 %), joilla fyysisen tervey-

den kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli yleisintä. Vähimmässä määrin näin 
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kokivat toiseksi ylimpään tulotasoon (3,0 %) kuuluvat. Fyysistä terveyttä koske-

villa kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus tulojen (p = 0,002) sekä 

asumistavan (p = 0,010) kanssa. 

Fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä näyttäytyi 

vanhimmassa ikäryhmässä muihin ikäryhmiin nähden harvinaisempana. Vanhim-

massa ikäryhmässä tulojen vaikutus kyseisiin kokemuksiin näyttäytyi puolestaan 

muita ikäryhmiä suurempana. Kaiken kaikkiaan fyysisen terveyden kokeminen hy-

vinvointia heikentävänä tekijänä oli suhteellisen yleistä erityisesti työikäisten ryh-

missä ja näistä erityisesti sen vanhemmassa ikäryhmässä. 

5.2.7 Minämyötätunnon vaikutus hyvinvointiin 

18–44-vuotiaista 12,5 % koki minämyötätuntonsa hyvinvointia heikentävänä teki-
jänä (taulukko 42). Yleisintä minämyötätunnon kokeminen hyvinvointia heikentä-
vänä oli naisilla (13,1 %), ei ammatillista koulutusta omaavilla (17,9 %), työttö-
millä (22,9 %), parisuhteessa ilman lapsia asuvilla (16,7 %) sekä kolmanneksi alim-
paan tulotasoon kuuluvilla (22,4 %). 

Taulukko 42. Iältään 18–44-vuotiaat: minämyötätunnon vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Minämyötä-

tunto edistää 

hyvinvointia 

%² 

Minämyötä-

tunto ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Minämyötä-

tunto heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 495 54,3 33,1 12,5  

Sukupuoli 

Nainen 

 

350 

 

53,4 

 

33,4 

 

13,1 

0,760 

Mies 143 56,6 32,2 11,2 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

84 

 

51,2 

 

31,0 

 

17,9 

0,200 

Ammattikoulututkinto 133 48,9 39,8 11,3 

Opisto-/AMK-tutkinto 160 61,9 27,5 10,6 

Yliopistotutkinto 100 54,0 33,0 13,0 

Työtilanne 

Työssä 

 

202 

 

56,9 

 

33,7 

 

9,4 

0,483 

Työtön 35 42,9 34,3 22,9 

Opiskelija 193 52,3 33,7 14,0 

Joku muu 50 62,0 28,0 10,0 
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Taustamuuttuja n Minämyötä-

tunto edistää 

hyvinvointia 

%² 

Minämyötä-

tunto ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Minämyötä-

tunto heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

182 

 

54,9 

 

29,7 

 

15,4 

0,162 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 90 51,1 32,2 16,7 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 202 55,4 36,1 8,4 

Tulot/e/kk 

0-999 euroa 

 

118 

 

55,1 

 

30,5 

 

14,4 

0,029 

1000–1999 euroa,  82 46,3 37,8 15,9 

2000–2999 euroa  76 46,1 31,6 22,4 

3000–4999 euroa 105 55,2 38,1  6,7 

5000–7499 euroa  71 69,0 25,4  5,6 

7500 ja euroa enemmän  26 53,8 34,6 11,5 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Minämyötätunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli yleisintä 

työttömien keskuudessa. Vähimmässä määrin näin kokivat toiseksi ylimpään tulo-

tasoon kuuluvat (5,6 %). Minämyötätuntoa koskevilla kokemuksilla oli tilastolli-

sesti merkitsevä riippuvuus tulojen (p = 0,029) kanssa. 

45–64-vuotiaista noin joka kymmenes koki minämyötätuntonsa hyvinvointia 

heikentävänä (taulukko 43). Yleisintä minämyötätunnon kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä tekijänä oli miehillä (12,1 %), ei ammatillista koulutusta omaavilla 

(18,2 %), joku muu -työtilanteen omaavilla (25, 0 %), parisuhteessa ilman lapsia 

asuvilla (13,0 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (25,6 %), joilla minämyötä-

tunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli kaikkein yleisintä. Vä-

himmässä määrin näin kokivat toiseksi ylimpään tulotasoon kuuluvat (3,4 %). Mi-

nämyötätuntoa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus tu-

lojen (p = 0,001) ja sukupuolen (p = 0,003) kanssa. 
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Taulukko 43. Iältään 45–64-vuotiaat: minämyötätunnon vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Minämyötä-

tunto edistää 

hyvinvointia 

Minämyötä-

tunto ei vaikuta 

hyvinvointiin 

Minämyötä-

tunto heikentää 

hyvinvointia 

p-arvo¹ 

%² %² %² 

Kaikki 507 54,8 34,3 10,8  

Sukupuoli 

Nainen 

 

340 

 

60,0 

 

29,7 

 

10,3 

0,003 

Mies 165 44,2 43,6 12,1 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

33 

 

48,5 

 

33,3 

 

18,2 

0,292 

Ammatillinen kurssi 42 38,1 50,0 11,9 

Ammattikoulututkinto 144 56,3 36,1 7,6 

Opisto-/AMK-tutkinto 198 57,1 31,8 11,1 

Yliopistotutkinto 82 58,5 31,7 9,8 

Työtilanne 

Työssä 

 

261 

 

59,0 

 

32,6 

 

8,4 

0,153 

Työtön 66 43,9 39,4 16,7 

Eläke 135 54,1 34,8 11,1 

Joku muu 24 41,7 33,0 25,0 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

163 

 

51,5 

 

36,2 

 

12,3 

0,287 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 200 56,0 31,0 13,0 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 125 60,0 33,6 6,4 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

39 

 

25,6 

 

48,7 

 

25,6 

0,001 

1000–1999   83 54,2 33,7 12,0 

2000–2999  108 55,6 37,0  7,4 

3000–4999  130 58,5 29,2 12,3 

5000–7499   87 67,8 28,7  3,4 

7500 ja enemmän  37 45,9 37,8 16,2 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

65-vuotiaista ja vanhemmista 5,1 % koki minämyötätuntonsa hyvinvointia heiken-

tävänä tekijänä (taulukko 44). Tämä on selvästi muihin ikäryhmiin nähden pie-

nempi osuus. Yleisintä minämyötätunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä 

oli miehillä (5,3 %), ei ammatillista koulutusta omaavilla (8,0 %), ei parisuhteessa 

asuvilla (7,9 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (6,9 %). Minämyötätunnon 

kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli tässä ikäryhmässä yleisintä ei 



 

148 

ammatillista koulutusta omaavilla. Vähimmässä määrin näin kokivat parisuhteessa 

lasten kera asuvat, joista yksikään ei ilmaissut minämyötätuntonsa heikentävän hei-

dän hyvinvointiaan.  

Taulukko 44. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: minämyötätunnon vaikutus hyvinvoin-

tiin. 

Taustamuuttuja n Minämyötätunto 

edistää 

hyvinvointia 

Minämyötätunto 

ei vaikuta 

hyvinvointiin 

Minämyötätunto 

heikentää 

hyvinvointia 

p-arvo¹ 

%² %² %² 

Kaikki 315 51,4 43,5 5,1  

Sukupuoli 

Nainen 

 

179 

 

52,5 

 

42,5 

 

5,0 

0,815 

Mies 133 48,9 45,9 5,3 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 50 

 

54,0 

 

38,0 

 

8,0 

0,493 

Ammatillinen kurssi  67 44,8 52,2 3,0 

Ammattikoulututkinto  69 49,3 44,9 5,8 

Opisto-/AMK-tutkinto  79 49,4 45,6 5,1 

Yliopistotutkinto  41 65,9 29,3 4,9 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

101 

 

55,4 

 

36,6 

 

7,9 

0,181 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 176 49,4 47,2 3,4 

Asuu parisuhteessa JA lapsia  25 56,0 44,0 0,0 

Tulot/e/kk 

1000–1999 euroa 

 

101 

 

49,5 

 

43,6 

 

6,9 

0,690 

2000–2999 euroa  91 52,7 41,8 5,5 

3000–4999 euroa  65 47,7 50,8 1,5 

5000–7499 euroa  24 58,3 37,5 4,2 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Minämyötännon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli vanhimmassa 

ikäryhmässä selvästi muihin ikäryhmiin nähden harvinaisempaa. Tässä yhteydessä 

on myös huomattava, että tulot eivät olleet monen muun osa-alueen tapaan yhtä 

yleisessä yhteydessä minämyötätunnon kokemiseen hyvinvointia heikentävänä, 

kun erityisesti työikäisten ryhmissä minämyötätunnon kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä tekijänä oli yleistä myös suurituloisilla. 



 

149 

5.2.8 Elintapojen vaikutus hyvinvointiin 

18–44-vuotiaista 16,1 % koki elintapansa hyvinvointia heikentävinä (taulukko 45).  

Taulukko 45. Iältään 18–44-vuotiaat: elintapojen vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Elintavat 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

Elintavat eivät 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Elintavat 

heikentävät 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 473 70,4 13,5 16,1  

Sukupuoli 

Nainen 

 

339 

 

71,1 

 

10,9 

 

18,0 

0,011 

Mies 133 68,4 20,3 11,3 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 79 

 

68,4 

 

12,7 

 

19,0 

0,012 

Ammattikoulututkinto 130 60,0 20,0 20,0 

Opisto-/AMK-tutkinto 152 78,3 11,8  9,9 

Yliopistotutkinto  96 75,0  7,3 17,7 

Työtilanne 

Työssä 

 

199 

 

70,9 

 

14,6 

 

14,6 

0,209 

Työtön  36 52,8 22,2 25,0 

Opiskelija 176 75,0 10,8 14,2 

Joku muu  50 66,0 14,0 20,0 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

169 

 

69,2 

 

14,2 

 

16,6 

0,783 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia  88 75,0 12,5 12,5 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 198 72,2 11,1 16,7 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

104 

 

70,2 

 

13,5 

 

16,3 

0,314 

1000–1999   78 59,0 16,7 24,4 

2000–2999  74 68,9 12,2 18,9 

3000–4999 105 79,0 11,4  9,5 

5000–7499   71 71,8 11,3 16,9 

7500 ja enemmän  25 76,0 16,0  8,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Yleisintä elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli naisilla 

(18,0 %), ammattikoulututkinnon suorittaneilla (20,0 %), työttömillä (25,0 %), pa-
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risuhteessa lasten kera asuvilla (16,7 %) sekä toiseksi alimpaan tulotasoon kuulu-

villa (24,4 %). Elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä oli yleisintä työt-

tömillä. Vähimmässä määrin näin kokivat ylimpään tulotasoon kuuluvat (8,0 %). 

Elintapoja koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus suku-

puolen (p = 0,011) ja koulutuksen (p = 0,012) kanssa. 

45–64-vuotiaista lähes joka viides koki elintapansa hyvinvointia heikentävinä 

(taulukko 46). Yleisintä elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä 

oli naisilla (19,3 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (30,0 %), joku muu -työti-

lanteen omaavilla (27,3 %), ei parisuhteessa asuvilla (23,0 %) sekä alimpaan tulo-

tasoon kuuluvilla (33,0 %), joilla elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä 

tekijöinä oli yleisintä. Nuoremmasta ikäryhmästä poiketen tässä ikäryhmässä ylimpään 

tulotasoon kuuluvat kokivat elintapansa yleisesti hyvinvointia heikentävinä. Vähim-

mässä määrin näin kokivat ei ammatillista koulutusta omaavat (13,3 %). Elintapoja 

koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus sukupuolen (p 

= <0,001) kanssa. Lisäksi niillä oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus tulojen (p = 

0,003), työtilanteen (p = 0,027) ja koulutuksen (p = 0,046) kanssa. 

Taulukko 46. Iältään 45–64-vuotiaat: elintapojen vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Elintavat 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

Elintavat 

eivät vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Elintavat 

heikentävät 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 485 65,6 15,3 19,2  

Sukupuoli 

Nainen 

 

321 

 

70,7 

 

10,0 

 

19,3 

<0,001 

Mies 162 55,6 25,9 18,5 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 30 

 

56,7 

 

30,0 

 

13,3 

0,046 

Ammatillinen kurssi  40 57,5 12,5 30,0 

Ammattikoulututkinto 130 63,8 20,8 15,4 

Opisto-/AMK-tutkinto 196 69,4 11,2 19,4 

Yliopistotutkinto  81 66,7 11,1 22,2 

Työtilanne 

Työssä 

 

252 

 

70,2 

 

 9,9 

 

19,8 

0,027 

Työtön  61 52,5 23,0 24,6 

Eläke 131 63,4 22,1 14,5 

Joku muu  22 54,5 18,2 27,3 
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Taustamuuttuja n Elintavat 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

Elintavat 

eivät vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Elintavat 

heikentävät 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

152 

 

63,2 

 

13,8 

 

23,0 

0,609 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 194 67,5 16,0 16,5 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 123 67,5 13,0 19,5 

Tulot/e/kk 

0-999  

  

36 

 

33,0 

 

33,0 

 

33,0 

0,003 

1000–1999   78 61,5 14,1 24,4 

2000–2999   99 71,7 14,1 14,1 

3000–4999 125 68,8 13,6 17,6 

5000–7499   89 74,2 10,1 15,7 

7500 ja enemmän  38 55,3 15,8 28,9 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

65-vuotiaista ja vanhemmista selvästi kahta nuorempaa ikäryhmää pienempi osuus, 

5,4 % koki elintapansa hyvinvointia heikentävinä tekijöinä (taulukko 47). Yleisintä 

elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä oli naisilla (5,6 %), yliopistotut-

kinnon suorittaneilla (9,5 %), ei parisuhteessa asuvilla (6,8 %) sekä ylimpään tulo-

tasoon kuuluvilla (12,5 %) joilla elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä 

tekijöinä oli yleisintä. Vähimmässä määrin näin kokivat ammattikoulututkinnon 

suorittaneet (3,0 %).  

Elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli suhteellisen 

yleistä työikäisten ikäryhmissä. Vanhimmassa ikäryhmässä tämä oli selvästi nuo-

rempia vähäisempää. Kahdessa vanhimmassa ikäryhmässä ylimpään tulotasoon 

kuuluvat kokivat pienempiin tulotasoihin kuuluvia yleisemmin elintapansa hyvin-

vointia heikentävinä. Vain 45–64-vuotiaiden ryhmän alimpaan tulotasoon kuuluvat 

kokivat siten ylimpään tulotasoon kuuluvia yleisemmin. 
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Taulukko 47. Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat: elintapojen vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Elintavat 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

Elintavat eivät 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Elintavat 

edistävät 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 315 76,5 18,1  5,4  

Sukupuoli 

Nainen 

 

179 

 

75,4 

 

19,0 

 

 5,6 

0,916 

Mies 133 77,4 17,3  5,3 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 50 

 

70,0 

 

24,0 

 

 6,0 

0,360 

Ammatillinen kurssi  64 75,0 21,9  3,1 

Ammattikoulututkinto  66 81,8 15,2  3,0 

Opisto-/AMK-tutkinto  83 72,3 20,5  7,2 

Yliopistotutkinto  42 83,3  7,1  9,5 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

103 

 

78,6 

 

14,6 

 

 6,8 

0,757 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 175 75,4 20,0  4,6 

Asuu parisuhteessa JA lapsia  26 76,9 19,2  3,8 

Tulot/e/kk 

1000–1999  

 

102 

 

78,4 

 

17,6 

 

 3,9 

0,228 

2000–2999   92 75,0 19,6  5,4 

3000–4999  67 74,6 20,9  4,5 

5000–7499   24 87,5  0,0 12,5 

¹ Khiin neliötesti: 

p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus.  

p-arvo < 0,001: tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

5.2.9 Työn vaikutus hyvinvointiin 

Työn, opintojen ja vapaa-ajan tarkastelussa ovat mukana ainoastaan työikäiset, eli 

18–44- ja 45–64-vuotiaat.  

18–44-vuotiaista työssäkäyvistä enemmän kuin joka viides koki, että työ hei-

kentää heidän hyvinvointiaan (taulukko 48). Yleisintä työn kokeminen hyvinvoin-

tia heikentävänä tekijänä oli naisilla (24,5 %), ammattikoulututkinnon suoritta-

neilla (25,7 %), ei parisuhteessa asuvilla (22,7 %) sekä toiseksi alimpaan tulotasoon 

kuuluvilla (27,8 %), joilla työn kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli 

yleisintä. Vähimmässä määrin näin kokivat miehet sekä ylimpään tulotasoon kuu-

luvat (15,8 %).  
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Taulukko 48. Iältään 18–44-vuotiaat: työn vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Työ edistää 

hyvinvointia 

%² 

Työ ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Työ heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 240 57,9 20,4 21,7  

Sukupuoli 

Nainen 

 

163 

 

57,7 

 

17,8 

 

24,5 

0,203 

Mies  76 59,2 25,0 15,8 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 16 

 

43,8 

 

31,3 

 

25,0 

0,429 

Ammattikoulututkinto  74 50,0 24,3 25,7 

Opisto-/AMK-tutkinto 100 62,0 16,0 22,0 

Yliopistotutkinto  44 65,9 18,2 15,9 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

 66 

 

50,0 

 

27,3 

 

22,7 

0,291 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia  43 62,8 16,3 20,9 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 124 63,7 13,5 21,0 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

 18 

 

27,8 

 

50,0 

 

22,2 

0,118 

1000–1999   36 52,8 19,4 27,8 

2000–2999   47 55,3 23,4 21,3 

3000–4999   68 61,8 16,2 22,1 

5000–7499   46 69,6 13,0 17,4 

7500 ja enemmän  19 63,2 21,1 15,8 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

45–64-vuotiaista työssäkäyvistä 17,2 % koki työnsä hyvinvointia heikentävänä te-

kijänä (taulukko 49). Yleisintä työn kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli nai-

silla (20,6 %), ammatillisen kurssin suorittaneilla (36,4 %), parisuhteessa ilman 

lapsia asuvilla (19,2 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (33,0 %). Työn koke-

minen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli yleisintä ammatillisen kurssin suorit-

taneilla. Vähimmässä määrin näin kokivat nuoremman ikäryhmän tapaan miehet 

(8,2 %). Työtä koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus su-

kupuolen (p = 0,045) kanssa.  

Työ koettiin edellä kuvatusti yleisesti hyvinvointia heikentävänä tekijänä työ-

ikäisten työssäkäyvien keskuudessa. Tulojen vaikutus näihin kokemuksiin oli kak-

sijakoinen. Molemmissa ikäryhmissä ylimpään tulotasoon kuuluvat kokivat muihin 
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tulotasoihin kuuluviin nähden työnsä vähemmässä määrin hyvinvointia heikentä-

vänä. Toisaalta vanhemmassa työikäisten ryhmässä toiseksi ylimpään tulotasoon 

kuuluvat kokivat näin yleisimmin heti alimpaan tulotasoon kuuluvien jälkeen.  

