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Abstract
The purpose of the study was to describe and evaluate the measured and self-reported physical
performance of the elderly people who relocated to senior housing and their change 3 and 12
months after the relocation. Besides, the association of self-reported physical performance, social
environment and psychological well-being with measured physical performance changes was
examined. The objective of the research was to provide information that can be used in the design
and management of practices that aim to assess and support the physical performance of those
living in senior housing. Data were collected from elderly (n = 81) who moved to senior housing
in northern Finland (n = 11) in 2014, and 70% of them were women. The indicators that were used
were the Oldwellactive Questionnaire, the Environmental Support instrument and the Short
Physical Performance Battery [SPPB]. The data were analyzed with statistical methods.
Physical performance of those who relocated to senior housing was weak. Instrumental
Activities of Daily Living [IADL], walking speed, right hand grip strength and self-reported IADL
significantly decreased during their first year of residence. Besides, self-reported IADL
performance became more difficult but muscle strength training, as well as participation in hobby
groups increased. Residents estimated that they can do what they want, and they can sufficiently
meet their loved ones in the senior housing. Self-reported physical performance was associated
with the deterioration of performing IADL and the slowdown of walking speed. Social
environment and psychological well-being were associated with the deterioration of performing
IADL, the slowdown of walking speed and the weakening of the dominant hand´s grip strength.
This research provides more information about the physical performance, the social
environment and the psychological well-being of the elderly who relocated to senior housing.
Research results will help service providers to improve the procedures that aim to the physical
performance assessment and support of the residents, paying attention to the impact of the
elderly’s individuality in requirements associated with the realization of the services. Research
results show that organizations maintaining senior housing must organize exercise areas suitable
for the residents and the means for indoors and outdoors muscle training and balance exercise.
Individual factors related to physical performance, social environment and psychological wellbeing of the residents should be considered in the design, implementation and management of
these services.

Keywords: elderly, mental well-being, performance assessment, physical performance,
relocation, senior housing, social environment

Lotvonen, Sinikka, Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen
asumisvuoden aikana.
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Acta Univ. Oul. D 1518, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden
mitattua ja itsearvioitua fyysistä toimintakykyä ja niiden muutosta 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen. Lisäksi kuvattiin itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä mitatun fyysisen toimintakyvyn muutoksiin. Tutkimuksen tavoitteena
oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää palvelutalojen asukkaiden fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen suunnittelussa ja johtamisessa. Aineisto kerättiin
pohjoissuomalaisessa kaupungissa palvelutaloihin (n = 11) vuonna 2014 muuttaneilta ikääntyneiltä (n=81), joista 70 % oli naisia. Mittareina käytettiin Hyvinvointiprofiili-kyselylomaketta,
Ympäristöhyvinvointimittaria ja SPPB- toimintatestiä (Short Physical Performance Battery).
Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.
Palvelutaloon muuttaneiden fyysinen toimintakyky oli heikko. Päivittäisistä toiminnoista
suoriutuminen [IADL], kävelynopeus, oikean käden puristusvoima ja itsearvioitu arkiaskareista
suoriutuminen heikkenivät ensimmäisen asumisvuoden aikana. Lisäksi itsearvioitu IADL-suoriutuminen vaikeutui mutta lihaskuntoharjoittelu sekä harrastusryhmiin osallistuminen lisääntyivät. Asukkaat arvioivat voivansa tehdä, mitä haluavat ja tapaavansa riittävästi läheisiä ihmisiä
palvelutalossa. Itsearvioitu fyysinen toimintakyky oli yhteydessä IADL-suoriutumisen vaikeutumiseen ja kävelynopeuden hidastumiseen. Sosiaalinen ympäristö ja psyykkinen hyvinvointi olivat yhteydessä IADL-suoriutumisen vaikeutumiseen, kävelynopeuden hidastumiseen ja oikean
käden puristusvoiman heikkenemiseen.
Tämä tutkimus lisää tietoa palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden fyysisestä toimintakyvystä, sosiaalisesta ympäristöstä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Tutkimustulokset auttavat
ikääntyneiden asumispalveluiden tuottajia kehittämään asukkaiden fyysisen toimintakyvyn arviointiin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtääviä toimintamalleja, joissa huomioidaan ikääntyneiden yksilöllisyyden vaikutus palveluiden toteuttamiseen liittyviin vaatimuksiin. Tutkimustulokset osoittavat, että palvelutaloja ylläpitävien organisaatioiden tulee järjestää asukkaille soveltuvat liikuntatilat ja välineet sisä- ja ulkotiloihin lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua varten.
Asukkaiden yksilölliset fyysiseen toimintakykyyn, sosiaaliseen ympäristöön ja psyykkiseen
hyvinvointiin liittyvät tekijät tulee ottaa huomioon palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja
johtamisessa.

Asiasanat: fyysinen toimintakyky, ikääntynyt, muutto, palvelutalo, psyykkinen
hyvinvointi, sosiaalinen ympäristö, toimintakyvyn arviointi

Lempi-äidin muistolle ja rakkailleni
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Kiitokset
Kiinnostukseni tutkimuksen tekemiseen heräsi opiskelu- ja työurani aikana.
Haaveenani oli tieteellisesti tutkia käytännön työssäni ikääntyneiden parissa
tärkeäksi kokemiani asioita. Fysioterapeutiksi valmistuttuani jatkoin opintoja työni
ohella terveystieteiden maisteriksi. Maisteriopinnot lisäsivät kiinnostusta
tutkimuksen tekemiseen. Päätös tämän tutkimuksen toteuttamiseksi odotti oikeaa
aikaansa ja sen aloittaminen merkitsi minulle positiivista elämänmuutosta sekä
unelmani toteutumista. Eräänä päivänä lähetin sähköpostin professori Helvi
Kynkäälle ja kerroin suunnitelmistani. Hänen ja pääohjaajani dosentti Satu Elon
vahvistus tutkimusaiheeni merkityksestä ja ajankohtaisuudesta sai minut ottamaan
tarvittavat ensiaskeleet tutkimukseni toteuttamiseksi.
Sydämelliset kiitokseni haluan osoittaa molemmille ohjaajilleni THT,
professori Helvi Kynkäälle ja TtT, dosentti Satu Elolle tutkimukseni ammattitaitoisesta, määrätietoisesta ja lempeästä ohjaamisesta. Olette auttaneet minua
eteenpäin ja valaneet minuun itseluottamusta myös hetkinä, jolloin en itse ole ollut
niin varma itsestäni. Olette olleet tavoitettavissa tarvittaessa ja tietämyksenne
turvin olen työstänyt tutkimustani eteenpäin vaihe vaiheelta. Kiitos, että piditte
tutkimustani tärkeänä ja valoitte uskoa osaamiseeni.
Seurantaryhmääni ovat kuuluneet TtT, professori Maria Kääriäinen, TtT Pirjo
Kaakinen ja FT Pirjo Kejonen. Kiitän teitä lämpimästi kannustamisesta, neuvoista
ja tuesta väitöskirjaprosessini aikana.
Kiitän suuresti väitöskirjani esitarkastajia professori Tarja Suomista ja dosentti
Kirsi Valkeapäätä, jotka kommentoivat väitöskirjaani rakentavasti ja kriittisesti.
Syvennyitte perusteellisesti ja asiantuntevasti käsikirjoitukseeni. Palautteenne oli
tärkeää ja sen avulla minulla oli mahdollisuus parantaa väitöskirjaani.
Arvokkaat kiitokseni esitän palvelutaloihin muuttaneille ikääntyneille, jotka
halusivat osallistua tutkimukseeni. Osallistumisenne oli tärkein tekijä tämän
tutkimuksen kannalta. Kiitän myös palvelutalojen organisaatioita tutkimuslupien
myöntämisestä. Lisäksi kiitän Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä, joka on
myöntänyt taloudellista tukea tämän tutkimuksen tekemiseen.
Väitöskirjatutkijana minulla on ollut mahdollisuus saada arvokasta apua myös
eri tutkimusalojen asiantuntijoilta. Kiitän tilastotieteilijä Risto Bloigua tilastotieteen ohjauksesta, informaatikko Sirpa Grekulaa tiedonhankinnan ohjauksesta
sekä LT, dosentti Pentti Koistista kahden osa-julkaisun rakentavasta
kommentoinnista. Suomenkielisestä kielenhuollosta kiitos kuuluu FM Kati
Hurskaiselle. Englannin kielen oikeinkirjoituksen oikolukemisesta ja arvokkaista
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kommenteista kiitän miniääni KM Mira Hulkkoa. Lämpimät kiitokseni esitän myös
koko hoitotieteen ja terveyshallintotieteen henkilökunnalle taustatuesta. Kiitän
nykyisiä ja jo väitelleitä hoitotieteen tohtoriopiskelijoita vertaistuesta. Outi ja Heidi,
sydämelliset kiitokset voimaannuttavista keskusteluistamme tutkimuksen
tekemiseen ja elämäntilanteisiin liittyen sekä mukavasta seurastanne ikimuistoisella kesäkoulumatkalla Sloveniassa. Outille kiitos myös hyvistä
neuvoistasi ja avustasi tutkimuksen vaiheisiin liittyen.
Erityiskiitokset SeniorKunnon yrittäjä Leena Långille ja osaaville
fysioterapeuteille. On ollut ilo tehdä sijaisuuksia nuorekkaassa työyhteisössä
tutkimustyön ohessa. Olette jatkaneet, kasvattaneet ja kehittäneet yli kymmen
vuotta sitten aloittamaani toimintaa eteenpäin ammattitaidolla. Ikääntyneiden
kuntoutuksen hyväksi työskentelemisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.
Parhaimmillaan se on sydämen paloa, johon perustuu myös tämän tutkimuksen
tekeminen.
Lämmin kiitos kuuluu kannustaville ja myötäeläville ystävilleni sekä
sosiaalisille yhteisöilleni. Olette omalta osaltanne tukeneet minua saamaan
tutkimukseni valmiiksi. Tapaamiset, yhteydenpito sekä yhteiset tekemisemme ovat
tuoneet vaihtelua, virkistystä ja muuta ajattelemista tutkimukseeni käyttämiini
vuosiin. Kiitän sydämellisesti myös sisaruksiani puolisoineen sekä sukulaisia
lähellä ja kaukana kannustuksestanne tutkimukseni eri vaiheissa.
Omistan väitöskirjani rakkaan Lempi äitini muistolle. Hän lähti taivasmatkalleen 94-vuotiaana helmikuussa 2019. Äitini opetti minua parhaiten
ymmärtämään ikääntymistä ja siihen liittyviä asioita. Hän muutti kodistaan 83vuotiaana palvelutaloon ja myöhemmin tehostettuun palveluasumiseen. Tohtoriopintoni mahdollistivat hänen viimeisissä elinvuosissaan kanssakulkemisen. Äidin
luona vierailuista sain voimaa väitöskirjan työstämiseen.
Rakkaimmat kiitokseni osoitan Juhalle, Villelle ja Miralle. Tutkimukseni on
kulkenut mukanani viisi vuotta kaikkialla: niin arjessa, juhlassa kuin lomilla. Olette
jaksaneet kuunnella kertomuksiani sen tekemisestä ja ymmärtää kun olen ollut
omissa ajatuksissani. Vastapainoksi olette tuoneet elämääni yhteistä tekemistä,
tapahtumia ja seikkailuja. Huolenpitonne ja kannustuksenne ovat kantaneet minua
kohti päämäärääni. Pikiä kiitän iloisesta, innokkaasta ja uskollisesta ulkoiluseurasta
säässä kuin säässä.
Oulussa kesäkuussa 2019

10

Sinikka Lotvonen

Lyhenteet
ARA
IADL
HILMO
PADL
SAS
SPPB
THL
WHO

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Instrumental Activities of Daily Living, välineelliset päivittäiset
toiminnot
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus
Personal Activities of Daily Living, päivittäiset perustoiminnot
Selvitä, Arvio, Sijoita -työryhmä
Short Physical Performance Battery, lyhyt fyysisen suorituskyvyn
testistö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
World Health Organization, maailman terveysjärjestö
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1

Johdanto

Suomen väestön ennustetaan vanhenevan selvästi vuoteen 2060 mennessä, minkä
syynä on suurten ikäluokkien, eli vuosina 1945–1960 syntyneiden ihmisten
saapuminen seniori-ikäluokkaan sekä eliniän piteneminen. Vuoden 2017 väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan nousevan nykyisestä
21 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä
(Tilastokeskus, 2017). Euroopan unionin maissa hyvin vanhojen ihmisten määrä
lisääntyy nopeammin kuin minkään muun väestönosan: 80-vuotiaiden ja sitä
vanhempien osuus EU:ssa yli kaksinkertaistuu 5,5 %:sta 12,7 %:iin vuosina 2017–
2080. Vuoteen 2080 mennessä 65 vuotiaat ja sitä vanhemmat muodostavat 29 %
EU:n väestöstä, kun osuus vuonna 2017 oli 19 % (Eurostat, 2018).
Kansalliset sosiaali- ja terveysministeriön strategiat painottavat ikääntyneiden
toimintakyvyn tukemista sekä itsenäisen laadukkaan elämän tärkeyttä kotona.
Suomessa ikääntyneille on tarjolla kolme pääasiallista asumismuotoa: tavallinen
asunto, palveluasuminen ja laitoshoito. Palveluasuminen kuuluu erityisryhmien
asumispalveluihin, jotka ovat sosiaalihuoltolain (SHL 1301, 3: 21§, 2014) alaisia.
Palveluasuminen jaetaan yleensä kahteen luokkaan: palveluasumiseen ja
tehostettuun palveluasumiseen (Tyvimaa, 2012). Tässä tutkimuksessa tutkimushenkilöt ovat muuttaneet tavallisesta asunnosta palveluasumiseen palvelutaloon.
Palveluasumisessa ikääntyneelle tarjotaan asumista esteettömässä asunnossa ja
asumisympäristössä sekä palveluja, joihin kuuluvat tarpeen mukainen hoito- ja
huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä toiminta sekä ateria- ja siivouspalveluita
(SHL 1301, 3:21§, 2014). Palveluasuminen toteutuu parhaimmillaan silloin, kun
asiakkaan palveluiden käyttö perustuu hänen tarpeisiinsa ja valintoihinsa tukien
toimintakykyä (Andersson, 2007).
Palvelutalot ovat kunnan tai yksityisen organisaation omistamia. Tässä
tutkimuksessa mukana olleet palvelutalot toimivat yksityisellä palvelusektorilla ja
tarjoavat ikääntyneille vuokra-asumista sekä kotona asumista tukevia palveluita.
Palveluasuntojen kokonaismäärää on vaikea selvittää, koska palvelutaloista ei ole
kattavaa yhtenäistä rekisteriä. Tilastoissa palvelutaloja ei erotella toisista asumisen
muodoista.
Yksityiset palvelutalot ovat yksi nopeimmin kasvavia toimialoja Suomessa,
johtuen väestön ikääntymisestä ja sen mukana tulevasta toimintakyvyn
heikkenemisestä (Lith, 2013). Sosiaali- ja terveysalan yksi keskeisimmistä
tavoitteista on laitoshoidon vähentäminen ja kotona asuvien ikääntyneiden määrän
lisääminen. Suomessa tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen
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2030 mennessä, jos tavoite on, että kotona asuu vähintään 92 % yli 70-vuotiaista ja
lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt. Kotona asuvien 65 vuotta täyttäneiden
ikääntyneiden määrä tulee olemaan tällöin noin 1,5 miljoonaa (Ympäristöministeriö, 2013). Palveluasumisen uudet kehittämislinjaukset painottavat laitoshoidon vähentämistä ja asumiseen perustuvien palveluiden kehittämistä.
Tulevaisuudessa palveluasumisen kysyntä kasvaa entisestään väestön ikääntyessä,
sillä joka neljäs 75 vuotta täyttänyt tarvitsee toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi
säännöllisiä kotipalveluita, kotisairaanhoitoa, omaishoidon tukea tai ympärivuorokautista hoivaa. (Tuorila, 2014.)
Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelmassa suositellaan, että kuntien tulisi varautua väestön ikärakenteen
muutokseen ja luoda ikääntyneiden toimintakykyä tukevia asuinympäristöjä.
Ikäystävällisillä asuinalueilla, tulisi olla palveluasumista, asumiseen ja hoivaan
liittyviä palveluja sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja (Ympäristöministeriö, 2016). Oulussa oli Oulun kaupungin selvityksen mukaan 1400 palveluasuntoa tai vastaavaa ikäihmisille tarkoitettua asuntoa vuonna 2012. Asuntojen
lisätarve vuoteen 2016 mennessä oli 300 asuntoa ja vuoteen 2021 mennessä 600
asuntoa (Harava & Hynynen, 2014).
Palveluasuminen lasketaan kotona asumiseksi, mutta se voidaan nähdä kotona
asumisen ja tehostetun palveluasumisen välimuodoksi, jossa ikääntyneiden
fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneiden asukkaiden toimintakykyä on tärkeää
arvioida, tukea ja edistää. Palvelutaloon muuttaminen liittyy usein terveyden ja
fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen, turvattomuuteen ja yksinäisyyteen.
Ikääntyneen muuttamisessa palvelutaloon on kyse heikkenevästä toimintakyvystä
ja tarpeesta esteettömään asuinympäristöön ja palveluihin. Suuret elämänmuutokset, kuten asuin- ja lähiympäristön muuttuminen, ympäristön liikkumisesteet ja turvattomuus lisäävät toiminnanrajoitteiden riskiä ja vaikuttavat fyysiseen
toimintakykyyn (STM, 2017).
Muuttaminen on erityisesti ikääntyneille suuri elämänmuutos, joka vaikuttaa
fyysiseen toimintakykyyn (Chen & Wilmoth, 2004; Phillips, 2015; Rossen & Knafl,
2007), sosiaaliseen ympäristöön (Carroll & Qualls, 2014; Marshall & Mackenzie,
2008; Rossen & Knafl 2003) ja henkiseen hyvinvointiin (Ellis, 2010; Lee, Woo &
Mckenzie, 2002; Marshall & Mackenzie, 2008; Melrose, 2004). Palvelutaloon
muuttamiseen liittyy haasteita ja mahdollisuuksia. Elämä saattaa helpottua
fyysisesti, kun ei enää tarvitse huolehtia asunnosta ja palvelut ovat lähellä, mutta
toisaalta muuttoon saattaa liittyä entisen asuinympäristön ja siihen liittyneiden
ihmissuhteiden ikävöimistä. (Ewen & Chahal, 2013.)
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Ikääntyneiden kotona selviytymisen varmistamiseksi heidän toimintakyvyn
heikkenemisen ennaltaehkäisyn ja toimintakyvyn tukemisen yhteiskunnallinen
merkitys on korostunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Yhteiskunnan
taloudellinen tilanne ja vanhuspalveluiden resurssien rajoitukset vaikuttavat siihen,
että ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn arviointiin, tukemiseen ja edistämiseen
on alettu kiinnittää yhä enemmän huomioita. (VanhPL, 980, 1§, 2012; Sosiaali- ja
terveysministeriö [STM], 2017). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (VanhPL, 980, 2012)
parantaa ikääntyneiden oikeutta toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien
palveluiden saamisessa ja voi lisätä palveluasumisen kysyntää (Tuorila, 2014).
Toimintakyky tarkoittaa sitä, että ikääntynyt ihminen selviytyy itselleen
merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä
ympäristössä, jossa hän elää. Jotta toimintakyvystä saadaan riittävän laaja kuva
palveluntarpeen selvittämisen perustaksi, on kartoitettava toimintakyvyn eri
ulottuvuudet: fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja kognitiivinen toimintakyky.
Lisäksi toimintakykyyn vaikuttavat myös asuin- ja elinympäristöön liittyvät tekijät
(THL, STM, 2017; THL, 2015). Tässä tutkimuksessa ikääntyneiden toimintakyky
määritellään jatkuvasti muuttuviksi fyysisiksi, psyykkisiksi ja sosiaalisiksi
kyvyiksi suoriutua liikkumisesta, päivittäisistä toimista ja elämän haasteista
asuinympäristössä. Toimintakykyyn liittyvät toimintaympäristö, yksilölliset tekijät
ja olosuhteet. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet ja niihin liittyvät
tekijät vaikuttavat toinen toisiinsa ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Osaalueiden välinen vuorovaikutus merkitsee, että kokonaisuuden yhdessä osassa
tapahtuva muutos vaikuttaa myös muihin osatekijöihin.
Palvelutaloihin muuttaa ikääntyneitä, jotka eivät enää selviydy entisessä
asuinympäristössään toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi (Granbom, Slaug,
Löfquist, Oswald & Iwarsson, 2016; Henning-Smith, Shippee & Capistrant, 2017;
Marchall & Mackenzie, 2008). Palvelutalossa asuvien ikääntyneiden on havaittu
liikkuvan vähemmän (Cress, Orini, Orini & Kinnsler, 2011), ja heidän fyysisen
toimintakykynsä on havaittu olevan heikompi kuin kotona asuvilla samanikäisillä
ihmisillä (Phillips, 2015). Palvelutalojen asukkaiden fyysiseen toimintakyvyn
tukemiseen ja edistämiseen sekä autonomian toteutumiseen tulee kiinnittää entistä
enemmän huomiota. Asukkaan subjektiivinen näkökulma ja toiveet sekä
yksilöllinen toimintakyky tulee huomioida fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa ja
tukemisessa. Läheisten ihmisten ikääntyneelle antama tuki ja motivointi sekä
hoitohenkilökunnan kuntoutumista edistävä toimintatapa ovat keskeisessä roolissa
palvelutaloon muuttaneen ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukemisessa
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(Björnsdottir Arnadottir & Halldorsdottir, 2012). Lisäksi palveluntuottajan
tarjoamat eri toimintakykyisille ikääntyneille soveltuvat toimintakykyä tukevat
toimenpiteet, liikuntatilat ja -välineet vaikuttavat asukkaiden liikunnan
harrastamiseen (Karvinen, Kalmari, & Koivumäki, 2011). Palvelutalon asukkaiden
fyysinen aktiivisuuden, toimintakyvyn ja terveyden edistäminen vastaa yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita tilanteessa, jossa ikääntyneiden
määrä ja terveyspalveluiden tarve kasvaa (Tyvimaa, 2010). Tulevaisuudessa
palvelutaloihin muuttavat ikääntyneet ovat tottuneempia palveluiden käyttäjiä ja
vaativampia palvelutalojen tarjoamien yksilöllisten liikunta- ja kuntoutusmahdollisuuksien suhteen.
Tämä tutkimus on seurantatutkimus, joka raportoidaan kolmena osajulkaisuna
ja yhteenveto-osana. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää palvelutaloon
muuttaneiden ikääntyneiden mitattua ja itsearvioitua fyysistä toimintakykyä ja
niiden muutosta 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen. Lisäksi kuvataan itsearvioidun
fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin
yhteyttä mitatun fyysisen toimintakyvyn muutoksiin. Tutkimuksen tavoitteena on
tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää palvelutalojen asukkaiden fyysisen
toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen suunnittelussa ja
johtamisessa. Tutkimus on tarpeellinen, koska aikaisempaa tutkittua tietoa
palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysisestä toimintakyvystä ja siihen
vaikuttavista tekijöistä uudessa asuinympäristössä on hyvin vähän. (Cress ym.,
2011; Karjalainen, 1999; Phillips, 2015; Phillips, ym., 2016). Väestörakenteen
muutoksen myötä palvelutalojen rakentaminen ja muuttoliike niihin lisääntyy.
Palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden toimintakyvyn sekä siihen
vaikuttavien tekijöiden esiin tuominen tutkimustiedon kautta auttaa palvelutaloympäristöjen ja niissä tarjottavien palveluiden kehittämistä toimintakykyä
edistäviksi. Tämä tutkimus tuo kuuluville haastatteluihin perustuen ikääntyneiden
oman äänen ja arvion toimintakyvystään palvelutalossa ensimmäisen asumisvuoden aikana.
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2

Palveluasuminen ja palvelutaloon
muuttaminen

2.1

Palveluasuminen

Palveluasumista ohjaa sosiaalihuoltolaki (SHL 1301, 3: 21§, 2014), jonka mukaan
palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä
hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa
järjestettävää asumista ja palveluja, kuten asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja
huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-,
peseytymis- ja siivouspalvelut, turvapalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävät palvelut. (SHL 1301, 3: 21§, 2014). Palveluasuminen on
tarkoitettu iäkkäille, jotka tarvitsevat toimintakykynsä tai terveydentilansa vuoksi
apua asumisensa järjestämisessä tai tukea itsenäisessä suoriutumisessa. Palveluasumiselle ei ole virallista määritelmää, mutta sosiaali- ja terveydenhuollossa
käytetyissä määritelmissä se sisältää edellä mainitut asumisen ja palvelut.
Palveluasumista voidaan tarjota asukkaalle joko kunnan sosiaalipalveluja koskevan
järjestämisvelvollisuuden perusteella tai yksityisesti. Palveluasuminen toteutuu
parhaimmillaan siten, että palveluiden käyttö perustuu asiakkaan omiin valintoihin,
palvelut tukevat asukkaan omatoimisuutta, asuinympäristö on esteetön, asukkaiden
turvallisuudesta huolehditaan ja käytössä on yhteisiä tiloja, jotka mahdollistavat
yhteisöllisyyden syntymistä. (Andersson, 2007; Tuorila, 2014).
Palvelutalo tarkoittaa kunnan, säätiön, yhdistyksen tai yksityisen tahon
omistamaa kohdetta, joka mahdollistaa palveluasumisen tarjoamalla ikääntyneille
suunnitellun asunnon, yhteisiä tiloja ja jossa asukkaalla on saatavilla palveluja
(STM, 2018a). Palvelutalossa asukas asuu vuokra-asunnossa ja henkilökunta on
paikalla pääsääntöisesti vain päivisin. Palvelutaloissa on yhteisiä tiloja, jotka ovat
asukkaiden käytettävissä, mutta usein niitä voivat käyttää myös muutkin alueen
ikääntyneet, jolloin yhteisiä tiloja kutsutaan palvelukeskuksiksi. Palvelukeskus
tarjoaa ikääntyneille sosiaalisia ja liikunnallisia ryhmätoimintoja, tapahtumia,
ateriapalveluita sekä mahdollisuuden osallistumiseen ja virkistymiseen. (Oulun
kaupunki, 2017.)
Palvelutaloja ylläpitävät organisaatiot tekevät asukasvalinnat hakemusten
perusteella. Hakemusten perusteella selvitetään hakijoiden terveydentila, toimintakyky, asunnon tarve ja varallisuus, jotka vaikuttavat asukasvalintoihin. Kuntien
palveluohjaajat tai SAS-palveluohjaajat (Selvitä, Arvioi, Sijoita) ohjaavat
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tarvittaessa ikääntyneitä tekemään hakemuksia palvelutaloihin, ja heidän arvionsa
huomioidaan asukasvalinnoissa. Asukkaaksi voi hakeutua myös omatoimisesti
toimittamalla asuntohakemuksen tarvittavine liitteineen palveluntuottajalle.
Liitteinä vaaditaan tuloihin, toimintakykyyn sekä terveydentilaan liittyviä tietoja.
Asumisen kustannukset muodostuvat vuokrasta, vedestä ja sähköstä. Palvelujen
kustannukset muodostuvat asukkaan valitsemista palveluista. Palveluiden valinta
perustuu yksilölliseen palvelusopimukseen ja palveluita voidaan lisätä tai vähentää
tarpeen mukaan. Palveluasuminen perustuu huoneenvuokralain mukaiseen
asumiseen, johon on mahdollista hakea Kansaneläkelaitokselta asumis- ja hoitotukea (Kansaneläkelaitos, 2017). Kunnat myöntävät tulosidonnaisia palveluseteleitä säännöllistä kotihoitoa tai kotisairaanhoitoa tarvitseville ikääntyneille.
Palveluasuntojen todellista kokonaismäärää on vaikea selvittää palveluasumisen monenlaisten määrittelyjen vuoksi, ja palvelutaloissa asuvista ei ole
kattavaa yhtenäistä rekisteriä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen [THL] Sotkanettietokannassa. THL:n raportin mukaan vuonna 2016 tavallisen palveluasumisen
asiakkaita oli 6311, noin 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. (THL, 2017).
Luku perustuu palvelutalojen palveluntuottajilta velvoitettuun vuosittaiseen
sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmän [HILMO] asiakaslaskentaan. HILMO -asiakaslaskennalla ilmoitetaan Sosiaali-ja terveysministeriölle kerran vuodessa asukkaat, jotka ostavat palvelutalosta vähintään
kerran viikossa palveluita, joihin sisältyvät vähintään hoito ja huolenpito,
toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja
siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalisuutta edistävät palvelut. Asiakaslaskentaa ei lähetetä asukkaista, jotka ostavat palveluntuottajalta vain turva- tai
kiinteistöpalveluita. Asiakaslaskentaa ei tehdä myöskään asukkaista, joiden
palvelun tarve on vähäisempi kuin kerran viikossa tai asukkaista, jotka ostavat
palvelunsa kunnalta tai muulta yksityiseltä palveluntuottajalta. (THL, 2018). Luku
ei edellä mainituista syistä vastaa valtakunnallista palvelutaloasukkaiden
kokonaismäärää, vaan se on todellisuudessa huomattavasti suurempi.
Palvelutalojen asukkaita ei voi velvoittaa ostamaan palveluitaan palvelutalon
palveluntuottajalta, vaan heillä on vapaus valita tarvitsemiensa palveluiden tuottaja
kunnan palvelusetelillä tai itsemaksavana. Palveluseteli on tarkoitettu kaikille
sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitseville ja sen saaminen edellyttää kunnallisen
palveluohjaajan arvion palvelutarpeesta. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sen
tarkoituksena on edistää valinnanvapautta hankkia tarvitsemiaan palveluita
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelusetelillä voi hankkia esimerkiksi
kotihoidon, kotisairaanhoidon ja siivouksen palveluita. Kaikki ikääntyneet eivät
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halua tai eivät saa palveluseteliä, jolloin he voivat hankkia palvelut muulla tavoin
kunnallisena palveluna tai itsemaksavana. (STM, 2018b). Tämä vaikuttaa myös
siihen, että luotettavaa valtakunnallista rekisteriä palvelutalojen asukasmäärästä ei
ole. THL käyttää asiakaspohjaisia HILMO-tietoja raportoidessaan palvelutaloissa
asuvien ikääntyneiden kuntakohtaista ja valtakunnallista määrää, jota on vaikea
vertailla Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen [ARA] asuntopohjaiseen
tilastoon.
ARA:n Erityisryhmien asuntomarkkinakatsauksen 2017 (Nyyssölä, Ahola &
Makkonen, 2017) mukaan ikääntyneiden palveluasumisen tai tuetun asumisen
asuntoja oli vuonna 2017 Suomessa 31 534. Erityisryhmien asuntojen rahoitukseen
myönnetään kunnille ja yleishyödyllisille yhteisöille ARA:n valtion tukea, joka
tekee myös laskentaa rahoittamistaan palveluasunnoista. Erityisryhmien asuntomarkkinakatsauksessa, on eritelty sekä vapaarahoitteinen että ARA-tuotanto
asumismuodoittain. Tässä selvityksessä palveluasumiseen on rinnastettu
senioriasuminen/vanhusten vuokra-asuminen, jotka on tarkoitettu suhteellisen
hyväkuntoisille ikääntyneille, joiden avun ja tuen tarpeista vastaa yleensä kotihoito.
Palveluasuntojen määrää raportoitaessa palveluasuminen ja tuettu asuminen on
laskettu yhteen. ARA:n raportissa palveluasuminen tarkoittaa asumista, jossa
asukas tarvitsee soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tuetusta
asumisesta on kyse silloin, kun henkilö tarvitsee tukea itsenäiseen asumiseen tai
itsenäiseen asumiseen siirtymisessä (esimerkiksi asunnottomat tai mielenterveyskuntoutujat) ja asumista tuetaan sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.
(Nyyssölä ym., 2017.) Edellä mainituista syistä ARA:n raportista ei löydy tarkkaa
eriteltyä tietoa siitä, mikä on valtakunnallisesti palvelutaloasuntojen tai niissä
asuvien henkilöiden määrä. Yksityiset palvelutalo- ja asumispalvelut ovat yksi
nopeimmin kasvavia toimialoja Suomessa, joihin suhdannevaihtelut eivät paljon
vaikuta. Palvelujen kysynnän kasvu johtuu väestön ikääntymisestä ja sen
mukanaan tuomasta toimintakyvyn heikkenemisestä̈. Palvelutarvetta lisääviä̈
tekijöitä̈ ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien, muistisairauksien sekä̈ yksin asuvien
ikääntyneiden määrän kasvu. (Lith, 2013).
Palvelutaloihin muuttavista suurin osa on ikääntyneitä. Vanhuspalvelulaki
(2014) määrittelee, että ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen
oikeuttavassa iässä olevia yli 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä ja iäkkäällä henkilöllä
ihmistä, jonka fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt
korkean iän mukanaan tuomien sairauksien, vammojen tai rappeutuminen vuoksi.
Biologisten muutosten lisäksi ikääntyneet ihmiset kohtaavat usein muutoksia
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sosiaalisissa rooleissa, asuinympäristössä sekä menetyksiä läheisissä ihmissuhteissa. Ikääntyneet optimoivat voimavarojaan sekä käyttävät geroteknologiaa
kompensoimaan toimintakyvyn heikkenemistä. (World Health Organization
[WHO], 2015). Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä ikääntynyt. Tilastokeskuksen
mukaan 65 vuotta täyttäneitä oli Suomessa vuoden 2017 lopussa 1 179 318. Heistä
valtaosa on naisia, 579 298. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan
nousevan nykyisestä 21 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 ja 29 prosenttiin
vuoteen 2060 mennessä. Vuosien 2016–2040 välillä 65-vuotiaiden määrä kasvaa
390 000 hengellä (+35 %) ja yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy eniten eli noin
200 000 henkeä (+141 %) (Tilastokeskus, 2018).
2.2

Palvelutaloon muuttaminen ja sitä koskeva aikaisempi tutkimus

Väestörakenteen muutoksen myötä muuttoliike palvelutaloihin lisääntyy tulevina
vuosikymmeninä. Muuton taustalla vaikuttavat useat eri tekijät, kuten entisessä
asuinympäristössä
selviytymistä
vaikeuttanut
fyysisen
toimintakyvyn
heikkeneminen (Granbom ym., 2016; Henning-Smith, Shippee & Capistrant, 2017)
sekä yksinäisyys, turvattomuuden tunteet ja palveluiden läheisyys (Tyvimaa, 2010).
Palvelutaloon muuttaminen on usein entiseen kotiin liittyvien arjen vaikeuksien
minimoimista tilanteessa, jossa edellisen kodin raskaimmat kotityöt yhdessä
heikentyneen terveyden kanssa koetaan arjen uhkiksi jaksamiselle. Palveluasumiseen hakeutuminen nähdään ratkaisuna mahdollistaa itsenäinen asuminen
turvallisuutta tuottavaa palvelujärjestelmää hyödyntäen. Asuinympäristön muutos
voidaan kokea suurten elämänmuutosten kuten puolison menetyksen jälkeen
uutena mahdollisuutena. (Ruuskanen-Parrunkoski, 2018.)
Palvelutaloihin muuttaa useimmiten yksinasuvia ikääntyneitä naisia, jotka
eivät tarvitse ympärivuorokautisia palveluita, mutta jotka hyötyvät ikääntyneille
suunnitellusta esteettömästä ympäristöstä, kotona asumista tukevista palveluista ja
sosiaalisia suhteita mahdollistavasta ympäristöstä (Björnsdottir ym., 2012; Gilbert,
Amelia, Edlund & Nemeth, 2015). Palvelutaloon muuttamiseen sisältyy sekä
haasteita että mahdollisuuksia (Björnsdottir ym., 2012; Carroll & Qualls, 2014).
Asukkaat ja työntekijät, heidän asemansa, säännöt ja itse toiminta muodostavat
sosiaalisen ympäristön monimuotoisine mahdollisuuksineen (RuuskanenParrunkoski, 2018).
Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden sopeutumisesta uuteen asuinympäristöön (Carroll & Qualls, 2014; Ellis, 2010; Lee ym., 2002; Marshall &
Mackenzie, 2008; Perry, Anderssen & Kaplan, 2013) ja fyysisestä aktiivisuudesta
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(Björnsdottir ym., 2012; Cress ym., 2011; Nordin ym., 2017; Phillips, 2015) löytyy
aiempia tutkimuksia, mutta asukkaiden fyysisen toimintakyvyn muutoksista
uudessa senioriasumisympäristössä löytyy vain vähän tietoa. Aiemmassa
tutkimuksessa palvelutaloon muuttaneet asukkaat kertoivat kotitöiden
helpottuneen sekä uusien ystävien tapaamisen, turvallisuuden tunteen ja sosiaalisen
elämän lisääntyneen. Osa asukkaista kuitenkin kertoi kokevansa stressin tunteita,
ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, avuttomuutta ja pelkoa (Gilbert ym., 2015).
Palvelutalo palveluineen, uusi sosiaalinen ympäristö ja kotiutuminen on
sisällytettävä arkeen samalla, kun uutta asuntoa muutetaan kodiksi (RuuskanenParrunkoski, 2018).
Muutto aiemmasta kodista palvelutaloon ja sopeutuminen uuteen sosiaaliseen
ympäristöön on yksi eniten stressiä tuottavista elämäntapahtumista ikääntyneiden
ihmisten elämässä (Ellis, 2010; Lee, ym., 2002; Marshall & Mackenzie, 2008) ja
sen on havaittu olevan yhteydessä psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemiseen
(Castle, 2001; Ellis, 2010). Rossenin & Knaflin (2003) mukaan 4 kuukautta
palvelutaloon muuton jälkeen ikääntyneistä naisista 45 % oli sopeutunut hyvin
uuteen asuinympäristöön, mutta enemmän kuin puolella oli vaikeuksia
sopeutumisessa. Alle vuoden palvelutalossa asuneiden on havaittu keskittyvän
rakentamaan arkea uudessa kodissaan enemmän kuin sosiaaliseen
vuorovaikutukseen muiden asukkaiden kanssa. Kotoutumiseen ja kodin tunnun
synnyttämiseen sekä palvelutaloon kuuluvan identiteetin luomiseen tarvitaan aikaa,
kaikki eivät myöskään olleet ehtineet tutustua palvelutalon tarjoamiin
ryhmätoimintoihin (Ruuskanen-Parrunkoski, 2018). Aktiivisen roolin päätöksen
teossa ja mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen on havaittu olevan yhteydessä
onnistuneeseen palvelutaloympäristöön sopeutumiseen (Nay, 1995). Asukkaat
pitävät merkittävänä sitä, että he itse päättävät, miten ja milloin he käyttävät
sosiaalisten suhteiden ja rakenteiden tuottamia resursseja (Ruuskanen-Parrunkoski,
2018). Palvelutaloon muuttamisen on havaittu olevan yhteydessä myös fyysisen
toimintakyvyn heikkenemiseen (Melrose, 2004; Rossen & Knafl, 2007) ja
välineellisistä päivittäisistä toiminnoista (IADL) suoriutumisen vaikeutumiseen
(Chen & Wilmoth, 2004). Aiemmassa oululaisessa tutkimuksessa, jossa verrattiin
palvelutalossa asuvien ja kotona asuvien ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä, ei
kuitenkaan havaittu huomattavia eroavaisuuksia (Karjalainen, 1999).
Ikääntyneiden toimintakyvyn tutkimuksen tarve, ajankohtaisuus ja
yhteiskunnallinen merkittävyys ovat lisääntyneet väestörakenteen muutoksen ja
sen vaikutusten myötä (Heikkinen, 2013 s. 16–25; VanhPL, 980, 2012). Erityisesti
palvelutaloihin muuttavien ikääntyneiden fyysisen toimintakykyä ja siihen
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yhteydessä olevia tekijöitä on tutkittu Suomessa ja kansainvälisestikin toistaiseksi
vähän, ja aiheeseen liittyvälle tuoreelle tutkimukseen perustuvalle tiedolle on
olemassa selkeä tarve.
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3

Ikääntyneiden toimintakyky palvelutalossa

3.1

Ikääntyneen toimintakyky

Tutkimusalueen kartoittamiseksi tehtiin kirjallisuushakuja. Kirjallisuuskatsausta
varten aineisto hankittiin yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan informaatikkojen kanssa ennalta määrättyjä hakukriteerejä ja -sanoja
käyttäen. Haussa käytettiin lääke- ja terveystieteen tietokantoja kuten Scopus,
Medline (OVID), Cinahl (EBSCO), PubMed ja Cochrane. Ikääntyneiden fyysinen
toimintakyky ja siihen yhteydessä olevat tekijät ovat olleet kansainvälisen vilkkaan
tutkimuksen kohteena 1960–1970 luvuilta lähtien. Hakua suunniteltaessa todettiin,
että tässä tutkimuksessa ei systemaattinen kirjallisuuskatsaus ole käyttökelpoinen
kirjallisuuden hakumenetelmä ikääntyneiden toimintakyvyn käsitteiden ja niihin
yhteydessä olevien tekijöiden monimuotoisuuden ja laajuuden vuoksi.
Käytettäessä englanninkielisiä hakusanoja fyysiselle toimintakyvylle ja
ikääntyneille ihmisille haku tuotti 20 336 tulosta. Informaatikkojen ohjauksessa
erillisiä hakuja suoritettiin ikääntyneiden fyysisestä toimintakyvystä, sosiaalisesta
ympäristöstä ja psyykkisestä hyvinvoinnista sekä fyysiseen toimintakykyyn
yhteydessä olevista tekijöistä. Kirjallisuushaun tuottamien tulosten laajuuden
vuoksi hyödynnettiin erityisesti laadukkaita meta-analyysejä ja systemaattisia
kirjallisuuskatsauksia ja erityisesti palvelutalossa asuvien ikääntyneiden fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä kuvaavia tutkimuksia. Kansainvälisten ja
kotimaisten terveysjärjestöjen (kuten THL, WHO) internetsivustojen antamaa
tämän tutkimuksen aihealueeseen liittyvää tutkimukseen perustuvaa uusinta tietoa
on myös hyödynnetty. Kirjallisuudeksi valikoitui tämän tutkimuksen aihealueeseen
sopivimmat, käyttökelpoisimmat ja relevanteimmat alkuperäiset lähteet.
Hakusanoina kirjallisuuden hakemisessa käytettiin eri yhdistelmiä informaatikon
avustuksella: relocation, moving, senior housing, sheltered housing, assisted living,
independent living, older people, elderly, aged, seniors, physical performance,
physical capacity, physical functioning, grip strength, muscle strength, balance,
lower extremity functioning, walking speed, walking, mobility, balance, SPPB
(Short Physical Performance Battery), chair stand test, IADL (Instrumental
Activities of Daily Living), performance, physical activity, social environment,
environment, phychological well-being, mental well-being, mental health.
Toimintakyvyn käsite ja tutkimukselliset näkökulmat ovat tulleet esille
erityisesti 1970-luvulta lähtien ja ne ovat viime aikoina nousseet lainsäädännössä,
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käytännön vanhustyössä ja tutkimuksessa entistä keskeisempään asemaan
(Pohjolainen & Salonen, 2012). Laki ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn
tukemisesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista (VanhPL 980, 2014) on laadittu
tukemaan ikääntyneen väestön terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.
Suomen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Akatemian konsensuslausumassa
toimintakyky on ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta merkittävä tekijä
(Konsensuslausuma, 2012). Toimintakykyä voidaan tarkastella eri tieteenalojen
näkökulmista ja sen määrittelytavat vaihtelevat riippuen arvioinnin tavoitteista
(Heikkinen, Kauppinen & Laukkanen, 2013; Laukkanen, 1998). Toimintakyvyn
käsite on tärkeä tekijä ikääntyneen väestön terveydentilan kuvaamisessa, koska
ainoastaan sairauksien lukumäärä ei riitä kuvaamaan sitä, miten terveydentilan
heikkeneminen ja vanhenemisprosessi vaikeuttavat iäkkäiden ihmisten itsenäistä
arjessa selviytymistä ja millaisia haasteita avun tarpeen lisääntyminen aiheuttaa
yhteiskunnalle ja läheisille ihmisille (Helin, 2007).
Toimintakyky on moniulotteinen käsite, jota jäsennetään monin eri tavoin.
Usein käytetty tapa on jakaa toimintakyky fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
ulottuvuuteen, jotka kytkeytyvät toisiinsa, ympäristön asettamiin edellytyksiin ja
vaatimuksiin sekä yksilön terveyteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (THL,
2015). Ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä selviytyä jokapäiväisen elämän vaatimuksista itseään tyydyttävällä tavalla omassa elinympäristössä (Konsensuslausuma, 2012; Sainio, Koskinen, Sihvonen, Martelin &
Aromaa, 2013). Toimintakyvyn käsitettä käytetään usein kuvaamaan ikääntyneen
mahdollisuuksia ja edellytyksiä selviytyä arkielämän tehtävistä ja haasteista (Helin,
2007).
Ikääntyneiden itsenäistä kotona selviytymistä tarkastellaan yleensä fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmista, jotka yhdistetään yleistetyn
toimintakyvyn kokonaisuudeksi. Tällöin toimintakyvyn osa-alueita ei havainnoida
toisistaan irrallisina vaan ne täydentävät toinen toisiaan ja ilmenevät yhdessä.
(Heikkinen ym., 2013 s. 291–301; Raivio & Pitkälä, 2015). Esimerkiksi fyysisen
toimintakyvyn heikkeneminen rajoittaa liikkumista, josta voi aiheutua sosiaalisen
toimintakyvyn heikentyminen ja yksinäisyyden kokemus. Yksinäisyys taas voi
aiheuttaa masennusta, mikä on oire psyykkisen toimintakyvyn heikentymisestä.
(Laukkanen, 2008). Toimintakyky voidaan nähdä ikääntyneen fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen suorituskyvyn sekä arkielämän vaatimusten välillä
olevana tasapainotilana, johon vaikuttavat sairaudet, toiminnanvajavuudet ja elinympäristö (Pohjolainen & Saltychev, 2015). Toimintakykyisyys tarkoittaa
ikääntyneen kykyjen, valmiuksien ja toiminnan vuorovaikutusta. Ikääntynyt
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ihminen on kosketuksissa ympäristöönsä toimimalla. Fyysiseen ympäristöön
kosketus ja vaikuttaminen tapahtuvat aistien ja motorisen toiminnan kautta.
Sosiaaliseen ympäristöön syntyy yhteys yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.
Kulttuuriset arvot, normit ja asenteet ohjaavat toimintaa omassa yhteisössä.
(Hämäläinen & Savolainen, 2016.)
Ikääntyneen toimintakykyyn vaikuttavat aiemman elämän kokemukset,
viimeaikaiset tapahtumat, elämänmuutokset, sairaudet sekä niihin saatu hoito ja
kuntoutus. Ikääntyneen aikaisempien elämänvaiheiden valinnat ja kokemukset,
jopa sukupolvien yli ulottuvat biologiset, sosiaalipsykologiset ja kulttuuriset
prosessit muovaavat toimintakykyä. Terveyserot, kulttuuriset erot, elämäntavat,
sosiaaliset tukiverkot ja geneettiset erot johtavat siihen, että ikääntyneiden
toimintakyky on eri ihmisillä erilainen. (Konsensus lausuma, 2012.) Ikääntyneet
käyttävät usein heikentyneeseen toimintakykyyn kompensaatiota eli toiminnan
muuttamista, joka voi ilmetä vaikeaksi koettujen suoritusten välttämisenä,
osallistumisen rajaamisena, toisen henkilön apuun turvautumisena tai asuinympäristön muuttamisena (Helin, 2007).
Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ikääntyneen ihmisen fyysisiä
edellytyksiä selviytyä arkielämässä tehtävistä ja haasteista sekä kykyä liikkua
omassa toimintaympäristössään. Se ilmenee kykynä liikkua omin voimin, harrastaa
ja huolehtia päivittäisistä toimista. (Mäkelä ym., 2013.) Fyysiseen toimintakykyyn
liitetään usein päivittäiset toiminnot (Activities of Daily Living [ADL]), joka
sisältää päivittäiset perustoiminnot (Personal Activities of Daily Living [PADL]
sekä välineelliset päivittäiset toiminnot (Instrumental Activities of Daily Living
[IADL]) (Storeng, Sund & Krokstad, 2017). Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa
älyllistä ja henkistä kapasiteettia vaativista tehtävistä suoriutumista. Siihen
kuuluvat tiedonkäsittelytoiminnot (muisti, oppiminen, ajattelu), tunne-elämä ja
sopeutuminen. Lisäksi se on kykyä tuntea ja kokea sekä laatia omalle elämälle
suunnitelmia, ratkaisuja ja valintoja. Psyykkinen toimintakyky perustuu mielenterveyteen ja sisältää itsetunnon, mielialan sekä elämän haasteista selviytymisen.
Sosiaalinen toimintakyky viittaa suoriutumiseen yhteisössä yhteiskunnan jäsenenä
ja omassa lähiyhteisössä vuorovaikutussuhteissa muiden ihmisten kanssa.
(Heikkinen, 2013.)
Toimintakykyä on lähestytty toiminnanvajausten ja toiminnanrajoitusten
näkökulmasta. Toiminnanvajaus muodostuu tilanteessa, jossa ikääntyneen
toimintakyky ei enää riitä ympäristön ja hänen itsensä asettamiin vaatimuksiin
(Konsensuslausuma, 2012). Toimintakyky-tutkimuksen taustalla vaikuttaa joitakin
toiminnanvajavuuksien kehittymistä kuvaavia malleja, joita on sovellettu
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ikääntyneiden toimintakyyn tutkimuksissa. Nagi (1976) kuvasi mallissaan
tapahtumaketjun, jossa vauriosta aiheutuva suorituskyvyn rajoittuminen aiheuttaa
toiminnanvajavuuden. Verbrugge ja Jette (1994) kehittivät Nagin mallista
sosiaalilääketieteellisen toiminnanvajavuuden mallin, jossa kuvataan kuinka
yksilö- ja ympäristötekijät joko nopeuttavat tai jarruttavat toiminnanvajavuuksien
kehittymistä. Heikkisen teoreettisessa mallissa on lisäksi huomioitu vanhenemisprosessin vaikutus toimintakykyyn. Toimintakyky ja toiminta kuvataan vuorovaikutuksessa, joka ylläpitää ja edistää tai heikentää toimintakykyä, ja taustalla
vaikuttavat geenit, vanhenemisprosessit, ympäristötekijät, elintavat, sosiaalistaloudelliset tekijät, motiivit, tarkoitukset sekä tavoitteet. (Heikkinen ym., 2013 s.
291–301.)
Nykyisin käytetään yleisesti toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden
kokonaisvaltaisessa kuvaamisessa Maailman terveysjärjestön (WHO) laatimaa
ICF-luokitusta (International Classification of Functioning, Disability and Health),
joka on hyväksytty vuonna 2001 kansainväliseksi standardiksi väestön
toimintakyvyn edellytysten kuvaamiseen (ICF, 2014). ICF-luokitus perustuu
vuonna 1980 luotuun sairauksien seurauksien malliin (ICDIDH = International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), jota on uudistettu
kansainvälisessä yhteistyössä. Luokituksen biopsykososiaalinen lähestymistapa
sisältää sekä fyysisiä, psyykkisiä että sosiaalisia elementtejä yksilön toiminnassa ja
toimintakonteksteissa. (Paltamaa & Anttila, 2015.) Yksilön toimintaa ja toiminnanrajoituksia tarkastellaan biologisten, sosiaalisten ja yksilöllisten tekijöiden vuorovaikutuksena.
ICF-luokituksessa toimintakyvyn kuvaus jaetaan kahteen osaan. Kuviossa 1.
kuvataan, kuinka toimintakyky nähdään yksilön ja ympäristön välisenä
vuorovaikutuksena ja ihminen yksilöllisenä ja tavoitteellisena toimijana. Toimintakyky ja toiminnanrajoitteet osa -alueeseen kuuluvat suoritukset ja osallistumisen,
ruumiin ja kehon toiminnot sekä ruumiin rakenteet. Kontekstuaaliset tekijät osa alue sisältää ympäristötekijät ja yksilötekijät. ICF huomioi toimintakyvyn
muutokseen liittyvän tapahtumaketjun, jossa sairaus kohdistuu ruumiin tai kehon
rakenteisiin, joiden muutokset aiheuttavat muutoksia suorituksissa vaikuttaen
henkilön osallistumiseen. Tapahtumaketju on riippuvainen henkilön yksilötekijöistä (esimerkiksi motivaatio, luonne) sekä ympäristötekijöistä (esimerkiksi
asuinympäristö, apuvälineet, läheisten tuki) (Pohjolainen & Saltychev, 2015) ja
erityisen huomion kohteena ovat suoritukset ja osallistuminen. Suorituksella
tarkoitetaan tehtävää tai toimintoa, jonka henkilö toteuttaa ja mihin henkilö pystyy.
Osallistuminen kuvaa toimintakyvyn yhteiskunnallista näkökulmaa, ja
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osallistumista elämän tilanteisiin. Toimintakyky ymmärretään moniulotteiseksi
vuorovaikutukselliseksi tilaksi, joka koostuu terveyden sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta (Paltamaa & Anttila, 2015).
ICF-luokitus soveltuukin erinomaisesti ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn
kuvaamiseen lähtökohtana yksilölliset ja ympäristötekijät, joista hänen arkipäivän
suorituksensa ja osallisuutensa koostuvat. Ikääntyneiden itsearvioitu kokemus
aktiivisuudestaan arjessa ja osallisuudestaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan korostuu (Pikkarainen, Pyöriä & Savikko, 2016), johon pohjautuu myös
tämän tutkimuksen kiinnostus palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden
sosiaalisen ympäristön muutoksiin ja niiden yhteyteen fyysiseen toimintakykyyn.
Lääketieteellinen terveydentila (häiriö tai tauti)

Ruumiin ja kehon toiminnot

Ympäristötekijät

Suoritukset

Osallistuminen

Yksilötekijät

Kuvio 1. ICF-luokituksen eri osa-alueiden välinen vuorovaikutus (ICF, 2013 s. 18).

Suomalaisen väestön toimintakyvyssä on tapahtunut myönteisiä muutoksia.
Erityisesti se näkyy iäkkäässä väestössä, vaikka kaikkein vanhimpien, 90 vuotta
täyttäneiden keskuudessa kohenemista ei ole tapahtunut. Terveys 2000- ja MiniSuomi-tutkimusten tuloksia verrattaessa havaittiin, että vaikeudet pukeutumisessa
ja riisuutumisessa tai puolen kilometrin kävelemisessä olivat huomattavasti
vähentyneet vuosina 1980–2000. Fyysisen toimintakyvyn kohenemiseen on monia
syitä, joista yksi on toimintakykyä heikentävien sairauksien ja tapaturmien
väheneminen. Työn fyysinen kuormittavuus on vähentynyt, ravitsemus monipuolistunut, tupakointi vähentynyt ja liikunnan harrastaminen lisääntynyt.
Koulutustason kohoamisella on monia terveyden kannalta edullisia vaikutuksia.
Psyykkinen kuormittuneisuus näyttää myös vähentyneen, ja aiempaa harvemmat
kertoivat läheisten ihmissuhteiden puuttumisesta. (Murto ym., 2014). Kun lisäksi
koettu terveys on parantunut ja pitkäaikaissairauksien määrä vähentynyt iäkkäiden
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omatoimisuuden edellytykset ovat aikaisempaa paremmat. (Sainio ym., 2013).
Myönteisistä muutoksista huolimatta väestön vanhetessa toimintarajoitteisten ja
apua tarvitsevien ikääntyneiden määrä lisääntyy ja toimintakyvyn edistämisen
merkitys korostuu (Murto ym., 2014; Sainio ym., 2018).
Tässä tutkimuksessa ikääntyneiden toimintakyky määritellään jatkuvasti
muuttuviksi fyysisiksi, psyykkisiksi ja sosiaalisiksi kyvyiksi suoriutua
liikkumisesta, päivittäisistä toimista ja elämän haasteista asuinympäristössä.
Toimintakykyyn liittyvät toimintaympäristö, yksilölliset tekijät ja olosuhteet.
Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä niihin liittyvät tekijät
vaikuttavat toinen toisiinsa ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Osa-alueiden
välinen vuorovaikutus merkitsee, että kokonaisuuden yhdessä osassa tapahtuva
muutos vaikuttaa myös muihin osatekijöihin.
3.2

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky

Ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tutkimus on vakiinnuttanut asemaansa
1960-luvulta lähtien (Guralnik ym., 1994; Jette, 1985; Katz, Ford, Moskowitz,
Jackson & Jaffee, 1963; Lawton & Brody, 1969; Nagi, 1976). Suomessa
ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tutkimuksen suunnanantaja oli 1960–1970
lukujen vaihteessa edennyt ikääntyneiden toimintakykyä koskeva tutkimus, jonka
hankkeita toteutettiin erityisesti Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella.
Erityisesti 1980-luvulla tutkimus laajeni fyysisen toimintakyvyn käsitteeseen,
jonka tutkimuksessa toimintakyvyn mittaaminen ja hyvän fyysisen toimintakyvyn
ylläpitäminen ja edistäminen ovat olleet tausta-ajatuksena. Jyväskylään perustetun
Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimuksissa käytetyt menetelmät ja tutkimustulokset ovat osaltaan vaikuttaneet fyysisen toimintakyvyn mittaamisen ja
harjoittamisen tärkeyden ymmärtämiseen ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. (Suominen & Era, 2013.)
Fyysinen toimintakyky määritellään elimistön toiminnalliseksi kyvyksi
suoriutua sille asetetuista fyysistä ponnistelua vaativista tehtävistä ja sen osa-alueet
ovat lihasvoima, hapenottokyky, tasapaino, nivelliikkuvuus, havaintomotoriikka
sekä kehon rakenne ja koostumus (STM, 2004). Kuviossa 2. on kuvattu
Ikääntyneiden ohjatun liikunnan laatusuosituksiin perustuen (STM, 2004) fyysisen
toimintakyvyn osa-alueet ja niiden merkitys ikääntyneen toimintakyvyn kannalta.
Fyysinen toimintakyky perustuu tuki- ja liikuntaelimistön sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan (Pohjalainen & Salonen, 2012).
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Edellä kuvatun WHO:n (ICF, 2013) toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja
terveyden kansainvälisen ICF-luokituksen mukaan fyysiseen toimintakykyyn
kuuluvat ruumiin toiminnot ja rakenteet sekä niissä ilmenevät tilapäiset tai pysyvät
ongelmat. Fyysistä toimintakykyä voidaan tarkastella kolmella eri tasolla: 1. kehon
rakenteina ja kehon toimintoina, niiden varaan rakentuvina 2. suorituksina sekä 3.
osallistumisena elämäntilanteisiin ja yhteisön elämään. Elimistön rakenteita ovat
elimistön rakenteelliset osat kuten lihakset, nivelet, elimet ja niiden rakenneosat.
Elinjärjestelmiä ovat lihasvoima ja lihaskestävyys, nivelliikkuvuus, sydän ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön toiminta, hermoston toiminta sekä aistitoiminnot. Fyysinen toimintakyky kuvataan yksilön lääketieteellisen terveydentilan sekä ympäristön ja yksilötekijöiden vuorovaikutusprosessina. Ympäristötekijät ovat fyysinen, sosiaalinen ja asenneympäristö, jossa ihmiset elävät ja asuvat.
Ympäristötekijät ovat yksilön ulkopuolella ja voivat vaikuttaa yksilön
suoriutumiseen myönteisesti tai kielteisesti. Yksilötekijöitä ovat esimerkiksi
sukupuoli, ikä, terveydentilatekijät, elämäntavat, sopeutumisstrategiat, luonteenomaiset käyttäytymispiirteet ja henkiset vahvuudet. (Laukkanen & Pekkonen, 2013;
ICF, 2013.)
Kuviossa 2. kuvataan ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tärkeimpiä osaalueita, joita ovat lihasvoima, hapenottokyky, tasapaino, nivelliikkuvuus, havaintomotoriikka ja kehon koostumus (STM, 2004). Fyysistä toimintakykyä tarkastellaan
usein ikääntyneen päivittäisistä toimista suoriutumisena. Fyysinen toimintakyky,
joka mahdollistaa itsenäisen kotona asumisen, tarkoittaa riittävää kykyä selviytyä
ilman toisen henkilön apua tavallisimmista päivittäisistä toimista kuten kauppakassien kantamisesta, tavaroiden nostamisesta, portaissa liikkumisesta sekä
ostosten tekemisestä ja asioiden hoitamisesta asuinympäristössä. (Rikli & Jones,
2013.). Päivittäisistä toimista suoriutumisessa ikääntyneet tarvitsevat kaikkia
fyysisen toiminnan osa-alueita. Lihasvoimaa tarvitaan nostamiseen, kantamiseen,
portaiden nousuun ja kävelyyn. Hapenottokykyä ja kestävyyttä vaaditaan pitkäkestoiseen liikkumiseen, kävelyyn ja siivoamiseen. Nivelliikkuvuus on tärkeää
pukeutumisessa ja arkipäivän askareiden suorittamisessa. (STM, 2004.)
Tasapainon hallinta on edellytys liikkumiskyvylle ja sitä tarvitaan päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisessa sekä kaatumisten ja onnettomuuksien ehkäisemisessä.
Havaintomotoriikalla tarkoitetaan prosessia, joka tuottaa tarkoituksenmukaisia
liikkeitä ja toimintaa havainnoinnin, liikkeiden tuottamisen ja niiden kontrolloinnin
avulla. Keskeistä prosessissa on keskushermoston sekä havainnoivien ja
suorittavien järjestelmien monisuuntainen yhteistoiminta. Havaintomotorisen
toiminnan, erityisesti reaktioajan, on havaittu hidastuvan iän myötä.
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Havaintomotoriikkaa tarvitaan päivittäisistä toimista suoriutumisessa ja ulkona
liikkumisessa. Esimerkiksi katua ylitettäessä havaintomotorinen järjestelmä ja sen
häiriötön toiminta on olennainen esimerkiksi liikesuoritusten valinnassa ja niiden
ajoittamisessa. (Pajala, 2012; Pohjolainen & Salonen, 2012.)

Sairaudet
Sairaudet, erityisesti monitautisuus, alentavat fyysistä toimintakykyä

Fyysisen toimintakyvyn Merkitys toimintakyvyn
osa-alueet
kannalta

Hyödyllisiä liikuntamuotoja

Lihasvoima

Nostaminen, kantaminen, portaiden
nousu

Kuntosaliharjoittelu, kunto-voimistelu,
arkiliikunta

Hapenottokyy

Pitkäaikainen liikkuminen, kävely,
siivoaminen

Kävely, pyöräily, uinti, patikointi, hiihto,
soutu, arkiliikunta

Tasapaino

Kaatumisten ehkäisy

Maastossa käveleminen, tasapainoharjoittelu, tanssi, voimistelu, pelit

Nivelliikkuvuus

Kurkottelu, pukeutuminen, arkipäivän
askareet

Venyttely, arkiliikunta

Havaintomotoriikka

Kaatumisten ja onnettomuuksien ehkäisy

Reagointia vaativat liikuntamuodot,
pallopelit, tanssi

- Riittävä lihasmassa

Edistää sairauksista ja leikkauksista
toipumista

Kuntosaliharjoittelu

- Luun tiheys

Murtumien ehkäisy

Hyppyjä sisältävä liikunta, tanssi,
pallopelit

Kehonkoostumus:

- Sopiva rasvamassa

Toimii pehmusteena ja vararavintona

- Liian suuri rasvamassa

Lisää painoa ja vaikeuttaa liikkumista

Kaikki liikunta

Toiminnanrajoitukset
Liikkuminen, kuten kävely, vaikeutuu fyysisen toimintakyvyn osa-alueiden heiketessä

Toiminnanvajaus
Ympäristön vaatimusten ylittäessä henkilön toimintakyvyn ilmenee vaikeuksia arkiaskareissa ja itsenäisyys vaarantuu

Ympäristö
Esteetön, mutta sopivan haasteellinen ympäristö.
Liukkauden torjunta, hissit ja riittävä valaistus alentavat toiminnanvajausten riskiä

Kuvio 2. Ikääntyneiden

fyysisen

toimintakyvyn

osa-alueet,

niiden

merkitys

arkielämässä ja liikunnan rooli toiminnanvajausten syntymisen hidastajana (STM, 2004).