Taulukko 49. Iältään 45–64-vuotiaat: työn vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Työ edistää 

hyvinvointia 

%² 

Työ ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Työ heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 273 67,8 15,0 17,2  

Sukupuoli 

Nainen 

 

199 

 

65,8 

 

13,6 

 

20,6 

0,045 

Mies  73 72,6 19,2  8,2 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 11 

 

54,5 

 

27,3 

 

18,2 

0,321 

Ammatillinen kurssi  11 54,5  9,1 36,4 

Ammattikoulututkinto  67 64,2 20,9 14,9 

Opisto-/AMK-tutkinto 130 70,8 14,6 14,6 

Yliopistotutkinto  52 71,2  7,7 21,2 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

 68 

 

57,4 

 

26,5 

 

16,2 

0,057 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia  99 69,7 11,1 19,2 

Asuu parisuhteessa JA lapsia  96 72,9 12,5 14,6 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

  6 

 

33,0 

 

33,0 

 

33,0 

0,288 

1000–1999   16 56,3 31,3 12,5 

2000–2999   47 72,3 14,9 12,8 

3000–4999   94 64,9 17,0 18,1 

5000–7499   70 68,6 10,0 21,4 

7500 ja enemmän  31 80,6  9,7  9,7 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

5.2.10 Opiskelun vaikutus hyvinvointiin 

18–44-vuotiaista opiskelijoista 7,2 % koki opiskelunsa hyvinvointia heikentävänä 

tekijänä (taulukko 50).  
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Taulukko 50. Iältään 18–44-vuotiaat: opiskelun vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Opiskelu 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Opiskelu ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Opiskelu 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 207 72,9 19,8  7,2  

Sukupuoli 

Nainen 

 

153 

 

79,1 

 

14,4 

 

 6,5 

0,002 

Mies  54 55,6 35,2  9,3 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 61 

 

77,0 

 

19,7 

 

 3,3 

0,012 

Ammattikoulututkinto  30 56,7 36,7  6,7 

Opisto-/AMK-tutkinto  47 63,8 19,1 17,0 

Yliopistotutkinto  59 83,1 11,9  5,1 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

  

 97 

 

67,0 

 

23,7 

 

 9,3 

0,175 

Asuu parisuhteessa, EI lapsia  51 78,4 19,6  2,0 

Asuu parisuhteessa JA lapsia  44 77,3 11,4 11,4 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

 84 

 

71,4 

 

22,6 

 

 6,0 

0,607 

1000–1999   48 70,8 20,8  8,3 

2000–2999   23 87,0  4,3  8,7 

3000–4999   18 72,2 22,2  5,6 

5000–7499  20 60,0 30,0 10,0 

7500 ja enemmän   4 75,0  0,0 25,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

Yleisintä opintojen kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli miehillä (9,3 %), 

opisto-/AMK-tutkinnon suorittaneilla (17,0 %), parisuhteessa lasten kera asuvilla 

(11,4 %) sekä ylimpään tulotasoon kuuluvilla (25,0 %). Opiskelun kokeminen hy-

vinvointia heikentävänä oli yleisintä ylimpään tulotasoon kuuluvilla, joskin tulos 

on vain suuntaa antava vastaajien pienen määrän vuoksi. Vähimmässä määrin opis-

kelun kokemista hyvinvointia heikentävänä tekijänä kokivat parisuhteessa ilman 

lapsia asuvat (2,0 %). Opiskelua koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti merkit-

sevä riippuvuus sukupuolen (p = 0,002) ja koulutuksen (p = 0,012) kanssa. 

Edellinen osoittaa, että perheellistyminen lisäsi opiskelun kuormittavuutta, kun 

se puolestaan koettiin hyvinvointia heikentävänä tekijänä vähemmässä määrin nii-

den keskuudessa, joilla ei ole lapsia. Eri koulutusten osalta oli lisäksi todettavissa, 
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että hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset liittyivät yleisimmin opiskelijan opisto-

/AMK-tutkintotaustaan, joten näiden tutkintojen jälkeen tapahtuvien opintojen voi-

tiin tulkita johtavan muihin opintoihin nähden yleisemmin hyvinvoinnin heikke-

nemiskokemuksiin. 

5.2.11 Vapaa-ajan vaikutus hyvinvointiin 

18–44-vuotiaista 11,1 % koki vapaa-aikansa hyvinvointia heikentävänä (taulukko 51). 

Yleisintä vapaa-ajan kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli naisilla 

(11,8 %), yliopistotutkinnon suorittaneilla (13,4 %), joku muu -työtilanteen omaavilla 

(18,4 %), parisuhteessa lasten kera asuvilla (15,5 %) sekä toiseksi ylimpään tulotasoon 

kuuluvilla (13,8 %). Vapaa-ajan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli yleisintä 

joku muu -työtilanteen omaavien keskuudessa. Vähimmässä määrin näin kokivat ylim-

pään tulotasoon kuuluvat (4,0 %). Vapaa-aikaa koskevilla kokemuksilla oli tilastolli-

sesti merkitsevä riippuvuus sukupuolen (p = 0,026) kanssa. 

Taulukko 51. Iältään 18–44-vuotiaat: vapaa-ajan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Vapaa-aika 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Vapaa-aika ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Vapaa-aika 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 477 78,0 10,9 11,1  

Sukupuoli 

Nainen 

 

340 

 

79,7 

 

 8,5 

 

11,8 

0,026 

Mies 135 73,3 17,0  9,6 

Koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 

 

 74 

 

79,7 

 

 9,5 

 

10,8 

0,334 

Ammattikoulututkinto 133 73,7 16,5  9,8 

Opisto-/AMK-tutkinto 155 78,7  9,0 12,3 

Yliopistotutkinto  97 79,4  7,2 13,4 

Työtilanne 

Työssä 

 

198 

 

76,3 

 

10,6 

 

13,1 

0,228 

Työtön  35 71,4 20,0  8,6 

Opiskelija 179 82,1  9,5  8,4 

Joku muu  49 71,4 10,2 18,4 
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Taustamuuttuja n Vapaa-aika 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Vapaa-aika ei 

vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Vapaa-aika 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Asumistapa 

Ei asu parisuhteessa 

 

181 

 

79,0 

 

11,6 

 

 9,4 

0,229 

Asuu parisuhteessa, EI 
lapsia 

 89 79,8 12,4  7,9 

Asuu parisuhteessa JA 
lapsia 

187 75,9  8,6 15,5 

Tulot/e/kk 

0-999  

 

111 

 

83,8 

 

 9,0 

 

 7,2 

0,141 

1000–1999   83 75,9 10,8 13,3 

2000–2999  75 68,0 20,0 12,0 

3000–4999  102 81,4  5,9 12,7 

5000–7499   65 76,9  9,2 13,8 

7500 ja enemmän  25 88,0  8,0  4,0 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

45–64-vuotiaista nuorempaa ikäryhmää pienempi osuus (5,7 %) koki vapaa-aikansa 

hyvinvointia heikentävänä (taulukko 52). Yleisintä vapaa-ajan kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä tekijänä oli naisilla (7,0 %), ammattikoulututkinnon suoritta-

neilla (8,3 %), joku muu -työtilanteen omaavilla (18,2 %), ei parisuhteessa asuvilla 

(9,5 %) sekä alimpaan tulotasoon kuuluvilla (12,2 %). Vapaa-ajan kokeminen hy-

vinvointia heikentävänä oli yleisintä nuoremman ikäryhmän tapaan joku muu -työ-

tilanteen omaavilla. Vähimmässä määrin näin kokivat yliopistotutkinnon suoritta-

neet (1,3 %). Vapaa-aikaa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkit-

sevä riippuvuus työtilanteen ja tulojen (p = <0,001) kanssa.  

Vapaa-ajan kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä näyttäytyi suhteel-

lisen vähäisenä. Kuten monen muun osa-alueen kohdalla on todettu, myös vapaa-

ajan kokeminen näyttäytyi eri taustaryhmien välillä erilaisena. Nuoremmassa työ-

ikäisten ryhmässä ylimpään tulotasoon kuuluminen vähensi vapaa-ajan kokemista 

hyvinvointia heikentävänä, kun taas vanhemmassa työikäisten ryhmässä ylimpään 

tulotasoon kuuluvat kokivat vapaa-aikansa hyvinvointia heikentävänä tekijänä 

toiseksi yleisimmin heti alimpaan tulotasoon kuuluvien jälkeen. 
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Taulukko 52. Iältään 45–64-vuotiaat: vapaa-ajan vaikutus hyvinvointiin. 

Taustamuuttuja n Vapaa-aika 

edistää 

hyvinvointia 

%² 

Vapaa-aika 

ei vaikuta 

hyvinvointiin 

%² 

Vapaa-aika 

heikentää 

hyvinvointia 

%² 

p-arvo¹ 

Kaikki 493 80,5 13,8  5,7  

Sukupuoli     0,001 

Nainen 329 83,0 10,0  7,0  

Mies 162 75,3 21,6  3,1 

Koulutus     0,011 

Ei ammatillista koulutusta  31 67,7 29,0  3,2  

Ammatillinen kurssi  42 66,7 26,2  7,1 

Ammattikoulututkinto 132 78,0 13,6  8,3 

Opisto-/AMK-tutkinto 200 84,5  9,5  6,0 

Yliopistotutkinto  80 86,3 12,5  1,3 

Työtilanne     <0,001 

Työssä 257 85,6  8,6  5,8  

Työtön  62 62,9 27,4  9,7 

Eläke 130 83,1 14,6  2,3 

Joku muu  22 63,6 18,2 18,2 

Asumistapa     0,013 

Ei asu parisuhteessa 158 72,8 17,7 9,5  

Asuu parisuhteessa, EI lapsia 196 85,2 12,2 2,6 

Asuu parisuhteessa JA lapsia 120 84,2 10,0 5,8 

Tulot/e/kk     <0,001 

0–999 euroa 41 53,7 34,1 12,2  

1000–1999 euroa 77 70,1 24,7 5,2 

2000–2999 euroa 98 84,7 9,2 6,1 

3000–4999 euroa 130 83,8 10,8 5,4 

5000–7499 euroa 89 92,1 4,5 3,4 

7500 ja euroa enemmän 36 77,8 13,9 8,3 

¹ Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

²Prosenttiosuus kaikista ko. taustamuuttujan vastaajista. 

5.3 Hyvinvoinnin osa-alueiden suhde toisiinsa 

Edellä on kuvattu aikuisväestön huolia, hyvinvointia heikentäviä tekijöitä sekä hy-

vinvoinnin heikkenemistä kokevien ihmisten ryhmiä. Tässä yhteydessä tarkastel-

laan vielä hyvinvoinnin eri osa-alueiden suhdetta toisiinsa.  
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5.3.1 Taloudellinen tilanne 

Ikäryhmien välinen vertailu osoitti, että taloudellisen tilanteen kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä tekijänä oli nuorimmassa ikäryhmässä muita yleisemmin yh-

teydessä minämyötätuntoon (23,4 %) ja vapaa-aikaan (21,1 %) (taulukko 53).  

Taulukko 53. Taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa 

muiden hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Taloudellinen 

tilanne 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

 

Asu1 

 

 

 

Ask1 

 

 

 

Pal1 

 

 

 

Ihm1 

 

 

 

Yks1 

 

 

 

Yhk1 

 

 

 

Fyy1 

 

 

 

Mim1 

 

 

 

Eli1 

 

 

 

Työ1 

 

 

 

Opi1 

 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 145 135 135 147 144 132 158 154 145 58 72 142 

%3 11,0 11,1 17,0 12,2 9,7 20,5 29,7 23,4 28,3 32,8 11,1 21,1 

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,020 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,012 <0,001 

45–64-v.  

n2 133 121 124 130 138 124 140 138 130 55 14 130 

%3 16,5 19,0 24,2 17,7 18,8 40,3 36,4 23,2 32,3 34,5 21,4 15,4 

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,142 <0,001 

65-v ja vanh.  

n2 37 36 35 38 41 39 41 40 39    

%3 16,2 16,7 34,3 7,9 14,6 23,1 29,3 12,5 7,7    

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,046 <0,001    

1 Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan 

palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ = Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = 

Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys 

heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat heikentävät 

hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 = Vapaa-

aika heikentää hyvinvointia 
2 Taloudellisen tilanteen hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

Iältään 65-vuotiaat ja vanhemmat liittivät sen muita yleisemmin asuinympäristön 

palvelujen saatavuuteen (34,3 %) kohdistuviin vastaaviin kokemuksiin. Iältään 45–

64-vuotiailla taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli 

muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä kaikkiin muihin osa-alueisiin kohdistetta-

viin vastaaviin kokemuksiin. Ikäryhmittäisen tarkastelun mukaan kyseinen koke-
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mus oli nuorimmassa ikäryhmässä yleisimmin yhteydessä työhön (32,8 %), kes-

kimmäisessä ikäryhmässä yhteiskuntaan (40,3 %) ja vanhimmassa ikäryhmässä 

palvelujen saatavuuteen (34,3 %) liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuk-

siin. 

Taloudellista tilannetta koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-

alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi yksinäisyyden (p = 0,020) ja 

opiskelun (p = 0,012) kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla taloudellista tilannetta kos-

kevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus muiden, paitsi 

opiskelun (p = 0,142) kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhempien taloudellista tilannetta 

koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin 

muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi mi-

nämyötätuntoon (p = 0,046). 

5.3.2 Asuminen 

Asunto 

Asunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli nuorimmassa ikäryh-

mässä muita yleisemmin yhteydessä vapaa-aikaan (39,1 %) kohdistettaviin vastaa-

viin kokemuksiin (taulukko 54). Iältään 65-vuotiailla ja vanhemmilla asunnon ko-

keminen hyvinvointia heikentävänä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä ta-

loudellisen tilanteen vastaaviin kokemuksiin. 45–64-vuotiailla asunnon kokeminen 

hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä 

kaikkiin muihin osa-alueisiin kohdistettaviin vastaaviin kokemuksiin. Ikäryhmit-

täisen tarkastelun mukaan kyseinen kokemus oli kaikissa ikäryhmissä yleisimmin 

yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen kohdistettaviin hyvinvoinnin heikkenemis-

kokemuksiin.  

Asuntoa koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erittäin 

merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin 

kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi fyysisen terveyden (p = 0,010), yksinäi-

syyden (p = 0,059) ja opiskelun (p = 0,080) kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla asun-

toa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus muiden, 

paitsi työn (p = 0,001) kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhempien asuntoa koskevilla ko-
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kemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin hyvin-

voinnin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi fyysisen terveyden 

(p = 0,005), minämyötätunnon (p = 0,013) ja yksinäisyyden (p = 0,062) kanssa. 

Taulukko 54. Asunnon kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa muiden hyvin-

voinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Asunto 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yks1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Työ1 

 

 

Opi1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 24 21 24 22 22 21 26 26 23 12 7 23 

%3 66,7 19,0 12,5 22,7 9,1 19,0 23,1 23,1 21,7 25,0 0,0 39,1 

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,059 <0,001 0,010 <0,001 <0,001 <0,001 0,080 <0,001 

45–64-v.  

n2 30 24 25 29 29 29 29 30 26 10  26 

%3 73,3 37,5 48,0 31,0 20,7 44,8 41,4 36,7 61,5 30,0  34,6 

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001  <0,001 

65-v ja vanh. 

n2 8 10 9 8 11 12 10 9 9    

%3 75,0 20,0 22,2 12,5 18,2 8,3 40,0 11,1 22,2    

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,062 <0,001 0,005 0,013 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Ask¹ = Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = 

Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ = Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, 

Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen 

terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat 

heikentävät hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 

= Vapaa-aika heikentää hyvinvointia 
2 Asunnon hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

Asuinkunta 

Asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli nuorimmassa ikä-

ryhmässä muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä ihmissuhteiden (23,1 %), yksi-

näisyyden (23,1 %), työn (60,0 %) ja vapaa-ajan (23,1 %) kokemiseen hyvinvoin-

nin heikentäjänä (taulukko 55). Iältään 45–64-vuotiailla asuinkunnan kokeminen 

hyvinvointia heikentävänä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä kaikkiin 

muihin osa-alueisiin kohdistettaviin vastaaviin kokemuksiin.  
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Taulukko 55. Asuinkunnan kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa muiden 

hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Asuinkunta 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yks1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Työ1 

 

 

Opi1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 25 25 25 26 24 26 24 25 26 10 10 26 

%3 60,0 16,0 44,0 23,1 23,1 50,0 26,9 16,0 34,6 60,0 20,0 23,1 

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,102 <0,001 <0,001 <0,001 0,196 0,001 

45–64-v.  

n2 36 33 34 32 35 34 37 36 32 15  33 

%3 63,9 27,3 70,6 18,8 11,4 73,5 40,5 27,8 37,5 26,7  15,2 

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006  <0,001 

65-v ja vanh. 

n2 12 14 11 15 14 14 14 14 13    

%3 50,0 14,3 45,5 6,7 7,1 35,7 35,7 7,1 7,7    

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,196 <0,001 <0,001 0,026 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Pal¹ = 

Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ = Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, 

Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen 

terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat 

heikentävät hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, 

Vap1 = Vapaa-aika heikentää hyvinvointia 
2 Asuinkunnan hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

Ikäryhmittäisen tarkastelun mukaan asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heiken-

tävänä tekijänä oli nuorimmassa ikäryhmässä yleisimmin yhteydessä taloudelliseen 

tilanteeseen (60,0 %) ja työhön (60,0 %), keskimmäisessä ikäryhmässä yhteiskun-

taan (73,5 %) ja vanhimmassa ikäryhmässä taloudelliseen tilanteeseen (50,0 %) 

liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. 

Asuinkuntaa koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erittäin 

merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin 

kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi yksinäisyyden (p = 0,001), vapaa-ajan 

(p = 0,001), fyysisen terveyden (p = 0,102) ja opiskelun (p = 0,196) kanssa. Iältään 

45–64-vuotiailla asuinkuntaa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä riippuvuus muiden, paitsi yksinäisyyden (p = 0,002) ja työn (p = 0,006) 
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kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhempien asuinkuntaa koskevilla kokemuksilla oli ti-

lastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-aluei-

siin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi minämyötätunnon (p = 0,026) ja yk-

sinäisyyden (p = 0,196) kanssa. 