Kirjallisuudessa päivittäisistä toiminnoista käytetään lyhennettä ADL, joka sisältää
PADL-perustoimintoiminnat ja IADL-välineelliset päivittäiset toiminnot. PADL
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sisältää päivittäisessä elämässä toistuvat perustoiminnot, kuten peseytymisen,
pukeutumisen, syömisen ja WC:n käytön. IADL-sisältää toimintoja, joita tarvitaan
yhteisössä elämiseen ja asioiden hoitamiseen kuten kaupassa käynti, asiointi,
ulkona liikkuminen, raha-asioiden hoito ja lääkityksestä huolehtiminen. (Storeng
ym., 2017).
Päivittäisten toimintojen on havaittu heikkenevän yleisemmin naisilla kuin
miehillä Raskaimmat kotityöt ja ruoan laitto tuottavat eniten vaikeuksia.
(Heikkinen ym., 2013 s. 291–301). Lisäksi ikääntyneiden ulkona liikkumisen
vaikeudet hankaloittavat kodin ulkopuolella liikkumista, asioiden hoitamista ja
kaupassa käyntiä (Rantanen & Sakari-Rantala, 2008). Fyysisen toimintakyvyn
edelleen huonontuessa myös suihkussa käymisessä, pukeutumisessa ja WC:ssä
suoriutumisessa ilmenee avun tarvetta (Heikkinen ym., 2013). Ikivihreät-tutkimus
osoitti, että päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen ennustaa sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä sairaala- ja laitoshoidon tarvetta (Heikkinen ym., 2013).
FinTerveys 2017 kansallisen tutkimuksen mukaan ikääntyneiden arkiaskareista
suoriutuminen on parantunut viimeisen kuuden vuoden aikana erityisesti 70–79vuotiaiden keskuudessa. Kaupassa asioinnista suoriutuu vaikeuksitta yhdeksän
kymmenestä 70–79-vuotiaista ja lähes kolme neljästä 80 vuotta täyttäneistä.
Raskaasta siivoustyöstä selviytyy 70–79-vuotiaista miehistä 80 %, naisista 70 % ja
80 vuotta täyttäneistä miehistä lähes puolet ja naisista neljäsosa. (Koponen,
Borodulin, Lundqvist, Sääksjärvi & Koskinen, 2018.)
Fyysinen aktiivisuus eli liikkuminen määritellään lihasvoimalla tuotetuiksi
liikkeiksi, jotka ylittävät energiankulutuksen levossa (Caspersen, Powell &
Christenson, 1985). Liikkuminen luokitellaan rasittavuutensa perusteella kevyeksi,
kohtuulliseksi raskaaksi tai hyvin raskaaksi. Rasittavampi liikunta kuluttaa
enemmän energiaa ja edistää paremmin fyysistä toimintakykyä verrattuna kevyeen.
Vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä kansanterveydellinen haaste (WHO,
2009). Riittävä fyysinen aktiivisuus parantaa toimintakykyä ja suojaa monelta
sairaudelta (Käypä hoito, 2016).
3.2.1 Ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät
Fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevia tekijöitä ovat ikääntyminen
(Laukkanen, 1998; Pohjolainen & Salonen, 2012) sukupuoli (Heikkinen ym., 2013;
Rantanen, 2013; Tieland, Trouwborst & Clark, 2017), sairaudet (Lee ym., 2012;
Raivio & Pitkälä, 2015; Rantanen, 2013; Suominen & Era, 2013), lihasvoima
(Bean, Kiely, LaRose, & Leveille, 2008; Rantanen, 2013; Sipilä ym., 2013; Tieland
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ym., 2017), hapenottokyky (Caspersen ym., 1985; Kallinen & Kujala 2013;
Paterson, Jones & Rice, 2007), kehon rakenteiden ja koostumuksen muutokset
(Caspersen ym., 1985; Lee ym., 2012; Tieland ym., 2017), havaintomotoriikka
(Pajala ym., 2012; Pohjolainen & Salonen, 2012; Tieland ym., 2017), ympäristö
(Elo, Saarnio & Isola, 2011; Portegijs, Rantakokko, Viljanen, & Rantanen, 2017;
Rantakokko, Iwarson, Portegijs, Viljanen & Rantanen, 2015; Satariano ym., 2010;
Van Holle ym., 2016), sosiaaliset suhteet (Rantanen & Sakari–Rantala, 2008;
Watanabe ym., 2017), psyykkiset tekijät (Mullen, McAuley, Satariano, Kealey &
Prohaska, 2012; Watanabe ym., 2017), ravitsemus (Bloom, Shand, Cooper,
Robinson & Baird, 2018; Tieland ym., 2017) ja liikunnan harrastaminen (Chou,
Hwang, & Wu, 2012; Kojima, 2018; Käypä hoito suositus, 2016; Lee ym., 2012;
Rantanen, 2013; Tieland ym., 2017). Ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn
vaikuttavissa tekijöissä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat toinen
toisiinsa ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn välinen vuorovaikutus merkitsee, että kokonaisuuden
yhdessä osassa tapahtuva muutos vaikuttaa myös muihin osatekijöihin.
Ikääntyminen ja siihen liittyvä sairauksien määrän lisääntyminen ovat
yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn: näkö ja kuulo heikkenevät, liikkuminen
vaikeutuu, lihasvoimat heikkenevät ja suoriutuminen kognitiivisia kykyjä, kuten
muistia ja oppimiskykyä, vaativista tehtävistä hankaloituu (Laukkanen, 1998).
Lisäksi sairastavuus lisääntyy ja elämäntavat kuten liikunnan harrastaminen ja
ravitsemus usein muuttuvat. Nämä muutokset heikentävät vähitellen fyysistä
toimintakykyä ja vaikeuttavat selviytymistä monista arkielämän askareista
(Pohjolainen & Salonen, 2012). Fyysisen toimintakyvyn rajoittumisen syitä ovat
usein myös muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, aivohalvauksen jälkitila,
sydänsairaudet, vammojen jälkitilat, keuhkoahtaumatauti (COPD) ja depressio.
Erityisesti suurten nivelten nivelrikko korreloi päivittäisten toimintojen
vaikeutumiseen (Raivio & Pitkälä, 2015). Kroonisiin hengitys ja verenkiertoelimistön sairauksiin liittyvien muutosten seurauksena kyky fyysistä ponnistelua
vaativiin suorituksiin heikkenee, mikä vaikeuttaa päivittäisistä toiminnoista
selviytymistä ja liikkumista. Iän karttuessa myös keuhkojen toimintareservillä ja
tuki- liikuntaelimistön kunnolla on merkitystä fyysisen kuormituksen siedon
kannalta. (Suominen & Era, 2013.)
Sukupuoli on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn. Ikivihreät-tutkimusprojektin tulosten mukaan fyysinen toimintakyky heikkenee ikääntyneillä naisilla
yleisemmin kuin miehillä. (Heikkinen ym., 2013 s. 291–301) Hormonaaliset
ikääntymismuutokset aiheuttavat naisilla vaihdevuosien jälkeen lihasvoiman
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heikkenemistä, johon saatetaan vaikuttaa korjaavasti hormonikorvaushoidolla,
lihaskuntoharjoittelulla ja ravitsemuksella (Sipilä, Rantanen & Tiainen, 2013;
Tieland ym., 2017). Ikääntyneillä naisilla on havaittu olevan heikompi fyysinen
toimintakyky, enemmän liikkumisvaikeuksia (Sakari ym., 2016) ja vähäisempi
liikunnallinen aktiivisuus kuin miehillä (Koponen ym., 2018; Lim & Taylor, 2005).
FinTerveys 2017 tutkimuksen (Koponen ym., 2018) mukaan yli 80-vuotiaista
miehistä alle neljäsosa ja naisista kymmenesosa yltää kestävyysliikuntasuosituksen
mukaiseen liikuntamäärään.
Sairauksien vaikutus ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn muutokseen
voidaan kuvata ICF-luokituksen mukaisesti toimintaketjuna, jonka mukaan
sairaudet kohdistuvat kehon rakenteisiin ja toimintoihin, joiden muutos aiheuttaa
muutoksen fyysisessä toimintakyvyssä. Tämä taas vaikuttaa ikääntyneen
osallistumiseen. Koko ketju on riippuvainen henkilön yksilötekijöistä, kuten
motivaatiosta ja luonteesta sekä ympäristötekijöistä, kuten yhteiskunnan asenteista,
läheisten ihmisten ja palvelutalossa henkilökunnan tuesta, tarjolla olevista
apuvälineistä ja liikuntamahdollisuuksista (Pohjolainen & Saltychev, 2015).
Lihasvoiman heikkeneminen on yhteydessä fyysisen toimintakyvyn
alenemiseen. Lihasvoima heikkenee iän myötä (Tieland ym., 2017) ja Sipilän ym.
(2013) mukaan lihasvoima vähenee 65 ikävuoden jälkeen 1,5–2 % vuodessa.
Tielandin ym. (2017) pitkittäistutkimuksessa lihasvoima väheni yli 75-vuotiailla
naisilla 0,64–0,70 % ja miehillä 0,80–0,98 % vuodessa. Sukupuoli on yhteydessä
lihasvoiman heikkenemiseen siten, että hormonaalisten muutosten vuoksi
lihasvoima heikkenee naisilla enemmän kuin miehillä. Voiman heikkeneminen
liittyy fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen, sairauksiin ja osa hermolihasjärjestelmässä tapahtuviin muutoksiin. (Sipilä ym., 2013). Lihasvoiman
heikkenemistä nopeuttavat monet yleiset sairaudet kuten ahtauttava keuhkosairaus,
diabetes, nivelrikko, masennus ja reuma (STM, 2004). Alaraajojen lihasvoiman,
nopeuden sekä tasapainon on havaittu olevan merkittävimmin yhteydessä
ikääntyneiden liikuntakykyyn (Bean ym., 2008; Rantanen, 2013). Alaraajojen
toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttaa eniten liikuntakykyyn (Guralnik ym.,
2000; Rikli & Jones, 2013) ja hankaloittaa arkiaskareista suoriutumista sekä
itsenäistä kotona selviytymistä yli 40 %:lla yli 65-vuotiaista (Rikli & Jones, 2013).
Hapenottokyvyn heikentyminen on yhteydessä lihasmassan pienentymiseen,
joka osaltaan puolestaan johtaa hapenkulutuksen ja kestävyyden laskuun.
Hapenottokyky kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyyskuntoa ja sen
indikaattori maksimaalinen hapenottokyky alkaa huonontua 30 vuoden iästä lähtien
noin yhdellä prosentilla vuodessa. Hapenottokykyä voi parantaa lisäämällä
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liikkumisen määrää. Ikääntymisen aiheuttamat muutokset sydämen ja keuhkojen
toiminnassa heikentävät sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa ja hapenottokykyä, laskevat maksimaalista syketiheyttä ja nostavat hengitystyön osuutta
kulutettua happilitraa kohti, jonka seurauksena ikääntynyt väsyy nopeammin
kuormituksessa koska hengenahdistuskynnys on matalampi (Kallinen & Kujala,
2013). Hengityselimistön toiminnan heikkenemisen on todettu vaikeuttavan
erityisesti vanhimpien ikääntyneiden liikkumista ja päivittäisistä toimista
suoriutumista (Paterson, Jones & Rice, 2007).
Kehon rakenteiden ja koostumuksen, kuten lihasten, nivelten ja jänteiden,
rakenteelliset muutokset ovat yhteydessä erityisesti alaraajojen toimintakyvyn
heikkenemiseen (Tieland ym., 2017). Kehon rakenteiden ja koostumuksen
heikkeneminen vaikeuttaa suoriutumista fyysistä ponnistelua vaativista arkielämän
askareista, joka lisää avuntarvetta (Suominen & Era, 2013). Luurankolihassolujen
kato ja pienentyminen ovat keskeisimpiä fyysiseen suorituskykyyn vaikuttavista
ikääntymiseen liittyvistä muutoksista (Kallinen & Kujala, 2013). Kehon
rasvattoman massan väheneminen iän myötä on yhteydessä lihasmassan
vähenemiseen ja lihaksen sisäisen rasvan osuuden lisääntymiseen heikentäen
lihasten suorituskykyä. Luun määrän väheneminen ja luiden rakenteen
heikentyminen ovat yhteydessä fyysisen toiminnan vajavuuteen ja murtumiin
(Suominen & Era, 2013). Nivelrikko on yleinen kansansairaus, joka vähentää
nivelliikkuvuutta ja heikentää fyysistä toimintakykyä. Sen yleisiä oireita ovat kipu,
nivelliikkuvuuden rajoittuminen ja liikearkuus (Kannus, 2005).
Havaintomotorinen toiminta, kuten hermostossa ja aisteissa sekä tasapainossa
tapahtuvat muutokset, on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn. Havaintomotorisen toiminnan, erityisesti reaktioajan, on havaittu hidastuvan iän myötä.
Havaintomotoristen toimintojen hidastuminen aiheutuu monenlaisten tekijöiden
yhdistelmästä, jonka seurauksena keskushermostossa tapahtuva tiedon prosessointi
hidastuu. Asento- ja liikeaistiin vaikuttavat kosketus- ja asentotuntoon liittyvien
sensoristen reseptoreiden toiminnan heikentyminen johtaa siihen, että tieto
esimerkiksi asennon muutoksista tai alustan vaihteluista muuttuu epätarkaksi ja
vaikeuttaa tasapainoa. (Pajala, 2012.) Kehon asennon tunnistaminen heikkenee ja
erilaisten korjausliikkeiden tekeminen tasapainon hallintaa vaativissa tilanteissa
vaikeutuu (Pohjolainen & Salonen, 2012). Edellä mainittu havaintomotorisen
prosessin hidastuminen vaikuttaa todennäköisesti useiden päivittäisten askareiden
hidastumiseen (Pohjolainen & Salonen, 2012). Lisäksi iän myötä tapahtuva lihasvoiman ja näkökyvyn heikkeneminen on yhteydessä tasapainon hallinnan
vaikeutumiseen. Kyky punnita ja valikoida eri aistikanavista tulevaa tietoa
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erilaisissa toiminta ja ympäristöolosuhteissa vaikuttaa osaltaan myös tasapainon
hallintaan. Sopeutuminen tilanteisiin, joissa joutuu liikkumaan heikossa
valaistuksessa tai epätavallisella alustalla kuten liukkaalla kadulla tuottaa
vaikeuksia ikääntyneiden tasapainon säätelylle. (Pajala, 2012.)
Ympäristötekijät vaikuttavat ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn (Elo
ym., 2011; Portegijs ym., 2017), ja erityisesti fyysiseltä toimintakyvyltään
heikoimmat ikääntyneet ovat herkkiä ympäristön vaikutuksille (Balfour & Kaplan,
2002; Portegijs ym., 2017). Ympäristö vaikuttaa ikääntyneen liikkumisen määrään
ja liikkumisen määrä on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn. Lähiympäristönsä
liikkumisen kannalta esteelliseksi kokevat ikääntyneet rajoittavat ulkona
liikkumistaan ja heillä on enemmän kävelyvaikeuksia (Satariano ym., 2010).
Ympäristön esteet, kuten talvella lumi ja jää sekä huonokuntoiset kävelytiet,
vaikuttavat ulkona liikkumista vähentävästi ja lisäävät liikuntakyvyn
heikkenemisen riskiä (Rantakokko ym., 2015; Van Holle ym., 2016).
Sosiaalisilla suhteilla on vaikutusta ikääntyneiden liikunnan harrastamiseen.
Ulkoiluseuran puuttumisella on havaittu olevan yhteys ikääntyneiden
kävelyvaikeuksiin (Sakari ym., 2016; Van Holle ym., 2016) ja liikunnallisesti
passiiviseen elämäntapaan (Moschny, Platen, Klaaben-Mielke; Trampisch, &
Hinrichs, 2011). Yhdessä ystävien kanssa liikkuminen lisää liikunnallista
aktiivisuutta ja on yhteydessä liikuntakyvyn säilymiseen, kun taas sosiaalinen
eristyneisyys on riski liikuntakyvyn heikkenemiselle (Björnsdottir, Arnadottir &
Halldorsdottir, 2012; Chaudhury, Campo, Michael, & Mahmood, 2015).
Sosiaalinen ympäristö, sosiaalisuus ja naapureiden kanssa keskustelu ovat
yhteydessä ikääntyneiden ulkona liikkumiseen ja liikunnalliseen passiivisuuteen.
Japanilaisessa pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että ikääntyneiden sosiaalisuus ja
aktiivinen osallistuminen sosiaalisessa ympäristössä ovat positiivisessa yhteydessä
fyysiseen toimintakykyyn (Watanabe ym., 2017). Perheen, läheisten ihmisten ja
henkilökunnan antamalla tuella on vaikutusta ikääntyneiden liikkumiseen.
Liikunnallisesti aktiiviset ikääntyneet naiset ovat kertoneet saavansa tukea ja
motivointia liikunnan harrastamiseen perheenjäseniltä ja läheisiltä ihmisiltä
(Björnsdottir ym., 2012). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan
perheenjäseniltä ja ystäviltä saatu sosiaalinen tuki on yhteydessä ikääntyneiden
liikunnan harrastamiseen, ja erityisesti interventiot, joissa on hyödynnetty
liikuntaystävää, ovat edistäneet liikkumista (Lindsay Smith ym., 2017).
Psyykkiset yksilölliset tekijät, joihin kuuluvat persoonallisuus ja tunne-elämä,
vaikuttavat ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn (Mullen ym., 2012; Watanabe
ym., 2017). Ikääntyneiden sosiaalisuus ja aktiivinen sosiaalinen osallistuminen
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ovat yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn (Rantanen & Sakari-Rantala, 2008;
Watanabe ym., 2017). Itseluottamuksen ja positiivisen minäkuvan on todettu
vaikuttavan ikääntyneiden liikuntamotivaatioon, liikunnanharrastamiseen ja
sosiaalisessa ympäristössä toimimiseen (Mullen ym., 2012). Itseluottamus on
yhteydessä liikuntamotivaatioon, liikunnanharrastamisen ja sosiaalisessa
ympäristössä toimimiseen. Norjalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan IADLtoimintojen heikkenemiseen ovat yhteydessä heikko itsearvioitu terveys,
masentuneisuus, liikkumattomuus ja vähäinen tai pitkittynyt nukkuminen (Storeng,
Sund & Krokstadt, 2017). Luottamus omiin kykyihin on yhteydessä ikääntyneiden
kävelynopeuteen ja fyysiseen toimintakykyyn. Ikääntyneet, jotka luottavat itseensä,
kävelevät ulkona useammin ja pidempiä matkoja ja heidän fyysinen
toimintakykynsä on myös parempi. Luottamus siihen, että ei eksy ulkona
liikkuessaan on myös yhteydessä kävelyn määrään ja matkan pituuteen (Mullen
ym., 2012).
Hauraus-raihnausoireyhtymässä (HRO), joka määritellään ikääntyneen
yleiseksi heikkoudeksi tai geriatriseksi oireyhtymäksi ilman suoraa yhteyttä
diagnosoituun sairauteen, on yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen.
Haurastumiseen liittyy painon lasku, uupumus, lihasheikkous, vähäinen
liikunnallinen aktiivisuus ja kävelyn hitaus. Hauraat ikääntyneet kärsivät luu- ja
lihaskadosta, heikentyneestä ravitsemustilasta ja tulehdusvasteesta. Jopa
kolmanneksen yli 80-vuotiaista epäillään olevan hauraita. (Raivio & Pitkälä, 2015).
HRO:ssa fyysisen toimintakyvyn heikentymisen taustalla on useiden elinjärjestelmien, kuten tuki- ja liikuntaelimistön, verenkierron, hormoni ja immuunijärjestämien ja säätelyjärjestelmien reservien vähentyminen. HRO:n tunnusmerkin
lihaskadon seurauksena on alentunut lihasvoima ja heikentynyt liikuntakyky
(Pohjolainen & Salonen, 2012). HRO:n taustalla on usein yksipuolinen ja
puutteellinen ravitsemus. Ravinto vaikuttaakin monella tavalla ikääntyneen
fyysiseen toimintakykyyn. Terveellisen ravitsemuksen on todettu olevan
yhteydessä ikääntyneiden fyysiseen suorituskykyyn, lihasvoimaan ja lihassolujen
määrään (Bloom ym., 2018). Pysyäkseen vahvoina lihakset tarvitsevat erityisesti
riittävän määrän proteiinia, omega3 rasvahappoja, kalsiumia ja D-vitamiinia
(Tieland ym., 2017).
Liikkumisen määrä on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn. Liikunta hidastaa
ikääntyneiden lihasvoiman, -tehon ja -kestävyyden pienenemistä, lihaskatoa,
luukatoa, aerobisen kestävyyden huononemista, notkeuden vähenemistä ja tasapainon ja kävelykyvyn heikkenemistä (Jantunen ym., 2017; Lee ym., 2012;
Rantanen, 2013; Tieland ym., 2017). Käypähoito suosituksen (2016) mukaan
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liikunta on keskeinen useiden fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevien
kansanterveydellisten pitkäaikaissairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien,
diabeteksen, keuhkosairauksien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä
(Käypä hoito suositus, 2016).
Liikunnan harrastamisen aloittamiselle ei ole ikärajaa, vaan ikääntyneenäkin
aloitettu liikunta hidastaa toiminnanvajausten kehittymistä ja parantaa itsenäistä
suoriutumista. Säännöllinen kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta, lihasvoima- ja
tasapainoharjoittelu ja nivelten liikkuvuusharjoittelu ylläpitävät ja parantavat
fyysistä toimintakykyä. Alaraajojen lihasvoimaa ja tasapainoa parantava harjoittelu
vaikuttaa kaatumisia ennaltaehkäisevästi (Karvinen ym., 2011; Kojima, 2018;
Käypä hoito -suositus 2016). Säännöllisellä liikunnan harrastamisella ennaltaehkäistään fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä ja edistetään ikääntyneiden
liikuntakykyä ja päivittäisistä toimista selviytymistä (Chou ym., 2012) ja sillä on
positiivisia fysiologisia vaikutuksia lihasvoimaan, hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan, tasapainoon ja nivelliikkuvuuteen (Karvinen ym., 2011; Lee
ym., 2012; Tieland ym., 2017). Erityisesti säännöllisen liikunnan harrastamisen,
joka sisältää monipuolisesti lihaskuntoharjoittelua ja aerobista harjoittelua, on
todettu meta-analyysin perusteella vaikuttavan ennaltaehkäisevästi ja lievittävästi
ikääntyneiden haurasoireyhtymään (Kojima, 2018).
3.2.2 Sosiaalisen ympäristön yhteys fyysiseen toimintakykyyn
palvelutalossa
Viimeaikainen tutkimus on tuonut esille, että ympäristötekijöillä, mukaan luettuna
sosiaalinen ympäristö, on vaikutusta erityisesti ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn ja aktiivisuuteen (Nordin ym., 2017; Portegijs ym., 2017). Sosiaalinen
aktiivisuus ja osallistuminen (Rantanen & Sakari-Rantala, 2008; Van Holle ym.,
2016), asuinympäristön tuttuus ja viihtyisyys (Balfour & Kaplan 2002; Björnsdottir
ym., 2012), ulkoilu- ja liikuntaystävät (Balfour & Kaplan 2002; Moschny ym.,
2011; Sakari ym., 2016; Van Holle ym., 2016;) ja läheisten sekä
hoitohenkilökunnan tuki (Björnsdottir ym., 2012; Booth, Owen, Bauman, Clavisi,
& Leslie, 2000; Sakari ym., 2016) ovat yhteydessä ikääntyneiden fyysiseen
toimintakyyn.
Tässä tutkimuksessa sosiaalisen ympäristön tarkastelu perustuu Elon (2006)
teoriaan pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta
ympäristöstä. Perusajatuksena on, että ympäristö toimii ikääntyneen hyvinvoinnin
resurssina, jolloin fyysistä toimintakykyä voidaan tukea sosiaalisen ympäristön
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ominaisuuksilla. Elon teorian mukaan ikääntyneiden hyvinvointia tukeva
sosiaalinen ympäristö rakentuu viihtyisästä asuinyhteisöstä, yhteydenpidosta
läheisiin ihmisiin (sukulaiset ja ystävät) ja avun saamisesta. Viihtyisä asuinyhteisö
koostuu
ystävällisistä
ihmisistä,
sosiaalisesta
vuorovaikutuksesta
ja
mahdollisuudesta mielekkääseen tekemiseen. Sosiaalinen vuorovaikutus tukee
hyvinvointia ja tuo iloa elämään. Omaisten kesken kyläileminen ja ystävien
tapaaminen ovat tärkeimmät hyvinvointia tukevan sosiaalisen kanssakäymisen
muodot, joiden myötä ikääntyneelle muodostuu välittämisen kokemus. Sosiaalinen
tuki muodostuu sukulaisten, ystävien ja hoitohenkilökunnan antamasta avusta ja
ohjauksesta. (Elo, 2006; Elo ym., 2011.)
Mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen naapureiden kanssa kodin
ulkopuolella on yhteydessä ikääntyneiden ulkona liikkumiseen ja liikunnallisesti
passiivisen ajan määrään (Van Holle ym., 2016). Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan
suurin osa palvelutalon asukkaista viettää suurimman osan ajastaan asunnoissaan
katsellen televisiota ja on vaarassa syrjäytyä palvelutalon tarjoamista sosiaalisista
aktiviteeteista. Asukkaat viettävät aikaa myös yhteisessä ruokailutilassa, joten
aterioiden yhteyteen järjestetyt aktivoivat tapahtumat ovat hyvä sosiaalinen keino
lisätä ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta. (Nordin ym., 2011.)
Asuinympäristön tuntemisella on vaikutusta ulkona liikkumiseen ja sitä kautta
toimintakyvyn ylläpitämiseen (Balfour & Kaplan, 2002; Björnsdottir ym., 2012).
Palvelutaloon muuttaneiden asukkaiden tutustuminen uuteen asuinympäristöön ja
naapureihin on tärkeää, koska ympäristön tuttuus ja viihtyisyys edistävät
ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta ja sitä kautta myös fyysistä toimintakykyä.
Kävelylenkkeily ulkona on ikääntyneiden yleisin liikunnan harrastamisen muoto,
joten palvelutalojen sijainti lähellä palveluita ja viihtyisiä ulkoilualueita edistää
ikääntyneiden liikkumista kodin ulkopuolella. (Nordin ym., 2011.)
Ulkoiluseuran puutteella on havaittu yhteys ikääntyneiden kävelyvaikeuksiin
(Balfour & Kaplan, 2002; Sakari ym., 2016; Van Holle ym., 2016) ja liikunnallisesti
passiiviseen elämäntapaan (Moschny ym., 2011). Fyysisesti aktiivisen puolison ja
ystävien seura on yhteydessä palvelutalossa asuvien ikääntyneiden fyysiseen
aktiivisuuteen ja sitä kautta toimintakyvyn ylläpitämiseen (Björnsdottir ym., 2012).
Ikääntyvän muutto palvelutaloon helpottaa läheisten hoitovastuuta, mutta muuton
jälkeen perheenjäsenien ja ystävien tuki fyysisen aktiivisuuden edistämisessä ja
uuteen asuinympäristöön tutustumisessa on tarpeellista (Björnsdottir ym., 2012;
Booth ym., 2000; Sakari ym., 2016). Mahdollisuudet sosiaalisiin liikunta- ja
ulkoiluryhmiin asuinympäristössä tukevat ja edistävät asukkaiden hyvinvointia ja
fyysistä toimintakykyä (Elo ym., 2011). Palvelutalojen hoitokulttuuri ja
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toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden tarpeiden huomioiminen ovat tärkeitä
tekijöitä fyysisen toimintakyvyn edistämisessä ja kuntouttavan toiminnan
järjestämisessä. Aikaisemmassa tutkimuksessa tehtiin havainto, että palvelutalon
henkilökunta ei tukenut asukkaiden fyysistä aktiivisuutta riittävästi ja useimmiten
liikkumaan kannusti ainoastaan fysioterapeutti (Nordin ym., 2017). Palvelutalossa
asuvat ikääntyneet kokevat kuitenkin hoitohenkilökunnan antaman motivoinnin
liikunnan harrastamiseen tärkeäksi (Björndottir ym., 2013). Mikäli palvelutalon
organisaatio ei tue asukkaidensa fyysistä toimintakykyä ja aktiivisuutta, asukkaat
saattavat muodostavaa fyysisesti passiivisen elämäntavan uudessa asuinympäristössä (Nordin ym., 2016).
3.2.3 Psyykkisen hyvinvoinnin yhteys fyysiseen toimintakykyyn
palvelutalossa
Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esille, että masentuneisuus (Koponen ym.,
2018; Rosenberg, Bombardier, Artherholt, Jensen & Motl, 2013; Russo ym., 2007),
yksinäisyys (Aartsen & Jylhä, 2011; Buchwald-Jenssen, Jörring-Pallensen,
Kreigbaum & Kristiansen, 2017; Dahlberg, Andersson, Mckee, & Lenartsson, 2015;
Koponen ym., 2018), asuinympäristön muutokset (Castle, 2001; Chen & Wilmoth,
2004; Ellis, 2010)., turvallisuuden tunteet (Björnsdottir, ym., 2012; Portegijs ym.,
2017; Rantakokko ym., 2015; Satariano ym., 2010), persoonallisuuteen liittyvät
yksilölliset tekijät (Björnsdottir ym., 2013; Hall & McAuley, 2011; Phillips ym.,
2016), kognitiiviset sairaudet sekä huonounisuus (Agmon, Schochat & Kizony,
2016; Edeshaw, 2012; Tyagi, Perera & Brach, 2017) ovat yhteydessä ikääntyneiden
fyysiseen toimintakykyyn.
Ikääntyneiden psyykkinen hyvinvointi koostuu toisiinsa liittyvistä
psykologisista, sosiaalisista ja biologisista tekijöistä, joihin sisältyvät kognitiivinen
kyvykkyys, mieliala, sosiaaliset suhteet, itsenäisyys ja turvallisuuden tunteet
(WHO, 2016). Elämänmuutokset, kuten puolison tai ystävän kuolemat, fyysisen tai
kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen ja terveysongelmat heikentävät
ikääntyneiden psyykkistä hyvinvointia (Friedman ym., 2017). Asuinympäristön
muutokset ja muistisairaudet ovat yleisiä (WHO, 2016). Uniongelmat (Edeshaw,
2012) ja yksinäisyys (Aartsen & Jylhä, 2011; Buchwald ym., 2017) lisääntyvät
myös ikääntymisen myötä. Tyypillistä onkin, että useat eri tekijät vaikuttavat
samanaikaisesti mielenterveyteen. Suomalaisen väestön positiivista mielenterveyttä on mitattu Finterveys 2017 tutkimuksessa, jossa positiivisella mielen45