5.3.3 Asuinkunnan palveluiden saatavuus 

Asuinkunnan palveluiden saatavuuden kokeminen hyvinvointia heikentävänä teki-

jänä oli nuorimmassa ikäryhmässä muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä talou-

dellisen tilanteen (82,1 %), työn (50,0 %) ja vapaa-ajan (30,0 %) kokemiseen hy-

vinvointia heikentävänä (taulukko 56). 45–64-vuotiailla asuinkunnan palveluiden 

saatavuuden kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli muita ikäryhmiä 

yleisemmin yhteydessä kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettaviin 

vastaaviin kokemuksiin. Ikäryhmittäisen tarkastelun mukaan kyseinen kokemus oli 

nuorimmassa (82,1 %) ja vanhimmassa ikäryhmässä (70,6 %) yleisimmin yhtey-

dessä taloudelliseen tilanteeseen ja keskimmäisessä ikäryhmässä yhteiskuntaan 

(72,3 %) liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. 

Asuinkunnan palveluiden saatavuutta koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuo-

tiailla tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) muihin hyvinvoin-

nin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi minämyötätunnon (p = 

0,001), ihmissuhteiden (p = 0,004), opiskelun (p = 0,023), fyysisen terveyden (p = 

0,119) ja yksinäisyyden (p = 0,306) kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla asuinkunnan 

palveluiden saatavuutta koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkit-

sevä riippuvuus muiden, paitsi työn (p = 0,003) kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhem-

pien asuinkuntaa koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riip-

puvuus kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten 

kanssa, paitsi minämyötätunnon (p = 0,037) ja yksinäisyyden (p = 0,086) kanssa.  
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Taulukko 56. Asuinkunnan palveluiden saatavuuden kokeminen hyvinvoinnin heikentä-

jänä suhteessa muiden hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Asuinkunnan 

palvelujen 

saatavuus 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

 

 

Tal1 

 

 

 

 

Asu1 

 

 

 

 

Ask1 

 

 

 

 

Ihm1 

 

 

 

 

Yks1 

 

 

 

 

Yhk1 

 

 

 

 

Fyy1 

 

 

 

 

Mim1 

 

 

 

 

Eli1 

 

 

 

 

Työ1 

 

 

 

 

Opi1 

 

 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 
28 31 29 31 30 27 32 31 30 14 14 30 

%3 
82,1 9,7 37,9 16,1 10,0 55,6 31,3 25,8 40,0 50,0 28,6 30,0 

p-arvo4 
<0,001 <0,001 <0,001 0,004 0,306 <0,001 0,119 0,001 <0,001 <0,001 0,023 <0,001 

45–64-v.  

n2 
45 43 44 43 46 47 47 46 42 19  44 

%3 
66,7 27,9 54,5 23,3 21,7 72,3 40,4 26,1 40,5 15,8  15,9 

p-arvo4 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003  <0,001 

65-v ja vanh. 

n2 
17 16 12 17 19 18 20 19 19    

%3 
70,6 12,5 41,7 5,9 15,8 27,8 35,0 10,5 15,8    

p-arvo4 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,086 <0,001 <0,001 0,037 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Ihm¹ = Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys 

heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys heikentää 

hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat heikentävät hyvinvointia, Työ1 

= Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 = Vapaa-aika heikentää 

hyvinvointia 
2 Asuinkunnan palvelujen saatavuuden hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

5.3.4 Ihmissuhteet ja yksinäisyys 

Ihmissuhteet 

Ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli nuorimmassa 

ikäryhmässä muita yleisemmin yhteydessä minämyötätunnon (41,4 %), työn 

(64,7 %) ja vapaa-ajan (40,0 %) sekä vanhimmassa ikäryhmässä asuinkunnan 

(25,0 %), yksinäisyyden (40,0 %) ja fyysisen terveyden (60,0 %) kokemiseen hy-
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vinvointia heikentävänä tekijänä (taulukko 57). Iältään 45–64-vuotiailla ihmissuh-

teiden kokeminen hyvinvointia heikentävinä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yh-

teydessä kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettaviin vastaaviin 

koke-muksiin. Vanhimman ikäryhmän osuudet ovat ainoastaan suuntaa antavia, 

sillä siinä osa-alueiden yhteistarkastelussa molemmat osa-alueet koki hyvinvointia 

heikentävinä vain muutama ikäryhmän vastaaja. 

Ikäryhmittäisen tarkastelun mukaan ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia hei-

kentävinä tekijöinä oli nuorimmassa ikäryhmässä yleisimmin yhteydessä työhön 

(64,7 %) ja keskimmäisessä (79,3 %) sekä vanhimmassa (60,0 %) ikäryhmässä talou-

delliseen tilanteeseen liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. Lisäksi se oli 

vanhimmassa ikäryhmässä yhtä lailla yhteydessä fyysiseen terveyteen (60,0 %) liitet-

täviin vastaaviin kokemuksiin. 

Taulukko 57. Ihmissuhteiden kokeminen hyvinvoinnin heikentäjinä suhteessa muiden 

hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Ihmissuhteet 

heikentävät 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Yks1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Työ1 

 

 

Opi1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  
n2 

31 30 27 28 29 28 31 29 29 17 12 30 
%3 

58,1 16,7 22,2 17,9 24,1 32,1 35,5 41,4 41,4 64,7 16,7 40,0 
P-arvo4 

<0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,023 <0,001 

45–64-v.  
n2 

29 29 28 28 30 29 29 29 28 17  28 
%3 

79,3 31,0 21,4 35,7 30,0 48,3 37,9 17,2 53,6 35,3  39,3 
P-arvo4 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001  <0,001 

65-v ja vanh. 
n2 

5 4 4 3 5 4 5 5 5    
%3 

60,0 25,0 25,0 33,3 40,0 25,0 60,0 40,0 40,0    
p-arvo4 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,020 <0,001 0,001 <0,001 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Yks¹ 

= Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yht¹ = Yhteiskunta heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys 

heikentää hyvinvointia, Min¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat heikentävät 

hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 = Vapaa-

aika heikentää hyvinvointia 
2 Ihmissuhteet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 
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Ihmissuhteita koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erittäin mer-

kitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistet-

tavien kokemusten kanssa, paitsi asuinkunnan palveluiden saatavuuden (p = 0,004) ja 

opiskelun (p = 0,023) kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla ihmissuhteita koskevilla koke-

muksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus muiden, paitsi minämyötätun-

non (p = 0,004) kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhempien ihmissuhteita koskevilla koke-

muksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin hyvinvoinnin 

osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi fyysisen terveyden (p = 0,001) 

ja yksinäisyyden (p = 0,020) kanssa. 

Yksinäisyys 

Yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli iältään 18–44-vuoti-

ailla muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä asuinkunnan (24,0 %), ihmissuhteiden 

(30,4 %), työn (62,5 %) ja vapaa-ajan (27,3 %) kokemiseen hyvinvointia heikentävänä 

(taulukko 58). Iältään 45–64-vuotiailla yksinäisyyden kokeminen hyvinvointia heiken-

tävänä tekijänä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä taloudellisen tilanteen 

(68,4 %), asunnon (15,8 %), palveluiden saatavuuden (25,6 %), yhteiskunnan (35,1 %), 

fyysisen terveyden (46,2 %), minämyötätunnon (43,6 %) ja elintapojen (41,7 %) vas-

taaviin kokemuksiin. Ikäryhmittäisen tarkastelun mukaan yksinäisyyden kokeminen 

hyvinvointia heikentävänä oli nuorimmassa ikäryhmässä yleisimmin yhteydessä työ-

hön (62,5 %) ja keskimmäisessä (68,4 %) sekä vanhimmassa (33,3 %) ikäryhmässä 

taloudelliseen tilanteeseen liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. 

Yksinäisyyttä koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erit-

täin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) ihmissuhteisiin, yhteiskuntaan, mi-

nämyötätuntoon, elintapoihin sekä vapaa-aikaan kohdistettavien kokemusten 

kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla yksinäisyyttä koskevilla kokemuksilla oli tilastol-

lisesti erittäin merkitsevä riippuvuus muiden, paitsi asuinkunnan (p = 0,002) ja työn 

(p = 0,002) kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhempien yksinäisyyttä koskevilla koke-

muksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) taloudelliseen 

tilanteeseen, fyysiseen terveyteen ja minämyötätuntoon kohdistettavien kokemus-

ten kanssa. 
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Taulukko 58. Yksinäisyyden kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa muiden 

hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Yksinäisyys 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Työ1 

 

 

Opi1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 
24 24 25 22 23 22 23 22 22 8 11 22 

%3 
58,3 8,3 24,0 13,6 30,4 31,8 21,7 40,9 40,9 62,5 27,3 27,3 

P-arvo4 
0,020 0,059 0,001 0,306 <0,001 <0,001 0,017 <0,001 <0,001 0,002 0,033 <0,001 

45–64-v.  

n2 
38 38 36 39 39 37 39 39 36 14  39 

%3 
68,4 15,8 11,1 25,6 23,1 35,1 46,2 43,6 41,7 57,1  20,5 

P-arvo4 
<0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002  <0,001 

65-v ja vanh.  

n2 
18 18 16 17 20 18 21 19 19    

%3 
33,3 11,1 6,3 17,6 10,0 5,6 28,6 26,3 21,1    

p-arvo4 
<0,001 0,062 0,196 0,086 0,020 0,136 <0,001 <0,001 0,016    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen 

terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat 

heikentävät hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 

= Vapaa-aika heikentää hyvinvointia 
2 Yksinäisyyden hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

5.3.5 Yhteiskunta 

Yhteiskunnan kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli nuorimmassa ikäryh-

mässä muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä vapaa-ajan (21,4 %) kokemiseen hy-

vinvointia heikentävänä (taulukko 59). Iältään 45–64-vuotiailla yhteiskunnan kokemi-

nen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä 

kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettaviin vastaaviin kokemuksiin. 

Kyseinen kokemus oli kaikissa ikäryhmissä yleisimmin yhteydessä taloudelliseen ti-

lanteeseen liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. 

Yhteiskuntaa koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erittäin 

merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdis-

tettavien kokemusten kanssa, paitsi fyysisen terveyden (p = 0,002) ja minämyötätunnon 
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(p = 0,020) kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla yhteiskuntaa koskevilla kokemuksilla oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin 

kohdistettaviin kokemuksiin. 65-vuotiaiden ja vanhempien yhteiskuntaa koskevilla ko-

kemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin hyvinvoin-

nin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi fyysisen terveyden (p = 

0,035), minämyötätunnon (p = 0,007) ja yksinäisyyden (p = 0,136) kanssa. 

Taulukko 59. Yhteiskunnan kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa muiden 

hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Yhteiskunta 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yks1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Työ1 

 

 

Opi1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 40 43 43 41 43 43 44 43 44 23 18 42 

%3 67,5 9,3 27,9 36,6 20,9 16,3 31,8 23,3 29,5 39,1 27,8 21,4 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,020 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

45–64-v.  

n2 64 66 62 65 62 67 68 66 64 31  63 

%3 78,1 19,7 40,3 52,3 22,6 19,4 41,2 28,8 46,9 41,9  20,6 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 

65-v ja 

vanh. 

 

n2 19 16 18 17 17 19 19 18 17    

%3 47,4 6,3 27,8 29,4 5,9 5,3 21,1 16,7 11,8    

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,136 0,035 0,007 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen 

terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat heikentävät 

hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 = Vapaa-

aika heikentää hyvinvointia 
2 Yhteiskunnan hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 
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5.3.6 Fyysinen terveys 

Fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli 18–44-vuo-

tiailla muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä taloudellisen tilanteen (56,6 %), ih-

missuhteiden (12,8 %), minämyötätunnon (33,0 %), työn (34,1 %) ja vapaa-ajan 

(20,0 %) kokemiseen hyvinvointia heikentävänä (taulukko 60). Iältään 65-vuoti-

ailla ja vanhemmilla fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia heikentävänä te-

kijänä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä palveluiden saatavuuden 

(20,6 %) vastaaviin kokemuksiin. Keskimmäisessä ikäryhmässä fyysisen tervey-

den kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli muita ikäryhmiä yleisempää 

kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettaviin vastaaviin kokemuksiin. 

Ikäryhmittäisen tarkastelun mukaan fyysisen terveyden kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä tekijänä oli nuorimmassa (56,6 %) ja vanhimmassa (34,3 %) ikäryh-

mässä yleisimmin yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen ja keskimmäisessä ikä-

ryhmässä elintapoihin (48,0 %) liittyviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. 

Fyysistä terveyttä koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) taloudelliseen tilanteeseen, ihmissuh-

teisiin, minämyötätuntoon, elintapoihin ja vapaa-aikaan kohdistettaviin vastaaviin 

kokemuksiin. Iältään 45–64-vuotiailla fyysistä terveyttä koskevilla kokemuksilla 

oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-

alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi työn (p = 0,001) ja vapaa-ajan 

(p = 0,002) kanssa. Iältään 65-vuotiaiden ja vanhempien fyysistä terveyttä koske-

villa kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin 

hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi asunnon (p = 

0,005), ihmissuhteiden (p = 0,001) ja yhteiskunnan (p = 0,035) kanssa. 
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Taulukko 60. Fyysisen terveyden kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa mui-

den hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Fyysinen 

terveys 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

 

Tal1 

 

 

 

Asu1 

 

 

 

Ask1 

 

 

 

Pal1 

 

 

 

Ihm1 

 

 

 

Yks1 

 

 

 

Yhk1 

 

 

 

Mim1 

 

 

 

Eli1 

 

 

 

Työ1 

 

 

 

Opi1 

 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 83 82 81 81 86 85 73 88 84 41 32 85 

%3 56,6 7,3 8,6 12,3 12,8 5,9 19,2 33,0 38,1 34,1 12,5 20,0 

P-arvo4 <0,001 0,010 0,102 0,119 <0,001 0,017 0,002 <0,001 <0,001 0,061 0,016 <0,001 

45–64-v.  

n2 107 103 95 95 102 103 99 109 102 52  105 

%3 47,7 11,7 15,8 20,0 10,8 17,5 28,3 27,5 48,0 30,8  11,4 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001  0,002 

65-v ja vanh.  

n2 35 35 32 34 36 36 33 36 36    

%3 34,3 11,4 15,6 20,6 8,3 16,7 12,1 25,0 25,0    

p-arvo4 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,035 <0,001 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta 

heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat heikentävät 

hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 = Vapaa-

aika heikentää hyvinvointia 
2 Fyysisen terveyden hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

5.3.7 Minämyötätunto 

Minämyötätunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli 18–44-vuoti-
ailla muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä taloudellisen tilanteen (63,2 %), ih-
missuhteiden (21,1 %), työn (47,6 %) ja vapaa-ajan (24,6 %) kokemiseen hyvin-
vointia heikentävänä (taulukko 61). Vanhimmassa ikäryhmässä minämyötätunnon 
kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yh-
teydessä yksinäisyyden (33,3 %) ja fyysisen terveyden (64,3 %) vastaviin koke-
muksiin. Minämyötätunnon kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli muita ikä-
ryhmiä yleisempää muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettavien vastaavien 
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kokemusten kanssa. Ikäryhmittäisen tarkastelun mukaan minämyötätunnon koke-
minen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli nuorimmassa (63,2 %) ja keskimmäi-
sessä (60,4 %) ikäryhmässä yleisimmin yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen ja 
vanhimmassa ikäryhmässä fyysiseen terveyteen (64,3 %) liitettäviin hyvinvoinnin 
heikkenemiskokemuksiin. 

Minämyötätuntoa koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti 
erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alu-
eisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi palveluiden saatavuuden (p = 
0,001), yhteiskunnan (p = 0,002), työn (p = 0,002) ja opiskelun (p = 0,783) kanssa.  

Taulukko 61. Minämyötätunnon kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa mui-

den hyvinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Minämyötä-

tunto 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

 

Tal1 

 

 

 

Asu1 

 

 

 

Ask1 

 

 

 

Pal1 

 

 

 

Ihm1 

 

 

 

Yks1 

 

 

 

Yhk1 

 

 

 

Fyy1 

 

 

 

Eli1 

 

 

 

Työ1 

 

 

 

Opi1 

 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 57 54 51 57 57 58 56 61 57 21 27 57 

%3 63,2 11,1 7,8 14,0 21,1 15,5 17,9 47,5 45,6 47,6 7,4 24,6 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,020 <0,001 <0,001 0,002 0,783 <0,001 

45–64-v.  

n2 53 49 49 48 51 55 51 55 52 20  52 

%3 60,4 22,4 20,4 25,0 9,8 30,9 37,3 54,5 51,9 40,0  13,5 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,008  <0,001 

65-v ja 

vanh. 

 

n2 15 14 14 13 14 15 14 14 14    

%3 33,3 7,1 7,1 15,4 14,3 33,3 21,4 64,3 35,7    

p-arvo4 0,046 0,013 0,026 0,037 <0,001 <0,001 0,007 <0,001 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta 

heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys heikentää hyvinvointia, Eli¹ = Elintavat heikentävät 

hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 = Vapaa-

aika heikentää hyvinvointia 
2 Minämyötätunnon hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 
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Iältään 45–64-vuotiailla minämyötätuntoa koskevilla kokemuksilla oli tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä riippuvuus kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin 

kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi ihmissuhteiden (p = 0,004) ja työn (p = 

0,008) kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhempien minämyötätuntoa koskevilla koke-

muksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) ihmissuhtei-

siin, yksinäisyyteen, fyysiseen terveyteen ja elintapoihin. 

5.3.8 Elintavat 

Elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli iältään 18–44-vuo-

tiailla muita ikäryhmiä yleisemmin yhteydessä taloudellisen tilanteen (59,4 %), mi-

nämyötätunnon (34,7 %) ja vapaa-ajan (34,3 %) kokemiseen hyvinvointia heiken-

tävänä (taulukko 62). Iältään 45–64-vuotiailla elintapojen kokeminen hyvinvointia 

heikentävinä tekijöinä oli muita ikäryhmiä yleisempää asunnon (17,8 %), asuin-

kunnan (14,6 %), ihmissuhteiden (17,0 %), yhteiskunnan (34,1 %) ja työn (39,6 %) 

vastaaviin kokemuksiin. Iältään 65-vuotiailla ja vanhemmilla elintapojen kokemi-

nen hyvinvointia heikentävinä tekijöinä oli muita ikäryhmiä yleisemmin yhtey-

dessä palveluiden saatavuuden (23,1 %), yksinäisyyden (26,7 %) ja fyysisen ter-

veyden (56,3 %) kokemiseen hyvinvointia heikentävinä. Ikäryhmittäisen tarkaste-

lun mukaan elintapojen kokeminen hyvinvointia heikentävinä oli nuorimmassa ikä-

ryhmässä yleisimmin yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen (59,4 %) ja keskim-

mäisessä (53,3 %) sekä vanhimmassa (56,3 %) ikäryhmässä fyysiseen terveyteen 

liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin. 