terveydellä tarkoitettiin henkilön psyykkisisiä voimavaroja, vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään, tyydytystä tuottavia sosiaalisia suhteita ja
myönteistä kokemusta omasta itsestä. Yli 80-vuotiailla naisilla havaittiin olevan
heikoin positiivinen mielenterveys, vain 15 % heistä kuului korkean positiivisen
mielenterveyden ryhmään. (Koponen ym., 2018.)
Masentuneisuuden on havaittu olevan yhteydessä ikääntyneiden fyysiseen
toimintakykyyn ja toiminnanvajavuuksien esiintymiseen. Russo kumppaneineen
(2007) havaitsi masentuneiden ikääntyneiden suoriutuvan fyysisen toimintakyvyn
testeistä heikommin ja myös IADL-suoriutumisessa oli enemmän vaikeuksia kuin
muilla saman ikäisillä. Fyysisesti aktiivisempien kroonisista sairauksista kärsivien
ikääntyneiden on havaittu olevan vähemmän masentuneita kuin vähemmän
liikkuvien (Rosenberg ym., 2013). Masentuneisuus ja psyykkinen oireilu on yleistä
ikääntyneillä ja erityisesti naisilla. Finterveys 2017 -tutkimuksessa yli 80-vuotiaista
naisista 27 % ja miehistä 16 % raportoi kokeneensa yli kaksi viikkoa kestävää
masennusta ja masennusoireiden on havaittu selvästi lisääntyneen viime vuosina
(Koponen ym., 2018).
Yksinäisyyden on havaittu olevan yhteydessä ikääntyneiden naisten
liikkumisvaikeuksiin (Aartsen & Jylhä 2011; Dahlberg ym., 2015). Dahlbergin ja
kumppaneiden tutkimuksessa (2015) yksinäisyyden kokemukset olivat yhteydessä
naissukupuoleen, liikkumisvaikeuksiin ja vähäiseen liikkumiseen. Yksinäisyyden
kokemukset ovat yleisimpiä 80 vuotta täyttäneillä ja yleisempiä naisilla kuin
miehillä, vaikka naiset pitävät useammin yhteyttä sukulaisiinsa ja ystäviinsä. Yli
80 vuotiaista joka seitsemäs kokee itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäisiksi.
(Finterveys, 2017.)
Palvelutaloon muuttaminen on yksi eniten stressiä aiheuttavista
elämäntapahtumista ikääntyneiden elämässä (Ellis, 2010; Lee ym., 2002; Marshall
& Mckenzie, 2008) ja sillä on vaikutusta fyysiseen toimintakykyyn (Castle, 2001;
Chen & Wilmoth, 2004; Ellis, 2010). Ikääntyneet muuttavat palvelutaloon elämäntilanteessa, jolloin terveys on heikentynyt, toimintakyky alentunut ja palveluiden
tarve kasvanut (Björnsdottir ym., 2012; Perry ym., 2013). Palvelutaloihin
muuttavilla on havaittu olevan alentunut fyysinen toimintakyky verrattuna samanikäisiin kotona asuviin ikääntyneisiin (Phillips, 2015).
Ympäristön kokeminen turvattomaksi ja ulkona liikkumisen pelko vähentävät
ulkona liikkumista ja rajoittavat liikkumisympäristöä, ja ovat tätä kautta yhteydessä
fyysiseen toimintakykyyn (Satariano ym., 2010). Luonnonkaunis ja tutuksi tullut
ympäristö lisäävät ikääntyneiden ulkona liikkumista. (Portegijs ym., 2017;
Rantakokko ym., 2015.)
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Persoonallisuuteen liittyvät yksilölliset tekijät, kuten motivaatio, liikunnallinen
elämäntapa, sosiaalinen toimintakyky, itsepystyvyys ja turvallisuuden tunne
vaikuttavat liikunnallista aktiivisuutta heikentävästi tai edistävästi palvelutaloon
muuttamisen jälkeen (Björnsdottir ym., 2013). Erityisesti liikunnan harrastamiseen
liittyvän motivaation on havaittu olevan yhteydessä ikääntyneiden naisten
liikunnalliseen
aktiivisuuteen
palvelutalossa.
Liikkumisen
kokeminen
miellyttäväksi ja virkistäväksi lisäsi liikkumisen määrää, mutta kaatumisen pelko
puolestaan rajoitti liikkumista. Aiemmalla liikunnallisella elämäntyylillä ja
liikunnan harrastamiseen liittyvien terveysvaikutusten ja hyvänolon tunteiden
kokemisella on myös havaittu olevan vaikutusta palvelutaloon muuttaneiden
naisten liikunnalliseen aktiivisuuteen. (Björnsdottir, ym., 2012.) Viimeaikaisessa
suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin samoin ikääntyneiden liikuntamotivaation
positiivinen yhteys fyysiseen suorituskykyyn (Karttunen, Hankonen & Absetz,
2015).
Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa kykyä toimia läheisissä yksilöiden
välisissä suhteissa ja yhteisöissä. Se ilmenee vuorovaikutuksena asuinyhteisössä ja
sosiaalisessa verkostoissa, sosiaalisena osallistumisena ja yhteisyyden ja
sosiaalisen osallisuuden kokemuksina. Sen ongelmat näkyvät sosiaalisiin suhteisiin,
vuorovaikutukseen ja aktiiviseen osallistumiseen liittyvinä ongelmina. (Finterveys,
2017). Suomalaista väestöä tutkittaessa on havaittu, että epäluottamus toisiin
ihmisiin ja vastavuoroisuuteen on yleisempää vanhemmissa ikäryhmissä. Yli 80vuotiaista miehistä 30 % ja naisista 15 % raportoi pitävänsä yhteyttä läheisiin
ihmisiin tai sukulaisiin harvemmin kuin kerran viikossa ja 15 % miehistä ja 11 %
naisista kertoi, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. Miehistä lähes 40 % ja
naisista 34 % raportoi, että he eivät luota toisiin ihmisiin ja miehistä 40 % ja
naisista 36 % ei luottanut vastavuoroisuuteen ihmissuhteissa. (Finterveys, 2017.)
Sosiaalisuuden on havaittu edistävän fyysistä aktiivisuutta ja epäsosiaalisuuden
rajoittavan liikunnan harrastamista. Erityisesti naisten on havaittu olevan
riippuvaisempia sosiaalisista verkostoista kuin miesten (Bjornsdottir ym., 2012;
Booth ym., 2000), joten erityisesti heitä tulisi motivoida osallistumaan toimintakykyä edistäviin ryhmätoimintoihin. Sosiaalinen aktiivisuus ja toimeliaisuus luovat
edellytyksiä̈. mielenterveyden ylläpitämiselle iäkkäänäkin (Murto, Sainio &
Pentala, 2014). Viime aikaisessa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin myös
ikääntyneiden optimistisuudella olevan positiivinen yhteys ja negatiivisuudella
negatiivinen yhteys fyysiseen suorituskykyyn (Karttunen ym., 2015).
Itsepystyvyys on yhteydessä ikääntyneiden fyysiseen aktiivisuuteen ja sitä
kautta fyysiseen toimintakykyyn. Itsepystyvyydellä tarkoitetaan henkilön uskoa
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omaan pystyvyyteensä suoriutua taitoa vaativista suorituksista erilaisissa tilanteissa
(Tieland ym., 2017). Itsepystyvyyden on havaittu olevan yhteydessä ikääntyneiden
itsearvioituun fyysiseen toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen, toiminnanvajauksiin (McAuley ym., 2007) ja kävelynopeuteen (Rosengren, McAuley &
Mihalko, 1998). Itsensä itsepystyväisemmiksi kokevat palvelutalossa asuvat
ikääntyneet ovat fyysisesti aktiivisempia, heillä on parempi fyysinen toimintakyky
ja IADL-suoriutuminen. Lisäksi suurempi itsepystyvyyden kokemus on yhteydessä
vähäisempään toiminnan vajavuuteen. (Hall & McAuley, 2011; Phillips ym., 2016.)
Hyvän itsetunnon ja itsepystyvyyden on havaittu olevan merkittäviä fyysistä
aktiivisuutta edistäviä tekijöitä palvelutaloissa asuvilla naisilla (Björnsdottir ym.,
2013). Palvelutalossa asuvien ikääntyneiden heikon itsetunnon ja itsepystyvyyden
on havaittu olevan yhteydessä vähäisempään liikunnan harrastamiseen ja ulkona
liikkumiseen (Bjornsdottir ym., 2012; Booth ym., 2000; Phillips, 2015).
Kognitiivisen kyvyn heikkenemisellä on yhteys ikääntyneiden fyysisen
toimintakyvyn heikkenemiseen, erityisesti alaraajojen toimintakykyyn ja
liikkumisen vaikeuksiin (Siltanen ym., 2018). Hyvä fyysinen toimintakyky ja
liikunnallinen aktiivisuus edistävät ikääntyneiden mielenterveyttä ja kognitiivista
suorituskykyä (Fox ym., 2007; Bherer, Erickson & LiuAmbrose, 2013; Gill, 2014;
Hess, Dieberg, McFarlane & Smart, 2014). Säännöllisesti liikuntaa harrastavien
ikääntyneiden kognitiivisen kyvykkyyden on todettu säilyvän hyvänä
todennäköisemmin ja olevan yhteydessä parempaan fyysiseen toimintakykyyn
kuin vähemmän liikkuvien (Livingstone ym., 2017). Liikkumattomuuden onkin
havaittu olevan yhteydessä muistisairauksien ilmenemiseen (Ashby-Mitchell,
Burns, Shaw & Anstey, 2017; Norton, Matthews, Barnes, Yaffe & Brayne, 2014).
Viimeaikainen tutkimus on osoittanut myös, että ikääntyneillä yleisesti
esiintyvä huonounisuus, joka aiheuttaa päivän mittaan väsymystä, on yhteydessä
hidastuneeseen kävelykykyyn ja tasapainon ylläpitämiseen (Agmon ym., 2016;
Tyagi ym., 2017). Ikääntyneiden huonounisuutta on todettu voitavan parantaa
säännöllisellä liikunnan harrastamisella, jopa kuukauden mittaisella säännöllisellä
kävelylenkkeilyinterventiolla on saavutettu unen laadun merkittävää paranemista
(Chalice & Lamsal, 2017).
3.3

Ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn arvioiminen

Ikääntyneiden ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluissa ohjataan vahvistamaan
käytäntöjä, joissa iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen tai sitä
ennakoivat merkit havaittaisiin riittävän ajoissa. Tavoitteena on varhainen ja
48

aktiivinen toimintakyvyn heikkenemiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy, joka on
säädetty laissa iäkkään väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi
(980/2012). Iäkkään väestön fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi tarvitaan
toimintakyvyn arviointia, jonka avulla voidaan havaita ja osoittaa toimintakyvyn
heikkenemisen uhka (Mäkelä ym., 2013). Fyysisen toimintakyvyn arviointia
pidetään myös perustana palveluntarpeen ja kuntoutuksen suunnittelulle ja
kuntoutuksen tulosten arvioinnille. Iäkkäiden toimintakyyn arvioinnissa käytetään
toiminnallisia testejä ja itsearviointiin perustuvia mittareita (Niemelä, 2011).
Liikkumisen vaikeutuminen on usein ensimmäinen merkki fyysisen
toimintakyvyn heikkenemisestä ja se kuvaa tulevaa avuntarvetta. Liikkumiskyvyn
vaikeudet ennustavat myös päivittäisistä toimista vaikeutumista. Ikääntyneiden
fyysisen toimintakyvyn arviointi on asiakastapahtuma, joka tulee kirjata asiakastietojärjestelmään ja hyödyntää palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Toimintakyvyn arviointia tekevien ammattilaisten tulee hallita luotettavan arvioinnin
tekeminen ja mittareiden käyttö. Toimintakyvyn kokonaisarviointia tehtäessä, on
huolehdittava, että ammattilaisilla on arviointiin riittävästi osaamista, työaikaa ja
yhtenäinen toimintatapa. Osaamista on myös päivitettävä säännöllisesti. (Mäkelä
ym., 2013.)
3.3.1 Mitattu fyysinen toimintakyky
Mitattu fyysinen toimintakyky voidaan määritellä suorituskykyyn perustuvilla
toimintatesteillä mitattavissa olevaksi fyysiseksi toiminnaksi. Toimintatestit ovat
standardoituja menetelmiä, joiden avulla voidaan luotettavasti arvioida ihmisen
kykyä suoriutua fyysisistä perusaktiviteeteista, kuten kävelystä tai istumasta
seisomaannoususta. Toimintatesteillä mitataan kehon tai usean elinjärjestelmän
kykyä tuottaa liikkeitä tai suorituksia tarkoituksen mukaisella tavalla. (Rantanen &
Sakari, 2013.) Ikääntyneiden mitatun fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa
käytetään lihasvoimaa, tasapainoa ja kävelynopeutta mittaavia toimintatestejä.
Puristusvoimamittaus, 30 sekunnin tuolilta nousu -testi (Rikli & Jones, 2013),
Short Physical Performance Battery (SPPB) -alaraajojen toimintatesti (Guralnik
ym., 1994) ja välineellisistä päivittäisistä toiminnoista (IADL) suoriutumisen testi
(Lawton & Brody, 1969) ovat ikääntyneille soveltuvia toimintatestejä, joiden
luotettavuus ja soveltuvuus tunnetaan varsin hyvin. Ikääntyneiden toimintatestit on
kuvattu tarkemmin Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen
asiantuntijaverkoston laatimassa TOIMIA-tietokannassa. Tietokannasta löytyvät
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kuvaukset, tiedot ja soveltuvuusarviot eri toimintakykymittareista. (TOIMIA,
2014.)
Käden puristusvoimaa on usein käytetty epidemiologisissa tutkimuksissa
lihasvoiman indikaattorina, koska se on helppo tehdä ja toteuttaa ja sen tulokset
korreloivat hyvin muiden lihasvoiman ryhmien tulosten kanssa (Rantanen &
Sakari-Rantala, 2003). Puristusvoima ennustaa myös fyysisen toimintakyvyn
(Stevens, Syddall, Patel, Martin & Cooper, 2012) ja päivittäisistä toimista
selviytymisen heikkenemistä (Taekema ym., 2010). SPPB-toimintatesti ennakoi
ikääntyneiden liikkumisvaikeuksia, kaatumisen riskiä ja päivittäisten toimintojen
vaikeuksia (Freiberger ym., 2012). Lihasvoima huononee 65-ikävuoden jälkeen
1,5–2 % vuodessa (Sipilä ym., 2013). Vuodelevossa saattaa lihasvoima vähetä jopa
5 % päivässä (Rantanen & Sakari-Rantala, 2003).
Tuolilta nousu -testi soveltuu erityisesti ikääntyneiden alaraajojen fyysisen
toimintakyvyn arviointiin. Rikli & Jones (2013) ovat kehittäneet ja validoineet 30
sekunnin tuolista nousu testin. Testi mittaa luotettavasti ja toistettavasti alaraajojen
lihasvoimaa. Se on terveydenhoitohenkilöstölle tarkoitettu helppokäyttöinen ja
luotettava ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn mittari (Jones, Rikli &, William,
1999).
Lyhyt fyysisen toimintakyvyn testistö sisältää kolme osioita, jotka mittaavat
seisomatasapainoa, tavanomaista kävelynopeutta ja alaraajojen lihasvoimaa
(TOIMIA, 2014). SPPB-toimintatestin avulla voidaan ennakoida ikääntyneiden
liikkumisvaikeuksia, laitoshoitoon joutumista, kuolleisuutta, kaatumisen riskiä ja
ADL-toiminnoista suoriutumista (Freiberger ym., 2012). Tavanomainen kävelynopeus ennakoi parhaiten liikuntakyvyn (Guralnik ym., 2000) ja päivittäisten
toimintojen heikentymistä (Shinkai ym., 2000). Vasunilashorn ym., (2009)
tutkimuksessa liikuntakyvyn heikkenemisen riski oli sitä suurempi mitä pienempi
SPPB pistemäärä oli. Mitä pienempi SPPB-pistemäärä ikääntyneillä on, sitä
suurempi riski on toimintakyvyn heikkenemiseen (Guralnik ym., 1994). SPPBalaraajojen toimintatestin (Short Physical Performance Battery), alhainen heikko
tulos on yhteydessä alentuneeseen IADL-suoriutumiseen, liikkumisen vaikeuksiin.
masentuneisuuteen, kognitiivisiin vaikeuksiin ja heikentyneeseen terveyteen
(Gomez, Curcio, Alvaro, Zunzunegui, & Guralnik, 2013).
Päivittäisistä toiminnoista (ADL = Activities of Daily Living), johon sisältyvät
päivittäiset perustoiminnot (PADL = Personal Activitis of Daily Living) ja
välineelliset päivittäiset toiminnot (IADL = Instrumental Activities of Daily Living)
suoriutumista tarkastellaan fyysisen toimintakyvyn lähtökohdista. PADLtoiminnot tarkoittavat päivittäisiä perustoimintoja kuten WC-toiminnot, syöminen,
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peseytyminen, vuoteesta nousu, pukeutuminen, sisällä liikkuminen, ulkona
liikkuminen, portaissa liikkuminen ja varpaankynsien leikkaaminen. IADLtoimintoihin kuuluvat asioiden hoitamiseen liittyvät toiminnot kuten lääkkeiden
annostelu, puhelimen käyttö, ruoan valmistaminen, kevyet taloustyöt, rahaasioiden hoito, pyykin pesu, kodin ulkopuolella liikkuminen, asiointi ja raskaat
kotityöt (Laukkanen, 1998). Lawton & Brody (1996) kehittivät arviointiasteikon
kartoittamaan iäkkäiden henkilöiden päivittäisen elämän välineellisiä toimintoja,
johon Ikivihreät-projektin IADL-mittari (Laukkanen, 1998) ja tässä tutkimuksessa
käytetty Hyvinvointiprofiili Oulun IADL-mittari (Koistinen ym., 2013) perustuvat.
Mittarit soveltuvat hyvin ikääntyneiden IADL-toimintojen ja palveluntarpeen
arviointiin.
Toimintatestien tekeminen ei välttämättä vaadi erityisiä laitteistoja tai tiloja.
Mittaukset ovat yksinkertaisia ja antavat tietoa, jota voidaan hyödyntää pyrittäessä
löytämään ikääntyneitä, joiden toimintakyky on alkanut heiketä. Havaittaessa
esimerkiksi, että kävelynopeus on hidastunut ja alaraajojen suorituskyky
heikentynyt, pitää selvittää mistä heikentyminen johtuu ja kuntoutuksen, hoidon ja
ehkäisyn avulla puuttumaan heikentymisen syihin, ennen kuin toimintakyvyn
heikkeneminen vaarantaa itsenäisen selviytymisen tai liikuntakyvyn säilyttämisen.
(Rantanen & Sakari, 2013.)
3.3.2 Itsearvioitu fyysinen toimintakyky
Itsearvioitu fyysinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta
liikuntakykyä vaativista toiminnoista selviytymisestä. Monia toimintoja ei voida
varsinaisesti mitata, mutta haastattelun avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, kuinka
henkilö kokee yleensä suoriutuvansa arvioitavasta toiminnosta. Ihmisen omaa
kokemusta omasta liikuntakyvystään ei saada kuin kysymällä. Itsearvioon saattavat
vaikuttaa monet muutkin asiat kuin varsinainen suorituskyky, kuten pelot tai
itsepystyvyys, (Rantanen & Sakari, 2013). Fyysisen toimintakyvyn haastatteluun
on olemassa validoituja kysymyssarjoja ja itsearviointi on todettu päteväksi
fyysisen toimintakyvyn muutosten arviointimenetelmäksi (Laukkanen & Pekkonen,
2013; Koistinen ym., 2013).
Ikääntyneen oma kokemus fyysisestä toimintakyvystä (itseraportointi, esim.
strukturoitu haastattelu tai kyselylomake) on välttämätön, kun halutaan tietää,
miten sairaus tai vamma vaikuttaa hänen elämäänsä tai osallistumiseensa.
Liikkumiskyvyn haastatteluun on olemassa useita validoituja kysymyssarjoja.
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Useimmiten kysymykset on suunniteltu hierarkkisiksi, ja kysymyssarjoihin
vastataan yleensä nopeasti varsinkin, jos vastausvaihtoehdot pysyvät samoina
(Rantanen & Sakari, 2013). Haastattelulla kerätyt ja toimintatesteillä mitatut tiedot
eivät välttämättä vastaa aivan toisiaan, mutta kattava kuva saadaan yhdistämällä eri
tiedonkeruumenetelmiä, kuten itsearvioitua ja mitattua tietoa (THL, 2018).
Haastattelu ja toimintakykytestaaminen onkin hyvä nähdä toisiaan täydentävinä
menetelminä (Rantanen & Sakari, 2013). Liikkumiskyvyn, lihasvoiman, tasapainon, yleiskunnon ja arkiaskareista selviytymisen ongelmiin viittaavat
kartoittavien kysymysten vastaukset, ja testitulokset johtavat ikääntyneiden
fyysisen toimintakyvyn perusteellisempaan arviointiin (Mäkelä ym., 2013).
3.4

Yhteenveto kirjallisuudesta

Yksityiset palvelutalot ovat yksi nopeimmin kasvavia toimialoja Suomessa väestön
ikärakenteen muuttuessa. Palvelutaloon muuton syinä ovat entisessä kotiympäristössä selviytymistä vaikeuttanut toimintakyvyn heikkeneminen,
yksinäisyys, turvattomuuden tunteet, palveluiden helppo saatavuus, esteettömyys
ja yhteisöllisyys. Muutto palvelutaloon ja sopeutuminen uuteen sosiaaliseen
ympäristöön ovat ikääntyneille suurimpia elämänmuutoksia, joihin liittyy myös
stressiä. Palvelutaloon muuttavien ikääntyneiden fyysinen toimintakyky on
alentunut ja muuttaminen aiheuttaa riskin toimintakyvyn edelleen heikkenemiselle.
Kansainvälisestä ja kotimaisesta kirjallisuudesta löytyy runsaasti tutkimustietoa ikääntyneiden fyysisestä toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden psyykkistä ja sosiaalista sopeutumista
uuteen asumisympäristöön sekä fyysistä aktiivisuutta on tutkittu kansainvälisesti jo
useiden vuosikymmenien ajan. Palvelutaloon muuttaneiden fyysisestä toimintakyvystä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä löytyy vain vähän tieteellistä
tutkimusta. Useat tekijät palvelutaloympäristössä edistävät tai heikentävät fyysistä
toimintakykyä. Liikunnan harrastamisen vaikutus fyysisen toimintakyvyn
tukemisessa ja edistämisessä on kiistaton. Palvelutaloympäristössä useat
sosiaaliseen ympäristöön ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät vaikuttavat
asukkaiden liikunnan harrastamiseen ja fyysiseen toimintakykyyn. Asuinympäristöllä on suuri vaikutus erityisesti ikääntyneiden fyysiseen aktiivisuuteen ja
toimintakykyyn. Fyysisen toimintakyvyn ja terveydentilan heikentymisen
vaikeuttaessa kodin ulkopuolella liikkumista ikääntyneet viettävät paljon aikaa
asuinympäristössään. Toimintakyvyn säännöllisellä arvioinnilla voidaan tunnistaa
asukkaiden fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ennaltaehkäisevästi.
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Mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen, läheisten ihmisten tuki ja
liikuntaystävät,
kuntoutumista
edistävän
hoitotyön
kulttuuri
sekä
toimintakyvyltään erilaisten ikääntyneiden liikkumiseen liittyvien tarpeiden
huomioiminen edistävät asukkaiden fyysistä toimintakykyä ja uuteen
asuinympäristöön sopeutumista palvelutalossa.

53

54

4

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää palvelutaloon muuttaneiden
ikääntyneiden mitattua ja itsearvioitua fyysistä toimintakykyä ja niiden muutosta 3
ja 12 kuukautta muuton jälkeen. Lisäksi kuvataan itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä mitatun
fyysisen toimintakykyyn muutoksiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa,
jota voidaan hyödyntää palvelutalojen asukkaiden fyysisen toimintakyvyn
arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen suunnittelussa ja johtamisessa.
Tutkimuskysymykset ovat:
1. Miten palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky,
sosiaalinen ympäristö ja psyykkinen hyvinvointi muuttuvat ensimmäisen vuoden
aikana palvelutalossa?
1.1. Millainen on palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja itsearvioitu
fyysinen toimintakyky ja sen muutos 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen?
(Osajulkaisu I)
1.2. Millainen on palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu
sosiaalinen ympäristö ja sen muutos 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen?
(Osajulkaisu II)
1.3. Millainen on palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu
psyykkinen hyvinvointi ja sen muutos 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen?
(Osajulkaisu III)
2. Miten palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu fyysinen
toimintakyky, sosiaalinen ympäristö ja psyykkinen hyvinvointi ovat yhteydessä
mitatun fyysisen toimintakyvyn muutoksiin?
2.1. Miten palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu fyysinen
toimintakyky on yhteydessä mitatun fyysisen toimintakyvyn muutoksiin?
(Osajulkaisu I)
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2.2. Miten palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu sosiaalinen
ympäristö on yhteydessä mitattuun fyysisen toimintakyvyn muutoksiin?
(Osajulkaisu II)
2.3. Miten palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu psyykkinen
hyvinvointi on yhteydessä mitattuun fyysisen toimintakyvyn muutoksiin?
(Osajulkaisu III)
Kuviossa 3. on esitetty tutkimuksen vaiheet ja niissä käytetyt mittarit.

Vaihe 1.
Osajulkaisu I

Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja itsearvioitu
fyysinen toimintakyky ja niiden muutos 3 ja 12 kuukautta muuton
jälkeen sekä miten itsearvioitu fyysinen toimintakyky oli
yhteydessä mitatun fyysisen toimntakyvyn muutoksiin.

Puristusvoimamittaus
30 sekunnin tuolista nousu
SPPB
Hyvinvointiprofiili

Vaihe 2.
Osajulkaisu II

Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu sosiaalinen
ympäristö ja sen muutos 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen ja
miten itsearvioitu sosiaalinen ympäristö oli yhteydessä mitatun
fyysisen toimntakyvyn muutoksiin.

Ympäristöhyvinvointimittari
Hyvinvointiprofiili

Vaihe 3.
Osajulkaisu III

Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu psyykkinen
hyvinvointi ja sen muutos 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen ja
miten itsearvioitu psyykkinen hyvinvointi oli yhteydessä fyysisen
toimntakyvyn muutoksiin.

Hyvinvointiprofiili

Kuvio 3. Tutkimuksen vaiheet ja mittarit.
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5

Menetelmät

Tutkimus oli kvantitatiivinen seurantatutkimus, jossa mitatun ja itsearvioidun
fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin
muutoksia arvioitiin 3 ja 12 kuukautta palvelutaloon muuton jälkeen. Aineisto
kerättiin kotikäyntien aikana strukturoiduilla lomakehaastatteluilla ja toimintakykytesteillä.
5.1

Kohderyhmä ja tutkimusasetelma

Tutkimushenkilöt olivat oululaisiin palvelutaloihin maaliskuun–syyskuun 2014
välisenä aikana muuttaneita 59–93 vuotiaita ikääntyneitä (n = 81) (Taulukko 1.).
Tutkimukseen valittiin 11 pohjoissuomalaisessa kaupungissa sijaitsevaa palvelutaloa, joita ylläpiti kolme suurinta yksityistä palvelutalotoimintaa harjoittavaa
organisaatiota. Sisäänottokriteerit olivat: 1. Muuttanut omasta kodista palvelutaloon kolme kuukautta ennen aineiston keruuta ja 2. Halukkuus ja kyvykkyys
terveydentilan puolesta osallistua tutkimukseen ja toimintatesteihin. Kohderyhmään (n = 121) kuuluneista 22 kieltäytyi tutkimuksesta ja 18 ei täyttänyt
sisäänottokriteereitä. Kieltäytymisen syitä olivat: ei halunnut osallistua (12), ei
jaksanut osallistua (10). Soveltumattomuuden syitä olivat: dementia (9), muuttanut
pysyvästi palvelukotiin tai sairaalaan (5), muuttamassa toiseen asuntoon (2), ei
tavoitettu (1) ja kuollut (1). Vastaajien keski-ikä oli 81 vuotta (keskihajonta 7,7),
heistä 70 % oli naisia ja 75 % asui yksin. Kotona asumista tukevia palveluja käytti
72 %. Ensimmäisen ja toisen aineistonkeruun välinen kato oli 10 henkilöä.
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 3 ja 12 kuukautta palvelutaloon
muuton jälkeen (Lotvonen ym., 2017).
Taustatiedot

3 kuukautta
n = 81

12 kuukautta
%

n = 71

%

Ikä
55–64

4

6

4

6

65–74

9

11

7

10

75–84

42

52

38

53

85–94

26

32

22

31

Sukupuoli
Nainen

57

70

50

70

Mies

24

30

21

30

Onko lapsia
On lapsia

68

84

61

86

Ei ole lapsia

13

16

10

14

Asuu yksin

61

75

57

80

Ei asu yksin

20

25

14

20

Avioliitto tai avoliitto

27

33

23

31

Naimaton

7

9

4

6

Leski

30

37

28

39

Eronnut

17

21

16

22

Käyttää palveluita

58

72

55

77

Ei käytä palveluita

23

28

16

23

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus

72

88

51

72

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

59

73

42

59

Hermoston sairaus

21

26

20

28

Asuuko yksin

Siviilisääty

Palveluiden käyttö

Sairaudet

Diabetes

14

17

10

14

Hengityselinten sairaus

13

16

9

13

Kasvaimet

4

5

3

4

5.2

Tutkimuksen eteneminen

Palvelutaloja ylläpitävien organisaatioiden (n = 3) vastuuhenkilöiltä anottiin
kirjalliset tutkimusluvat, ja heiltä saatiin tieto palvelutaloihin muuttaneista
asukkaista. Palveluntuottajat luovuttivat palvelutaloon muuttaneiden asukkaiden
muuttopäivät ja yhteystiedot. Kohderyhmäksi valituille, 3 kuukautta aiemmin
palvelutaloihin muuttaneille asukkaille (n = 121), lähetettiin informaatiokirje (Liite
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1.), jossa kerrottiin tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä tiedusteltiin
halukkuutta osallistua tutkimukseen. Kirjeen saamisen jälkeen asukkaille soitettiin
ja keskusteltiin heidän halukkuudestaan osallistua tutkimukseen. Kohderyhmään
kuuluneista 22 kieltäytyi tutkimukseen osallistumisesta (Taulukko 2.).
Kieltäytymisen syitä olivat: ei halunnut osallistua (12) ja ei jaksanut osallistua (10).
Mikäli vastaus oli myönteinen, sovittiin haastattelu ajankohtaan, jolloin muutosta
palvelutaloon oli kulunut 3 kuukautta.
Ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin 2.6.–16.12.2014 välisenä aikana
haastateltavien palvelutaloasunnoissa. Haastateltaviksi valikoituneista henkilöistä
18 ei täyttänyt sisäänottokriteerejä, joka havaittiin haastattelua sovittaessa tai
ensimmäisen kotikäynnin aikana (Taulukko 3.). Soveltumattomuuden syitä olivat:
dementia (9), muuttanut pysyvästi palvelukotiin tai laitoshoitoon (5), muuttamassa
toiseen asuntoon (2), ei tavoitettu (1) ja kuollut (1) (Taulukko 3.). Haastatteluun
valikoitui 81 ikääntynyttä (Taulukko 1.). Haastateltavat allekirjoittivat tietoisen
suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta (Liite 2.). Haastattelut ja toimintakykymittaukset tapahtuivat tutkimukseen osallistuvien kodeissa palvelutaloissa.
Kotikäynnit kestivät keskimäärin kaksi tuntia.
Kaikki haastattelut ja toimintakykymittaukset suoritti tutkija, joka on
fysioterapeutti ja omaa aiempaa kokemusta kotikäynneillä tehtävistä haastatteluista
ja toimintakykymittauksista. Kotikäynneillä suoritettavat yksilöhaastattelut ja
toimintakykymittaukset valittiin aineistonkeruumenetelmiksi, koska niiden on
todettu soveltuvan ikääntyneille parhaiten. Ikääntyneille kyselylomakkeisiin
vastaaminen voi olla vaikeaa huonon näkökyvyn vuoksi, ja liikkumiskyvyn
ongelmat sekä huono terveys voivat estää osallistumista kodin ulkopuolella
tapahtuviin tutkimuksiin. (Heikkinen, 2013.) Ikääntynyt haastateltava saattaa
lisäksi tarvita mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja varmistua ymmärtävänsä
haastattelukysymykset oikein. Henkilökohtaisilla haastatteluilla, joissa kyselylomake täytetään yhdessä haastattelijan kanssa, saavutetaan myös parempi vastausprosentti kuin postitettavilla kyselylomakkeilla. (Elo & Isola, 2008; Palonen,
Kaunonen, Åstedt-Kurki, 2016.)
Ennen toista aineistonkeruuta haastattelija soitti tutkimushenkilöille ja sopi
seuraavan haastatteluajan ajankohtaan, kun muutosta palvelutaloon oli kulunut 12
kuukautta. Toinen aineistonkeruu tehtiin 2.3.–21.9.2015 välisenä aikana, ja
kotikäynnit olivat pituudeltaan ja sisällöltään samankaltaisia kuin ensimmäisellä
haastattelukerralla. Tutkimuksen kato ensimmäisen ja toisen aineistonkeruun
välillä oli 10 henkilöä. Toiseen haastatteluun osallistumattomuuden syitä olivat:
muutto entiseen asuntoon (3), muutto palvelukotiin (2), ei halunnut osallistua toista
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kertaa (2), kuolema (2) ja muutto toiselle paikkakunnalle (1) (Taulukko 3.).
Lopulliseksi tutkimusjoukoksi muodostui 71 henkilöä. He osallistuivat 3 ja 12
kuukauden haastatteluihin ja mittauksiin. Katoon kuuluneet henkilöt jätettiin pois,
koska tutkimuksessa verrattiin samojen tutkimushenkilöiden 3 ja 12 kuukauden
mittaustuloksia toisiinsa muutoksen osoittamiseksi.
Palvelutaloja ylläpitävien organisaatioiden tutkijalle luovuttamista asiakkaiden
yhteystiedoista ja muuttopäivistä muodostui rekisteri. Tutkija käytti rekisteriä
informaatiokirjeiden lähettämiseen, tutkimusajankohtien sopimiseen puhelimitse
ja aineiston analyysissä tutkimushenkilöiden 3 kuukauden ja 12 kuukauden tietojen
tunnistamiseen ja yhdistämiseen. Yksityisyyden säilyminen turvattiin säilyttämällä
rekisteriä lukollisessa kaapissa ja ainoastaan tutkija käsitteli tietoja. Rekisteriä ja
haastattelulomakkeita säilytetään lukollisessa kaapissa 5 vuotta väitöskirjan
valmistumisesta mahdollisten postdoc -tutkimusten ja seurantatutkimuksen varalta,
jonka jälkeen tutkija hävittää rekisterin ja haastattelulomakkeet.
Taulukko 2. Tutkimuksesta poisjääneet henkilöt 3 ja 12 kuukautta palvelutaloon muuton
jälkeen.
Tutkimuksesta poisjäämisen syy

3 kk

12 kk

n = 40

n = 10

Tutkimuksesta kieltäytyneet

22

2

Dementia

9

0

Muutto palvelukotiin tai laitoshoitoon

5

2

Muutto toiseen asuntoon

2

4

Ei tavoitettu

1

0

Kuollut

1

2

5.3

Mittarit

Mitattu fyysinen toimintakyky arvioitiin ikääntyneille suunnitelluilla
standardoiduilla laajasti käytetyillä toimintakykytesteillä, joiden avulla voidaan
luotettavasti arvioida ikääntyneen liikkumiskykyä (Rantanen & Sakari, 2013).
Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeistoon sisältyvät IADL-testi (Lawton &
Brody, 1969), käsien puristusvoima mittaus Jamar-mittarilla ja 30 sekunnin tuolista
nousu testi (Rikli & Jones, 2013). Lisäksi käytettiin lyhyttä fyysisen toimintakyvyn
mittaria (Short Physical Performance Battery) (Guralnik ym., 1994).
Taustamuuttujien itse-arvioidun fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisen
ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin arviointiin käytettiin strukturoituun
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haastatteluun soveltuvia Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomaketta (Koistinen ym.,
2013) ja Ympäristöhyvinvointimittaria (Elo, 2006). Strukturoidussa haastattelussa
kyselylomakkeessa oli valmiit kysymykset vastausvaihtoehtoineen ja niiden
esittämisjärjestys oli kaikille tutkimushenkilöille sama.
5.3.1 Taustamuuttujat
Tutkimushenkilöiden taustamuuttujat kerättiin Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomakkeen ja Ympäristöhyvinvointimittarin taustatietokysymyksillä. Hyvinvointiprofiilin taustatieto kysymykset (6) olivat: syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty,
asutteko yksin, onko teillä lapsia, saatteko kotiinne palveluja, minkälainen on
taloudellinen tilanteenne ja minkälaiseksi koette terveydentilanne (Osajulkaisu III,
Taulukko 1.). Ympäristöhyvinvointimittarista käytettiin kahta taustatietokysymystä: minkälaiseksi koette mielialanne tällä hetkellä ja oletteko viimeisen
kuukauden aikana usein ollut huolissanne tuntemastanne masentuneisuudesta tai
toivottomuudesta (Osajulkaisu II, Taulukko 4.). Taustatieto kysymyksenä
terveydentilaan liittyen tutkimushenkilöiltä tiedusteltiin, mitkä olivat kolme eniten
toimintakykyyn vaikuttavaa sairautta (Osajulkaisu II, Taulukko 4.). Sairaudet
luokiteltiin sydän- ja verisuonisairauksiin, tuki- ja liikuntaelin sairauksiin,
neurologisiin sairauksiin, diabetekseen sekä hengityselin sairauksiin.
5.3.2 Mitattu fyysinen toimintakyky
Tutkimushenkilöiden fyysinen toimintakyky mitattiin ikääntyneille suunnitelluilla
valideilla toimintatesteillä 3 ja 12 kuukautta palvelutaloon muuton jälkeen.
Taulukossa 3. on kuvattu Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeeseen (Koistinen ym.,
2013) sisältyvä IADL-testi (Lawton & Brody, 1969) sisälsi 11 päivittäisistä
toiminnoista suoriutumista arvioivaa monivalintakysymystä, jotka oli pisteytetty:
0 ei selviydy ilman toisen apua, 1 vaikeuksia, mutta selviytyy itsenäisesti ja 2
selviytyy ilman vaikeuksia. Toiminnot olivat raskaat kotityöt, tavalliset kotityöt,
ulkoilu, kodin ulkopuolella asioiminen, raha-asioiden hoitaminen, lääkityksestä
suoriutuminen, aterioiden valmistaminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen
hygienian hoito, peseytyminen suihkussa ja WC-käynnit. Kokonaispisteet
vaihtelivat 0–22 välillä. Mitä suurempi pistemäärä on, sitä itsenäisemmin selviää
ja avuntarve on vähäisempää. (Lotvonen ym., 2017.)
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Taulukko 3. Hyvinvointiprofiili Oulu IADL/ADL mittarin sisältö.
IADL/ADL–toiminto

Vastaus/Pisteet

Selviydyttekö omin voimin seuraavista toiminnoista?

Kyllä = 2
On jo vaikeuksia, mutta selviän itse = 1
En selviä ilman toisen apua = 0

Raskaat kotityöt (esim. ikkunoiden pesu, mattojen puistelu)
Tavalliset kotityöt (esim. tiskaus, pyykinpesu, imurointi)
Ulkoilu
Kodin ulkopuolella asioiminen (esim. ostoksilla, apteekissa,
lääkärillä käynnit)
Raha-asioiden hoitaminen
Lääkityksestä suoriutuminen
Aterioiden valmistaminen
Pukeutuminen
Henkilökohtaisen hygienian hoito (esim. hiusten, kynsien ja
hampaiden hoito, kasvojen pesu, parran ajo)
Peseytyminen (suihku tai kylpy)
WC-käynnit
Summapistemäärä

0 – 22

Puristusvoimamittaus tehtiin Jamar-mittarilla (Liite 8.), joka on laajalti käytetty ja
sillä mitattuja viitearvoja on useita (Peters ym., 2011). Miehille käytettiin
oteleveyttä 3 ja naisille oteleveyttä 2. Testattava istui tuolissa. Testaaja ohjasi
testattavan kyynärnivelen 90 asteen koukistukseen, kyynärvarren kiinni vartaloon
ja ranteen suoraan. Puristusvoima mitattiin kummastakin kädestä ja kirjattiin
kiloina. (Lotvonen ym., 2017). Ikääntyneiden (75–99-vuotiaiden) puristusvoiman
keskimääräisiä viitearvoja selvittäneen meta-analyysin mukaan oikean käden
puristusvoiman keskiarvo oli 24 kg ja vasemman 22 kg (Bohannon, Bear-Lehman,
Desrosier, Massy-Westropp & Mathiowertz, 2007). Roberts ym. (2013) tutkivat
keski-iältään 80-vuotiaiden ikääntyneiden puristusvoimaa sairaalan kuntoutusosastolla, avokuntoutusosastolla ja palvelukodissa. Puristusvoiman keskiarvo oli
palvelukodissa asuvilla 10,4 kg, sairaalassa kuntoutusosastolla hoidettavilla 18 kg
ja avokuntoutusosaston asiakkailla 25 kg.
Alaraajojen fyysistä toimintakykyä arvioitiin 30 sekunnin tuolilta nousu testillä (Rikli & Jones, 2013), jossa testattava nousi selkänojallisesta tuolista 30
sekunnin ajan istumasta seisomaan käsillä avustamatta. Istumasta seisomaan
nousut suoritettiin mahdollisimman nopeasti ja polvet ojennettiin suoriksi.
Istuutuessa selän piti koskettaa selkänojaa. (Lotvonen ym., 2017.) Aika mitattiin
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sekuntikellolla ja nousujen määrä laskettiin. 30 sekunnin tuolilta nousu -testi
soveltuu käyttökelpoisuutensa, toistettavuutensa ja pätevyydeltään iäkkäiden
alaraajojen toimintakyvyn mittaamiseen. 30 sekunnin tuolissa nousu -testin
viitearvojen mukaan itsenäisen fyysisen toimintakyvyn raja-arvo 60–94-vuotiailla
naisilla on vähintään 13 ja miehillä 14 tuolista nousu kertaa (Liite 8.). Raja-arvot
on jaoteltu viiden vuoden välein. Normaalin tuloksen vaihteluväli 80–84-vuotiailla
naisilla (tarkoittaa 50 % saman ikäisen väestön tulosta) on 9–14 tuolista nousu
kertaa. Alle 9 tuolista nousu kertaa tarkoittaa keskimääräistä alhaisempaa tulosta
sekä riskiä liikuntakyvyn heikentymiselle ja liikuntakyvyn menettämiselle.
Itsenäisen fyysisen toimintakyvyn raja-arvo on 12 tuolista nousukertaa. (Rikli &
Jones, 1999.)
SPPB-toimintatestillä (Short Physical Performance Battery) (Guralnik ym.,
1994) arvioitiin seisomatasapainoa, 4 metrin tavanomaista kävelynopeutta ja
viiteen tuolista ylösnousuun kuluvaa aikaa (Liite 9.). Osatestien mittaustulokset
pisteytettiin välille 0–4, ja testin summapisteet vaihtelivat välillä 0–12. Mikäli
summapisteet ovat alle 10 on henkilön alaraajojen suorituskykyyn kiinnitettävä
huomioita koska se on jo alkanut heikentyä. Alaraajojen toimintakyky on sitä
heikompi, mitä pienempi on tulos summapisteistä. Toimintatestiin sisältyvässä
tuolilta nousu -testissä testattava nousi istumasta seisomaan selkänojallisesta
tuolista viisi kertaa maksimaalisella nopeudella. (Lotvonen ym., 2017).
Seisomatasapainon arvioinnissa testattavaa pyydettiin säilyttämään seisoma-asento
horjumatta 10 sekunnin ajan kolmessa eri asennossa: jalat rinnakkain-seisonnassa,
puolitandem-seisonnassa (takimmaisen jalan isonvarpaan tyvinivel etummaisen
jalan kantapään vieressä) ja tandem seisonta (jalat peräkkäin; takimmaisen jalan
varpaat koskettavat etummaisen jalan kantapäätä). Testattava suoritti kävelytestin
tavanomaisella kävelyvauhdilla asunnossaan. Tavanomainen kävelyvauhti
tarkoittaa normaalia kävelyä paikasta toiseen. Testi suoritettiin kaksi kertaa.
Testattavalla oli kengät jalassa, ja tulokseksi kirjattiin nopeampi kävelyaika.
Kävelyn apuvälineen käyttö oli sallittua. Tavanomainen kävelynopeus arvioitiin
myös metreinä sekunneissa (Liite 10.). Kävelynopeus ennustaa parhaiten
liikuntakyvyn (Guralnik ym., 2000) ja päivittäisistä toimista suoriutumisen
(Shinkai ym., 2000) heikkenemistä. Alle 0,6 m/s kävelynopeus ennustaa
laitoshoitoon joutumista sekä terveyden ja liikuntakyvyn huomattavaa
heikkenemisen riskiä (Studenski ym., 2003).
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5.3.3 Itsearvioitu fyysinen toimintakyky
Itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn mittarina käytettiin Hyvinvointiprofiilia,
(Koistinen ym., 2013) joka on Oulun kaupungin vanhuspalveluissa kehitetty ja
esitestattu (n = 360) kyselylomake. Hyvinvointiprofiili on laadittu vastamaan
ennaltaehkäisevien kotikäyntien sisältöjen ja välineiden kehittämistarpeeseen.
Kehitystyötä on tehty moniammatillisena yhteistyönä osana Oulun kaupungin
vanhuspalveluiden hankkeita. (Elo & Koistinen, 2013). Hyvinvointiprofiili otettiin
käyttöön ja esitestattiin 2007–2009 projektissa, joka edisti hyvinvointia tukevia
ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä (Koistinen ym., 2013). Esitestauksen tarkoitus on
huomioida, ennen kyselylomakkeen tutkimuksellista käyttöä, mahdolliset
luotettavuutta alentavat seikat kehittämällä mittaria edelleen (Metsämuuronen,
2009).
Hyvinvointiprofiili mittaa ikääntyneen toimintakykyä yhdeksällä osa-alueella:
itsenäisyys, fyysinen toimintakyky, henkinen toimintakyky, sosiaalinen verkosto,
yksinäisyys, turvallisuus, koettu terveys, elämäntavat ja elämänlaatu. Lisäksi se
sisältää 75 monivalintakysymystä, kahdeksan taustatietokysymystä, pisteytetyn
IADL-testin, 30 sekunnin tuolistanousu -testin ja puristusvoimamittauksen. Hyvinvointiprofiili on asiakaslähtöinen ja laaja-alainen. Lisäksi mittari sisältää hyvän
ennustevaliditeetin omaavat toimintatestit, jotka täydentävät itsearvioitua tietoa.
Itsearvioitua fyysistä toimintakykyä valittiin mittaamaan Hyvinvointiprofiilin
arkiaskareista selviytymistä (IADL), fyysistä toimintakykyä, liikunta-aktiivisuutta,
lihaskuntoharjoittelua, tasapainoharjoittelua ja harrastusryhmiin osallistumista
mittaavat monivalintakysymykset (n = 6). Kysymykset (Liitetaulukko 1.) valittiin
hyvinvointiprofiilin osa-alueista itsenäisyys (1), fyysinen toimintakyky (1),
elämäntavat (3) ja sosiaalinen verkosto (1).
5.3.4 Itsearvioitu sosiaalinen ympäristö
Itsearvioidun sosiaalisen ympäristön mittarina käytettiin Elon (2006) kehittämää
Ympäristöhyvinvointimittaria, joka on suunniteltu arvioimaan, kuinka ympäristö
tukee ikääntyneiden hyvinvointia. Ympäristöhyvinvointimittari sisältää 100
kysymystä, jotka on validoitu asiantuntija-arvioinnilla ja paneelilla, pääkomponenttianalyysillä sekä konfirmatorisella faktorianalyysillä (Elo, 2006).
Reliabiliteettia on mitattu Cronbahin alfalla. Tässä tutkimuksessa käytettiin
lyhennettyä versiota vuodelta 2014, johon on valittu 30 Likert-asteikollista
väittämää asiatuntija paneelin perusteella. Väittämillä arvioidaan ikääntyneiden
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hyvinvointia tukevaa fyysistä (9 väittämää), symbolista (9 väittämää) ja sosiaalista
ympäristöä (12 väittämää). Tämän tutkimuksen osavaihe 3 keskittyi palvelutaloon
muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioidun sosiaalisen ympäristön tutkimiseen, ja
mittarista valittiin sosiaalista ympäristöä arvioivat 12 Likert-väittämää, jotka
jaettiin ympäristön viihtyisyyteen ja sosiaaliseen rajoittavuuteen (5 väittämää)
(Liitetaulukko 6.) sekä läheisiin ihmissuhteisiin ja tuen saamiseen (7 väittämää)
(Liitetaulukko 7.).
5.3.5 Itsearvioitu psyykkinen hyvinvointi
Itsearvioidun pyykkisen hyvinvoinnin arviointiin käytettiin Hyvinvointiprofiili
Oulu -kyselylomaketta (Koistinen ym., 2013), josta valittiin muuttujiksi 26
kysymystä. Henkistä toimintakykyä arvioitiin yhdeksällä (Liitetaulukko 2.), mielialaa kahdeksalla (Liitetaulukko 3.), yksinäisyyttä kolmella (Liitetaulukko 4.) ja
turvallisuutta kuudella (Liitetaulukko 5.) monivalintakysymyksellä. Kysymykset
valittiin Hyvinvointiprofiilin osa-alueista: henkinen toimintakyky (9), yksinäisyys
(8), sosiaalinen verkosto (1), koettu terveys (1), elämänlaatu (1) ja turvallisuus (6).
Edellä mainitut Hyvinvointiprofiilin kysymykset valittiin psyykkisen hyvinvoinnin
arviointiin, koska niiden aiheet kuvaavat ikääntyneiden psyykkisen hyvinvoinnin
riskitekijöitä aiempaan tutkimustietoon perustuen (Friedman ym., 2017; WHO,
2016).
5.4

Aineiston analyysi

Aineisto kerättiin ja analysoitiin tutkimuksen informaatiokirjeen mukaisesti ilman
henkilöturvatunnuksia ja lomakkeisiin ei kirjattu haastateltavien nimiä. Aineisto
analysoitiin SPSS for Windows 22.0 -ohjelmalla (IBM Corporation, 2013).
Analyysiin otettiin mukaan molempiin mittauksiin osallistuneet tutkimushenkilöt
(n = 71). Koska molempiin haastatteluun ja toimintakykymittauksiin osallistujat
olivat samoja, aineistolle voitiin tehdä tilastollisia vertailuja. Tilastollisia vertailuja
vastausten muutoksista ja tuloksista voidaan tehdä, kun voidaan vertailla samojen
henkilöiden vastauksia eri ajankohtina. Kävelynopeuden analyysiin otettiin
mukaan henkilöt, jotka kykenivät suorittamaan testin molemmilla kerroilla (n = 65).
Ensimmäisen aineistonkeruun aikana tutkimushenkilöille annettiin numero
haastattelu järjestyksen mukaisesti ja numero kirjattiin haastattelulomakkeeseen.
Toisen aineistonkeruun aikana tutkimushenkilöiden haastattelulomakkeet
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numeroitiin samalla numerolla kuin ensimmäisen aineistonkeruun aikana.
Tutkimushenkilöiden 3 ja 12 kuukauden haastatteluaineistot tallennettiin SPSS ohjelmistossa tutkimushenkilön numeron mukaisesti samalle riville eri koodeilla (3
kuukautta ja 12 kuukautta).
Toimintakykymittausten 3 ja 12 kuukauden tulosten yhteispisteiden
keskiarvojen eroavaisuuksia analysoitiin riippuvien otosten t-testillä. Uudet
muuttujat luotiin kuvaamaan kahden eri toimintakykymittauskerran välisiä
yksilöllisiä eroja jokaisen tutkimushenkilön kohdalla. Jakaumia tarkasteltiin
frekvensseinä, prosentteina ja keskiarvoina. Erojen merkitsevyyttä testattiin yhden
otoksen t-testillä ja Wilcoxonin merkkitestillä. Molemmilla testeillä testataan
kahden toisistaan riippuvan mittaustuloksen keskiarvojen eroja. Wilcoxonin testi
soveltuu kahden toisistaan riippuvan otoksen tarkasteluun silloin kun jakauma on
vino (Crichton, 2000). Likert-asteikollisten muuttujien kohdalla käytettiin
parametritonta Marginal Homogeneity -testiä (Dunningham, 2013) selvittämään
eroavaisuuksia 3 ja 12 kuukauden mittauksien keskiarvoissa tai mediaaneissa.
Itsearvioitua fyysistä toimintakykyä, liikunnan harrastamista ja harrastusaktiivisuutta tarkasteltiin luokittelemalla muuttujat uudelleen kolmeen luokkaan: 1)
parani/lisääntyi, 2) heikkeni/väheni ja 3) pysyi ennallaan. Riippumattomien otosten
t-testiä ja Mann-Whitney U -testiä käytettiin selvittämään itsearvioidun fyysisen
toimintakyvyn, liikunnan harrastamisen, harrastusryhmiin osallistumisen,
sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä mitatun toimintakykyyn muutoksiin. Mann-Whitney U -testiä käytetään, kun jakauma on vino (Hart,
2001; Metsämuuronen, 2009). Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi määriteltiin parvo 0,05 (Polit &Beck, 2012).
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6

Tulokset

6.1

Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja
itsearvioitu fyysinen toimintakyky ja niiden muutos 3 ja 12
kuukautta muuton jälkeen (Osajulkaisu I)

Tässä luvussa käsitellään palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattua ja
itsearvioitua fyysistä toimintakykyä. Tuloksissa tarkastellaan mitatun ja itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn muutosta ensimmäisen asumisvuoden 3 ja 12
kuukauden välillä. Lisäksi kuvataan itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn yhteys
mitattuun fyysiseen toimintakykyyn.
6.1.1 Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu fyysinen
toimintakyky ja sen muutos (Osajulkaisu I)
Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyy oli heikko. Kolme
kuukautta muuton jälkeen oikean käden puristusvoiman keskiarvo oli 22,94
kilogrammaa ja vasemman käden 20,80 kilogrammaa. Lyhyen fyysisen toimintakyvyn mittarin (Short Physical Performance Battery) (Guralnik ym., 1994),
SPPB:n summapisteiden keskiarvo oli 6,37, tasapaino pisteiden 2,41, kävelypisteiden 2,65 ja tuolilta nousu pisteiden 2,65. Tuolilta nousu kertoja 30 sekunnin
aikana oli 6,58. Tavallinen kävelynopeus oli 3 kuukautta muuton jälkeen 0,63
metriä sekunnissa ja 12 kuukautta muuton jälkeen 0,52 metriä sekunnissa.
Tarkasteltaessa 3 ja 12 kuukauden mittauskertojen keskiarvoja niiden välillä oli
tilastollisesti merkitsevä muutos arkiaskareista suoriutumisessa (IADL) (p = 0,002),
kävelynopeudessa (p = 0,002) ja oikean käden puristusvoimassa (p = 0,033).
SPPB-kävelypisteet heikkenivät lähes tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,06).
Muissa mitatun fyysisen toimintakyvyn osa-alueissa SPPB-summapisteissä, SPPBtasapaino pisteissä, SPPB-tuolilta nousu pisteissä ja 30 sekunnin tuolilta nousu
kerroissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa mittauskertojen välillä.
(Osajulkaisu I, Taulukko 2.)
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6.1.2 Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitu fyysinen
toimintakyky ja sen muutos (Osajulkaisu I)
Palvelutaloon muuttaneiden itsearvioitu arkiaskareista selviytyminen vaikeutui
ensimmäisen asumisvuoden aikana. IADL-suorituskykynsä arvioi 3 kuukautta
muuton jälkeen erittäin hyväksi tai melko hyväksi 56 %, kohtalaiseksi 38 % ja
melko huonoksi tai erittäin huonoksi 6 %. Vuosi muuton jälkeen IADL-suorituskykyään piti erittäin hyvänä tai melko hyvänä 37 %, kohtalaisena 45 % ja melko
huonona tai erittäin huonona 18 %. IADL -suorituskykynsä arvioi heikentyneen
39 %, parantuneen 8 % ja pysyneen samana 53 % palvelutaloon muuttaneista.
Marginal Homogeneity-testin mukaan itsearvioitu arkiaskareista suoriutuminen
heikkeni tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p = 0,001) ensimmäisen asumisvuoden aikana. Kolme kuukautta muuton jälkeen fyysistä toimintakykyään piti
erittäin hyvänä tai melko hyvänä 14 % ikääntyneistä, kohtalaisena 73 % ja huonona
tai erittäin huonona 13 %. Fyysisen toimintakykynsä arvioi parantuneeksi
ensimmäisen asumisvuoden aikana 11 % palvelutaloon muuttaneista, heikentyneen
20 % ja pysyneen samana 69 %. Itsearvioitu fyysinen toimintakyky ei muuttunut
tilastollisesti merkitsevästi. (Osajulkaisu I, Taulukko 3.)
Palvelutaloon muuttaneista harrasti kolme kuukautta muuton jälkeen vähintään
30 minuuttia liikuntaa päivittäin tai viikoittain 74 %. Liikunnan harrastamisessa ei
tapahtunut muutosta ensimmäisen asumisvuoden aikana. Kolme kuukautta muuton
jälkeen lihasvoima harjoittelua harrasti päivittäin tai viikoittain 49 % ja vuosi
muuton jälkeen 67 % palvelutaloon muuttaneista. Marginal Homogeneity-testin
mukaan lihasvoimaharjoittelu lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,020)
ensimmäisen asumisvuoden aikana. Tasapainoharjoittelua harrasti kolme
kuukautta muuton jälkeen päivittäin tai viikoittain 37 %. Tasapainoharjoittelun
määrässä ei tapahtunut muutosta. Kolme kuukautta muuton jälkeen
harrastusryhmiin osallistui päivittäin tai viikoittain 49 % palvelutaloon
muuttaneista ja vuosi muuton jälkeen 75 %. Harrastusryhmiin osallistuminen
lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,001). (Osajulkaisu I, taulukko,4)
6.2

Itsearvioitu sosiaalinen ympäristö ja sen muutos 3 ja 12
kuukautta palvelutaloon muuton jälkeen (Osajulkaisu II)

Tässä luvussa käsitellään palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitua
sosiaalista ympäristöä. Tuloksissa tarkastellaan sosiaalisen ympäristön muutosta
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ensimmäisen asumisvuoden 3 ja 12 kuukauden välillä. Lisäksi selvitetään
sosiaalisen ympäristön yhteys mitattuun fyysiseen toimintakykyyn.
6.2.1 Viihtyisä asuinyhteisö ja sosiaaliset rajoitukset (Osajulkaisu II)
Tutkimushenkilöt arvioivat asuinyhteisönsä viihtyisyyden lisääntyneen
ensimmäisen asumisvuoden aikana. Kolme kuukautta palvelutaloon muuton
jälkeen 32 % ikääntyneistä arvioi asuinyhteisönsä täysin viihtyisäksi, 44 % osittain
viihtyisäksi ja vain 4 % oli eri mieltä yhteisön viihtyisyydestä. Vuosi muuton
jälkeen 58 % ikääntyneistä piti asuinyhteisöään viihtyisänä, 35 % osittain
viihtyisänä ja 7 % epäviihtyisänä. Lisäksi 37 % mielestä asuinyhteisön viihtyisyys
oli lisääntynyt, 15 % vähentynyt ja 53 % pysyneen samana. Marginal
Homogeneity-testin mukaan itsearvioitu asuinympäristön viihtyisyys lisääntyi
tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,010) ensimmäisen asumisvuoden aikana. Lähes
puolella (46 %) ikääntyneistä oli ensimmäisellä mittauskerralla riittävästi tai
osittain riittävästä mielekästä tekemistä uudessa kodissaan, mutta 35 % arvio
mielekkään tekemisen puuttuvan. Mielekkään tekemisen määrä kotona ei
muuttunut ensimmäisen asumisvuoden aikana. (Osajulkaisu II, Taulukko 2.)
Sosiaalista kanssakäymistä vaikeuttavat terveydentilan muutokset lisääntyivät.
Kolme kuukautta muuton jälkeen 63 % arvioi terveydentilan rajoittavan sosiaalista
kanssakäymistä ja 37 % vain vähän tai ei lainkaan. Vuosi muuton jälkeen 70 %
arvioi terveydentilan rajoittavan sosiaalista kanssakäymistään ja 30 % hieman tai
ei lainkaan. Lisäksi 17 % arvioi terveydentilan rajoittavan vähemmän sosiaalista
elämää, 24 % enemmän ja 59 % samoin kuin aiemmin. Marginal Homogeneitytestin mukaan sosiaalista kanssakäymistä rajoittavat terveydentilan muutokset
lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,035). (Osajulkaisu II, Taulukko 2.)
6.2.2 Läheiset ihmissuhteet ja tuen saaminen (Osajulkaisu II)
Läheisten ihmisten tapaaminen ja yhteydenpito heidän kanssaan puhelimen
välityksellä lisääntyi palvelutalossa. Läheisiltä ihmisiltä saatavan avun määrässä ja
vertaistuessa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta. Ulkona liikkumisen
vaikeudet lisääntyivät ensimmäisen asumisvuoden aikana. Kolme kuukautta
muuton jälkeen 45 % ikääntyneistä tapasi riittävästi läheisiä ihmisiä, 17 % lähes
riittävästi ja 38 % riittämättömästi. Vuosi muuton jälkeen 53 % tapasi riittävästi
läheisiään, 30 % lähes riittävästi ja 27 % riittämättömästi. Lisäksi 39 % heistä
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arvioi yhteydenpitonsa lisääntyneen, 18 % vähentyneen ja 42 % pysyneen samana.
Läheisten ihmisten riittävästi tapaaminen lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi
(p = 0,023) ensimmäisen asumisvuoden aikana. Ensimmäisellä mittauskerralla 82 %
ikääntyneistä piti riittävästi tai lähes riittävästi yhteyttä läheisiin puhelimitse tai
Skypellä ja 19 % riittämättömästi. Toisella mittauskerralla vuosi muuton jälkeen
93 % piti riittävästi tai lähes riittävästi yhteyttä läheisiin ja 7 % riittämättömästi.
Lisäksi 30 % arvioi yhteydenpidon lisääntyneen, 7 % vähentyneen ja 63 %
pysyneen samana. Marginal Homogeneity-testin mukaan yhteydenpito puhelimella
tai Skypellä lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen asumisvuoden
aikana (p = 0,001). (Osajulkaisu II, Taulukko 3.)
Vuosi muuton jälkeen 65 % tutkimushenkilöistä arvioi saavansa riittävästi
apua läheisiltään, 23 % lähes riittävästi ja 13 % arvio läheisten antaman avun
osittain tai täysin riittämättömäksi. Vertaistukea arvioi 27 % ikääntyneistä saavansa
riittävästi, 24 % lähes riittävästi ja 49 % arvioi vertaistuen määrän osittain tai täysin
riittämättömäksi.
Kolme kuukautta muuton jälkeen 47 % tutkimushenkilöistä raportoi ulkona
liikkumisessa paljon tai jonkin verran vaikeuksia ja 53 % arvioi, että vaikeuksia ei
ollut tai niitä ilmeni vain vähän. Vuosi muuton jälkeen 59 %:lla ikääntyneistä oli
ulkona liikkumisessa paljon tai jonkin verran vaikeuksia ja 41 %:lla vaikeuksia ei
ollut tai niitä ilmeni vain vähän. Lisäksi 35 % heistä arvio ulkona liikkumisen
vaikeutuneen, 15 % helpottuneen ja lähes puolet pysyneen samanlaisena. Marginal
Homogeneity-testin mukaan ulkona liikkumisen vaikeudet lisääntyivät
tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,019) ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa.
(Osajulkaisu II, Taulukko 3.)
6.3

Itsearvioitu psyykkinen hyvinvointi ja sen muutos 3 ja 12
kuukautta palvelutaloon muuton jälkeen (Osajulkaisu III)