Elintapoja koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erittäin 

merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin 

kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi työn (p = 0,010) ja opiskelun (p = 0,001) 

kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla elintapoja koskevilla kokemuksilla oli tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-

alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa. 65-vuotiaiden ja vanhempien elinta-

poja koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus (p = 

<0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten 

kanssa, paitsi yksinäisyyden (p = 0,016) kanssa.  
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Taulukko 62. Elintapojen kokeminen hyvinvoinnin heikentäjinä suhteessa muiden hy-

vinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Elintavat 

heikentävät 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yks1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Työ1 

 

 

Opi1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 69 64 63 66 72 69 59 75 75 27 27 70 

%3 59,4 7,8 14,3 18,2 16,7 13,0 22,0 42,7 34,7 33,3 18,5 34,3 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,001 <0,001 

45–64-v.  

n2 91 90 82 87 88 89 88 92 92 53  90 

%3 46,2 17,8 14,6 19,5 17,0 16,9 34,1 53,3 29,3 39,6  17,8 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 

65-v ja 

vanh. 

 

n2 15 16 12 13 17 15 16 16 16    

%3 20,0 12,5 8,3 23,1 11,8 26,7 12,5 56,3 31,1    

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,016 <0,001 <0,001 <0,001    

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta 

heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto 

heikentää hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, Vap1 

= Vapaa-aika heikentää hyvinvointia 
2 Elintavat hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

5.3.9 Työ 

Työn kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli 18–44-vuotiailla vanhempaa 

työikäisten ryhmää yleisemmin yhteydessä asuinkunnan (13,6 %), palveluiden saata-

vuuden (15,9 %), ihmissuhteiden (22,4 %), minämyötätunnon (20,0 %) ja vapaa-ajan 

(26,5 %) kokemiseen hyvinvointia heikentävänä (taulukko 63). Ikäryhmittäisen tarkas-

telun mukaan työn kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli nuoremmassa työikäisten 

ikäryhmässä yleisimmin yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen (38,8 %) ja vanhem-

massa ikäryhmässä elintapoihin (50,0 %) liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskoke-

muksiin. 



 

174 

Taulukko 63. Työn kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa muiden hyvinvoin-

nin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Työ 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yks1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Opi1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 49 52 44 44 49 47 42 51 50 51 14 49 

%3 38,8 5,8 13,6 15,9 22,4 10,6 21,4 27,5 20,0 17,6 14,3 26,5 

P-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,061 0,002 0,010 0,156 <0,001 

45–64-v.  

n2 43 44 38 39 42 46 41 47 46 42  46 

%3 44,2 6,8 10,5 7,7 14,3 17,4 31,7 34,0 17,4 50,0  15,2 

p-arvo4 <0,001 0,001 0,006 0,003 <0,001 0,002 <0,001 0,001 0,008 <0,001  0,007 

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta 

heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto 

heikentää hyvinvointia, Eli1 = Elintavat heikentävät hyvinvointia, Opi1 = Opiskelu heikentää hyvinvointia, 

Vap1 = Vapaa-aika heikentää hyvinvointia 
2 Työn hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

Työtä koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erittäin merkitsevä 

riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistettavien ko-

kemusten kanssa, paitsi yksinäisyyden (p = 0,002), minämyötätunnon (p = 0,002), elin-

tapojen (p = 0,010), fyysisen terveyden (p = 0,061) ja opiskelun (p = 0,156) kanssa. 

Iältään 45–64-vuotiailla työtä koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti erittäin merkit-

sevä riippuvuus (p = <0,001) taloudelliseen tilanteeseen, ihmissuhteisiin, yhteiskuntaan 

ja elintapoihin. 

5.3.10 Opiskelu 

Opiskelun kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli 18–44-vuotiailla yleisimmin 

yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen (57,1 %) liitettäviin hyvinvoinnin heikke-

nemiskokemuksiin (taulukko 64). 

Iältään 18–44-vuotiailla opiskelua koskevilla kokemuksilla oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) yhteiskunnan kanssa. 
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Taulukko 64. Opiskelun kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa muiden hyvin-

voinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Opiskelu 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yks1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Työ1 

 

 

Vap1 

18–44-v.  

n2 14 14 15 15 14 14 14 15 15 13 6 13 

%3 57,1 0,0 13,3 26,7 14,3 21,4 35,7 26,7 13,3 38,5 33,3 30,8 

p-arvo4 0,012 0,080 0,196 0,023 0,023 0,033 <0,001 0,016 0,783 0,001 0,156 0,005 

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta 

heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto 

heikentää hyvinvointia, Eli1 = Elintavat heikentävät hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Vap1 = 

Vapaa-aika heikentää hyvinvointia 
2 Opiskelun hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus  
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

5.3.11 Vapaa-aika 

Vapaa-ajan kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli nuoremmassa työ-

ikäisten ryhmässä vanhempaa työikäisten ryhmää yleisemmin yhteydessä mi-

nämyötätunnon (29,2 %) ja työn (41,9 %) kokemiseen hyvinvointia heikentävänä 

(taulukko 65). Iältään 45–64-vuotiailla vapaa-ajan kokeminen hyvinvointia heiken-

tävänä tekijänä oli nuorempaa ikäryhmää yleisemmin yhteydessä kaikkiin muihin 

osa-alueisiin kohdistettaviin vastaaviin kokemuksiin. Ikäryhmittäisen tarkastelun 

mukaan vapaa-ajan kokeminen hyvinvointia heikentävänä oli sekä nuoremmassa 

(62,5 %) että vanhemmassa (80,0 %) työikäisten ikäryhmässä yleisimmin yhtey-

dessä taloudelliseen tilanteeseen liitettäviin hyvinvoinnin heikkenemiskokemuk-

siin. 

Vapaa-aikaa koskevilla kokemuksilla oli 18–44-vuotiailla tilastollisesti erittäin 

merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin 

kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi asuinkunnan (p = 0,001) ja opiskelun (p 

= 0,005) kanssa. Iältään 45–64-vuotiailla vapaa-aikaa koskevilla kokemuksilla oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus (p = <0,001) kaikkiin muihin hyvin-

voinnin osa-alueisiin kohdistettavien kokemusten kanssa, paitsi fyysisen terveyden 

(p = 0,002) ja työn (p = 0,007) kanssa. 
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Taulukko 65. Vapaa-ajan kokeminen hyvinvoinnin heikentäjänä suhteessa muiden hy-

vinvoinnin osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 

Vapaa-aika 

heikentää 

hyvinvointia 

 

 

Tal1 

 

 

Asu1 

 

 

Ask1 

 

 

Pal1 

 

 

Ihm1 

 

 

Yks1 

 

 

Yhk1 

 

 

Fyy1 

 

 

Mim1 

 

 

Eli1 

 

 

Työ1 

 

 

Opi1 

18–44-v.  

n2 48 50 46 46 49 49 42 51 48 49 31 13 

%3 62,5 18,0 13,0 19,6 24,5 12,2 21,4 33,3 29,2 49,0 41,9 30,8 

P-arvo4 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 

45–64-v.  

n2 25 26 21 26 26 28 25 28 28 26 19  

%3 80,0 34,6 23,8 26,9 42,3 28,6 52,0 42,9 25,0 61,5 36,8  

p-arvo4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,007  

1 Tal¹ = Taloudellinen tilanne heikentää hyvinvointia, Asu¹ = Asunto heikentää hyvinvointia, Ask¹ = 

Asuinkunta heikentää hyvinvointia, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen saatavuus heikentää hyvinvointia, Ihm¹ 

= Ihmissuhteet heikentävät hyvinvointia, Yks¹ = Yksinäisyys heikentää hyvinvointia, Yhk¹ = Yhteiskunta 

heikentää hyvinvointia, Fyy¹ = Fyysinen terveys heikentää hyvinvointia, Mim¹ = Minämyötätunto 

heikentää hyvinvointia, Eli1 = Elintavat heikentävät hyvinvointia, Työ1 = Työ heikentää hyvinvointia, Opi1 

= Opiskelu heikentää hyvinvointia 
2 Vapaa-ajan hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien lukumäärä 
3 Molemmat osa-alueet hyvinvoinnin heikentäjänä kokevien prosenttiosuus 
4 Khiin neliötesti: p-arvo 0,001-0,050: tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, p-arvo < 0,001: tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riippuvuus. 

Seuraavassa luvussa esitetään yhteenveto keskeisistä tuloksista. 
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6 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

Tutkimuksen keskeiset tulokset on koottu kuvioon 3.  

 

 

Kuvio 3. Yhteenveto tuloksista. 

Eri-ikäiset aikuiset kokevat huolia, jotka liittyvät hyvinvoinnin Having-ulottuvuu-

dessa taloudelliseen tilanteeseen, asumiseen ja asuinkunnan palveluihin, Loving-
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ulottuvuudessa ihmissuhteisiin ja yhteiskuntaan, Being-ulottuvuudessa fyysiseen 

terveyteen ja minämyötätuntoon sekä elintapoihin ja Doing-ulottuvuudessa työhön, 

opiskeluun ja vapaa-aikaan (liitetaulukko 1). 

18–44-vuotiaista 34 % pitää yleisimmin hyvinvointiaan heikentävänä tekijänä 

taloudellista tilannetta. Iältään 18–44-vuotiaista 22 % pitää tällaisena työtä ja 18 % 

fyysistä terveyttä (liitetaulukko 2). Iältään 45–64-vuotiaista 29 % pitää nuorempien 

tapaan yleisimmin hyvinvointiaan heikentävänä tekijänä taloudellista tilannetta. 

Tämän ikäisistä 22 % pitää yleisimpänä hyvinvoinnin heikentäjänä fyysistä ter-

veyttä ja 19 % elintapoja. 65-vuotiaista ja vanhemmista 15 % pitää yleisimmin hy-

vinvointinsa heikentäjänä niin ikään taloudellista tilannetta. Vanhimmasta ikäryh-

mästä 12 % pitää tällaisena fyysistä terveyttä ja 8 % yhteiskuntaa.  

Ikäryhmien keskinäinen vertailu osoittaa, että taloudellinen tilanne ja fyysinen 

terveys ovat kolmen yleisimmän hyvinvointia heikentävän tekijän joukossa kai-

kissa ikäryhmissä. Taloudellinen tilanne, ihmissuhteet, minämyötätunto, työ sekä 

vapaa-aika koetaan nuorimmassa ikäryhmässä muita ikäryhmiä yleisemmin hyvin-

voinnin heikentäjinä. Keskimmäisessä ikäryhmässä tällaisina koetaan muita ylei-

semmin asunto, asuinkunta, palveluiden saatavuus, yksinäisyys, yhteiskunta, fyy-

sinen terveys sekä elintavat. Vanhimmassa ikäryhmässä mikään hyvinvoinnin osa-

alue ei tuota kokemuksia hyvinvoinnin heikkenemisestä muita ikäryhmiä yleisem-

min. 

18–44-vuotiailla hyvinvointia heikentäviä kokemuksia ilmenee yleisimmin 

naisilla, ammattikoulututkinnon suorittaneilla, työttömillä, parisuhteessa ilman lap-

sia asuvilla ja toiseksi alimpaan tulotasoon kuuluvilla (liitetaulukko 3). Miehet ko-

kevat naisia yleisemmin kaikki Loving-ulottuvuuden osa-alueet hyvinvointiaan 

heikentävinä. Yliopistotutkinnon suorittaneet kokevat toiseksi yleisimmin hyvin-

voinnin osa-alueet hyvinvointia heikentävinä heti ammattikoulututkinnon suoritta-

neiden jälkeen. He kokevat muita ryhmiä yleisemmin palveluiden saatavuuden ja 

vapaa-ajan hyvinvointia heikentävinä tekijöinä. Työttömät kokevat lähes kaikki hy-

vinvoinnin osa-alueet muita yleisemmin hyvinvointia heikentävinä. Poikkeuksen 

muodostavat asunto, fyysinen terveys ja vapaa-aika. Ylimpään tulotasoon kuuluvat 

kokevat muita yleisemmin fyysisen terveyden ja opiskelun hyvinvointia heikentä-

vinä. Hyvinvoinnin heikkenemistä ilmenee 18–44-vuotiaiden parissa vähimmässä 

määrin miehillä, opisto-/AMK-tutkinnon suorittaneilla, työssä käyvillä, ei parisuh-

teessa asuvilla ja tarkastelun ylimpään tulotasoon kuuluvilla. 

45–64-vuotiaista hyvinvoinnin heikkenemistä kokevat yleisimmin naiset, am-

matillisen kurssin suorittaneet, joku muu -työtilanteen omaavat, ei parisuhteessa 
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asuvat ja tarkastelun alimpaan tulotasoon kuuluvat (liitetaulukko 4). Nuoremman 

ikäryhmän tapaan myös tässä ikäryhmässä miehet kokevat naisia yleisemmin yksi-

näisyyden hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Edellisestä ikäryhmästä poiketen tä-

män ikäiset yliopistokoulutuksen suorittaneet kokevat vähimmässä määrin hyvin-

voinnin heikkenemistä. Lisäksi joku muu -työtilanteen omaavat kokevat muita ylei-

semmin kyseisellä tavalla. Ilman parisuhdetta asuvat kokevat muita yleisemmin lä-

hes kaikki hyvinvoinnin osa-alueet hyvinvointia heikentävinä. Vain minämyötä-

tunto ja työ muodostavat tästä poikkeuksen, kun parisuhteessa ilman lapsia asuvat 

kokevat nämä osa-alueet muita yleisemmin hyvinvointia heikentävinä. Tarkastelun 

alimpaan tulotasoon kuuluvat kokevat kaikki osa-alueet muita yleisemmin hyvin-

vointia heikentävinä tekijöinä. Hyvinvoinnin heikkenemistä ilmenee 45–64-vuoti-

aiden parissa vähimmässä määrin miesten, yliopistotutkinnon suorittaneiden, 

työssä käyvien, parisuhteessa lasten kera asuvien ja tarkastelun toiseksi ylimpään 

tulotasoon kuuluvien keskuudessa.  

Vanhimmassa ikäryhmässä hyvinvointia heikentäviä kokemuksia ilmenee ylei-

simmin naisilla, ei ammatillista koulutusta omaavilla, ei parisuhteessa asuvilla ja 

tarkastelun alimpaan tulotasoon kuuluvilla (liitetaulukko 5). Miehet kokevat nuo-

rempien ikäryhmien tapaan naisia yleisemmin yksinäisyyden hyvinvointia heiken-

tävänä tekijänä. Keskimmäisen ikäryhmän tapaan ilman parisuhdetta asuvat koke-

vat lähes kaikki hyvinvoinnin osa-alueet muita yleisemmin hyvinvointia heikentä-

vinä. Tässä ikäryhmässä poikkeuksen muodostavat palveluiden saatavuus, jota pa-

risuhteessa ilman lapsia asuvat pitävät muita yleisemmin hyvinvointia heikentä-

vänä tekijänä. Tarkastelun alimpaan tulotasoon kuuluvat kokevat muita yleisemmin 

kaikki muut hyvinvoinnin osa-alueet hyvinvointia heikentävinä, lukuun ottamatta 

palveluiden saatavuutta, ihmissuhteita ja elintapoja. Elintavat hyvinvointia heiken-

tävinä tekijöinä kokevat muita yleisemmin tarkastelun ylimpään tulotasoon kuulu-

vat. Hyvinvoinnin heikkenemistä ilmenee 65-vuotiailla ja vanhemmilla vähim-

mässä määrin miesten, yliopistotutkinnon suorittaneiden, parisuhteessa lasten kera 

asuvien ja tarkastelun ylimpään tulotasoon kuuluvien keskuudessa.  

Edelliseen perustuen voidaan todeta, että hyvinvoinnin heikkenemiskokemuk-

set liittyvät erityisesti naissukupuoleen, matalaan koulutustasoon, ilman parisuh-

detta asumiseen (poikkeuksena nuorimmat), alhaiseen tulotasoon sekä työikäisillä 

työelämän ulkopuolella olemiseen. 

Hyvinvoinnin osa-alueiden keskinäisten suhteiden tarkastelu osoittaa, että 18–

44-vuotiailla eri osa-alueiden kokeminen hyvinvointia heikentävänä on yleisimmin 

yhteydessä taloudellisen (ka 1,17) tilanteen heikoksi kokemiseen (liitetaulukko 6). 

Seuraavaksi yleisimmin tällainen yhteys on työllä (ka 2,42) ja elintavoilla (ka 3,92). 
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Tässä ikäryhmässä eri osa-alueisiin kohdistuvat hyvinvoinnin heikkenemiskoke-

mukset ovat yleisimmin yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen (luvut 1), lukuun 

ottamatta ihmissuhteita ja yksinäisyyttä (luvut 2), joihin liitettävät hyvinvoinnin 

heikkenemiskokemukset ovat yleisimmin yhteydessä työn heikoksi kokemiseen. 

Myös taloudellisen tilanteen ja asuinkunnan kokeminen hyvinvointia heikentävinä 

ovat yleisimmin yhteydessä työhön kohdistuviin vastaaviin kokemuksiin.  

Nuorempien tapaan 45–64-vuotiailla eri osa-alueiden kokeminen hyvinvointia 

heikentävänä on yleisimmin yhteydessä taloudellisen tilanteen (ka 1,55) heikoksi 

kokemiseen (liitetaulukko 7). Seuraavaksi yleisimmin tällainen yhteys on elinta-

voilla (2,91) ja yhteiskunnalla (3,27). Asunnon, ihmissuhteiden, yksinäisyyden, yh-

teiskunnan, minämyötätunnon ja vapaa-ajan kokeminen hyvinvointia heikentävinä 

on yleisimmin yhteydessä taloudellisen tilanteen heikoksi kokemiseen. Taloudelli-

sen tilanteen, asuinkunnan ja palveluiden saatavuuden kokeminen hyvinvointia 

heikentävinä on puolestaan yleisimmin yhteydessä yhteiskunnan heikoksi kokemi-

seen. Edelleen fyysisen terveyden ja työn kokeminen hyvinvointia heikentävinä on 

yleisimmin yhteydessä elintapojen heikoksi kokemiseen.  

65-vuotiailla ja vanhemmilla eri osa-alueiden kokeminen hyvinvointia heiken-

tävänä on yleisimmin yhteydessä muiden ikäryhmien tapaan taloudellisen tilanteen 

(ka 1,67) heikoksi kokemiseen (liitetaulukko 8). Seuraavaksi yleisimmin tällainen 

yhteys on fyysisellä terveydellä (ka 2,11) ja palveluiden saatavuudella (ka 3,67). 

Tässä ikäryhmässä lähes kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden kokeminen hyvin-

vointia heikentävinä on yleisimmin yhteydessä taloudellisen tilanteen heikoksi ko-

kemiseen. Poikkeuksena tästä ovat minämyötätuntoon ja elintapoihin kohdistuvat 

kokemukset niiden ollessa yleisimmin yhteydessä fyysisen terveyden heikoksi ko-

kemiseen. Lisäksi ihmissuhteiden kokeminen hyvinvointia heikentävänä on yhtey-

dessä taloudellisen tilanteen lisäksi muita yleisemmin fyysisen terveyden heikoksi 

kokemiseen. 
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7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelua 

Tutkimuksessa kuvaillaan eri-ikäisten aikuisten hyvinvointiin liittyviä huolia ja 

kartoitetaan ikäryhmittäin hyvinvointia heikentäviä tekijöitä sekä hyvinvoinniltaan 

heikoimmassa asemassa olevia väestöryhmiä. Tutkimuksella tuotetaan tietoa eri-

ikäisen aikuisväestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään päätöksentekoon sekä 

sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.  

Eri-ikäisen aikuisväestön huolia koskevat tulokset ovat samansuuntaiset Tal-

lis`n ym. (1994) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan terveys, taloudellinen tilanne 

sekä läheiset ihmissuhteet koetaan yleisesti huolia aiheuttavina tekijöinä. Tulokset 

ovat samoin linjassa Euroopan komission (2016) Eurobarometrin kanssa yhteis-

kuntaan liittyviä huolia tarkasteltaessa. Eurobarometrissä suomalaisia eniten huo-

lestuttaviksi tekijöiksi (Suomen osalta) havaitut työllisyys, talous, sosiaali- ja ter-

veydenhuolto sekä valtionvelka nousivat yhteiskuntaan liittyvinä huolenaiheina 

esille myös tässä tutkimuksessa (Euroopan komissio 2016). Lisäksi Davey´n ja Le-

vyn (1998) tapaan myös tässä tutkimuksessa useat huolista liittyivät turvallisuuden 

tunteen laskuun ja ne koskivat yleisesti lähitulevaisuuden tapahtumia (Tallis ym. 

1994). 

Huolia koskevat tulokset osoittavat, että nuorimmat aikuiset kokivat moninai-

sempia ja useampiin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistuvia huolia kuin vanhem-

mat. Lisäksi työikäiset kokivat hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksia selvästi van-

hempaa, eläkeikäisten ikäryhmää yleisemmin. Nämä tulokset ovat yhteneväiset 

Kainulaisen (1998) ja Härkösen (2012) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan ih-

misten elämäntyytyväisyys nousee eläkkeelle jäännin jälkeen. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan taloudellisen tilanteen osalta käy samoin. Vaikka taloudellinen ti-

lanne koettiin kaikissa ikäryhmissä yleisimmin hyvinvointia heikentävänä tekijänä, 

oli näin kokevien osuus nuorempiin nähden harvinaisempaa vanhimmassa ikäryh-

mässä. Näin tulokset ovat samansuuntaiset European Quality of Life Surveyn 2012 

-tutkimuksen elintasoa koskevien tulosten kanssa, joiden mukaan iän myötä tyyty-

väisyys omaan elintasoon yleistyy. 

Koetun terveyden ja hyvinvoinnin välillä on todettu olevan yhteys (Argyle 

1987; Kinnunen ym. 2011). Tässä tutkimuksessa tätä osoittaa fyysisen terveyden 

yleinen kokeminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä, kun se koettiin kolmen 



 

182 

yleisimmän hyvinvointia heikentävän tekijän joukossa kaikissa ikäryhmissä. Edel-

leen tulokset ovat osin samansuuntaiset esimerkiksi Stakesin HYPA-tutkimuksen 

(2006), European Quality of Life Survey 2012 - elämänlaatututkimuksen sekä Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen HYPA-tutkimuksen (2013) kanssa, joiden mu-

kaan vanhempi väestö kokee oman terveytensä huonommaksi kuin nuoremmat 

(Klavus ym. 2008; European Quality of Life Survey 2012; Martelin ym. 2014). 

Samaa suuntaa edustavat tässä tutkimuksessa ikäryhmittäiset tulokset, joiden mu-

kaan iän myötä koetun terveyden merkitys hyvinvoinnille korostuu. Tätä osoittavat 

tulokset, joiden mukaan nuorimmassa ikäryhmässä fyysistä terveyttä pidettiin kol-

manneksi yleisimmin hyvinvointia heikentävänä tekijänä, kun taas kahdessa van-

hemmassa ikäryhmässä se koettiin toiseksi yleisimpänä hyvinvointia heikentävänä 

tekijänä. Toisaalta vanhimmassa, eläkeikäisten ryhmässä fyysinen terveys koettiin 

nuorempiin ikäryhmiin verrattuna vähemmässä määrin hyvinvointia heikentävänä. 

Tätä selittää todennäköisesti tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusasetelma, jossa 

edellä mainituista tutkimuksista poiketen tarkasteltiin koetun fyysisen terveyden 

vaikutusta hyvinvointiin, ei siis yksinomaan koettua fyysistä terveyttä.  

Tulosten mukaan nuorempaan työikäisten ryhmään kuuluvat kokivat vanhem-

pia työikäisiä yleisemmin työnsä hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Tulokset ovat 

yhteneväiset European Quality of Life Survey 2012 -tutkimuksen kanssa, jonka 

mukaan nuoremmat työikäiset antavat iäkkäämpiä heikomman arvosanan työhön 

kohdistuvalle tyytyväisyydelleen. Tulokset ovat niin ikään samansuuntaiset Kans-

ten ym. (2008) terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia koskevan tutkimuksen 

kanssa, jonka mukaan iäkkäämmät työntekijät kokevat nuorempia voimakkaampaa 

työn imua ja iäkkäämmillä esiintyy nuorempia enemmän tarmokkuutta, työhön up-

poutumista ja omistautumista (myös Schaufeli & Bakker 2003).  

Työ onkin osoittautunut nuorilla vanhempiin nähden vähemmän arvostetuksi 

elämänsisällöksi ja nuoria houkuttelee yleisesti ajatus työnteon vähentämisestä 

(Haavisto 2014). Voi olettaa, että työnteon vähentämistarpeita edesauttaa työelä-

mässä koettu stressi. Esimerkiksi vuonna 2012 8,9 % suomalaisista työllisistä koki 

erittäin tai melko paljon stressiä (Sotkanet.fi). Stressin ehkäisemiseksi esimerkiksi 

joustavien työaikojen hyödyntämistä olisi mahdollisuus edistää Suomessa aiempaa 

enemmän, sillä naisista vain noin joka kolmas ja miehistä alle puolet kokee työs-

sään mahdollisuuksia hyödyntää omien tarpeidensa mukaan joustavia työaikoja 

riittävästi. (Lehto & Sutela 2008; Ylöstalo & Jukka 2009.) Työaikakysymyksillä 

sekä työn ja kodin yhteensovittamisella on todettu olevan merkittävä yhteys työ-

tyytyväisyyteen useissa eri yhteyksissä (esim. Ruggiero 2005; Kovner ym. 2006). 
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Tulosten mukaan erityisesti keskimmäiseen ikäryhmään kuuluvat kokivat elin-

tapansa yleisesti hyvinvointia heikentävinä tekijöinä. Pitkällä aikavälillä tarkastel-

tuna suomalaisten ruokatottumukset ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa terveelli-

semmiksi (Helldán & Helakorpi 2014). Yksi syy siihen, että 45–64-vuotiaista joka 

viides koki elintapansa hyvinvointia heikentävinä, liittyy todennäköisesti painon-

hallinnan ongelmiin. Vaikka ruokatottumukset ovatkin terveellistyneet, on lihavien 

osuus 25–64-vuotiaista kasvanut 1980-luvun lopulta lähtien ja lihavuuden raja-ar-

von (30 kg/m2) oli vuonna 2013 saavuttanut jo 19 % miehistä ja 16 % naisista 

(Findikaattori 2014). Ylipainoisten kannettavana on keskimäärin 10 kilon ja liha-

villa 30 kilon liikakuorma (Männistö ym. 2012). Ylipainon hoitoon tarvitaan elin-

tapamuutos, joka edellyttää motivaatiota. Motivoitumiseen ei kuitenkaan riitä pel-

kästään tieto elintapamuutosten tärkeydestä, vaan siihen tarvitaan tietoisuus mah-

dollisuudesta saavuttaa jotain itselle tärkeää elintapamuutoksen myötä (Curry ym. 

1990; Hänninen ym. 2006; Kyngäs 2007; Ylimäki 2015.) Tässä tutkimuksessa 

esille tullut yleinen kokemus elintavoista hyvinvointia heikentävinä tekijöinä voi-

daan tulkita yhtenä motivaation ilmentymänä elintapamuutoksille. 

Vanhimmassa ikäryhmässä yhteiskunnan kokeminen suhteellisen yleisenä hy-

vinvointia heikentävänä tekijänä ilmentää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) 

arvo- ja asennetutkimuksen 2014 tuloksia, joiden mukaan eläkeikäiset henkilöt ko-

kevat muita yleisemmin, etteivät suomalaiset ole hyvinvoinnissaan tasa-arvoisia 

(Haavisto 2014). Kyseiset yhteiskuntaan kohdistettavat kokemukset voivat perus-

tua iäkkäiden yhteiskuntaan kohdistamiin yksinäisyyden kokemuksiin, jolloin 

läsnä on vahva kokemus yhteiskunnallisesta osattomuudesta. Ihminen harvoin me-

nettää vanhetessaan elämänkulkunsa aikana omaksumiaan sosiaalisia rooleja. Hy-

vinvoinnin heikkenemiskokemukset voidaan nähdä osaltaan sen seurauksena, ettei 

kyseisiä rooleja enää tunnisteta ikääntyneen elämässä ulkoapäin ja hänet nähdään 

ainoastaan avun tarpeen kohteena. (Pirhonen 2015; Tiilikainen 2016.)  

Yksinäisyyden osalta tutkimuksen tulokset ovat osin ristiriidassa yleiseen nä-

kemykseen, jonka mukaan yksinäisyys lisääntyy iän myötä (esim. Pinquart & Sö-

rensen 2001; Jylhä 2004; Savikko ym. 2005; Victor ym. 2005; Sulander ym. 2009b; 

Heikkinen & Kauppinen 2011). Tämän tutkimuksen mukaan yksinäisyyden koke-

minen hyvinvointia heikentävänä tekijänä oli vanhimpaan ikäryhmään kuuluvilla 

yleisempää kuin 18–44-vuotiailla, mutta vähäisempää kuin 45–64-vuotiailla. Tätä 

voidaan osin selittää jälleen tässä yhteydessä käytetyllä tutkimusasetelmalla, jonka 

mukaan tarkastelun kohteena oli yksinäisyyden ilmenemisen sijaan yksinäisyyden 

kokeminen hyvinvointia heikentävänä.  
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Hyvinvoinnin heikkenemistä yleisimmin kokevien ryhmien tarkastelua koske-

vat tulokset vastaavat pitkälti Vaaraman ym. (2010b) näkemyksiä parhaan elämän-

laadun omaavista, jotka ovat työssäkäyviä ja 3-4 hengen talouksissa asuvia per-

heellisiä henkilöitä. Heikoimman elämänlaadun omaavien joukko muodostuu Vaa-

raman mukaan nuorista, työttömistä aikuisista sekä leskenä elävistä iäkkäistä nai-

sista. (Vaarama ym. 2010b; myös Moisio 2010.) Sukupuolten osalta tulokset osoit-

tavat, että molemmissa työikäisten ryhmissä naiset kokivat miehiä yleisemmin va-

paa-aikansa hyvinvointiaan heikentävänä. Tämä liittyy todennäköisesti osaltaan 

siihen, että naiset tekevät edelleen miehiä suuremman osan kotitöistä, joten mie-

hillä on naisia enemmän vapaa-aikaa käytettävissään (Tilastokeskus 2011). Naiset 

kokivat lisäksi kaikissa ikäryhmissä elintapansa miehiä yleisemmin hyvinvointia 

heikentävinä, vaikka Helldánin ja Helakorven (2014) eläkeikäisten elintapoja kos-

kevan tutkimuksen mukaan naiset ovat muuttaneet miehiä yleisemmin tottumuksi-

aan terveydellisten näkökohtien perusteella. 

Koulutustaustan osalta tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa Helldánin ym. 

(2013) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan elintavat näyttäytyvät korkeasti koulu-

tetuilla muita parempina. Tämän tutkimuksen mukaan esimerkiksi eläkeikäisistä 

korkeimmin koulutetut kokivat elintapansa muita yleisemmin hyvinvointia heiken-

tävinä tekijöinä. 45–64-vuotiaista yliopistotutkinnon suorittaneet kokivat näin 

toiseksi yleisimmin heti ammatillisen kurssin suorittaneiden jälkeen. Tähän voi olla 

yhtenä selityksenä se, että koulutus lisää ihmisten mahdollisuutta hankkia ja omak-

sua terveellisiä elintapoja koskevaa tietoa (Terveyden eriarvoisuus Suomessa 2007), 

joten vaatimukset omien elintapojen laadusta kasvavat korkeasti koulutetuilla.  

Koulutustaustan osalta tulokset vastaavat näkemystä, jonka mukaan vähän 

koulututusta saaneiden 65-vuotiaiden psyykkinen oireilu on pitemmälle koulutet-

tuja yleisempää (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014b). Tässä tutkimuksessa 

psyykkistä tilaa kuvaava minämyötätunto koettiin vanhimmassa ikäryhmässä ylei-

simmin hyvinvointia heikentävänä tekijänä ilman koulutusta olevien keskuudessa. 

Tulokset voidaan nähdä samansuuntaisina myös Martelin ym. (2005) tutkimuksen 

kanssa, jonka tulokset osoittivat vakavan masennuksen olevan nuorilla, perusasteen 

koulutuksen saaneilla aikuisilla noin kaksi kertaa niin yleistä kuin muissa koulu-

tusryhmissä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan nuorimmassa ikäryhmässä alim-

man koulutustason omaavat kokivat minämyötätuntonsa muita ryhmiä yleisemmin 

hyvinvointia heikentävänä. Kuitenkin yliopistokoulutuksen saaneet kokivat näin 

seuraavaksi yleisimmin. 
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Työmarkkina-asemalla on todettu olevan selvä yhteys ihmisten fyysiseen ja 

psyykkiseen elämänlaatuun (Airio & Niemelä 2013; Työllisyys, terveys ja hyvin-

vointi – Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2013). Esimer-

kiksi nuorten aikuisten työttömyyden on todettu olevan yhteydessä muun muassa 

päihdeongelmiin ja ahdistuneisuushäiriöihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014b). Myös tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat kyseistä näkemystä, sillä 

nuorimman ikäryhmän työttömät kokivat vertailuryhmiin nähden yleisemmin elin-

tapansa ja minämyötätuntonsa hyvinvointia heikentävinä tekijöinä. Työttömillä on 

lisäksi WHO:n elämänlaadun mittarilla mitattuna työssä käyviin nähden yli kak-

sinkertainen riski huonompaan yleiseen elämänlaatuun ja lähes kaksinkertainen 

riski heikompaan psyykkiseen elämänlaatuun. (Vaarama ym. 2010a.)  

Kauppisen ym. (2010) tutkimuksen mukaan selvimmät erot työllisten ja pit-

kään työttöminä olleiden välillä esiintyvät terveydellisissä ja taloudellisissa ongel-

missa sekä terveyspalveluiden saatavuudessa. Tässä tutkimuksessa nämä kaksi ryh-

mää näyttäytyivät 18–44-vuotiaiden osalta siten, että työttömät kokivat mainitut 

kolme tekijää hyvinvointia heikentävinä työllisiä yleisemmin. 45–64-vuotiaista 

työttömät kokivat kuitenkin fyysisen terveytensä työllisiin nähden vähemmässä 

määrin hyvinvointia heikentävänä. Tulosta ei voida arvioida tässä tutkimuksessa 

työttömyyden keston lähtökohdista. Kauppisen ym. (2010) tutkimuksen mukaan 

lyhyen aikaa työttömänä olleet ja työlliset eroavat toisistaan lähinnä elämän mer-

kityksellisenä kokemisen sekä taloudellisten ongelmien osalta. Tulos vahvistaa nä-

kemystä, jonka mukaan yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat työttömyyden hyvin-

vointivaikutuksiin ja niiden laajuuteen, eivätkä työttömyyden kielteiset ja työlli-

syyden myönteiset vaikutukset ole perinteisen ajattelun tapaan suoralinjaisia (Airio 

& Niemelä 2013).  

Kauppinen ym. (2014) ja Borg (2015) ovat todenneet, että yksin asuvilla menee 

keskimäärin muuta väestöä huonommin. Yksinasuvat kohtaavat lapsettomia pareja 

ja kahden vanhemman lapsiperheitä enemmän esimerkiksi toimeentulo- ja työlli-

syysongelmia. Lisäksi he kokevat terveytensä huonommaksi. Myös psyykkisen 

kuormittuneisuuden kokeminen sekä epäterveelliset elintavat ovat mainittuihin 

ryhmiin nähden yksinasuvilla yleisempiä. (Kauppinen ym. 2014.) Lisäksi yksin 

asuvat ovat perheellisiin nähden tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa (Borg 2015) 

ja he kokevat perheissä asuvia yleisemmin yksinäisyyttä, joskin vain pieni osa 

heistä kokee yksinäisyyttä jatkuvasti (esim. Saari 2009; Kauppinen 2014).  

Tämän tutkimuksen tulokset vastaavat suurelta osin edellä esitettyjä tutkimus-

tuloksia. Sekä keskimmäisessä että vanhimmassa ikäryhmässä ilman parisuhdetta 
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asuvat kokivat muita yleisemmin esimerkiksi taloudellisen tilanteensa, ihmissuh-

teensa, yksinäisyytensä sekä fyysisen terveytensä hyvinvointia heikentävinä. Nuo-

rimman ikäryhmän ilman parisuhdetta asuvat kokivat niin ikään ihmissuhteet ja 

yksinäisyyden muita yleisemmin hyvinvointia heikentävinä. Sen sijaan taloudelli-

nen tilanne koettiin kyseisessä ryhmässä muita vähemmässä määrin hyvinvointia 

heikentävänä tekijänä. Lisäksi esimerkiksi fyysinen terveys koettiin tässä ryhmässä 

parisuhteessa ilman lapsia asuvia yleisemmin, mutta parisuhteessa lasten kera asu-

via vähemmässä määrin hyvinvointia heikentävänä. Yksin asuvien hyvinvoinnin 

tilassa onkin todettu olevan suuria eroja esimerkiksi iän mukaan tarkasteltuna 

(Kauppinen ym. 2014). 