Tässä luvussa käsitellään palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioitua
psyykkistä hyvinvointia. Tuloksissa tarkastellaan psyykkisen hyvinvoinnin
muutosta ensimmäisen asumisvuoden 3 ja 12 kuukauden välillä. Lisäksi selvitetään
psyykkisen hyvinvoinnin yhteys mitattuun fyysiseen toimintakykyyn.
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6.3.1 Itsearvioitu henkinen toimintakyky ja sen muutos 3 ja 12
kuukautta palvelutaloon muuton jälkeen (Osajulkaisu III)
Vuosi muuton jälkeen 36 % palvelutaloon muuttaneista arvioi henkisen
toimintakykynsä (ajattelun selkeys ja muisti) erittäin hyväksi tai melko hyväksi.
Lähes yksi neljäsosa (23 %) arvio henkisen toimintakykynsä alentuneen, 17 %
parantuneen ja 61 % pysyneen samana. Henkinen toimintakyky ei muuttunut
tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen asumisvuoden aikana palvelutalossa.
Kolme kuukautta muuton jälkeen 69 % ikääntyneistä arvio, ettei unohda tapaamisia
tai hukkaa tavaroita, 27 % arvioi niin tapahtuvan joskus ja vain 4 % usein. Vuosi
muuton jälkeen 58 % ikääntyneistä ei unohtanut tapaamisia ja hukannut tavaroita,
35 % arvioi niin tapahtuvan joskus ja 7 % usein. Sovittujen tapaamisten
unohtaminen ja tavaroiden häviäminen lisääntyi Marginal Homogeneity-testin
mukaan tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen asumisvuoden aikana (p = 0,025).
Kolme kuukautta muuton jälkeen 31 % ikääntyneistä arvio, että heillä ei ole
vaikeuksia oppia uusia asioita, 59 % arvioi oppimisvaikeuksia ilmenevän joskus ja
10 % usein. Vuosi muuton jälkeen 21 % arvioi, että heillä ei ollut oppimisvaikeuksia, 59 % arvioi niitä ilmenevän joskus ja 20 % usein. Uusien asioiden
oppimisvaikeudet lisääntyivät Marginal Homogeneity-testin mukaan ensimmäisen
asumisvuoden aikana tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,016). Vuosi muuton
jälkeen lähes kaikki palvelutaloon muuttaneet (96 %) kertoivat seuraavansa
ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia televisiosta, sanomalehdistä tai internetistä ja
63 % heistä arvioi, että heillä ei ollut keskittymisvaikeuksia. (Osajulkaisu III,
Taulukko 2.)
6.3.2 Itsearvioitu mieliala ja sen muutos 3 ja 12 kuukautta
palvelutaloon muuton jälkeen (Osajulkaisu III)
Vuosi palvelutaloon muuton jälkeen 22 % ikääntyneistä tunsi itsensä
masentuneeksi päivittäin tai viikoittain, 18 % kuukausittain ja 59 % harvoin tai ei
koskaan. Itsearvioidussa masentuneisuudessa ei tapahtunut muutosta ensimmäisen
asumisvuoden aikana. Tunne mahdollisuuksista päättää itse omaa elämää
koskevista asioista heikkeni ensimmäisen asumisvuoden aikana tilastollisesti
merkitsevästi Marginal Homogeneity-testin mukaan (p = 0,018). Kolme kuukautta
muuton jälkeen 82 % ikääntyneistä arvio voivansa aina päättää omaa elämäänsä
koskevista asioista ja vuosi muuton jälkeen 69 % päättävänsä aina omista
asioistaan. Vuosi muuton jälkeen 39 % ikääntyneistä arvioi, että heillä ei ollut
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lainkaan tai oli vain harvoin univaikeuksia, mutta 31 % raportoi kärsivänsä
univaikeuksista. (Osajulkaisu III, Taulukko 3.)
6.3.3 Itsearvioitu yksinäisyys (Osajulkaisu III)
Vuosi palvelutaloon muuton jälkeen 60 % ikääntyneistä arvioi, että ei kärsinyt
lainkaan tai vain vähän yksinäisyydestä, mutta kuitenkin 39 % kertoi kokevansa
itsensä päivittäin tai viikoittain yksinäiseksi, 14 % kuukausittain ja 47 % harvoin
tai ei koskaan. Yksi viidesosa (20 %) arvioi yksinäisyyden kokemuksen
vähentyneen, 31 % lisääntyneen ja 49 % pysyneen samana. Kysyttäessä kuinka
usein ikääntyneillä ei ollut ketään kenelle puhua asioistaan, 14 % vastasi päivittäin
tai viikoittain, 42 % kuukausittain ja 44 % harvoin tai ei koskaan. Itsearvioidussa
yksinäisyydessä ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta ensimmäisen
asumisvuoden aikana palvelutalossa. (Osajulkaisu III, Taulukko 4.)
6.3.4 Itsearvioitu turvallisuus (Osajulkaisu III)
Itsearvioitu turvallisuuden tunne lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,046)
ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa. Kolme kuukautta muuton jälkeen
elämänsä erittäin turvalliseksi arvio 20 % ikääntyneistä ja vuosi muuton jälkeen
42 %. Lisäksi äkillisen sairauskohtauksen tai tapaturman pelko yksin kotona
ollessa väheni Marginal Homogeneity-testin mukaan tilastollisesti merkitsevästi
(p = 0,046). (Osajulkaisu III, Taulukko 5.)
6.4

Itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn yhteys mitattuun
fyysiseen toimintakykyyn (Osajulkaisu I)

Itsearvioitu fyysinen toimintakyky oli yhteydessä mitattuun fyysiseen toimintakykyyn. Arkiaskareista suoriutumisen vaikeutuminen, fyysisen toimintakyvyn
heikkeneminen ja lihaskuntoharjoittelun väheneminen tai ennallaan pysyminen
olivat yhteydessä kävelynopeuden hidastumiseen. Liikunnanharrastamisen
lisääntyminen tai ennallaan pysyminen olivat yhteydessä IADL-toimintojen
vaikeutumiseen.
Arkiaskareista suoriutumisen vaikeutuneeksi arvioineiden (n = 25) kävelynopeuden keskiarvo hidastui verrattuna arkiaskareista suoriutumisen
helpottuneeksi tai ennallaan pysyneeksi arvioineiden ryhmään (n = 40)
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ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa. Mann-Whitney-testi osoitti eron
tilastollisesti erittäin merkitseväksi (U = 229, Z = -3,64, p = 0,001).
Fyysisen toimintakykynsä alentuneeksi arvioineiden ryhmässä kävelynopeuden keskiarvo hidastui -3,074 sekuntia (SD = 3,8, n = 13) verrattuna fyysisen
toimintakykynsä parantuneeksi tai ennallaan pysyneeksi arvioineiden ryhmän
keskiarvoon -0,936 sekuntia (SD = 3,1, n = 52). Riippumattomien otosten t-testi
osoitti eron olevan tilastollisesti merkitsevä t(63) = 2,1, p = 0,038.
Lihaskuntoharjoittelunsa vähentyneeksi tai samanlaisena pysyneeksi
arvioineiden ryhmässä (n = 40) kävelynopeuden keskiarvo hidastui verrattuna
lihaskuntonsa lisääntyneeksi arvioineiden ryhmään (n = 25). Mann-Whitney-testin
mukaan ero osoittautui tilastollisesti merkitseväksi (U = 661, Z = 2,17, p = 0,030).
Liikunnan harrastamisensa lisääntyneen tai pysyneen samanlaisena
arvioineiden ryhmässä IADL-toiminnoista suoriutumisen keskiarvo (M = 1,107,
SD = 2,3, n = 56) heikkeni verrattuna liikunnan harrastamisensa määrän
vähentyneeksi arvioineiden ryhmän keskiarvoon (M = -0,200, SD = 1,6, n = 15).
Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä
t(69) = 2,1, p = 0,040.
6.5

Itsearvioidun sosiaalisen ympäristön yhteys mitattuun
fyysiseen toimintakykyyn (Osajulkaisu II)

Itsearvioitu sosiaalinen ympäristö oli yhteydessä mitattuun fyysiseen toimintakykyyn ensimmäisen asumisvuoden aikana palvelutalossa. Asuinyhteisön
viihtyisäksi kokemisen väheneminen, vertaistuen väheneminen ja samana
pysyminen sekä sosiaalisia suhteita rajoittavien terveydentilan muutosten
lisääntyminen tai ennallaan pysyminen olivat yhteydessä kävelynopeuden
hidastumiseen. Vertaistuen määrän lisääntyminen ja ennallaan pysyminen sekä
mielekkään tekemisen lisääntyminen kotona olivat yhteydessä oikean käden
puristusvoiman heikkenemiseen. Lisäksi läheisten tapaamisen lisääntyminen oli
yhteydessä IADL-suoriutumisen heikkenemiseen.
Ensimmäisen
asumisvuoden
aikana
asuinyhteisönsä
viihtyisyyden
heikentyneeksi arvioineiden ryhmässä kävelynopeuden keskiarvo hidastui (M =
-5,033 s, SD = 6,1, n = 11) verrattuna viihtyisyyden lisääntyneeksi tai ennallaan
pysyneeksi
arvioineiden
ryhmään
(M = -0,574 s,
SD = 3,4,
n = 60).
Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero osoittautui tilastollisesti
merkitseväksi t(69) = 3,4, p = 0,004.
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Riittävän vertaistuen saamisen vähentyneeksi tai ennallaan pysyneeksi
arvioineiden ryhmässä kävelynopeuden keskiarvo hidastui (M = -1,968 s, SD = 4,3,
n = 53) verrattuna riittävän vertaistuen lisääntyneeksi arvioineiden ryhmään
(M = 0,805, SD = 3,2, n = 18). Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero oli
tilastollisesti merkitsevä t(69) = -2,4, p = 0,015.
Sosiaalisia suhteita rajoittavien terveydentilan muutosten lisääntyneeksi tai
ennallaan pysyneeksi arvioineiden ryhmässä kävelynopeus hidastui (M = -1,76 s,
SD = 4,2, n = 43) verrattuna rajoittavien terveydentilan muutosten vähentyneeksi
arvioineiden ryhmään (M = -0,509 s, SD = 0,4, n = 26). Riippumattomien otosten
t-testin mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä t(69) = -2,2, p = 0,027.
Vertaistuen määrän lisääntyneeksi tai ennallaan pysyneeksi arvioineiden
ryhmässä oikean käden puristusvoima heikkeni (M = 2,823, SD = 7,5, n = 47)
verrattuna vertaistuen määrän vähentyneeksi arvioineiden ryhmään (M = -0,375,
SD 4,34, n = 24). Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero oli tilastollisesti
merkitsevä t(67) = 2,3, p = 0,029.
Riittävän mielekkään tekemisen kotona lisääntyneeksi arvioineiden ryhmässä
oikean käden puristusvoima heikkeni (M = 4,647, SD = 6,6, n = 17) verrattuna
mielekkään tekemisen vähentyneeksi tai ennallaan pysyneeksi arvioineiden
ryhmään (M = 0,833, SD = 6,5, n = 54). Riippumattomien otosten t-testin mukaan
ero oli tilastollisesti merkitsevä t(69) = -2,1, p = 0,042.
Läheisten riittävän tapaamisen lisääntyneeksi arvioineiden ryhmässä IADLsuoriutuminen heikkeni (M = 1,536, SD = 2,9, n = 28) verrattuna läheisten
tapaamisen vähentyneeksi tai ennallaan pysyneeksi arvioineiden ryhmään
(M = 0,833, SD = 6,5, n = 54). Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero oli
tilastollisesti merkitsevä t(41) = 2,3, p = 0,047.
6.6

Itsearvioidun psyykkisen hyvinvoinnin yhteys mitattuun
fyysiseen toimintakykyyn (Osajulkaisu III)

Itsearvioitu psyykkinen hyvinvointi oli yhteydessä mitattuun fyysiseen toimintakykyyn. Mahdollisuus päättää omista asioista vähemmän, tulevaisuuteen liittyvien
negatiivisten ajatusten lisääntyminen ja turvallisuuden tunteen väheneminen ja
samana pysyminen olivat yhteydessä IADL-suoriutumisen heikkenemiseen.
Yksinäisyyden kokemisen lisääntyminen ja samana pysyminen sekä uniongelmien
lisääntyminen ja samana pysyminen olivat yhteydessä kävelynopeuden
hidastumiseen. Ulkona kaatumisen pelon lisääntyminen ja samana pysyminen
olivat yhteydessä oikean käden puristusvoiman heikkenemiseen.
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Ensimmäisen asumisvuoden aikana palvelutalossa mahdollisuuden päättää itse
omaa elämää koskevista asioista vähentyneeksi arvioineiden ryhmässä IADLsuoriutuminen heikkeni (M = 2,083, SD = 2,5, n = 12) verrattuna itse päättämisen
lisääntyneeksi tai ennallaan pysyneeksi arvioineiden ryhmään (M = 0,576,
SD = 2,0, n = 59). Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero oli tilastollisesti
merkitsevä t(69) = -2,2, p = 0,029.
Enemmän negatiivisia ajatuksia tulevaisuudesta raportoineiden ryhmässä
IADL-suoriutuminen heikkeni enemmän (n = 15) kuin enemmän positiivisia tai
samankaltaisia ajatuksia raportoineiden ryhmässä (n = 15). Mann-Whitney-testin
mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä (U = 263, Z = -2,26, p = 0,024).
Elämänsä turvattomammaksi tai yhtä turvalliseksi arvioineiden ryhmässä
IADL-suoriutuminen heikkeni (M = 1,122, SD = 1,69, n = 49) verrattuna elämänsä
turvallisemmaksi
kokeneiden
ryhmään
(0,182,
SD = 2,3,
n = 22).
Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä
(t(59) = 1,2, p = 0,053).
Useammin tai yhtä usein itsensä yksinäiseksi kokevien ryhmässä (n = 49)
kävelynopeus hidastui enemmän kuin harvemmin itsensä yksinäiseksi kokevien
ryhmässä (n = 16). Mann-Whitney-testin mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä
(U = 534, Z = 2,16, p = 0,031).
Uniongelmien lisääntyneen tai pysyneen ennallaan arvioineiden ryhmässä
(n = 56) kävelynopeus hidastui enemmän kuin uniongelmiensa vähentyneeksi
arvioineiden ryhmässä (n = 9). Mann Whitney-testin mukaan ero oli tilastollisesti
merkitsevä (U = 413, Z = 3,07, p = 0,002).
Enemmän tai saman verran kaatumisen pelkoa ulkona liikkuessa kokeneiden
ryhmässä oikean käden puristusvoima heikkeni enemmän (M = 2,773, SD = 7,1,
n = 53) kuin vähemmän kaatumisen pelkoa ulkona kokeneiden ryhmässä (M =
-1,278, SD = 4,4, n = 18). Riippumattomien otosten t-testin mukaan ero oli
tilastollisesti merkitsevä (t(69) = 2,2, p = 0,028).
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6.7

Yhteenveto tutkimustuloksista

Mitatun fyysisen toimintakyvyn muutoksista havaittiin, että IADL-suoriutuminen,
tavanomainen kävelynopeus ja oikean käden puristusvoima heikkenivät
ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa. Itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn
muutokset osoittivat IADL-suoriutumisen heikentyneen ja lihaskuntoharjoittelun
sekä harrastusryhmiin osallistumisen lisääntyneen. Sosiaalisen ympäristön
muutoksista havaittiin asuinyhteisön viihtyisäksi kokemisen lisääntyminen
ensimmäisen asumisvuoden aikana. Lisäksi läheisten ihmisten tapaaminen ja
yhteydenpito heihin puhelimen tai Skypen avulla lisääntyivät. Sosiaalista
kanssakäymistä vaikeuttavat terveysongelmat ja ulkona liikkumisen vaikeudet
lisääntyivät ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa. Psyykkisen hyvinvoinnin
muutokset osoittivat sovittujen tapaamisten unohtamisen ja tavaroiden häviämisen
sekä uusien asioiden oppimisvaikeuksien lisääntyneen ensimmäisen asumisvuoden
aikana. Lisäksi tunne mahdollisuuksista päättää itse omaa elämää koskevista
asioista heikkeni. Itsearvioitu turvallisuuden tunne lisääntyi ja äkillisen
sairauskohtauksen tai tapaturman pelko väheni. Kuviossa 4. on kuvattu
palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn,
sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteys mitattuun fyysiseen
toimintakykyyn.
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MITATUN FYYSISEN TOIMINTAKYVYN MUUTOS

IADL-suoriutuminen
vaikeutui

Kävelynopeus
hidastui

Oikean käden
puristusvoima heikkeni

… Liikunnan
harrastaminen lisääntyi
tai pysyi ennallaan

… Päivittäiset toiminnot
vaikeutuivat
… Fyysinen toimintakyky
heikkeni
… Liikunnan ja
lihaskuntoharjoittelun
harrastaminen väheni

… Läheisten tapaaminen
lisääntyi tai pysyi
ennallaan

… Asuinyhteisön
viihtyisyys heikkeni
… Vertaistuki väheni tai
pysyi ennallaan

… Vertaistuki lisääntyi tai
pysyi ennallaan
… Mielekäs tekeminen
kotona lisääntyi

… Päättivät vähemmän
omaa elämää
koskevista asioista
… Turvattomuuden tunne
lisääntyi tai pysyi
ennallaan
… Negatiiviset ajatukset
tulevaisuudesta
lisääntyivät

… Yksinäisyys lisääntyi tai
pysyi ennallaan
… Uniongelmat
lisääntyivät tai pysyivät
ennallaan

… Sairaskohtauksen tai
kaatumisen pelko
ulkona liikkuessa
lisääntyi tai pysyi
ennallaan

Kuvio 4. Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitatun fyysisen toimintakyvyn
muutos ja siihen yhteydessä olevat tekijät (viiva tarkoittaa yhteyttä).
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7