Tulojen osalta tutkimuksen tulokset eivät vastaa HYPA 2008 -tutkimuksen tu-

loksia, joiden mukaan terveydentilansa hyväksi kokeneiden suurituloisimpien työ-

ikäisten osuus oli keskimääräistä suurempi ja vastaavasti kahdessa pienituloisim-

pien luokassa keskimääräistä pienempi. (Klavus ym. 2008; myös Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2014b). Tämän tutkimuksen mukaan 18–44-vuotiaiden ylimpään 

tulotasoon kuuluvat kokivat fyysisen terveytensä muita yleisemmin hyvinvointia 

heikentävänä, 45–64-vuotiaiden ylimpään tulotasoon kuuluvat kokivat näin 

toiseksi yleisimmin heti alimpaan tulotasoon kuuluvien jälkeen. Tämän tutkimuk-

sen mukaan tulot eivät siten ole suorassa yhteydessä koettuun fyysiseen terveyteen. 

Tulokset tukevat osin vahvasti Honkkilan (2015) esittämiä tuloksia, joiden mu-

kaan hyvinvointi lisääntyy turvatun toimeentulon myötä. Vuonna 2013 Tilastokes-

kuksen tulo- ja elinolotutkimuksen yhteydessä selvitettiin taloudellisen tilanteen ja 

hyvinvoinnin yhteyttä. Näiden tulosten mukaan joka neljäs heikosti toimeentule-

vassa kotitaloudessa elävä oli tyytymätön elämäänsä. Hyvin toimeentulevista 98 % 

oli siihen vähintään tyytyväisiä. (Honkkila 2015.) Vaikka pienituloisimmat kokivat 

tämän tutkimuksen mukaan useat eri hyvinvoinnin osa-alueet muita yleisemmin 

hyvinvointinsa heikentäjinä, on tulosten osalta syytä huomioida tulos, joka koskee 

keskimmäisen ikäryhmän kokemuksia: 45–64-vuotiaiden ylimpään tulotasoon 

kuuluvat kokivat kahteen alempaan tulotasoon kuuluviin nähden yleisemmin talou-

dellisen tilanteensa hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Tämä vahvistaa näkemystä, 

jonka mukaan taloudelliset vaikeudet eivät kuvaa yksinomaan pieniä tuloja, vaan 

niitä todetaan eri tulotasoilla (Braveman ym. 2005; Laaksonen 2010). Lisäksi tä-

män voidaan tulkita vahvistavan omalta osaltaan tutkimuksen alussa esille tuotua 

näkemystä, jonka mukaan tietyn kasvun rajan ylittyessä tulojen kasvu voi pysäyttää 

onnellisuuden lisääntymisen tai jopa heikentää koettua elämisen laatua. 



 

187 

Tulosten mukaan taloudellisen tilanteen kokeminen hyvinvointia heikentävänä 

tekijänä on yleisimmin yhteydessä suureen osaan muiden hyvinvoinnin osa-aluei-

den vastaaviin kokemuksiin. Esimerkiksi fyysisen terveyden kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä oli sekä nuorimmassa että vanhimmassa ikäryhmässä yleisim-

min yhteydessä taloudellisen tilanteen kokemiseen hyvinvointia heikentävänä teki-

jänä. Tulos tukee näkemystä, jonka mukaan köyhyys sairastuttaa (Sairas köyhyys 

2009; myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014a). Köyhyyden ja sairastamisen 

suhteen on todettu vaikuttavan myös toisin päin. Heikko fyysinen terveys ja sairas-

taminen köyhdyttävät ihmisiä, kun sairaus lisää kuluja ja vähentää tuloja. (Sairas 

köyhyys 2009; Rotko ym. 2011.) Tämän tutkimuksen tulosten mukaan taloudelli-

sen tilanteen kokeminen hyvinvointia heikentävänä perustui kaikissa ikäryhmissä 

toiseksi yleisimmin fyysiseen terveyteen liitettyihin vastaaviin kokemuksiin. 18–

44-vuotiailla se perustui vielä fyysistä terveyttä yleisemmin työn kokemiseen hy-

vinvointia heikentävänä tekijänä. 45–64-vuotiaiden keskuudessa yleisin yhteys ta-

loudellisen tilanteen heikoksi kokemiseen oli yhteiskunnalla ja 65-vuotiailla ja van-

hemmilla palveluiden saatavuudella.  

Huonon taloudellisen tilanteen on todettu olevan selvässä yhteydessä myös mi-

tattuun mielenterveyteen ja jopa itsemurhariskiin, jota lisäävät myös muun muassa 

työttömyys ja miessukupuoli (Ostamo 2001; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015c). Myös tässä tutkimuksessa taloudellisen tilanteen heikoksi kokeminen oli 

muita hyvinvoinnin osa-alueita yleisemmin yhteydessä mielenterveyteen liittyvän 

minämyötätunnon vastaaviin kokemuksiin molemmissa työikäisten ryhmässä. Kui-

tenkin vanhimmassa ikäryhmässä se perustui taloudellisen tilanteen heikoksi koke-

mista yleisemmin fyysisen terveyden ja elintapojen heikoksi kokemiseen.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

7.2.1 Laadullinen menetelmä  

Tässä tutkimuksessa sen laadullisen eli kvalitatiivisen osuuden luotettavuutta arvi-

oidaan uskottavuuden, pysyvyyden, vahvistettavuuden ja siirrettävyyden kriteerein 

(Lincoln & Cuba 1985; Polit & Beck 2004). Tutkimuksen uskottavuus perustuu 

aineiston ja analyysin kykyyn vastata tutkimuksen tarkoitukseen (Graneheim & 

Lundman 2004) ja sen myötä kykyyn vastata todellisuutta (Polit & Beck 2004). 

Tämän tutkimuksen laadullisen osuuden tarkoituksena oli kuvailla aikuisväestön 

huolikokemuksia, niiden kohteita ja sisältöjä. Aineistona käytettiin 945 avointa 
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vastausta kysymykseen Mikä asia/mitkä asiat tuottavat eniten huolta elämässäsi 

nykyään? Miksi? Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysillä. Yhden 

kysymyksen käyttöä puoltaa Veenhovenin (1996) elämäntyytyväisyyttä koskeva 

näkemys, jonka mukaan on tärkeä saada tutkittavan oma arvio tutkimuksen koh-

teena olevasta ilmiöstä eikä arvioita tutkijan arvelemista ilmiön sisällöistä. Näin 

ollen yhdellä huolia koskevalla avoimella kysymyksellä saadaan monia eri erillis-

kysymyksiä yhdistämällä tehtyä analyysiä kuvaavampi käsitys aikuisten huolista. 

Tulosten uskottavuuteen vaikuttaa lisäksi osanottajien valinta, sillä on tärkeää, että 

tutkimukseen osallistujilla on kokemusta tutkittavasta asiasta (Nieminen 1998; 

Graneheim & Lundman 2004). Uskottavuuden näkökulmasta on syytä olettaa, että 

jokainen tähän tutkimukseen osallistuja on paras mahdollinen asiantuntija tarkas-

telemaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, kunkin omaa hyvinvointia.  

Tutkimuksen uskottavuutta lisäsi kohtuullisen suuri aineisto, tutkittavien taus-

tojen monipuolisuus sekä hyvinvoinnin tarkastelu tunnettua hyvinvointiteoriaa 

hyödyntämällä. Tässä tutkimuksessa sovellettu Allardtin hyvinvointiteoria osoit-

tautui sopivaksi hyvinvointikokonaisuuden saavuttamiseen. Tästä osoituksena 

toimi se, että HLBD-ulottuvuuksien määrittelemiin pääkategorioihin sopimatto-

mista yksittäisistä sisällöistä muodostettuun ”muut” -kategoriaan liittyviä huolia 

tuli sisällönanalyysissä esille vain muutama: 18–44-vuotiaiden keskuudessa yksi ja 

sekä 45–64-vuotiaiden että 65-vuotiaiden ja vanhempien ikäryhmissä kolme.  

Tulosten toistettavuus edustaa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta koskevaa 

pysyvyyden kriteeriä. Pysyvyyttä parantaa tässä tutkimuksessa yhdenmukainen, 

toistettavissa oleva aineistonkeruumenetelmä. Lisäksi pysyvyyttä edistettiin palaa-

malla analyysivaiheessa usein alkuperäiseen aineistoon luotujen kategorioiden ai-

neistoon vastaavuuden varmistamiseksi (Graneheim & Lundman 2004) ja sen tar-

kistamiseksi, ettei alkuperäisiä ilmaisuja ollut erotettu kontekstistaan hämäävästi 

(Kyngäs & Vanhanen 1999).  

Vahvistettavuus tarkoittaa tutkijan vaikutusta aineiston keruuseen ja analysoin-

tiin. (Graneheim & Lundman 2004.) Vahvistettavuuden osalta voidaan todeta, että 

tämän tutkimuksen tekijä on vaikuttanut omalta osaltaan aineiston keruuseen sen 

toteuttamisesta tutkimushankkeessa, jossa alkuperäinen aineisto kerättiin. Tässä 

yhteydessä voidaan pohtia, olisiko vuorovaikutus tutkijan kanssa voinut monipuo-

listaa vastausten perusteluja, mutta toisaalta juuri vuorovaikutuksen puuttuminen 

saattoi mahdollistaa kokemusten avoimemman kertomisen (Whitehead 2007). Vah-
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vistettavuuden varmistamiseksi tutkija pyrki lisäksi tiedostamaan omat aihetta kos-

kevat ennakkokäsityksensä. Tämä varmistaa tulosten perustumisen yksinomaan 

analysoitavaan aineistoon. (Juntunen ym. 2016.)  

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto edustaa yhden kunnan asukkaiden tilan-

netta, joten lähtökohtaisesti tutkimuksessa ei pyritty siirrettävyyteen ja yleistettä-

vyyteen. Alkujaan Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa aineisto kerät-

tiin Lapin eri kunnista. Ainoastaan Rovaniemen aineisto kerättiin kuntalaisten kes-

kuuteen jalkautumalla. Toisiin kuntiin kysely lähetettiin postikyselynä. Rovanie-

meläiset valikoituivat tämän tutkimuksen kohderyhmäksi muihin kuntiin nähden 

poikkeavan aineistonkeruutavan vuoksi. Näin tutkimuksen tulokset perustuvat 

kaikkien taustamuuttujien osalta samanlaiseen aineistonkeruutapaan. Koska tutki-

muksen aineisto on tiedonantajiltaan monipuolinen, voidaan tuloksia pitää kohtuu-

della siirrettävinä ja varauksin sovellettavina myös muihin, asukasmäärältään Ro-

vaniemen kaltaisiin (61 838 asukasta vuonna 2015) kuntiin (Lincoln & Cuba 1985). 

Siirrettävyyden arvioimisen mahdollistamiseksi tutkimuksessa on pyritty kuvaa-

maan kohderyhmä mahdollisimman selkeästi (Graneheim & Lundman 2004). 

Yhteistä edellä kuvatuille laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereille 

on vaatimus mahdollisimman tarkasta analyysin raportoinnista. Tätä voidaan ha-

vainnollistaa analyysiprosessia kuvaavilla esimerkeillä. (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2009; Kyngäs ym. 2011) Lisäksi luotettavuutta lisää suorien lainauk-

sien käyttö tulosten raportoinnissa (Gutherie ym. 2004; Elo & Kyngäs 2008). Tässä 

tutkimuksessa kvalitatiivisen analyysin tuottamat kategorisoinnit raportoitiin yksi-

tyiskohtaisesti jokaisen hyvinvointiulottuvuuden osa-alueen osalta. Tämä kuvaus 

tehtiin esittämällä analyysin eteneminen taulukkomuodossa. Taulukoiden sisältö-

kokonaisuudet raportoitiin tutkimuksessa tekstikokonaisuuksina, joiden yhtey-

dessä esitettiin suoria lainauksia aineistosta. Näin lukijalla on mahdollisuus seurata 

tutkijan tulkintojen etenemistä kautta koko kvalitatiivisen tutkimusosion. Samalla 

on vahvistettu analyysin etenemisen johdonmukaisuutta käyttämällä alkuperäisil-

maisuja tarkistuslistana (Elo & Kyngäs 2008; Kylmä ym. 2008). 

7.2.2 Määrällinen menetelmä  

Tässä tutkimuksessa sen määrällistä eli kvantitatiivista osuutta arvioidaan validi-

teetilla (pätevyys) ja reliabiliteetilla (luotettavuus), jotka muodostavat tutkimuksen 

luotettavuuden (Uusitalo 1991; Heikkilä 2004). Kvantitatiivisen tutkimuksen vali-

dius tarkoittaa tutkimusmenetelmän pätevyyttä mitata sitä, mitä tutkimuksessa on 
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tarkoituksena mitata. Tulokset vääristyvät, jos tutkittavat ovat ymmärtäneet kyse-

lylomakkeen eli mittarin kysymykset eri tavoin kuin tutkija on tarkoittanut. Jotta 

vältyttäisiin systemaattisilta virheiltä, on mittarin kysymysten katettava asetetut 

tutkimusongelmat. (Valli 2001; Heikkilä 2004; Hirsjärvi ym. 2005.) Validiteetin 

arviointia suoritetaan tarkastelemalla tutkimuksesta, miten teoreettisten käsitteiden 

operationalisoinnissa arkikielelle on onnistuttu, miten mittarin kysymysten sisältö 

ja muotoilu on onnistunut, onko valittu asteikko toimiva sekä millaisia epätark-

kuuksia mittariin liittyy. (Vilkka 2007.)  

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka oli alun perin 

suunniteltu hyvinvointia koskevaa tutkimushanketta varten. Kyselylomakkeessa 

käytetyt käsitteet operationalisoitiin kotimaista ja kansainvälistä hyvinvointi-tutki-

musta koskevaan kirjallisuuteen sekä Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon arkistoitui-

hin aiempiin hyvinvointia koskeviin kyselylomakkeisiin perustuen. Tutkimuksessa 

käytettyihin käsitteisiin kohdistuvan operationalisoinnin pätevyys edustaa sisältö-

validiteettia (Burns & Grove 2001). Tähän liittyen kysymysten ja vastausvaihtoeh-

tojen sisällöt tehtiin yksiselitteisiksi siten, että sekä tutkija että vastaajat ymmärtäi-

sivät ne samalla tavalla. Tästä syystä vastausvaihtoehdot toistuivat yksinkertaisina 

ja selkeinä, kun lähes jokaisen hyvinvoinnin osa-alueen vastasvaihtoehtoina olivat 

1) …edistää hyvinvointiani, 2) …ei vaikuta mitenkään hyvinvointiini, 3) … hei-

kentää hyvinvointiani. Lomake myös esitestattiin tässä yhteydessä viiden kuntalai-

sen taholta. Tämän tarkoituksena oli arvioida mittarin ymmärrettävyyttä, käytettä-

vyyttä ja loogisuutta. Lisäksi kyselylomakkeen sisältövaliditeettia arvioitiin sen 

suunnitteluvaiheessa hankkeessa toimineiden tilastotieteen ja hyvinvointitutkimuk-

sen asiantuntijoiden taholta. Nämä arviot edesauttoivat käsitteiden täsmentämistä 

ja epäselvien ilmaisujen tarkentamista.  

Ulkoista validiteettia varmisti tutkimusjoukon muodostuminen vapaaehtoisesti, 

kun aineistonkeruu toteutettiin ihmisten parissa eri puolilla kaupunkia ja tutkimus-

joukko valittiin satunnaisesti perusjoukosta (Grove ym. 2013). Tämä mahdollisti 

myös niiden henkilöiden tavoittamisen, jotka todennäköisesti eivät perinteiseen 

postikyselyyn olisi vastanneet. Katoanalyysin tekeminen ei ollut mahdollista vas-

taamatta jättäneiden taustatietojen puuttuessa. Kyselylomakkeita jaettiin kaikkiaan 

2974 ja niitä palautettiin 1458. Vastausprosentiksi muodostui siten 49, jota voidaan 

pitää kohtuullisena vastausprosenttina. Tutkimusjoukon edustaessa hyvin perus-

joukkoa voidaan tulokset yleistää kohtuudella perusjoukkoon. (Seers 2001; Burns 

& Grove 2005; Polit & Beck 2006).  
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Tässä tutkimuksessa aineisto jaettiin ikäryhmittäin kolmeksi erilliseksi aineis-

toksi. Iältään 18–44-vuotiaiden osalta analysoitiin 511 henkilön vastauksia, 45–64-

vuotiaiden osalta 520 henkilön vastauksia ja 65-vuotiaiden ja vanhempien osalta 

346 henkilön vastauksia SPSS 23 -ohjelmalla. Kokonaisaineistossa oli 80 vastaus-

lomaketta, joissa vastaaja ei ollut ilmoittanut ikäänsä. Kyselylomakkeen sisältöva-

liditeettia olisi parantanut mahdollisuus kartoittaa yksinäisyyttä, fyysistä terveyttä 

ja minämyötätuntoa muiden hyvinvoinnin osa-alueiden tapaan muodolla miten ky-

seinen tekijä vaikuttaa vastaajan hyvinvointiin. Yksinäisyyskokemuksia kysyttiin 

aineistonkeruun yhteydessä niiden kokemisena 1) usein, 2) joskus, 3) ei koskaan. 

Fyysistä terveyttä ja itseen kohdistuvaa tyytyväisyyttä kysyttiin asteikolla 1) tyyty-

väinen, 2) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 3) tyytymätön. Näitä kolmea hyvin-

voinnin osa-aluetta tulkittiin tässä yhteydessä siten, että yksinäisyyden kokeminen 

usein, samoin kuin tyytymättömyys fyysiseen terveyteen ja minämyötätuntoon 

edustivat hyvinvoinnin heikkenemistä. Toiset vaihtoehdot ja lisäksi yksinäisyyden 

osalta ”ei koskaan” -kokemukset edustivat hyvinvointiin neutraalisti vaikuttavia te-

kijöitä. Tyytyväisyyskokemukset fyysiseen terveyteen ja elämänmyönteisyyteen 

edustivat hyvinvoinnin edistymistä. Tämä muista kysymyksistä poikkeava kysy-

mysmuoto voi osin heikentää mittarin validiteettia. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta eli tut-

kimuksessa suoritetun mittauksen kykyä tuottaa tuloksia, jotka eivät ole sattuman-

varaisia. Lisäksi siihen liittyy mittaustulosten toistettavuus, jolloin mittaustuloksen 

tulee olla sama tutkijasta riippumatta. (Hirsjärvi & Hurme 2001; Hirsjärvi ym. 2005; 

Vilkka 2005). Mittarin reliabiliteettia kuvastaa myös sen sisäinen johdonmukaisuus 

(Burns & Grove 2001). Tässä tutkimuksessa mittarin reliabiliteetti varmistettiin 

vastaajille annetuilla selkeillä vastausohjeilla sekä tarkkarajaisilla kysymyksillä 

(Williams ym. 2004; Burns & Grove 2005). Tutkimuksen luotettavuutta voi toi-

saalta heikentää kyselylomakkeen pituus, sillä pitkä lomake heikentää motivaatiota 

huolelliseen vastaamiseen (Burns & Grove 2001). Tätä on kuitenkin vastausten pe-

rusteella mahdotonta arvioida. Kyselylomake oli kaiken kaikkiaan nopea täyttää, 

kun suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja. 

Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessin aikana kokonaisluotettavuutta on var-

mistettu seuraavasti (vrt. Vilkka 2007):  
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1. Tutkimusongelma on määritelty täsmällisesti, jolloin tutkimuksessa on keski-

tytty siihen, mitä aiottiin tutkia. 

2. Analyysimenetelmä on valittu siten, että asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

saadaan vastaukset. 

3. Tutkimuksen aineistona käytetyt kysymykset ovat käsitteellisesti yksiselittei-

siä, täsmällisiä ja mahdollisimman konkreettisia. Lisäksi vastausvaihtoehtoja 

on oikea määrä tutkittavan asian kannalta.  

4. Tutkimusprosessi on suoritettu rehellisesti ja huolellisesti. 

7.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimusetiikka on hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Se seuraa mukana tut-

kimuksen suunnitteluvaiheesta aina sen tuottamien tulosten tiedottamiseen. (Vilkka 

2015.) Haaparannan ja Niiniluodon (1991) mukaan tieteen etiikkaan liittyy olennaisesti 

viisi kysymystä. Tutkijan on siten syytä miettiä, millaista on hyvä tutkimus, onko tiedon 

jano hyväksyttävää kaikissa asioissa, miten tutkimusaiheet valitaan, millaisia tutkimus-

tuloksia saa tavoitella sekä millaisia keinoja tutkimuksessa saa käyttää. Myös Kylmän 

ym. (2002) mukaan tutkimusprosessin eettiset näkökulmat voidaan liittää tutkimusai-

heen eettiseen oikeutukseen, jolloin pohditaan sitä, onko kyseisen ilmiön tutkiminen 

perusteltua. Toinen tutkimusprosessin eettinen näkökulma on liitettävissä aineistonke-

ruumenetelmiin, eli onko tavoiteltava tieto saavutettavissa valituilla menetelmillä. Kol-

mas eettinen näkökulma voidaan liittää tutkimusaineiston analyysiin ja raportointiin. 

Tutkimustulokset on raportoitava tarkasti ja rehellisesti, tutkittavia suojellen. (Kylmä 

ym. 2002.) 

Hyvä tieteellinen käytäntö perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) 

mukaan muun muassa tiedeyhteisön tunnustamiin toimintatapoihin, tieteellisen tut-

kimuksen kriteerien mukaisiin ja eettisesti kestäviin tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmiin sekä muiden tutkijoiden työn kunnioittamiseen (myös 

ETENE 2004). Eettisesti kestävien tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmien käyttö 

tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkija käyttää tutkimuksessaan tiedeyhteisön hy-

väksymiä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä (Vilkka 2015). Tässä tutkimuk-

sessa sen kulku on kuvattu sekä teorian että empirian osalta mahdollisimman auki 

kirjoittaen, jotta lukija voi arvioida tutkijan tekemiä valintoja kautta koko tutki-

muksen (esim. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tämän lisäksi tutkimuk-

sessa on otettu huomioon hyvää lähdeviittaustapaa koskevat määritelmät, joiden 
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mukaan hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkijan on kunnioitettava toisten tut-

kijoiden työtä osoittamalla se lähdeviittein tekstissä. (Kerosuo 2006; Kuula 2006; 

Vilkka 2015.) Lähdeviitteiden maininnassa tulee aina muistaa, että mitä huolelli-

sempaa lähdeviitteiden merkitseminen on, sitä varmemmin tutkimus noudattaa hy-

vää tieteellistä käytäntöä (Vilkka 2015).  

Tutkimuksen avoimuuteen liittyvä vaatimus koskee esimerkiksi tutkimuksen 

rahoituslähteiden esilletuontia (Vilkka 2015). Rahoituksen osalta voidaan todeta, 

että tämä tutkimus ei ole saanut rahoitusta. On kuitenkin huomattava, että tutki-

muksessa käytetty aineisto on aikaansaatu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa 

Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka (ESR 2011–2014) -hankkeessa. 

Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää lisäksi, että tutkittavat säilyvät tutkimuk-

sissa tuntemattomina (Kuula 2006). Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston keruun 

yhteydessä vastaajille todettiin saatekirjeessä, ettei vastauksista käy ilmi vastaajien 

henkilöllisyys. Koska kyselylomakkeen lopussa vastaajilla oli mahdollisuus ilmoit-

taa yhteystietonsa halutessaan osallistua mahdollisesti myöhemmin samasta aihe-

piiristä toteutettavaan tutkimukseen, pidettiin annetut yhteystiedot täysin erillään 

varsinaisesta tutkimusaineistosta. Myös se, mitä tutkittavista kirjoitetaan, on tutki-

museettisesti olennaista. Tutkijan tuleekin varmistaa, että tutkimuksessa ei esiinny 

tutkimuskohdetta loukkaavia, epäkunnioittavia tai halventavia ilmaisuja. (Grönfors 

1985; Cresswell 2003; Vilkka 2005, 2007; Kuula 2006.)  

Hyvään tutkimuskäytäntöön liittyy myös tutkittavien vapaaehtoinen osallistumi-

nen tutkimukseen (esim. Ketola 2014). Tämän tutkimuksen aineistonkeruu perustui 

alun perin Rovaniemen kaupungin esittämään tutkimustarpeeseen. Aineisto kerättiin 

keneltä tahansa aineistonkeruupaikoissa olleelta täysi-ikäiseltä henkilöltä. Aineiston-

keruuseen osallistuminen perustui täysin vapaaehtoisuuteen, ja osallistumisen sai jättää 

halutessaan kesken missä tahansa vaiheessa. Aineistosta oli alusta alkaen tarkoituksena 

tuottaa sellainen, että sitä voidaan työstää hankkeen aikana ja siitä voidaan tehdä tutki-

muksia, selvityksiä sekä eritasoisia opinnäytetöitä. Tässä tutkimuksessa käytetyn ai-

neiston omistaja on Lapin yliopisto, jolta on saatu lupa aineiston käyttöön tässä tutki-

muksessa (liite 4). Tutkimusaineisto palautetaan kokonaisuudessaan sen alkuperäiselle 

haltijalle tutkimuksen hyväksymisen jälkeen. 

Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston keräämisen yhteydessä jaetussa saatekir-

jeessä oli maininta siitä, että kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten tyytyväisyyttä ja hyvin-

vointikokemuksia tarkoituksena tuottaa tietoa kehittämis- ja suunnittelutyölle, jolla 

tähdätään kuntalaisten entistä paremman hyvinvoinnin toteutumiseen. Tämä tutki-

mus voidaan tulkita osaksi ja jatkoksi Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hank-

keessa aloitettua kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää työtä. 
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7.4 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää eri-ikäisen aikuisväestön hyvin-

voinnin jakautumisen eriarvoisuuden kaventamiseen tähtäävässä työssä. Lisäksi 

sitä voidaan hyödyntää hyvinvointia heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisyyn täh-

täävässä kunnallisessa päätöksenteossa sekä sosiaali- terveys- ja hyvinvointipalve-

luiden suunnittelussa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa hyödyntämällä voidaan siten 

edistää aikuisväestön hyvinvointia. 

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa kuntalaisille sitä, että tutkimuksen tuottamaa 

tietoa hyödyntämällä hyvinvointia heikentäviin tekijöihin kohdistuva ennaltaehkäi-

sevä työ perustuu asiakaslähtöiseen ja asiakkaiden itsensä kokemien tarpeiden mu-

kaiseen toimintaan objektiivisesti arvioitujen tarpeiden sijaan. Lisäksi tutkimus tuo 

esille hyvinvointia heikentävien tekijöiden monimuotoisuuden. Näiden monimuo-

toisten tekijöiden ja niiden keskinäisten suhteiden tiedostaminen osoittaa tarpeen 

hyvinvoinnin monialaiselle ja erilaiset toimialarajat ylittävälle kuntayhteistyölle. 

Tutkimuksen tuottama tieto toimii siten hyvänä perustana hyvinvoinnin edistämi-

seen tähtäävälle yhteistyölle esimerkiksi kunnallisia palveluja koskevassa päätök-

senteossa. Lisäksi tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää vastattaessa 

terveydenhuoltolain velvoitteeseen kuntalaisten väestöryhmittäisestä hyvinvoinnin, 

terveyden ja niihin vaikuttavien tekijöiden seuraamisesta. Tietoa hyödyntämällä 

terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet voidaan kohdentaa entistä paremmin nii-

hin väestöryhmiin, joissa hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset ovat yleisimpiä. 

Yhteiskunnallisesti tutkimus osoittaa riittävän hyväksi koetun taloudellisen tilan-

teen tärkeän merkityksen eri-ikäisten aikuisten hyvinvoinnille. Tämä tieto on hyö-

dyllistä arvioitaessa esimerkiksi nykyiseen hallitusohjelmaan kirjattua perustulo-

kokeilua. 

Tutkimuksen tieteellinen merkitys perustuu sen tuottaman tiedon uutuusarvoon, 

sillä hyvinvointia koskevaa tutkimusta ei ole hoitotieteessä aiemmin tehty vastaa-

vasta näkökulmasta. Tutkimus osoittaa hyvinvoinnin holistiseksi, moniulotteiseksi 

ja osin tieteenalakohtaisten rajojen ylittämiseen haastavaksi tutkimuskohteeksi. 

Näin ollen tutkimus on Allardtin hyvinvointi-teoriaan perustuvalla näkökulmava-

linnallaan yksi vastaus poikkitieteisyyteen perustuvan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen tutkimuksen tarpeeseen. Tämän lisäksi tutkimus osoittaa kokemuksel-

lisen hyvinvointitutkimuksen tarpeen perinteisen objektiivisen hyvinvointitutki-

muksen rinnalla, sillä objektiivisin mittarein ei ole mahdollista saavuttaa kaikkia 

tässä tutkimuksessa käsiteltyjä hyvinvointiin yleisesti yhteydessä olevia tekijöitä. 
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Kuten Veenhoven (2002) ja Saari (2012) toteavat, esimerkiksi materiaalinen kehi-

tys ei aina kerro ihmisten mahdollisuuksista hyödyntää kyseisiä resursseja ja näin 

muuttaa niitä koetuksi tyytyväisyydeksi. Samoin perinteiset hyvinvointi-indikaat-

torilistat eivät tavoita sitä, mitä ihmiset pitävät itselleen tärkeinä asioina. Objektii-

visesti on mahdollista tarkastella esimerkiksi ihmisten hallitsemia asuinneliöitä. 

Neliöihin perustuvien tilan ja ahtauden kokemusten saavuttamiseen tarvitaan kui-

tenkin subjektiivisten mittareiden käyttöä. (Veenhoven 2002; Saari 2012.) 

7.5 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perustella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

1. Hyvinvointia koskevat huolet ovat kaikissa ikäryhmissä moninaisia. Kuitenkin, 

mitä nuoremmasta ikäryhmästä on kyse, sitä useampaan hyvinvoinnin osa-alu-

eeseen ne kohdistetaan. Iän lisääntyessä huolenaiheet eivät välttämättä määräl-

lisesti vähene, mutta ne kohdentuvat sisällöllisesti aiempaa harvempiin hyvin-

voinnin osa-alueisiin.  

2. Hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset ovat molempien työikäisten ryhmissä 

selvästi vanhinta ikäryhmää yleisempiä. Taloudellinen tilanne on kuitenkin 

yleisin hyvinvointia heikentävä tekijä kaikissa ikäryhmissä. Tämä havainto 

vahvistaa näkemystä siitä, että riittäväksi koettu taloudellinen tilanne edistää 

aikuisväestön hyvinvoinnin toteutumista. Näin ollen jatkossa on pyrittävä vält-

tämään entistä vahvemmin tuloerojen kasvua. 

3. Hyvinvointia heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisyyn kohdistuvat toimenpi-

teet ja palvelut tulee kohdentaa aikuisväestön osalta erityisesti matalan koulu-

tustason omaaviin, työelämän ulkopuolella oleviin, ilman parisuhdetta asuviin 

sekä matalan tulotason omaaviin henkilöihin ja heidän hyvinvointiaan heiken-

täviin tekijöihin kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla.  

4. Taloudellisen tilanteen heikoksi kokeminen on kaikissa ikäryhmissä yleisim-

min yhteydessä myös hyvinvoinnin muiden osa-alueiden heikoksi kokemiseen. 

Samoin niihin on yleisesti yhteydessä fyysisen terveyden kokeminen hyvin-

vointia heikentävänä tekijänä. Hyvinvoinnin edistämisessä on siten kaikkien 

ikäryhmien osalta erityisen tärkeää keskittyä taloudelliseen tilanteeseen ja fyy-

siseen terveyteen kohdistuviin ongelmiin. Näitä ennaltaehkäisemällä ehkäis-

tään yleisesti myös muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin kohdistuvia ongelmia.  
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7.6 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus on tuottanut erityisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä ja konkreet-

tista toimintaa koskevia jatkotutkimusaiheita. Näitä ovat muun muassa seuraavat: 

1. Suomalaisen aikuisväestön kokemukset hyvinvointia heikentävien tekijöiden 

hoitamisen ja ennaltaehkäisyn keinoista 

2. Suomalaisen aikuisväestön kokemukset yksilöiden taloudellisen tilanteen tu-

kemisen keinoista hyvinvoinnin edistämiseksi 

3. Suomalaisen aikuisväestön kokemukset terveempiin elintapoihin johtavista 

keinoista 

4. Hyvinvointia haastavien tekijöiden hoitovastuulliset: yhteiskunnan, kunnan ja 

yksilöiden roolit 

5. Aikuisväestön kokemat itsehoidon ohjaustarpeet  

6. Itsehoidon toteutumisen vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa 
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Liite 2 Kyselylomakkeen sisältöä ohjanneet 
kyselylomakkeet 

Kyselylomake Kyselylomakkeen sähköinen osoite 

FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1112/PIP/quF1112_fin.pdf 

FSD1113 Palkallisen ja palkattoman 

työn jako perheessä 1998 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1113/PIP/quF1113_fin.pdf 

FSD1210 Suomalaisten 

maaseutukuva 2000 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1210/PIP/quF1210_fin.pdf 

FSD1274 Tilapäisenä kunnan töissä 

2002 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1274/PIP/quF1274_fin.pdf 

FSD1323 Hyvinvointi 2000 https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1323/PIP/quF1323_sve.pdf 

FSD2002 Lapsesta aikuiseksi: 42-

vuotiaiden elämäntilannekysely 2001 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2002/PIP/quF2002_fin.pdf 

FSD2076 Elämänkulku 1971–2002 https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2076/PIP/quF2076_02.pdf 

FSD2078 EVAn kansallinen 

asennetutkimus 2004 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2078/PIP/quF2078_sve.pdf 

FSD2133 ISSP 2005: työorientaatiot 

III: Suomen aineisto 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2133/PIP/quF2133_sve.pdf 

FSD2292 EVAn kansallinen 

asennetutkimus 2006 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2292/PIP/quF2292_sve.pdf 

FSD2386 Alueellinen hyvinvointi: Itä-

Lapin kansalaiskysely 2000  

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2386/PIP/quF2386.pdf 

FSD2480 Asuinympäristö ja 

viihtyvyys 2004: Kajaanin 

asukaskysely 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2480/PIP/quF2480_fin.pdf 

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus 

IV: Suomen aineisto  

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2514/PIP/quF2514_sve.pdf 

FSD2550 Tampereen terveys- ja 

sosiaalikysely 2008 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2550/PIP/quF2550_fin.pdf 

FSD2584 Nuorten kiinnittyminen 

kotiseudulle 2000 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2584/PIP/quF2584_fin.pdf 

FSD2586 EVAn kansallinen 

asennetutkimus 2010 

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2586/PIP/quF2586_fin.pdf 
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Liite 3 Liitetaulukot 

Liitetaulukko 1. Eri-ikäisten aikuisten huolet. 

HLBD 18–44-vuotiaat 45–64-vuotiaat 65-vuotiaat ja vanhemmat 

Having Taloudellinen tilanne: 

elinkustannusten korkea hinta, 

pienet tulot, työn puute 

Taloudellinen tilanne: 

elinkustannusten korkea 

hinta, odotettavissa oleva 

yleinen hintojen nousu, 

pienet tulot, työn puute, 

läheisten toimeentulo 

Taloudellinen tilanne: 

odotettavissa oleva yleinen 

hintojen nousu, pienet tulot 

 

 

Asuminen: 

asunnon hinnakkuus, sopimaton 

asunto, muutokset 

asuinympäristön 

turvallisuudessa ja laadussa, 

kyseenalaiset päätökset 

asuinkunnassa 

 

Asuminen:  

asunnon hinnakkuus, 

sopimaton asunto, 

muutokset 

asuinympäristön 

turvallisuudessa ja 

laadussa, kyseenalaiset 

päätökset asuinkunnassa 

 

Asuminen:  

ei mukana tarkastelussa 

siihen liittyvien 

huolimainintojen vähäisyyden 

vuoksi 

 

Asuinkunnan palvelut: 

terveydenhuoltopalvelujen huono 

saatavuus, 

terveydenhuoltopalvelujen huono 

laatu, muiden palvelujen huono 

saatavuus, muiden palvelujen 

huono laatu 

 

Asuinkunnan palvelut: 

terveydenhuoltopalvelujen 

huono saatavuus, 

terveydenhuoltopalvelujen 

huono laatu, muiden 

palvelujen huono 

saatavuus, muiden 

palvelujen huono laatu 

 

Asuinkunnan palvelut: 

terveydenhuoltopalvelujen 

huono saatavuus, 

terveydenhuoltopalvelujen 

huono laatu, muiden 

palvelujen huono saatavuus 
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HLBD 18–44-vuotiaat 45–64-vuotiaat 65-vuotiaat ja vanhemmat 

Loving Ihmissuhteet:  

itselle merkityksellisen 

ihmissuhteen puute, ongelmat 

ihmissuhteiden sisällöissä, 

läheisten hyvinvointiin liittyvät 

ongelmat, erilaisten resurssien 

puute 

Ihmissuhteet:  

itselle merkityksellisen 

ihmissuhteen puute, 

ongelmat ihmissuhteiden 

sisällöissä, läheisten 

hyvinvointiin liittyvät 

ongelmat, erilaisten 

resurssien puute 

Ihmissuhteet:  

itselle merkityksellisen 

ihmissuhteen puute, läheisten 

hyvinvointiin liittyvät ongelmat 

 

 

Yhteiskunta:  

epätasa-arvo, turvallisuuteen 

kohdistuvat sisäiset uhkat, 

lasten, nuorten ja perheiden 

ongelmat, vanhusten ja 

heikompiosaisten ongelmat, 

työhön ja talouteen liittyvät 

ongelmat, 

hyvinvointiyhteiskunnan 

rapautumiseen liittyvät ongelmat 

 

Yhteiskunta: 

välinpitämättömyys, 

epätasa-arvo, 

turvallisuuteen kohdistuvat 

sisäiset uhkat, 

turvallisuuteen kohdistuvat 

ulkoiset uhkat, lasten, 

nuorten ja perheiden 

ongelmat, työhön ja 

talouteen liittyvät 

ongelmat, 

hyvinvointiyhteiskunnan 

rapautumiseen liittyvät 

ongelmat 

 

Yhteiskunta: 

välinpitämättömyys, 

turvallisuuteen kohdistuvat 

sisäiset uhkat, turvallisuuteen 

kohdistuvat ulkoiset uhkat, 

lasten, nuorten ja perheiden 

ongelmat, vanhusten ja 

heikompiosaisten ongelmat, 

työhön ja talouteen liittyvät 

ongelmat 
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HLBD 18–44-vuotiaat 45–64-vuotiaat 65-vuotiaat ja vanhemmat 

Being Fyysinen terveys:  

oma olemassa oleva sairaus, 

oma mahdollinen sairastuminen, 

läheisen olemassa oleva 

sairaus, läheisen mahdollinen 

sairastuminen 

Fyysinen terveys:  

oma olemassa oleva 

sairaus, oma mahdollinen 

sairastuminen, olemassa 

olevat hoidon puutteet, 

läheisen olemassa oleva 

sairaus, läheisen 

mahdollinen 

sairastuminen 

Fyysinen terveys:  

oma olemassa oleva sairaus, 

oma mahdollinen 

sairastuminen, olemassa 

olevat hoidon puutteet, 

läheisen olemassa oleva 

sairaus, läheisen mahdollinen 

sairastuminen 

 

Minämyötätunto:  

itsestä päin tulevat haasteet 

jaksamiselle, ulkoapäin tulevat 

haasteet jaksamiselle, itsestä 

päin tulevat haasteet 

tyytyväisyydelle, ulkoapäin 

tulevat haasteet tyytyväisyydelle 

 

Minämyötätunto: 

itsestä päin tulevat 

haasteet jaksamiselle, 

ulkoapäin tulevat haasteet 

jaksamiselle, itsestä päin 

tulevat haasteet 

tyytyväisyydelle, ulkoapäin 

tulevat haasteet 

tyytyväisyydelle 

 

Minämyötätunto:  

ei mukana tarkastelussa 

siihen liittyvien 

huolimainintojen vähäisyyden 

vuoksi 

 

Elintavat:  

huonot nukkumistottumukset, 

päihteiden liikakäyttö, vähäinen 

liikunta, epäterveelliset 

ravintotottumukset, ongelmia 

useissa elintavoissa 

 

Elintavat:  

ei mukana tarkastelussa 

siihen liittyvien 

huolimainintojen 

vähäisyyden vuoksi 

 

Elintavat:  

ei mukana tarkastelussa 

siihen liittyvien 

huolimainintojen vähäisyyden 

vuoksi 



 

246 

HLBD 18–44-vuotiaat 45–64-vuotiaat 65-vuotiaat ja vanhemmat 

Doing Työ:  

työuran aloittamiseen liittyvä 

epävarmuus, työuran 

jatkuvuuteen liittyvä 

epävarmuus, työn mielekkyyteen 

liittyvät haasteet, työn 

kuormittavuuteen liittyvät 

haasteet, läheisen huono 

työtilanne, huono yleinen 

työtilanne 

Työ:  

työuran aloittamiseen 

liittyvä epävarmuus, 

työuran jatkuvuuteen 

liittyvä epävarmuus, työn 

mielekkyyteen liittyvät 

haasteet, työn 

kuormittavuuteen liittyvät 

haasteet, läheisen huono 

työtilanne, huono yleinen 

työtilanne 

 

 

Opiskelu:  

opinnoissa pärjääminen, 

opintojen kuormittavuus, 

resurssien riittämättömyys, kiire 

työelämään 

 

Opiskelu:  

ei mukana tarkastelussa 

siihen liittyvien 

huolimainintojen 

vähäisyyden vuoksi 

 

Vapaa-aika:  

kodin ulkopuolella tehtävien 

toimien määräävyys, kodin 

sisällä tehtävien toimien 

määräävyys, omaan itseen 

kohdistuvat ongelmat, arkeen 

kohdistuvat ongelmat 

 

Vapaa-aika:  

ei mukana tarkastelussa 

siihen liittyvien 

huolimainintojen 

vähäisyyden vuoksi 
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Liitetaulukko 2. Hyvinvointia heikentävät osa-alueet. 

Hyvinvointiulottuvuudet ja niiden osa-

alueet hyvinvoinnin heikentäjinä 

18–44v  45–64v  65v ja vanh. 

n %¹ n %¹ n %¹ 

Having Taloudellinen tilanne 466 34  484 29  289 15 

Asunto 478 5  485 6  313 4 

Asuinkunta 451 6  467 8  282 6 

Palveluiden saatavuus 449 7  459 10  289 7 

Loving Ihmissuhteet 485 7  487 6  315 2 

Yksinäisyys 473 5  492 8  323 7 

Yhteiskunta 425 11  460 15  278 8 

Being Fyysinen terveys 507 18  513 22  328 12 

Minämyötätunto 495 13  507 11  315 5 

Elintavat 473 16  485 19  315 5 

Doing Työ 240 22  273 17   
 

Opiskelu 207 7   
 

  
 

Vapaa-aika 477 11  493 6   
 

¹ Prosenttiosuus kaikista ko.ikäryhmään kuuluvista 
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Liitetaulukko 3. Hyvinvoinnin heikkenemistä kokevat 18–44-vuotiaat. 

18–44-v. Tal¹ Asu¹ Ask¹ Pal¹ Ihm¹ Yks¹ Yhk¹ Fyy¹ Mim¹ Eli¹ Työ Opi¹ Vap¹ ka.¹ 

Sukupuoli               

Naiset 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1,38 

Miehet 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1,62 

Koulutus               

Ei ammatillista 

koulutusta 

2 4 3 3 4 2 4 3 1 2 2 4 3 2,85 

Ammatti-koulutut-

kinto 

1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 2 4 1,69 

Opisto-/AMK-

tutkinto 

4 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 1 2 3,00 

Yliopisto-tutkinto 3 2 2 1 2 3 2 4 2 3 4 3 1 2,46 

Työtilanne               

Työssä 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 
  

2 3,36 

Työtön 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
  

3 1,45 

Opiskelu 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 
  

4 3,00 

Joku muu 3 1 2 2 4 2 2 1 3 2 
  

1 2,09 

Asumistapa               

Ei parisuhteessa 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2,15 

Parisuhteessa, EI 

lapsia 

1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1,85 

Parisuhteessa JA 

lapsia 

2 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2,00 

Tulot/e/kk               

0–999  2 6 2 4 2 2 5 5 3 4 2 5 5 3,62 

1000–1999  1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1,46 

2000–2999  3 5 3 2 4 4 2 3 1 2 4 3 4 3,08 

3000–4999  4 3 4 3 3 5 3 6 5 5 3 6 3 4,08 

5000–7499  5 2 6 5 5 3 4 4 6 3 5 2 1 3,92 

7500 ja 

enemmän 

6 4 5 6 6 6 6 1 4 6 6 1 6 4,85 

Tal¹ = Taloudellinen tilanne, Asu¹ = Asunto, Ask¹ = Asuinkunta, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen 

saatavuus, Ihm¹ = Ihmissuhteet, Yks¹ = Yksinäisyys, Yhk¹ = Yhteiskunta, Fyy¹ = Fyysinen terveys, Mim¹ = 

Minämyötätunto, Eli¹ = Elintavat, Opi¹ = Opiskelu, Vap¹ = Vapaa-aika, ka¹ = keskiarvo, mitä pienempi 

keskiarvo on, sitä yleisemminko. taustatekijä on yhteydessä hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin 
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Liitetaulukko 4. Hyvinvoinnin heikkenemistä kokevat 45–65-vuotiaat. 

45–64-vuotiaat Tal¹ Asu¹ Ask¹ Pal¹ Ihm¹ Yks¹ Yhk¹ Fyy¹ Mim¹ Eli¹ Työ1 Vap¹ ka.¹ 

Sukupuoli              

Naiset 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1,25 

Miehet 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1,67 

Koulutus              

Ei ammatillista 

koulutusta 

3 2 5 2 2 2 5 4 1 5 3 4 3,17 

Ammatillinen kurssi 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1,58 

Ammattikoulu-

tutkinto 

2 3 2 5 3 3 1 3 5 4 4 1 3,00 

Opisto-/AMK-

tutkinto 

4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 3 3,42 

Yliopistotutkinto 5 5 1 4 5 5 4 5 4 2 2 5 3,93 

Työtilanne              

Työssä 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
 

3 3,64 

Työtön 2 2 1 2 1 3 2 4 2 2 
 

2 2,09 

Eläke 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 
 

4 3,09 

Joku muu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
 

1 1,18 

Asumistapa              

Ei parisuhteessa 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1,17 

Parisuhteessa, EI 

lapsia 

3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2,17 

Parisuhteessa JA 

lapsia 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2,67 

Tulot/e/kk              

0-999  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

1000-1999  2 2 5 4 3 2 5 4 4 3 5 4 3,58 

2000-2999 3 4 3 2 2 4 2 3 5 6 4 3 3,42 

3000-4999  5 3 2 3 5 5 3 5 3 4 3 5 3,83 

5000-7499  6 6 4 5 4 6 6 6 6 5 2 6 5,17 

7500 ja enemmän 4 5 6 6 6 3 4 2 2 2 6 2 4,00 

Tal¹ = Taloudellinen tilanne, Asu¹ = Asunto, Ask¹ = Asuinkunta, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen 

saatavuus, Ihm¹ = Ihmissuhteet, Yks¹ = Yksinäisyys, Yhk¹ = Yhteiskunta, Fyy¹ = Fyysinen terveys, Mim¹ = 

Minämyötätunto, Eli¹ = Elintavat, Vap¹ = Vapaa-aika, ka¹ = keskiarvo, mitä pienempi keskiarvo on, sitä 

yleisemmin ko. taustatekijä on yhteydessä hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin 



 

250 

Liitetaulukko 5. Hyvinvoinnin heikkenemistä kokevat 65–vuotiaat ja vanhemmat. 

65-vuotiaat ja vanhemmat Tal¹ Asu¹ Ask¹ Pal¹ Ihm¹ Yks¹ Yhk¹ Fyy¹ Mim¹ Eli¹ ka.¹ 

Sukupuoli            

Naiset 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1,3 

Miehet 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1,7 

Koulutus            

Ei ammatillista 

koulutusta 

1 2 2 4 2 1 4 1 1 3 2,1 

Ammatillinen kurssi 2 1 4 2 3 2 5 5 5 4 3,3 

Ammattikoulutut-kinto 3 3 1 1 1 4 2 2 2 5 2,4 

Opisto-/AMK-tutkinto 4 4 3 2 4 5 1 3 3 2 3,1 

Yliopistotutkinto 5 4 5 5 5 3 3 4 4 1 3,9 

Asumistapa            

Ei parisuhteessa 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,1 

Parisuhteessa, EI lapsia 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2,4 

Parisuhteessa JA lapsia 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2,5 

Tulot/e/kk            

1000–1999  1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1,5 

2000–2999 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2,1 

3000–4999  3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2,9 

5000–7499 4 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3,3 

Tal¹ = Taloudellinen tilanne, Asu¹ = Asunto, Ask¹ = Asuinkunta, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen 

saatavuus, Ihm¹ = Ihmissuhteet, Yks¹ = Yksinäisyys, Yhk¹ = Yhteiskunta, Fyy¹ = Fyysinen terveys, Mim¹ = 

Minämyötätunto, Eli¹ = Elintavat, ka¹ = keskiarvo, mitä pienempi keskiarvo on, sitä yleisemmin ko. 

taustatekijä on yhteydessä hyvinvoinnin heikkenemiskokemuksiin 
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Liitetaulukko 6. Hyvinvoinnin osa-alueiden yhteys toisiinsa, 18–44-vuotiaat. 

HLBD  Having  Loving  Being  Doing Osa-alueen ka.¹ 

Tal¹ Asu¹ Ask¹ Pal¹ Ihm¹ Yks¹ Yhk¹ Fyy¹ Mim¹ Eli¹ Työ Opi¹ Vap¹ 

Having Tal¹ 
 

1 1 1  2 2 1  1 1 1  1 1 1 1,17 

Asu¹ 11 
 

11 12  11 12 12  11 10 12  12 12 10 12,17 

Ask¹ 9 8  5  9 9 6  10 11 10  10 10 11 9,00 

Pal¹ 7 10 4 
 

 10 11 3  9 9 8  8 6 9 7,83 

Loving Ihm¹ 8 6 7 10  
 

6 10  7 6 9  4 9 7 7,42 

Yks¹ 12 11 7 11  8 
 

11  12 8 11  11 8 12 10,17 

Yhk¹ 6 8 3 2  7 5 
 

 6 7 6  5 3 8 5,58 

Being Fyy¹ 2 4 6 6  6 10 4  
 

3 2  2 6 4 4,58 

Mim¹ 4 4 11 9  3 3 8  4 
 

3  6 10 6 5,92 

Eli¹ 3 7 5 4  3 3 5  2 4 
 

 7 2 2 3,92 

Doing Työ 1 3 1 3  1 1 2  3 2 5  
 

4 3 2,42 

Opi¹ 9 12 10 8  11 7 7  8 12 7  9 
 

5 8,75 

Vap¹ 5 2 7 7  5 7 9  5 5 4  3 5 
 

5,33 

Tal¹ = Taloudellinen tilanne, Asu¹ = Asunto, Ask¹ = Asuinkunta, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen 

saatavuus, Ihm¹ = Ihmissuhteet, Yks¹ = Yksinäisyys, Yhk¹ = Yhteiskunta, Fyy¹ = Fyysinen terveys, Mim¹ = 

Minämyötätunto, Eli¹ = Elintavat, Opi¹ = Opiskelu, Vap¹ = Vapaa-aika, ka¹ = keskiarvo: mitä pienempi 

keskiarvo on, sitä yleisemin ko. osa-alueeseen kohdistettavat hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset ovat 

yhteydessä muiden osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 
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Liitetaulukko 7. Hyvinvoinnin osa-alueiden yhteys toisiinsa, 45–64-vuotiaat. 

HLBD  Having  Loving  Being  Doing Osa-alueen 

 ka.¹ Tal¹ Asu¹ Ask¹ Pal¹ Ihm¹ Yks¹ Yhk¹ Fyy¹ Mim¹ Eli¹ Työ Vap¹ 

Having Tal¹ 
 

1 3 2  1 1 1  2 1 2  2 1 1,55 

Asu¹ 10 
 

7 6  8 10 10  9 8 7  11 7 8,45 

Ask¹ 7 6  3  10 11 6  8 9 11  9 11 8,27 

Pal¹ 5 3 2 
 

 6 7 2  6 7 6  10 9 5,73 

Loving Ihm¹ 9 9 9 8  
 

8 8  11 11 9  8 5 8,64 

Yks¹ 8 11 11 9  9 
 

11  7 6 10  5 8 8,55 

Yhk¹ 1 4 1 1  3 6 
 

 4 5 4  4 3 3,27 

Being Fyy¹ 2 5 4 5  5 3 5  
 

2 1  3 4 3,55 

Mim¹ 6 7 6 7  11 4 7  5 
 

5  5 10 6,64 

Eli¹ 4 2 5 4  2 5 3  1 3 
 

 1 2 2,91 

Doing Työ 3 10 8 11  7 2 4  3 4 3  
 

6 5,55 

Vap¹ 11 8 10 10  4 9 9  10 10 7  7 
 

8,64 

Tal¹ = Taloudellinen tilanne, Asu¹ = Asunto, Ask¹ = Asuinkunta, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen 

saatavuus, Ihm¹ = Ihmissuhteet, Yks¹ = Yksinäisyys, Yhk¹ = Yhteiskunta, Fyy¹ = Fyysinen terveys, Mim¹ = 

Minämyötätunto, Eli¹ = Elintavat, Vap¹ = Vapaa-aika, ka¹ = keskiarvo: mitä pienempi keskiarvo on, sitä 

yleisemin ko. osa-alueeseen kohdistettavat hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset ovat yhteydessä 

muiden osa-alueiden vastaaviin kokemuksiin. 
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Liitetaulukko 8. Hyvinvoinnin osa-alueiden yhteys toisiinsa, 65–vuotiaat ja vanhemmat. 

HLBD Having  Loving  Being Osa-

alueen ka.¹ Tal¹ Asu¹ Ask¹ Pal¹ Ihm¹ Yks¹ Yhk¹ Fyy¹ Mim¹ Eli¹ 
Having Tal¹ 

 
1 1 1  1 1 1  1 3 5 1,67 

Asu¹ 5 
 

5 7  7 6 7  8 8 6 6,56 

Ask¹ 4 5  2  7 8 3  6 8 9 5,78 

Pal¹ 1 3 2 
 

 6 5 2  4 6 4 3,67 
Loving Ihm¹ 8 7 9 9  

 
7 8  9 7 8 8,00 

Yks¹ 6 6 7 5  3 
 

9  5 3 3 5,22 

Yhk¹ 3 9 3 4  7 9 
 

 7 5 6 5,89 
Being Fyy¹ 2 2 3 3  1 2 4  

 
1 1 2,11 

Mim¹ 7 8 7 8  3 3 5  2 
 

2 5,00 

Eli¹ 9 3 6 5  3 4 6  2 2 
 

4,44 

Tal¹ = Taloudellinen tilanne, Asu¹ = Asunto, Ask¹ = Asuinkunta, Pal¹ = Asuinkunnan palvelujen 

saatavuus, Ihm¹ = Ihmissuhteet, Yks¹ = Yksinäisyys, Yhk¹ = Yhteiskunta, Fyy¹ = Fyysinen terveys, Mim¹ = 

Minämyötätunto, Eli¹ = Elintavat, ka¹ = keskiarvo: mitä pienempi keskiarvo on, sitä yleisemin ko. osa-

alueeseen kohdistettavat hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset ovat yhteydessä muiden osa-alueiden 

vastaaviin kokemuksiin. 
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Liite 4 Lupa aineiston käyttöön 
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