Pohdinta

7.1

Tulosten tarkastelu

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää palvelutaloon muuttaneiden
ikääntyneiden mitattua ja itsearvioitua fyysistä toimintakykyä ja niiden muutosta 3
ja 12 kuukautta muuton jälkeen. Lisäksi kuvattiin itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä mitatun
fyysisen toimintakyvyn muutoksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota
voidaan hyödyntää palvelutalojen asukkaiden fyysisen toimintakyvyn
arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen suunnittelussa ja johtamisessa.
Suomalainen väestö ikääntyy nopeasti ja palvelutalojen tarve kasvaa tulevina
vuosikymmeninä (Tyvimaa, 2010), koska ikääntyneet hakeutuvat toimintakyvyn
alentuessa asumaan esteettömiin asumisympäristöihin lähelle palveluita (Granbom
ym., 2016). Aikaisemmat tutkimukset tukevat tämän tutkimuksen tuloksia siitä, että
palvelutaloihin muuttavien ikääntyvien fyysinen toimintakyky on heikompi kuin
kotona asuvalla samanikäisellä väestöllä (Bohannon ym., 2007; Jerome ym., 2015;
Rikli & Jones, 2012; Roberts ym., 2014), ja se vaikuttaa osaltaan muuttopäätökseen
(Granbom ym., 2016; Henning-Smith ym., 2017). Tässä tutkimuksessa oululaisiin
palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden keski-ikä oli 81 vuotta. Puolet heistä
oli 75–80-vuotiaita, noin kolmas osa 85–94-vuotiaita ja suurin osa yksinasuvia
naisia. Aiemmissa tutkimuksissa samoin palvelutalon asukkaista suurin osa oli
yksinasuvia naisia (Björnsdottir ym., 2012; Phillips, 2015). Palveluita käytti 3
kuukautta muuton jälkeen 72 % ja palveluiden käyttäjien määrä lisääntyi
ensimmäisen asumisvuoden aikana 5 %. Palveluiden käyttäjien määrä ei noussut
huomattavasti ensimmäisen asumisvuoden aikana, mutta luku ei kerro siitä
monellako palveluiden käyttö lisääntyi. Palvelutalojen asukasvalintoihin vaikuttaa
palveluiden tarve siten, että asukkaiksi valitaan ikääntyneitä, joiden palveluiden
tarve on suuri. Asumisen alkuvaiheessa tehdään yksilöllinen palvelusopimus, johon
voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia.
7.1.1 Mitattu fyysinen toimintakyky, sen muutos ja yhteys
itsearvioituun mitattuun fyysiseen toimintakykyyn
Mitattu IADL-suoriutuminen ja itsearvioitu IADL-suoriutuminen vaikeutuivat
tilastollisesti merkitsevästi palvelutalossa ensimmäisen asumisvuoden aikana.
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Itsearvioitu liikunnan harrastamisen lisääntyminen tai ennallaan pysyminen olivat
yhteydessä IADL-toiminnan heikkenemiseen. Aikaisemman tutkimuksen mukaan
muuttaminen on varsinkin terveyssyistä muuttavilla ikääntyneillä yhteydessä
päivittäisistä toimista suoriutumisen heikkenemiseen (Chen & Wilmoth, 2004) ja
taustalla vaikuttavat lukuisat tekijät kuten kroonisten sairauksien eteneminen,
fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky sekä ympäristötekijät (Heikkinen ym., 2013
s. 291–301). Tässä tutkimuksessa taustamuuttujat osoittivat, että palvelutaloon
muuttaneiden harrastusryhmiin osallistuminen ja lihaskuntoharjoittelu lisääntyivät,
mutta päivittäisissä toimissa suoriutuminen vaikeutui ensimmäisen asumisvuoden
aikana palvelutalossa. Taustatiedot osoittivat myös, että palveluiden käyttö
lisääntyi ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa, jolla saattaa myös olla
vaikutusta IADL-suoriutumisen heikentymiseen. Fyysisen toimintakyvyn
heikkeneminen on usein palvelutaloon muuttamisen taustalla. Palvelutaloon
muutto tarkoittaa usein asunnon pienenemistä, palvelujen saannin helpottumista ja
arkiaskareiden määrän vähenemistä vaikuttaen samalla myös fyysisen
aktiivisuuden vähenemiseen ja fyysisen toimintakyvyn muutoksiin (Cress ym.,
2011; Phillips, 2015).
Palvelutaloon muuttaneiden käden puristusvoima oli heikompi kuin metaanalyysiin perustuvat ikääntyneiden viitearvot (Bohannon, 2007) ja oikean käden
puristusvoima heikkeni ensimmäisen asumisvuoden aikana tilastollisesti
merkitsevästi. Tämä tutkimus ei osoittanut taustamuuttujana käytetyn itsearvioidun
fyysisen toimintakyvyn yhteyttä puristusvoimaan, mutta aiemmissa tutkimuksissa
havaittiin puristusvoiman yhteys fyysiseen toimintakykyyn (Stevens ym., 2012),
itsearvioituun fyysiseen aktiivisuuteen (Cooper ym., 2016) sekä päivittäisten
toimintojen heikkenemiseen (Taekema ym., 2010). Heikentynyt käden puristusvoima vaikeuttaa ikääntyneen IADL-suoriutumista, kuten kauppakassien
kantamista, kotiaskareista suoriutumista ja raskaampien tavaroiden nostamista
(Stevens ym., 2012), ja on saattanut vaikuttaa palvelutaloon muuttamiseen.
Hauraus, sairaalassa vietetty aika, heikko ravitsemus, masentuneisuus, alentunut
lihasvoima ja hidas kävelynopeus ovat yhteydessä heikkoon puristusvoimaan
(Bohannon, 2015). Dominoivan käden puristusvoiman heikentymiseen
ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa on saattanut vaikuttaa kroonisten
sairauksien eteneminen, normaaliin ikääntymiseen liittyvä heikkeneminen
(Taekema ym., 2010TENK), aiempaa pienempi asunto palvelutalossa (Cress ym.,
2011) sekä arkiaskareiden väheneminen muuton jälkeen (Phillips, 2015).
Palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden kävelynopeus oli kolmen
kuukauden kohdalla alhaisempi (0,63 m/s) kuin muulla saman ikäisellä väestöllä ja
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tilastollisesti merkitsevä hidastuminen (0,11 m/s) oli nopeampaa kuin
samanikäisten kävelynopeuden hidastuminen (Bohannon & Andrews, 2011;
Jerome ym., 2015; Peel, Kuys & Klein, 2012). Jeromen ym. (2015) tutkimuksessa
keski-iältään 72-vuotiaiden suhteellisen terveiden ikääntyneiden kävelynopeus
heikkeni 0,01 m/s vuoden aikana ja huomattavaksi hidastumiseksi määriteltiin
vähintään 0,05 m/s. Suhteellisen terveiden ikääntyneiden normaalin kävelynopeutta selvittäneen meta-analyysin mukaan 70–79-vuotiaiden naisten kävelynopeus on 1,13 m/s ja miesten 1,26 m/s. Iäkkäämpien 80–90-vuotiaiden vastaavat
arvot olivat naisilla 0,94 m/s ja miehillä 0,97 m/s. (Bohannon & Andrews, 2011).
Sairaalahoidossa, avohoidossa tai kuntouksessa olevien heikkokuntoisten
ikääntyneiden kävelynopeutta kartoittaneen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen
mukaan kotona asuvien avohoidossa tai kuntoutuksessa olevien yli 70-vuotiaiden
tavanomaisen kävelynopeuden keskiarvo oli 0,74 m/s ja sairaalahoidossa olevien
0,58 m/s (Peel ym., 2012). Rantasen ym. (2001) tutkimuksessa 0,52 m/s kävelynopeus heikkoon reisilihasvoimaan ja tasapainoon yhdistettynä ennusti keskiiältään 80 vuotiailla naisilla kävelykyvyn huomattavaa vaikeutumista.
Kolmen kuukauden mittauksessa 30 sekunnin tuolilta nousukertojen keskiarvo
6,5 oli yli puolet heikompi kuin aiemmassa amerikkalaisessa tutkimuksessa
määritelty 60–94 vuotiaiden fyysiseen itsenäisyyteen tarvittava 13 tuolilta nousun
viitearvo (Rikli & Jones, 2013). Hansen Bruun, Mogensen, Norgaard, Sciott,
Cristensen & Maribo (2017) tutkimuksessa 8 kertaa tai vähemmän tuolilta nousuja
30 sekunnin aikana ennusti fyysisen toimintakyvyn edelleen heikkenemistä. Alaraajojen toimintakyky on tärkeimpiä tekijöitä ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn kannalta, ja tuolilta ylösnousu on todettu luotettavaksi mittariksi kuvaamaan
alaraajojen lihasvoimaa ja toimintakykyä (Guralnik ym., 1994; Guralnik ym., 2000;
Rikli & Jones, 1999; Rikli & Jones, 2013). Ensimmäinen merkki toimintakyvyn
heikentymisestä on usein toiminnanvajaus tuolista nousussa, joka vaikeutuessaan
johtaa ulkopuolisen avun tarpeen lisääntymiseen ja uhkaa itsenäistä kotona
selviytymistä (Rantanen & Sakari, 2013). Tässä tutkimuksessa palvelutaloon
muuttaneiden ikääntyneiden tuolilta ylösnousu testien tuloksissa ei tapahtunut
merkittävää muutosta ja asukkaat raportoivat lihaskuntoharjoittelun määrän
kasvaneen ensimmäisen vuoden aikana, jota voidaan pitää hyvänä suuntauksena
sekä merkkinä siitä, että alaraajojen lihasvoima ei heikentynyt merkittävästi
ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa.
Tässä tutkimuksessa palvelutaloon muuttaneilla ikääntyneiden fyysinen
toimintakyky oli heikentynyt, ja tulosta tukee aikaisempi tutkimus, jossa,
palvelutalossa asuvat ikääntyneet olivat fyysisesti vähemmän aktiivisia ja heidän
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fyysinen toimintakykynsä oli heikompi kuin samanikäisellä kotona asuvalla
väestöllä (Cress ym., 2011). Liikkuminen on paras keino edistää fyysistä
toimintakykyä, ja aiemmassa tutkimuksessa havaittiin fyysisesti aktiivisemmilla
palvelutalon asukkailla 10 kuukauden seuranta-aikana vähemmän toimintakyvyn
vajavuutta kuin vähemmän liikkuvilla (Phillips, 2015).
Asuntojen koolla on vaikutusta päivittäisen liikkumisen määrään. Palvelutalossa asuvien on havaittu ottavan 3000 askelta vähemmän kuin kotona asuvien
verrokkiryhmään kuuluvien ikääntyneiden. Palvelutalot tarjoavat fyysiseltä
toimintakyvyltään heikentyneille ikääntyneille esteettömän asumisympäristön,
jossa asuminen pienemmissä asunnoissa ja palveluiden saaminen on helppoa. Tämä
saattaa vähentää fyysisen aktiivisuuden määrää arkiaskareiden vähentyessä ja
johtaa fyysisen toimintakyvyn edelleen heikkenemiseen. (Cress ym., 2011.)
Palvelutaloihin muuttaa ikääntyneitä, joiden fyysinen toimintakyky on alentunut ja
heikkenee edelleen ensimmäisen asumisvuoden aikana. Edellä mainittujen
tutkimustulosten valossa voidaan suositella palvelutalossa asuvien ikääntyneiden
säännöllistä fyysisen toimintakyvyn arviointia sekä yksilöllistä liikunnan
harrastamisen ja arkiaskareissa suoriutumisen tukemista ja edistämistä.
Itsearvioidussa liikunnan harrastamisessa vähintään 30 minuuttia päivässä ei
havaittu muutoksia, vaikka lihaskuntoharjoittelu ja harrastusryhmiin
osallistuminen lisääntyivät ensimmäisen asumisvuoden aikana palvelutalossa.
Vuosi muuton jälkeen lähes viidesosa harrasti vähintään 30 minuuttia liikuntaa
kerran kuukaudessa tai harvemmin ja neljäsosa uusista asukkaista osallistui
harrastusryhmiin vain kerran kuukaudessa tai harvemmin. Palvelutalojen
palvelutarjontaan sisältyy ryhmätoimintoja, joihin osallistuminen on helppoa,
koska ne toteutuvat asuinympäristössä ja yleensä samassa rakennuksessa uuden
kodin kanssa, joka vaikuttaa harrastusaktiivisuutta lisäävästi. Palvelutalojen
liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien on havaittu vaikuttavan muuttopäätökseen
(Crisp ym., 2012). On kuitenkin todennäköistä, että fyysisesti ja sosiaalisesti
aktiivisemmat sekä fyysiseltä toimintakyvyltään parempikuntoiset ikääntyneet
osallistuvat aktiivisesti uuden asuinympäristön tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin. Fyysisesti ja sosiaalisesti passiivisimmat ikääntyneet ovat
suurimmassa riskissä toimintakyvyn heikkenemiselle, ja heidän osallistumisensa
palvelutalojen harrastustoimintaan on vähäisempää.
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7.1.2 Itsearvioitu sosiaalinen ympäristö, sen muutos ja yhteys
mitattuun fyysiseen toimintakykyyn
Tarkasteltaessa itsearvioitua sosiaalista ympäristöä havaittiin, että ikääntyneiden
arvio asuinyhteisönsä viihtyisyydestä lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi
ensimmäisen asumisvuoden aikana ja suurin osa palvelutaloon muuttaneista arvioi
ensimmäisen asumisvuoden jälkeen asuinyhteisönsä viihtyisäksi. Kuitenkin lähes
kolmasosalla ei ollut kotona riittävästi mielekästä tekemistä. Ikääntyneet arvioivat
myös voivansa tehdä kotonaan mitä haluavat, ja vain pieni osa oli eri mieltä.
Aiempien tutkimusten mukaan itsenäisyyden ja yksityisyyden ja oman
elämäntavan säilyttäminen ovat tärkeimpiä arvoja ikääntyneiden elämässä uuteen
palvelutaloympäristöön muutettaessa (Carroll & Qualls, 2014; Nordin ym., 2017).
Erityisesti tutustuminen lähiympäristön ihmisiin ja hoitohenkilökuntaan on
merkittävä tekijä uuteen palvelutaloympäristöön sopeutumisessa (Carroll & Qualls,
2014). Elon (2011) mukaan ikääntyneiden hyvinvointia tukevan sosiaalisen
ympäristön yksi avaintekijä on viihtyisä asuinyhteisö, joka koostuu ystävällisistä
ihmisistä, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja mahdollisuudesta mielekkääseen
tekemiseen.
Sosiaalista kanssakäymistä rajoittavat terveysongelmat lisääntyivät
tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen asumisvuoden aikana. Tutkimustulos on
yhteneväinen aiemman tutkimuksen kanssa, jossa palvelutalossa asuvat naiset
raportoivat terveysongelmien rajoittavan heidän sosiaalista aktiivisuuttaan (Rossen
& Knafl, 2007). Terveydentilan ja fyysiseen toimintakyvyn rajoitukset vaikeuttavat
ikääntyneiden liikkumista ja osallistumista sosiaalisiin aktiviteetteihin (Crisp ym.,
2012; Sakari ym., 2016). Läheisten ihmisten ja hoitohenkilökunnan antaman avun
ja ohjauksen on todettu vähentävän terveydentilan aiheuttamia sosiaalisia
rajoituksia (Elo ym., 2011). Sosiaalinen osallistuminen ja kävelyvaikeudet ovat
yhteydessä toisiinsa (Sakari ym., 2016), ja erityisesti vähiten liikkuvat,
heikoimman fyysisen toimintakyvyn omaavat ikääntyneet tarvitsevat
palvelutaloissa tukea fyysisen aktiivisuuden ylläpitämiseen ja sosiaaliseen
osallistumiseen (Nordin ym., 2016). Sosiaaliseen ympäristöön tutustuminen on
tärkeä tekijä palvelutalossa asumiseen sopeutumisessa (Carroll & Qualls, 2014), ja
sosiaaliset suhteet naapureiden kanssa lisäävät erityisesti ikääntyneiden
hyvinvointia (Cramm, van Dijk, & Nieboer, 2012). Tässä tutkimuksessa sosiaalista
kanssakäymistä rajoittavien terveysongelmien lisääntyminen ei vähentänyt
harrastusryhmiin osallistumista, joka lisääntyi ensimmäisen asumisvuoden aikana.
Palvelutaloissa järjestettäviin harrastusryhmiin osallistuminen on helppoa niiden
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toimiessa asuinympäristössä. Terveysongelmien aiheuttamia osallistumista
rajoittavia liikkumisongelmia voidaan helpottaa geroteknologian avulla, kuten
ohjaamalla palvelutalon asukkaita hankkimaan sopivia liikkumisen apuvälineitä
(Elo ym., 2011). Kaiteet, tukikahvat, liukastamattomat lattiamateriaalit, hyvä
valaistus, automaattisesti avautuvat ovet, hissit ja riittävät istumapaikat kävelyreittien varrella ja yleisissä tiloissa helpottavat liikuntavaikeuksista kärsivien
ikääntyneiden sosiaalista osallistumista (Elo ym., 2011). Liikkumiseen soveltuvien
jalkineiden valinnassa avustaminen edistää ikääntyneiden turvallista liikkumista
sisätiloissa ja ulkona (Stolt, Suhonen, Viitanen, Voutilainen & Leino-Kilpi, 2014).
Tärkeää on, että palvelutalojen piha-alueilla on ikääntyneille suunniteltuja
kuntoiluvälineitä, joiden hankkiminen ja käytön opastus edistää asukkaiden
toimintakykyä, liikunnan harrastamista ja ulkoilua (Karvinen ym., 2011).
Tässä tutkimuksessa suurin osa ikääntyneistä koki 12 kuukautta palvelutalossa
asuttuaan tapaavansa ja pitävänsä yhteyttä läheisten ihmisten kanssa riittävästi.
Läheisten tapaaminen ja yhteydenpito läheisiin lisääntyivät tilastollisesti
merkitsevästi ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa. Perheenjäsenet ja
läheiset ihmiset ovat usein vaikuttamassa päätökseen muuttaa palvelutaloon
auttaen muutossa, palveluiden järjestämisessä ja kodin sisustamisessa (Carroll &
Qualls, 2014). Aiemmassa tutkimuksessa ei havaittu muutoksia palvelutaloon
muuttaneiden naisten perheenjäsenten ja ystävien vierailuissa verrattaessa
tilannetta ennen muuttoa ja neljä kuukautta muuton jälkeen (Rossen & Knafl, 2007).
Lähes kaikki arvioivat läheisten ihmisten välittävän heistä ja puolet raportoi
saavansa riittävästi vertaistukea. Läheisten ihmisten säännöllinen yhteydenpito
lisää ikääntyneiden tunnetta välittämisestä ja huolenpidosta sekä parantaa
hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Aina ei tarvita vierailua, vaan puhelinsoittokin saattaa riittää. (Elo ym., 2011.) Palvelutaloon muuttaneiden naisten
läheisten ihmissuhteiden on havaittu olevan yhteydessä uuteen asuinympäristöön
sopeutumiseen (Rossen & Knafl, 2003). Läheisten antama tuki on erityisen tärkeää
ikääntyneiden kokiessa merkittäviä elämänmuutoksia, kuten muutossa uuteen
asuinympäristöön (Björnsdottir ym., 2012; Elo ym., 2011).
Tässä tutkimuksessa tutkimushenkilöiden ulkona liikkumisen vaikeudet olivat
yleisiä ja lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen vuoden aikana.
Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja aktiivisuus ovat yhteydessä ympäristötekijöihin. Palvelutaloon muuttamisen myötä myös ulkoiluympäristö muuttuu ja on
aluksi vieras. Asuinympäristön tuttuus ja turvallisuus edistävät ulkona liikkumista
(Björnsdottir ym., 2012; Cramm ym., 2012). Tuttu lähiympäristö on yhteydessä
vähäisempiin kävelyvaikeuksiin ja kaatumisen pelkoon, ja vieras ympäristö lisää
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kävelyvaikeuksia ja turvattomuuden tunnetta, kun fyysinen toimintakyky on
alentunut (Balfour & Kaplan, 2002; Booth ym., 2000; Portegijs ym., 2017).
Palvelutaloja rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota lähiympäristön ulkoilureittien esteettömyyteen ja viihtyisyyteen, mitkä motivoivat liikuntakyvyltään
heikentyneitä ikääntyneitä liikkumaan ulkona (Portegijs ym., 2017). Asuinympäristön esteettömyys vaikuttaa asukkaiden liikunnan harrastamiseen, koska
käveleminen on ikääntyneiden yleisin liikuntamuoto. Liukastamattomat lattiamateriaalit, esteettömät piha-alueet, penkit kävelyreittien varrella ja palveluiden
läheisyys vaikuttavat turvallisuuteen ja motivoivat liikkumaan. Palvelutalojen
sijaitseminen palveluiden läheisyydessä edistää ikääntyneiden ulkona liikkumista
(Rantakokko ym., 2015). Ulkona liikkumisen vaikeuksia voidaan vähentää
asentamalla penkkejä palvelutalojen pihalle ja lähiympäristöön kävelyreittien
varrelle ja samalla ne helpottavat uusiin naapureihin tutustumista (Björnsdottir ym.,
2012). Ulkoiluseuran puute on yhteydessä liikkumisvaikeuksiin ja liikunnalliseen
passiivisuuteen (Balfour & Kaplan, 2002; Moschny ym., 2011), joten palveluntuottajan rooli naapureiden toisiinsa tutustumisen edistämisessä sekä ulkoiluryhmien järjestämisessä edistää palvelutaloon muuttaneiden ulkona liikkumista
(Björnsdottir ym., 2012).
Tarkasteltaessa itsearvioidun sosiaalisen ympäristön yhteyttä mitattuun
fyysiseen toimintakykyyn havaittiin, että mitattu IADL-suoriutuminen heikkeni
tilastollisesti merkitsevästi enemmän ikääntyneillä, joiden läheisten ihmisten
tapaaminen lisääntyi. Tätä voi selittää IADL-suoriutumisen heikkenemiseen
liittyvä läheisten antaman avun tarpeen lisääntyminen. Aiempien tutkimusten
mukaan ikääntyneiden IADL-toimintojen heikkeneminen on yhteydessä
biologiseen vanhenemiseen, sukupuoleen, kroonisiin sairauksiin (Millan-Calenti
ym., 2010; Storeng ym., 2017), liikunnan harrastamiseen, fyysiseen toimintakykyyn (Chou ym., 2012; Storeng ym., 2017), mielialaan (Storeng ym., 2017) ja
asuinympäristöön (Chen & Wilmoth, 2004). Ikääntyneiden naisten IADLsuoriutuminen heikkenee enemmän kuin miesten (Heikkinen ym., 2013; MillanCalenti ym., 2010). Asuinympäristön muutos aiheuttaa stressiä, ja IADLsuoriutumisen on havaittu heikentyvän erityisesti terveysongelmien vuoksi
muuttavilla ikääntyneillä (Chen & Wilmoth, 2004).
Kävelynopeuden heikkenemiseen olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä
asuinyhteisön viihtyisyyden väheneminen, vertaistuen väheneminen tai samana
pysyminen sekä sosiaalista kanssakäymistä rajoittavien terveysongelmien
vähentyminen tai samana pysyminen. Liikuntaseuran puutteen on havaittu
vähentävän ikääntyneiden liikunnallista aktiivisuutta. Liikunnallisesti aktiivisten ja
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motivoivien ihmisten seura puolestaan lisää liikkumisen määrää uudessa asuinympäristössä (Moschny ym., 2011). Vertaistuki mahdollistaa terveys- ja liikkumisongelmien jakamisen samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa, mutta
vertaistuen ja liikuntaystävien puuttuminen vähentää liikunnan harrastamista kodin
ulkopuolella (Elo ym., 2011; Sakari ym., 2016). Palvelutalossa on mahdollisuus
tutustua uusiin ihmisiin ja samalla säilyttää palvelutalon ulkopuoliset ihmissuhteet
(Carroll & Qualls, 2014). Entiset naapurit, jotka ovat mahdollisesti toimineet
ulkoiluystävinä ja vertaistuen antajina, jäävät aikaisempaan asuinympäristöön.
Vähemmän sosiaaliset ikääntyneet saattavat viettää palvelutalossa runsaasti aikaa
omassa asunnossaan, eivätkä osallistu sosiaalisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintoihin (joita uusi asuinympäristö mahdollistaa), ja sosiaalinen vuorovaikutus
muiden asukkaiden kanssa jää vähäiseksi. On tärkeää huomioida ikääntyneiden
monenlaisuus; sosiaaliset fyysiseltä toimintakyvyltään parempikuntoisten
ikääntyneiden on helpompi tutustua uusiin naapureihin ja osallistua yhteisiin
tapahtumiin, kun taas vähemmän sosiaaliset ja toimintakyvyltään heikommat
ikääntyneet tarvitsevat tukea, apua ja motivointia. (Nordin ym., 2016.)
Oikean käden puristusvoiman heikkenemiseen olivat tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä lisääntynyt tai ennallaan pysynyt vertaistuki. Aiempien
tutkimusten mukaan heikko puristusvoima ennustaa avuntarpeen lisääntymistä
päivittäisissä toimissa, kognitiivisen suoriutumisen heikkenemistä (Taekema ym.,
2010) sekä fyysisen toimintakyvyn alenemista (Stevens ym., 2012). Heikentyneen
puristusvoiman yhteyttä vertaistukeen voi selittää se, että on helpompi tutustua
ihmisiin uudessa asuinympäristöllä ihmisiin, joilla on samankaltaisia fyysistä
toimintakykyä heikentäviä terveysongelmia tai samankaltainen elämäntilanne
(Carroll & Qualls, 2014; Crisp ym., 2012; Van Holle ym., 2016). Palvelutalojen
palvelutarjontaan kuuluu sosiaalista vuorovaikutusta edistäviä ryhmätoimintoja,
joissa on mahdollisuus verkostoitua vertaistukea tarjoaviin naapureihin (Phillips,
2015).
7.1.3 Itsearvioitu psyykkinen hyvinvointi, sen muutos ja yhteys
mitattuun fyysiseen toimintakykyyn
Palvelutaloon muuttaneista ikääntyneistä lähes neljäsosa raportoi henkisen
hyvinvoinnin heikentyneen ensimmäisen asumisvuoden aikana. Lisäksi sovittujen
tapaamisten unohtaminen ja tavaroiden hukkaaminen lisääntyi tilastollisesti
merkitsevästi. Ikääntyneet raportoivat myös uusien taitojen ja asioiden oppimisen
tilastollisesti merkitsevästä vaikeutumisesta. Kokemus keskittymiskyvyn
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heikentymisestä oli lähes tilastollisesti merkitsevää. Ikääntyneiden muuttamista
asuinympäristöstä toiseen on tutkittu, koska sillä on suuri vaikutus ikääntyneiden
elämään (Ewen & Chahal, 2013; Granbom ym., 2016; Gilbert ym., 2015; Lee ym.,
2002; Rossen & Knafl, 2007). Erityisesti palvelutaloon muuttamiseen liittyy
monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan
puolet palvelutaloon muuttavista kokee arkiaskareiden ja uusiin ystäviin
tutustumisen helpottuvan, turvallisuuden tunteen ja sosiaalinen elämän lisääntyvän
ja terveyspalveluiden saannin helpottuvan. Saman verran asukkaista kokee muuton
jälkeen stressiä, joka ilmenee ahdistuneisuutena, masentuneisuutena,
avuttomuutena ja pelkona. (Gilbert ym., 2015).
Muuttaminen entisestä asuinympäristöstä ja sopeutuminen uuteen
palvelutaloympäristöön on yksi eniten stressiä aiheuttavista tilanteista ikääntyneen
ihmisen elämässä (Ellis, 2010; Ewen & Chahal, 2013; Lee ym., 2002; Marshall &
Mckenzie; 2008) ja vaikuttaa myös psyykkiseen hyvinvointiin (Castle, 2001).
Stressi määritellään tilanteeksi, jossa ihmiseen kohdistuu haasteita ja vaatimuksia
joihin sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat riittämättömät.
Stressireaktion voimakkuuteen vaikuttavat yksilön vastustus- ja sietokyky,
erityisesti näkökulmat ja asenteet. (Mattila, 2018). Muuttoon liittyvän stressin
aiheuttamat psyykkiset oireet ovat Yhdysvalloissa diagnosoitu hoitotyön
diagnoosiluetteloon. Relocation stress syndrome määritellään asuinympäristöstä
toiseen muuttamisesta aiheutuvaksi psyykkiseksi ja/tai psykososiaaliseksi häiriöksi.
(Herdman & Kamitsuru, 2014.) Muuttoon liittyvän stressin tavallisimpia oireita
ovat läheisiin ihmisiin ripustautuminen, sekavuus, ahdistuneisuus ja syrjään
vetäytyminen (Mallick & Whipple, 2000). Castlen (2001) meta-analyysin mukaan
ikääntyneiden muuttamisella on yhteyttä myös kuolleisuuteen, sairastavuuteen
sekä psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin.
Aiemman tutkimuksen perusteella muuttamisella on vain vähän vaikutusta
kognitiivisiin kykyihin Mini–Mental State Examination (MMSE) muistitestillä
mitattuna (Hodgson, Freedman, Granger & Erno, 2004), mutta lieväkin
diagnosoimaton kognitiivisten kykyjen heikentyminen saattaa vaikeuttaa uuteen
asuinympäristöön sopeutumista (Melrose, 2004; Perry ym., 2013). Tässä
tutkimuksessa lievä kognitiivisten kykyjen heikentyminen ja alkuvaiheessa oleva
diagnosoimaton muistisairaus on saattanut olla vaikuttamassa palvelutaloon
muuttamiseen, otettaessa huomioon että 65 vuotta täyttäneistä 4–9 % kärsii lievästä
kognitiivisen kyvykkyyden heikentymisestä (Livingstone ym., 2017). Viimeaikaisessa tutkimuksessa fyysisen aktiivisuuden on havaittu olevan yhteydessä
iäkkäiden henkiseen hyvinvointiin mukaan lukien kognitiivinen kyvykkyys. (Gill,
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2014; Livingstone ym., 2017) joka tukee fyysisen aktiivisuuden merkitystä
palvelutaloon muuttamisen jälkeen (Livingstone ym., 2017; Rossen & Knafl, 2007).
Tässä tutkimuksessa suurin osa iäkkäistä raportoi seuraavansa ajankohtaisia
uutisia ja tapahtumia (televisiosta, radiosta, sanomalehdistä ja internetistä).
Palvelutalon asukkaat viettävät paljon aikaa asunnoissaan television ja radion
parissa (Nordin ym., 2017). Ajankohtaisten asioiden seuraaminen on tärkeää, mutta
henkistä hyvinvointia edistää osallistuminen asunnon ulkopuolella tapahtuviin
sosiaalisiin ryhmätoimintoihin ja palvelutalon yhteisiin tapahtumiin. Läheisten ja
palvelutalon henkilökunnan tulee rohkaista ja tukea asunnoissaan paljon aikaa
viettävien asukkaiden osallistumista yhteisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintoihin.
Sosiaalinen eristäytyminen ja fyysinen passiivisuus ovat yhteydessä muistisairauksien ilmaantuvuuteen (Livingstone ym., 2017).
Tutkimukseen osallistuneet raportoivat 12 kuukautta muuton jälkeen, että
mahdollisuus tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä väheni tilastollisesti
merkitsevästi ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa. Itsenäinen päätöksien
tekeminen lisää omaa elämää koskevaa hallinnan tunnetta. Itsenäisen päättämisen
merkitys lisääntyy ikääntymisen myötä (Worthy, Gorlick, Pacheo, Schnyer &
Maddox, 2011) ja erityisesti palvelutaloon muutettaessa (Perry ym., 2013).
Aiemmassa tutkimuksessa palvelutaloon muuttamisesta itse päättäneiden naisten
henkinen hyvinvointi oli korkeampi ja stressiin liittyvät oireet vähäisempiä muuton
jälkeen verrattuna asukkaisiin, jotka eivät olleet itse päättäneet muutosta (Ewen &
Chahal, 2013). Ikääntyneiden kokemus oman elämän hallinnasta ja aktiivinen rooli
päätöksen teossa ovat yhteydessä onnistuneeseen uuteen asuinympäristöön
sopeutumisessa (Gilbert ym., 2015; Lee ym., 2002; Nay, 1995). Päinvastoin
ikääntyneet, jotka kokevat, etteivät voi riittävästi vaikuttaa omaa elämäänsä
koskeviin päätöksiin ja jotka kokevat, että hoitohenkilökunta ohittaa heidän
toiveensa ja mielipiteensä, sopeutuvat huonosti palvelutaloon ja tuntevat
voimattomuutta elämäntilanteeseensa vaikuttamisessa (Marchal & Mckenzie,
2008).
Tässä tutkimuksessa enemmän kuin puolet ikääntyneistä ei kärsinyt
yksinäisyydestä 12 kuukautta palvelutaloon muuton jälkeen. Yllättävä tulos
kuitenkin oli, että yksinäiseksi itsensä kokeminen lisääntyi lähes tilastollisesti
merkitsevästi ensimmäisen asumisvuoden aikana palvelutalossa. Suurin osa
asukkaista asui yksin ja oli leskiä. Yksinäisyys on yleisempää naisten keskuudessa
ja leskeys on yhteydessä yksinäisyyden kokemiseen (Dahlberg ym., 2015; Victor
& Bowling, 2012). Iän myötä yksinäisyys lisääntyy ja on yhteydessä
heikentyneeseen terveydentilaan ja mielenterveyteen (Buchwald ym., 2017;
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Routasalo & Pitkälä, 2003). Palvelutaloon muuttaminen tarjoaa mahdollisuuden
uusien sosiaalisten suhteiden luomiseen ja yhteisöllisyyteen. Viimeaikaisessa
tutkimuksessa ikääntyneet naiset, jotka osallistuivat sosiaalisiin tapahtumiin,
tutustuivat helposti toisiin asukkaisiin ja sopeutuivat hyvin uuteen palvelutaloympäristöön. Vähemmän sosiaaliset naiset, joilla oli ollut aiemmin vain muutamia
sosiaalisia kontakteja, eivät tutustuneet helposti toisiin asukkaisiin, eivät
osallistuneet ryhmätoimintoihin ja heillä oli vaikeuksia sopeutua uuteen
asuinympäristöön (Buchwald ym., 2017). Läheiset ihmiset ja hoitohenkilökunta
ovat tärkeässä roolissa ikääntyneiden palvelutaloon sopeutumisen tukemisessa ja
edistämisessä. Erityisesti yksinäiset, masentuneet, vähemmän sosiaaliset ja
toimintakyvyltään heikoimmat ikääntyneet tarvitsevat tukea ja kannustusta toisiin
asukkaisiin tutustumisessa ja kuntouttaviin ryhmätoimintoihin osallistumisessa.
Sosiaalisiin tapahtumiin ja ryhmiin osallistuminen ja naapureihin tutustuminen
lisää hyvinvointia ja auttaa uuteen asuinympäristöön sopeutumisessa (Gilbert ym.,
2015; Rossen & Knafl, 2003).
Turvallisuuden tunne lisääntyi ensimmäisen vuoden aikana palvelutalossa.
Elämän turvalliseksi kokeminen lisääntyi ja äkillisen sairaskohtauksen tai
tapaturman pelko kotona yksin ollessa väheni tilastollisesti merkitsevästi.
Aiemmissa kirjallisuuskatsauksissa, jotka käsittelivät ikääntyneiden kokemuksia
palvelutaloon muuttamisesta, havaittiin samoin palvelutalossa asumisen lisäävän
turvallisuuden tunnetta (Gilbert ym., 2015; Lee ym., 2002). Turvallisuus ja
henkilökunnalta saatava apu ovat palvelutaloon muuttamiseen vaikuttavia tekijöitä
(Crisp ym., 2012). Palvelutalot ovat suunniteltu liikuntaesteisten ikääntyneiden
tarpeita ajatellen esteettömiksi (ei kynnyksiä, automaattiset ovet, hissit,
liukastamattomat lattiamateriaalit, kaiteet, tukikahvat), ja niissä on helppo liikkua
myös apuvälineiden kuten kävelytelineiden ja pyörätuolien avulla omassa
asunnossa ja yhteisissä tiloissa (Tyvimaa, 2010). Palvelutalot tarjoavat asukkaille
kotona asumista tukevia palveluita turvallisessa ympäristössä, jossa ikääntyneet
voivat asua itsenäisesti tarvitsemiensa palveluiden turvin. Asukkaille on tarjolla
turvallisuutta lisäävää geroteknologiaa kuten turvaranneke (jossa on hälytysnappi
kaatumisen tai sairaskohtauksen varalle sekä hyvinvointiin liittyvää seurantaa).
Nykyisin palvelutaloihin on rantautumassa myös monipuolisempaa turvateknologiaa kuten paikannuspalvelu asukkaiden eksymisen varalle ja asunnossa
kaatumisen seurantaa.
Tarkasteltaessa psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä mitattuun fyysiseen
toimintakykyyn havaittiin, että IADL-suoriutumiseen olivat yhteydessä vähentynyt
mahdollisuus päättää itse omaa elämää koskevista asioista, vähentynyt
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turvallisuuden tunne ja lisääntyneet negatiiviset ajatukset tulevaisuudesta.
Lisääntynyt avun tarve päivittäisissä askareissa on usein vaikuttamassa
palvelutaloon muuttamiseen, koska palvelutalossa kotona asumista tukevat
palvelut ovat lähellä. Itsenäisyys ja mahdollisuus omaa elämää koskevaan
päätöksien tekemiseen uudessa asuinympäristössä ovat ikääntyneille ihmisille
tärkeimpiä asioita, joita läheisten ja hoitohenkilökunnan tulisi tukea ja kunnioittaa
muuton jälkeen (Mitzner, Chen, Kemp & Rogers, 2011). Tässä tutkimuksessa
todennäköisesti toimintakyvyltään heikoimmat ja masentuneet ikääntyneet ovat
suurimmassa riskissä päivittäisistä askareista suoriutumisen heikentymiselle
palvelutalossa. Tärkeää on huomioida fyysiseltä ja psyykkiseltä toimintakyvyltään
erilaisten asukkaiden toimintakyky ja tarpeet sekä tukea ja edistää heidän IADLsuoriutumistaan ja fyysistä aktiivisuuttaan (Chen & Wilmoth, 2004; Nordin ym.,
2016).
Kävelynopeuden hidastumiseen olivat yhteydessä lisääntynyt tai ennallaan
pysynyt yksinäisyyden kokeminen. Tässä tutkimuksessa palvelutaloon
muuttaneiden alaraajojen toimintakyky oli heikko ja heikentyi tilastollisesti
merkitsevästi ensimmäisen vuoden aikana. Aiemmassa tutkimuksessa
masentuneiden iäkkäiden naisten heikentyneen alaraajojen toimintakyvyn
havaittiin olevan yhteydessä vähentyneeseen sosiaaliseen osallistumiseen.
Ulkoiluseuran puute on yhteydessä liikkumisvaikeuksiin, ja vähentää
ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta. (Ostir, Ottenbacher, Fried, & Guralnik, 2007.)
Ystävien kanssa liikkumisen on havaittu lisäävän ikääntyneiden liikunnan
harrastamista (Moschny ym., 2011). Palvelutalojen palvelutarjontaan tarvitaan
ohjattuja ulkoiluryhmiä erikuntoisille ikääntyneille, jotka edistävät asukkaiden
ulkona liikkumista, uuteen asuinympäristöön tutustumista ja sosiaalista
vuorovaikutusta.
Palvelutaloon muuttaneista ikääntyneistä neljäsosa raportoi kärsivänsä
jatkuvasti tai usein univaikeuksista. Lisäksi kävelynopeus hidastui enemmän
asukkailla, jotka kärsivät uniongelmista. Aikaisempien tutkimusten tulokset
osoittivat samansuuntaisesti, että uniongelmat ovat yhteydessä ikääntyneiden
naisten liikkumisvaikeuksiin (Aartsen & Jylhä, 2011; Victor & Bowling, 2012).
Uniongelmat ovat yleisiä ikääntyneillä (Edeshaw, 2012) ja niiden on havaittu
olevan yhteydessä liikkumisen vaikeuksiin ja kaatumisiin (Wee ym., 2017). Vapaaajan fyysisellä aktiivisuudella on puolestaan havaittu olevan yhteys ikääntyneiden
hyvään yöuneen (Friedman ym., 2017). Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet,
että huonounisuus yhdistettynä päivän aikana esiintyvään väsymykseen on
yhteydessä kävelynopeuden hidastumiseen ja itsearvioituun tasapainon
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heikkenemiseen (Agmon ym., 2016; Tyagi ym., 2017). Friedman kumppaneineen
(2017) osoitti, että kahdeksan viikon interventio, jossa ikääntyneitä ohjattiin
havainnoimaan mielensä hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, vähensi
uniongelmia ja paransi mielialaa. Huonounisuus aiheuttaa päiväsaikaan väsymystä,
lisää kaatumisia, vähentää fyysistä aktiivisuutta ja heikentää fyysistä suorituskykyä.
Suuret elämänmuutokset, kuten palvelutaloon muuttaminen, saattavat heikentää
unenlaatua. Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden univaikeuksiin tulee
kiinnittää huomiota toimintakyvyn arvioinnin ja hoito- ja palvelusuunnitelman
laatimisen yhteydessä. Läheiset ihmiset ja henkilökunta ovat tärkeässä roolissa
univaikeuksista kärsivien ikääntyneiden ohjaamisessa ulkoilu- ja liikuntaryhmiin,
joiden avulla voidaan vähentää uniongelmia ja lisätä liikunnallista aktiivisuutta.
Univaikeudet ja mielialan lasku saattavat aiheutua muuttoon liittyvästä stressistä.
Ohjatussa säännöllisesti kokoontuvassa keskusteluryhmässä muuttoon liittyvien
tuntemusten käsittely saattaisi helpottaa uniongelmia.
Kaatumisen tai äkillisen sairauskohtauksen pelko ulkona oli yhteydessä oikean
käden puristusvoiman tilastollisesti merkitsevään heikkenemiseen. Puristusvoiman
on yhteneväisesti aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä
ikääntyneiden kaatumisen pelkoon (Park ym., 2014; Wee ym., 2016). Tämän
tutkimuksen osallistujat asuivat Pohjois-Suomessa, jossa ulkona liikkuminen
talviaikaan on haasteellista kylmän sään, lumen, jään ja pimeyden vuoksi. Sakarin
ym. (2016) tutkimuksessa ikääntyneet kokivat lumen ja jään liikkumisen esteiksi
sekä kaatumisen pelkoa ja kävelyvaikeuksia ulkona. Elon (2006) mukaan
säännöllinen tasapaino- ja lihasvoima harjoittelu, liukastamattomat jalkineet,
sopivat kävelyn apuvälineet ja penkit ulkoilureittien varrella rohkaisevat
liikkumaan ulkona ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. Läheisten ihmisten ja
hoitohenkilökunnan kannustus liikuntaryhmiin osallistumiseen sekä avustaminen
liikkumisen apuvälineiden ja turvallisten jalkineiden hankinnassa vähentää ulkona
liikkumisen pelkoa.
7.2

Ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn edistämisen keinot
palvelutalossa

Esitän tähän tutkimukseen ja kirjallisuuteen perustuen keinoja ikääntyneiden
toimintakyvyn edistämiseksi palvelutalossa.
Tässä tutkimuksessa palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen
toimintakyky heikkeni ensimmäisen asumisvuoden aikana. Fyysisen toimintakyvyn arviointia ja sen tunnistamista pidetään liikunnan harrastamisen edistämisen
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ja kuntoutuksen perustana (Niemelä, 2011) lisäksi kannustava liikuntaneuvonta on
yhteydessä iäkkäänä aloitettuun liikunnanharrastamiseen (Hirvensalo, 2002), lisää
fyysistä aktiivisuutta (Rasinaho ym., 2011) ja hidastaa liikuntakyvyn
heikkenemistä (Luukinen ym., 2006).
Ikääntyneiden toimintakykyä arvioidaan silloin, kun kartoitetaan palveluiden,
kuntoutuksen ja tuen tarvetta (Mäkelä ym., 2013). Palvelutaloon muuttamisen
jälkeen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointia tarvitaan
asukkaan tilanteen kartoittamiseksi, palvelusuunnitelman laatimiseksi sekä
palvelutaloon sopeutumisen edistämiseksi. Ammattihenkilöiden palvelutalojen
asukkaille toteuttamaa yhdenmukaista ja luotettavaa toimintakyvyn arviointia sekä
liikuntaneuvontaa korostetaan THL:n suosituksessa toimintakyvyn arvioinnista
iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä (Mäkelä ym.,
2013). THL suosittaa säännöllistä kotihoidon palvelua saavien ikääntyneiden
toimintakyvyn arviointia puolen vuoden välein. Lisäksi uusi arviointi tulee tehdä
aina ikääntyneen toimintakyvyn oleellisesti muuttuessa. (THL, 2016.)
Toimintakyvyn kuntoutumisen ja palveluntarpeen arviointiin perustuva
kuntoutus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja monialaista pitkäjänteistä
toimintaa, jonka tavoitteena on ikääntyneen toimintakyvyn ja kunnon paraneminen,
ylläpitäminen tai heikkenemisen hidastuminen sekä mahdollisimman itsenäinen
selviytyminen päivittäisissä askareissa ja liikkumisessa. Hoitohenkilöstön
kasvokkain antamasta liikuntaneuvonnasta sekä liikunnallisesta aktiivisuudesta
hyötyvät eniten iäkkäimmät, liikuntarajoitteiset ja vähiten liikunnalliset.
(Hirvensalo, 2002; Rasinaho ym., 2011.) Yksilöllisten kuntoutustarpeiden ja
kuntoutuksen suunnittelussa ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa tulee
käyttää luotettavia mittareita ja menetelmiä. Kuntoutus sisältää yksilöllisen
toimintakyvyn arvioinnin perusteella valittuja palveluja, kuten neuvontaa,
koulutusta, apuvälinepalveluja, asunnon korjausneuvontaa ja muutostöitä.
Kuntoutujan ja hänen läheistensä toiminnalla on kuntoutuksessa ja
kuntoutumisessa keskeinen osuus (STM, 2017).
Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu kävelynopeus, oikean
käden puristusvoima ja mitattu sekä itsearvioitu IADL-suoriutuminen heikkenivät
ensimmäisen asumisvuoden aikana. Ikäihmisten liikunnan kansallisessa
toimenpideohjelmassa todetaan, että palvelutalojen palvelukulttuurissa on
tavallista, että fyysisen toimintakyvyn tukemista aliarvostetaan ja harvassa
organisaatiossa on henkilöstöä, jonka tehtävänä on esimerkiksi ulkoilla asukkaiden
kanssa. Organisaatioiden tulee huolehtia, että henkilöstöllä on osaamista ja
valmiutta tukea asukkaiden liikunnallista aktiivisuutta (Karvinen ym., 2011).
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Liiallinen avustaminen päivittäisissä askareissa ja itsestä huolehtimisessa
edesauttaa asukkaiden passivoitumista ja avun tarpeen lisääntymistä.
Hoitohenkilöstön toteuttama kuntoutumista edistävä työtapa lisää asukkaiden
itsenäisyyttä, liikunnallista aktiivisuutta ja parantaa fyysistä toimintakykyä
(Mihalko & Wickley, 2003; Resnick, Galik, Gruber-Baldini & Zimmerman, 2009).
Kuntoutumista edistävä työtapa tarkoittaa liikkumaan motivointia, päivittäisistä
askareista itsenäisesti suoriutumiseen ohjaamista sekä ikääntyneen asiakkaan ja
työntekijän yhteistä työskentelyä, jossa pyritään rohkaisemaan asiakasta
päättämään asioistaan ja käyttämään omia voimavarojaan arjessa. Iäkkään henkilön
kanssa voidaan esimerkiksi valmistaa ateria, käydä kaupassa ja tukea häntä
suoriutumaan itsenäisesti niistä päivittäisistä toimista, joissa hänellä on vaikeuksia
esimerkiksi heikentyneen tasapainon tai lihasvoiman vuoksi. (STM, 2017).
Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden, joiden liikunnan harrastaminen ja
lihaskuntoharjoittelu väheni, kävelynopeus hidastui. Fyysisen aktiivisuuden on
havaittu edistävän palvelutaloissa asuvien toimintakykyä ja lihasvoimaa (Phillips,
2015; Cooper, Lamb, Simmons & Griffin, 2016) ja palvelutaloympäristöjen
soveltuvan liikunnanharrastamisen edistämiseen (Rosenberg ym., 2013).
Asukkaiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen edistää palvelutalossa
mahdollisimman pitkään asumista (Wrights ym., 2015). Fyysinen aktiivisuus on
tehokkain tapa ylläpitää palvelutalojen asukkaiden fyysistä toimintakykyä
mahdollisimman pitkään ja edistää terveyttä (Käypä hoito, 2016). Asukkaiden
fyysisen aktiivisuuden mittaaminen aktiivisuusrannekkeella antaisi tarvittavaa
tietoa liikkumisen määrästä ja auttaisi liikkumattoman ajan tunnistamisessa.
Tässä tutkimuksessa vähentynyt asuinyhteisön viihtyisyys ja vertaistuen määrä
sekä yksinäisyyden lisääntyminen tai ennallaan pysyminen olivat yhteydessä
kävelynopeuden hidastumiseen. Liikunta- ja ulkoiluystävien kanssa liikunnan
harrastaminen edistää ikääntyneiden liikunnallista aktiivisuutta ja ulkoilua.
Sosiaalisempien ikääntyneiden on todettu sopeutuvan nopeammin palvelutaloympäristöön, osallistuvan ryhmätoimintoihin, liikkuvan enemmän ja säilyttävän
fyysisen toimintakykynsä parempana. Palvelutaloissa sosiaaliset ja liikunnalliset
asukkaat voisivat toimia uusien asukkaiden vapaaehtoisina liikuntakummeina
ohjaten uusia asukkaita talon toimintaan, liikuntaympäristöön ja tutustumaan
naapureihin. Läheisten ihmisten rooli asukkaiden fyysisen toimintakyvyn
edistämisessä on merkittävä, he voivat asenteillaan edistää mutta myös rajoittaa
ikääntyneiden liikkumista (Björnsdottir ym., 2012).
Palvelutaloon muuttaneiden kävelynopeus hidastui siitä huolimatta, että
lihaskuntoharjoittelu lisääntyi ensimmäisen asumisvuoden aikana. Liikunnan
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harrastamisen määrä ei kuitenkaan kasvanut palvelutalossa. Käveleminen on
palvelutalossa asuvien yleisin liikunnan harrastamisen muoto (Björnsdottir ym.,
2012). Ikääntyneille suositellaan kuitenkin monipuolisempaa nousujohteista
liikuntaa. Lihasvoimaharjoittelu kuntosalilla yhdistettynä aerobiseen harjoitteluun
on tehokas yhdistelmä lihavoiman, kunnon ja fyysisen toimintakyvyn
kohottamiseen (Tieland ym., 2017). Liikuntaharrastuksen hyöty fyysisen toimintakyvyn kannalta on kiistaton, ja vähäinen liikkuminen on merkittävä kansanterveydellinen haaste (Global Health Risks, 2009).
Tässä tutkimuksessa vähentynyt liikunnan harrastaminen ja lihasvoimaharjoittelu olivat yhteydessä kävelynopeuden hidastumiseen. Monipuolisen
liikunnan vaikutusten ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiselle ja terveyden
edistämiselle ollessa tiedossa, sen merkitys palvelutalojen asukkaille on kiistaton.
Yli 65-vuotiaiden liikuntasuosituksen mukaan lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta
suositellaan harjoitettavaksi 2–3 kertaa viikossa. Useimmat ohjatut liikuntaryhmät
harjoittavat samanaikaisesti näitä ominaisuuksia. Lihasvoima kasvaa kuntosalilla
tai vesivoimistelussa. Kotivoimistelussa hyviä välineitä ovat punnukset ja
vastuskuminauhat, mutta jo säännölliset sarjoina tehtävät tuolilta nousut ja
kyykistykset parantavat alaraajojen lihasvoimaa. Tasapainon kehittämiseen on
olemassa ohjattuja liikuntaohjelmia, mutta myös tanssi tai luonnossa liikkuminen
ovat hyviä tasapainon edistäjiä. Liikkuvuutta ja notkeutta parantavat venyttelyt ja
jooga. Kestävyyskunnon ylläpitoon tarvitaan reipasta liikuntaa yhteensä 2 tuntia 30
minuuttia viikossa tai rasittavaa liikuntaa yhteensä 1 tunti 15 minuuttia viikossa
Suunniteltua säännöllisesti toistuvaa liikuntaa, jonka tavoitteena on kuntoominaisuuksien ylläpitäminen ja parantaminen, kutsutaan liikuntaharjoitteluksi
(Kukkonen-Harjula, Tikkanen & Hupli, 2016; UKK-instituutti, 2017). Kuntoutusja liikunta-alan ammattilaiset voivat laatia kokonaisvaltaisen yksilöllisen
liikkumissuunnitelman, jossa otetaan huomioon terveydentila, lääkitys ja
ravitsemus (Koponen ym., 2013).
Tässä tutkimuksessa ikääntyneiden liikunnan harrastamisen määrä ei
lisääntynyt palvelutalossa ensimmäisen asumisvuoden aikana. Lisäksi kävelynopeus hidastui enemmän asukkailla, jotka kokivat yksinäisyyden lisääntyneen.
Palvelutalojen asukkaiden ohjaaminen ohjattuihin liikuntaryhmiin, päivittäisistä
toiminnoista suoriutumiseen ja ulkoilemaan lisää heidän liikunnallisuuttaan ja
aktiivisuuttaan (Hatch & Lusardi, 2010). Palvelutarjontaan sisältyvät ryhmätoiminnot tulee suunnitella eri toimintakykyisille ikääntyneille soveltuviksi
huomioiden asukkaiden monenlainen toimintakyky, tarpeet ja toiveet. Ryhmissä
voidaan edistää naapureiden toisiinsa tutustumista, käsitellä ohjatusti palvelutaloon
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muuttamisen herättämiä tunteita sekä harjoittaa lihasvoimaa ja tasapainoa.
Palvelutalon henkilökunta on tärkeässä roolissa uusien asukkaiden kotiuttamisessa
palvelutaloon huomioiden erityisesti sosiaalisesti vetäytyvät, huonoimmin
sopeutuvat ja toimintakyvyltään heikoimmat ikääntyneet. Palvelutarjonnan tulisi
kyetä vastaamaan erikuntoisten ikääntyneiden liikunnan harrastamiseen ja
kuntoutumiseen liittyviin tarpeisiin. Asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemista
tulee kehittää kolmen toimintatason näkökulmasta: toiminta- ja liikkumiskykyiset,
toiminta- ja liikuntakyvyltään heikentyneet sekä toiminta- ja liikuntakyvyltään
erittäin heikentyneet. Jokaiseen toimintatason sijoittuville asukkaille tulee tarjota
soveltuvia liikunnan harrastusmahdollisuuksia. (Karvinen ym., 2011.)
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma esittää, että
palvelutaloissa asukkailla tulee olla käytössä nykyaikaiset seniorikuntosali, ryhmäliikuntatila ja soveltuvat liikuntavälineet (Karvinen ym., 2011) ja asukkaille tulee
tarjota toimintakykyyn soveltuvia riittävän vaikuttavia yksilö- ja ryhmäliikuntaohjelmia (Hall & McAuley, 2011). Tarjoamalla asukkaille säännöllisiä
mahdollisuuksia osallistua toimintakykyyn soveltuviin ohjattuihin ryhmäliikunta
ohjelmiin, lisätään asukkaiden liikunnan harrastamista ja parannetaan heidän
fyysistä toimintakykyään (Phillips ym., 2016). Palvelutaloja ja niiden piha-alueita
tulee rakentaa ja kehittää liikuntaolosuhteiltaan fyysistä aktiivisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistäviksi. Piha-alueille tarvitaan paikkoja yksilö- ja ryhmäliikuntaan, niille voidaan asentaa ikääntyneille suunniteltuja kuntoilulaitteita ja
rakentaa turvallisia kävelypolkuja. (Karvinen ym., 2011).
7.3

Tutkimuksen eettisyyden tarkastelu

Tutkimukselle pyydettiin maaliskuussa 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan arviota lausunnon tarpeellisuudesta. Eettisen toimikunnan arvion mukaan tässä tutkimuksessa ei kajottu haastateltavien fyysiseen tai
psyykkiseen koskemattomuuteen, joten lausuntoa ei tarvittu. Eettisen toimikunnan
arvio perustui hallituksen esityksen (HE65, 2010) perusteluihin tutkimuksessa
käytettyjen fyysisen toimintakyvyn mittaustapojen tutkimuslain piiriin
kuulumattomuudesta. Arvioon vaikutti lisäksi Hyvinvointiprofiilin käyttö Oulun
kaupungin kotihoidossa ikääntyneiden hyvinvointia tukevien kotikäyntien kyselylomakkeena. Mittarin on havaittu Oulun kaupungin kotihoidossa toteutetun pilottiprojektin ja käytännön kokemuksen perusteella soveltuvan kartoittamaan
ikääntyneiden hyvinvointia terveysalan ammattilaisten suorittamien kotikäyntien
aikana (Koistinen ym., 2013). Tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen
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neuvottelukunnan tutkimuseettisiä ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta [TENK], 2012).
Tutkimusluvat pyydettiin palvelutalojen palveluntuottajilta. Kohderyhmään
kuuluville lähetettiin tiedote, jossa kerrottiin tutkimuksesta, osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja luottamuksellisuudesta sekä mahdollisuudesta keskeyttää
osallistuminen. Tutkittaville annettiin aikaa pohtia tutkimukseen osallistumista ja
heillä oli mahdollisuus esittää tutkijalle kysymyksiä ja saada lisätietoa ennen
osallistumispäätöksen tekemistä, tutkimushaastattelujen välillä ja niiden jälkeen.
Osallistuminen perustui tietoiseen kirjalliseen suostumukseen. (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 2:6). Kotikäynnit, joiden aikana aineistonkeruu
suoritettiin, tapahtuivat ikääntyneen ehdoilla ja keskustelu eteni haastattelulomakkeiden teemojen mukaisesti. Haastattelujen ja toimintakykymittausten
aikana oli tärkeää luottamuksen ja turvallisuuden tunteen korostuminen sekä
haastateltavien persoonallisuuden ja kotiympäristön kunnioittaminen. Haastattelu
on ikääntyneelle merkittävä kokemus, ja ikääntynyt arvostaa haastattelun
tarjoamaa keskustelumahdollisuutta (Elo & Isola, 2008).
Tutkimushaastattelut ja toimintakykymittaukset toteutti tutkija, jolla oli
kokemusta ehkäisevien kotikäyntien pilottiprojektissa fysioterapeuttina
toimimisesta, kotikäynteinä suoritettavista haastatteluista ja toimintakykymittauksista (Lotvonen & Väänänen-Sainio, 2003). Kotikäyntien aikana
ikääntyneiden kysymyksiin vastattiin ammatillisesti ja heille annettiin tarvittaessa
ohjausta ja neuvontaa. Suostumuslomakkeen suostumuksella siirtää tietoa
tarvittaessa kotihoitoon, tutkija oli tarvittaessa yhteydessä palvelutalon kotisairaanhoitoon palvelutarpeen kartoittamiseen liittyvissä asioissa. Tutkija oli tutkittavien
allekirjoittamalla suostumuksella kolme kertaa yhteydessä kotihoidon vastuuhenkilöön ja kerran muistiyhdistykseen. Tutkittavilla oli tiedossa mahdollisuus
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen koko tutkimuksen ajan ja tiedossa, että
tutkimustuloksista ei tutkittavia voi tunnistaa (Polit & Beck, 2012).
Palvelutalojen tutkimusluvan perusteella tutkijalle luovuttamista palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden nimilistoista, yhteystiedoista ja muuttopäivistä muodostui asiakasrekisteri, jota säilytettiin lukollisessa kaapissa.
Asiakkaiden asiakasrekisteriä käsitteli ainoastaan tutkija. Rekisteriä säilytetään
lukollisessa kaapissa 5 vuotta mahdollisten post doc -tutkimuksen ja seurantatutkimusten vuoksi, jonka jälkeen se hävitetään.
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7.4

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimusjoukkoon kuului oululaisiin palvelutaloihin maaliskuun–syyskuun 2014
aikana muuttaneita henkilöitä, jotka haastateltiin, kun muutosta oli kulunut 3 ja 12
kuukautta. Kaikki vuoden 2014 aikana muuttaneet sisäänottokriteerit täyttäneet
henkilöt kutsutiin mukaan tutkimukseen. Kohderyhmään kuului 121 henkilöä,
joista tutkimuksesta kieltäytyi 22 henkilöä ja sisäänottokriteereitä ei täyttänyt 18
henkilöä. Kohderyhmään kuuluneet tutkimukseen osallistumattomat henkilöt
olivat mahdollisesti toimintakyvyltään heikompia, mikä heikentää tältä osin
tutkimuksen yleistettävyyttä. Otoskoon tulisi olla vähintään 50–100 henkilöä, jotta
aineistolla voidaan tehdä tilastollisia analyysejä (Heikkilä, 2014). Tämän
tutkimuksen otoskoko kattaa yhden vuoden aikana palvelutaloihin muuttaneet
sisäänottokriteerit täyttäneet henkilöt, joten sitä voidaan pitää kattavana.
Tutkimuksen aikataulu vaikuttaa myös yleensä otoskokoon (Heikkilä, 2014).
Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että käytetyt mittarit olivat luotettavia ja
täyttivät määrällisen tutkimuksen mittareille asetetut suositukset (TENK, 2014).
Hyvinvointiprofiili Oulu ja Ympäristöhyvinvointimittari ovat suunniteltu ja
validoitu arvioimaan ikääntyneiden itsearvioitua toimintakykyä ja hyvinvointia
(Elo, 2006; Koistinen ym., 2013). Reliabiliteetti tarkoittaa mittarin luotettavuutta
ja käyttövarmuutta (Polit & Beck, 2014). Paljon käytetty tunnusluku mittarin
reliabiliteetin mittaamiseksi on Crohnbachin alpha. Mitä suurempi alphan arvo on,
sitä yhtenäisempi mittarin voidaan katsoa olevan (Polit & Beck, 2014).
Hyvinvointiprofiilin sisäisen reliabiliteetin testauksessa Crohnbachin alphan-arvot
olivat 0,50–0,90 välillä. Kirjallisuuden mukaan matalin hyväksyttävä Crohnbachin
alpha arvo vaihtelee 0,60 ja 0,65 välillä. Aikaisemmassa tutkimuksessa
Hyvinvointiprofiilin Cronbachin alpha arvot ovat vaihdelleet välillä 0,71–0,92.
Korkein Crohnbachin alfa oli Hyvinvointi mittarin itsenäisyys-osa-alueessa (0,90),
fyysisen toimintakyvyn ja elämäntapojen osa-alueissa 0,50–0,60 ja henkisen
hyvinvoinnin, sosiaalisen toimintakyvyn, yksinäisyyden, turvallisuuden,
terveydentilan ja elämänlaadun osa-alueissa 0,70–0,80. (Koistinen ym., 2013.)
Tiedetään, että alpha-arvo on aineistosidonnainen (Polit & Beck, 2014). Tulosten
perusteella Hyvinvointiprofiilin sisäinen reliabiliteetti on testauksen perusteella
osin matalahko, mutta osin erittäin korkea (Koistinen ym., 2013).
Fyysistä toimintakykyä mitattiin toimintatesteillä, jotka on todettu luotettaviksi
ja yleisesti käytetyiksi. Puristusvoimamittaus (Bohannon ym., 2007), SPPBalaraajojen toimintakykytesti (Short Physical Performance Battery) (Guralnik ym.,
1994), 30 sekunnin tuolilta nousu -testi (Rikli & Jones, 2013) sekä välineellisistä
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päivittäisistä toiminnoista (IADL) suoriutumisen testi (Lawton & Brody, 1969)
ovat ikääntyneille soveltuvia validoituja toimintatestejä. SPPB-alaraajojen
toimintatestiä käytettiin, koska se on suunniteltu iäkkäille, soveltuu kotona
käytettäväksi ja sen ennustevaliditeetti on erinomainen. SPPB on vakiintunut ja
luotettava testistö, jota käytetään mittaamaan ikääntyneiden alaraajojen suorituskykyä (Toimia tietokanta, 2014).
SPPB-kävelypisteitä ja 4 metrin kävelynopeuden mittaamista käytettiin
kävelyn arviointiin. Kävelytestien tulokset tukivat toisiaan, mutta kävelynopeusmittari oli herkempi osoittamaan kahden mittauskerran välillä tapahtuneen
muutoksen. Tulos osoittaa samanaikaisvaliditeettia, jolloin kahdella eri mittarilla
saadaan samansuuntaisia tuloksia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2009).
Aiemmassa tutkimuksessa kävelynopeuden on havaittu ennustavan hyvin
liikkumiskyvyn muutoksia (Guralnik, 2000) ja päivittäisistä toimista selviytymistä
(Shinkai ym., 2000). SPPB-testin ohjeistuksessa suositellaan, että kävelytestissä
suorittajat käyttävät tukevia ja turvallisia kenkiä (Pajala, 2012), ja tässä
tutkimuksessa huolehdittiin siitä, että kävelytestiin osallistujilla oli jalassaan
turvalliseen kävelyyn soveltuvat jalkineet. SPPB-testiohjeen mukaisesti tasapainotestissä testattavat eivät käyttäneet kenkiä ja vieressä oli tukeva huonekalu tai kaide,
johon saattoi tarvittaessa tukeutua (Pajala, 2012). Tämä lisää testauksen
luotettavuutta, koska tutkittava saattoi tehdä sen turvallisesti.
Kaiken aineistonkeruun teki tutkija, jolla on fysioterapeutin koulutus ja
ammattiin liittyvä vankka kokemus kotikäynneillä ikääntyneille tehtävistä
haastatteluista ja toimintakykymittauksista (Lotvonen & Väänänen-Sainio, 2003),
mikä vahvisti mittausten tarkkuutta ja samankaltaisuutta. Haastattelutilanteissa
huomioitiin ympäristön häiriöttömyys, haastateltavien kuulo ja näkö sekä
voimavarat suoriutua haastattelusta ja toimintakykymittauksista. Lisäksi
varmistettiin, että haasteltavat ymmärsivät esitetyt monivalintakysymykset (Elo &
Isola, 2008).
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8

Tutkimuksen merkitys

Tämä tutkimus on hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus, jossa tuotettiin
uutta hoitotieteellistä tietoa palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden fyysisestä
toimintakyvystä, sosiaalisesta ympäristöstä ja psyykkisestä hyvinvoinnista
ensimmäisen asumisvuoden aikana sekä fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä
olevista tekijöistä ja niissä tapahtuvasta muutoksesta. Tutkimus edustaa
hoitotieteellistä soveltavaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa
hoitotyön johtamiseen, käytäntöön, ja koulutukseen. Tutkimus on merkittävä
kliinisestä näkökulmasta. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää palvelutalojen
asukkaiden toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen
johtamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa, kun tunnistetaan ja ennaltaehkäistään
toimintakyvyn alenemiseen liittyviä tekijöitä. Tuloksien avulla voidaan suunnitella
palvelutalojen henkilökunnan ja asukkaiden läheisten ihmisten koulutusta, joka
tähtää asukkaiden toimintakyvyn tukemiseen ja edistämiseen liittyvien käytäntöjen
omaksumiseen. Tutkimuksen tuloksilla voidaan lisätä myös muiden hoitotieteen ja
hoitotyön ammattilaisten sekä hoitotieteen opiskelijoiden ymmärrystä
ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnin, tukemisen ja edistämisen merkityksestä
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hoitotieteen alalla on tehty hyvin vähän
ikääntyneiden toimintakykyyn liittyvää tutkimusta. Ikääntyneiden toimintakykyyn
liittyvää hoitotieteellistä tutkimusta tarvitaan väestörakenteen muutoksen vuoksi,
jotta ikääntyneille suunnattuja asumispalveluissa tarjottavia hoitopalveluita
voidaan kehittää asukkaiden toimintakykyä edistäviksi.
Tutkimus on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, koska
väestörakenteen muutokseen varautumisen tärkeys korostuu vanhuspalvelulaissa ja
laatusuosituksissa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
(Sosiaali- ja terveysministeriö [STM] & Kuntaliitto, 2017). Tavoitteena on väestön
mahdollisimman toimintakykyisenä ikääntyminen ja toimintakykyä tukevat
laadukkaat arviointimenetelmät ja palvelut. Ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn
ylläpitäminen edellyttää ennalta ehkäiseviä oikea-aikaisia kuntouttavia toimintamalleja. Tämän tutkimuksen tulokset ja kirjallisuuskatsaus toivat esille, että
palvelutaloon muuttaneiden fyysinen toimintakyky oli heikko ja heikentyi edelleen
ensimmäisen asumisvuoden aikana. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta on
merkittävää, että toimintakyky säilyy mahdollisimman hyvänä.
Palvelutaloihin muuttaneiden fyysisestä toimintakyvystä ja siihen liittyvistä
tekijöistä tiedetään vähän. Fyysinen toimintakyky, erityisesti alaraajojen
toimintakyky, vaikuttaa itsenäiseen kotona selviytymiseen (Guralnik ym., 2000;
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Rikli & Jones, 2013). Fyysisen toimintakyvyn arviointi mahdollistaa sen
edistämisen liikunnallisen aktiivisuuden ja kuntouttamisen avulla (Rantanen &
Sakari, 2013). Tämä tutkimus tuo tietoa palvelutalojen asukkaiden säännöllisen
fyysisen toimintakyvyn arvioinnin merkityksestä osana asukkaiden palvelusuunnitelmaa. Tutkimustulokset puoltavat asukkaiden fyysisen toimintakyvyn
yksilöllisen edistämisen merkitystä osana palvelusopimusta ja -suunnitelmaa
yhteistyössä asukkaan ja läheisten ihmisten kanssa. Tämä tutkimus tuo esille
palvelutalojen hoitohenkilökunnan kuntoutumista edistävän toimintatavan
merkityksen ikääntyneiden asukkaiden toimintakyvyn arvioinnissa ja tukemisessa.
Tulokset puoltavat ikääntyneiden parissa työskentelevän hoitohenkilökunnan
asukkaiden toimintakyvyn edistämiseen tähtäävän koulutuksen tärkeyttä sekä
kuntouttavan toimintatavan johtamisen merkitystä.
Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että sosiaalisen ympäristön muutoksilla
on vaikutusta erityisesti ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn ja aktiivisuuteen
(Nordin ym., 2017; Portegijs ym., 2017). Ympäristö toimii ikääntyneen hyvinvoinnin voimavarana, jolloin sen ominaisuuksilla voidaan tukea fyysistä toimintakykyä (Elo, 2006; Elo ym., 2011). Palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden
sosiaalisen ympäristön ja fyysisen toimintakyvyn yhteydestä löytyy vain vähän
tietoa. Tämä tutkimus tuottaa uutta tutkimustietoa palvelutaloon muuttaneiden
ikääntyneiden sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta fyysisen toimintakyvyn
muutoksiin, jota tietoa voidaan hyödyntää palvelutalojen ja palveluasumisen
toimintakäytäntöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa. Kirjallisuuskatsaus tuo esille palvelutalojen asukkaiden monipuolisten liikunnanharrastusmahdollisuuksien, liikuntatilojen ja liikuntavälineiden tarpeen sekä läheisten
ihmisten tärkeän roolin asukkaiden toimintakyvyn tukena.
Ikääntyneiden uuteen asuinympäristöön muuttamisen vaikutuksista
psyykkiseen hyvinvointiin löytyy enemmän tutkittua tietoa kuin vaikutuksesta
fyysiseen toimintakykyyn. Ikääntymiseen liittyvät muutokset vaikuttavat
psyykkiseen hyvinvointiin. Palvelutaloon muutetaan tilanteessa, jolloin toimintakyky ja terveys ovat heikentyneet ja palveluiden tarve kasvanut. Muuttaminen
palvelutaloon on yksi eniten stressiä aiheuttavista asioista ikääntyneiden elämässä
(Ellis, 2010; Lee ym., 2002; Marchall & Mckenzie, 2008) ja sen on havaittu
vaikuttavan fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn (Crisp ym.,
2012; Ellis, 2010; Rossen & Knafl, 2007). Palvelutaloon muuttaneiden psyykkisen
hyvinvoinnin ja yksilöllisten psykososiaalisten ominaisuuksien vaikutusta palvelutaloympäristöön sopeutumiseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomioita. Tämä tutkimus
tuo uutta tietoa psyykkisen hyvinvoinnin yhteydestä palvelutaloon muuttaneiden
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fyysiseen toimintakykyyn, josta löytyy hyvin vähän tietoa. Tuloksia voidaan
hyödyntää palvelutaloon muuttaneiden uuteen asuinympäristöön sopeutumisen
arvioimiseen ja sitä tukevien toimintakäytäntöjen suunnittelussa, kehittämisessä ja
johtamisessa.
Tämä tutkimus lisää tietoa siitä, että palvelutaloihin ja palveluasumiseen
muuttavat ikääntyneet poikkeavat toisistaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
toimintakykynsä sekä terveydentilansa suhteen, joka vaikuttaa heidän toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa palvelutalossa. Tutkimustulokset auttavat
ikääntyneiden asumispalveluiden tuottajia kehittämään asukkaiden toimintakykyä
ylläpitäviä toimintamalleja. Lisäksi tutkimustulokset tuovat esille ikääntyneiden
yksilöllisyyden vaikutuksen palveluiden toteuttamiseen liittyviin vaatimuksiin.
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Jatkotutkimusaiheet
Palvelutaloissa asuvien liikkumisen määrää ja laatua, toiminnanvajauksia ja
niiden yhteyttä tehostettuun palveluasumiseen ja sairaalahoitoon siirtymiseen
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämiseen tulisi tutkia, jotta saataisiin
lisää taustatietoa toimintakykyä parantavien interventioiden kehittämisen
tueksi.
Ikääntyneiden asumispalveluihin muuttavien yksilölliset fyysiset, psyykkiset
ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat toimintakykyyn yhdessä asuinympäristöön
liittyvien tekijöiden kanssa. Tarvitaan lisää tutkimustietoa siitä, kuinka
monenlaisten asukkaiden toimintakykyä voidaan parhaiten arvioida, tukea ja
edistää yksilöllisesti asumispalveluiden piirissä.
Tutkimuksessa käytettyjä mittareita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti
palvelutaloihin muuttaneiden asukkaiden toimintakyvyn arvioinnissa.
Tarvitaan pitkittäistutkimusta, jossa toimintakyvyn muutoksia tutkitaan
pidemmällä seurantaajalla. Ensimmäinen toimintakykymittaus ja haastattelu
tulisi tehdä palvelutaloon muutto päätöksen tehneille ennen muuttoa.
Tutkimuksessa käytettyjä mittareita voidaan hyödyntää myös kotihoidon
asiakkaiden toimintakykytutkimuksessa, koska kaikki mittarit ovat käyttökelpoisia toimintakykymittaukseen ja aineistonkeruuseen ikääntyneiden
kodeissa.
Kirjallisuuteen perustuen toimintakyvyn arviointia ja kuntoutumista edistävää
hoitotyötä suositellaan ikääntyneiden hoidon laatusuosituksissa, mutta niiden
laatua ja vaikuttavuutta koskevaa tutkimustietoa on saatavalla erittäin vähän.
Toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamalleista tarvitaan lisää tutkimustietoa ja palvelutalot soveltuvat hyvin
tutkimusympäristöiksi.
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10 Johtopäätökset
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2.

3.

4.

5.

Palvelutaloihin muuttaneista suurin osa on ikääntyneitä yksinasuvia naisia,
joiden mitattu ja itsearvioitu fyysinen toimintakyky on alentunut ja jotka
käyttävät kotona asumista tukevia palveluita. Erityisesti fyysiseltä toimintakyvyltään heikoimmat ikääntyneet ovat herkkiä ympäristön vaikutuksille.
Palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden mitattu fyysinen toimintakyky (IADLsuoriutuminen, kävelynopeus ja oikean käden puristusvoima) ja itsearvioitu
IADL-suoriutuminen heikkenivät ensimmäisen asumisvuoden aikana siitä
huolimatta, että tutkittavien harrastusryhmiin osallistuminen ja lihaskuntoharjoittelu lisääntyivät. Itsearvioitu fyysinen toimintakyky oli yhteydessä
mitattuun fyysiseen toimintakykyyn.
Palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden asuinyhteisön viihtyisäksi
kokeminen, läheisten ihmisten tapaaminen ja yhteydenpito läheisiin
lisääntyivät ensimmäisen asumisvuoden aikana. Ulkona liikkuminen vaikeutui
ja sosiaalista kanssakäymistä vaikeuttavat terveysongelmat lisääntyivät.
Sosiaalinen ympäristö oli yhteydessä mitattuun fyysiseen toimintakykyyn.
Tutustuminen lähiympäristön ihmisiin on merkittävä tekijä uuteen asuinyhteisöön sopeutumisessa. Terveysongelmat vaikeuttavat ikääntyneiden
sosiaalista aktiivisuutta. Läheisten ihmisten ja hoitohenkilökunnan antama apu
ja ohjaus vähentävät terveydentilan aiheuttamia sosiaalisia rajoituksia.
Palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden psyykkistä hyvinvointia
tarkasteltaessa havaittiin, että sovittujen tapaamisten unohtaminen ja
tavaroiden hukkaaminen lisääntyivät, uusien asioiden oppiminen vaikeutui
sekä omista asioista päättäminen heikentyi. Turvallisuuden tunne lisääntyi sekä
kaatumisen ja äkillisen sairauskohtauksen pelko väheni. Psyykkinen hyvinvointi oli yhteydessä mitattuun fyysiseen toimintakykyyn. Muuttaminen
palvelutaloon ja on yksi eniten stressiä aiheuttava tekijä ikääntyneiden
elämässä ja vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin. Esteetön ympäristö ja
palveluiden läheisyys lisäävät turvallisuuden tunnetta. Palvelutaloon
sopeutumista edistää mahdollisuus päättää omista asioistaan palveluiden
järjestämisessä ja toiveiden mukaisen elämän rakentamisessa.
Tutkimus toi esille palvelutalojen asukkaiden fyysisen toimintakyvyn
arvioinnin, yksilöllisen liikuntaneuvonnan ja fyysisen toimintakyvyn
edistämisen tarpeen. Erityisesti toimintakyvyltään heikoimmat, vähemmän
sosiaaliset ja liikunnallisesti passiiviset asukkaat tarvitsevat toimintakyvyn
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arviointia, liikuntaneuvontaa ja tukea liikunnan harrastamisessa ja ryhmätoimintoihin osallistumisessa.
Liikunnalla ja päivittäisiin toimiin liittyvällä aktiivisuudella on keskeinen
merkitys palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiselle, joten on tärkeää varmistaa palvelutalojen hoitohenkilöstön
kyvykkyys ja motivaatio toteuttaa kuntoutumista edistävää toimintatapaa.
Lisäksi palvelutaloihin tarvitaan kuntoutumista edistävien toimintamallien
kehittämistä, kouluttamista ja johtamista.
Palvelutalojen organisaatioiden tulee järjestää asukkaille soveltuvat tilat ja
välineet palvelutalojen sisä- ja ulkotiloihin monipuolista lihaskunto- ja
tasapainoharjoittelua varten. Liikkumisen apuvälineitä, turvallisia jalkineita ja
geroteknologiaa tulee hyödyntää turvallisen liikkumisen edistämiseksi.
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Liitteet
Liite 1.
Arvoisa vastaanottaja
Kohteliaimmin käännyn puoleenne seuraavassa asiassa. Teen
tutkimusta, jonka aiheena on, miten ikääntyneen ihmisen
toimintakyky muuttuu uudessa asuinympäristössä ensimmäisen
vuoden aikana sekä mitkä tekijät uudessa asuinympäristössä ovat
yhteydessä toimintakykyyn.
Pyydän teitä ystävällisesti suostumaan kotikäyntiin haastateltavaksi
tutkimukseeni liittyen. Osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista.
Ikääntyvien ihmisten palveluiden kehittäminen on tärkeää, joten
Teidän mielipiteenne ja arvionne toimintakyvystänne ja uuteen
asuinympäristöön muuttamisesta ovat arvokkaita. Haastattelun
tuloksia käytetään väitöskirja tutkimuksessani. Antamianne tietoja
käsitellään luottamuksellisesti, henkilöllisyytenne ei paljastu missään
tutkimuksen missään vaiheessa.
Haastattelu tapahtuu________________kuussa viikolla_________
ja sen suorittaa tutkimuksen tekijä Sinikka Lotvonen kotonanne.
Haastattelun arvioitu kesto on noin 2 tuntia. Tarkemman ajankohdan
sopimiseksi otan teihin yhteyttä puhelimitse.
Ystävällisin terveisin ja osallistumisestanne jo etukäteen kiittäen
Oulussa ___/___2014
Sinikka Lotvonen
Tohtoriopiskelija, TtM, fysioterapeutti
Oulun yliopisto
Terveystieteiden laitos
Puhelin xxx-xxxxxxx
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Liite 2.
SUOSTUMUS:
Suostun siihen, että tohtoriopiskelija Sinikka Lotvosen kotikäynnillä
kyselylomakkeisiin kirjattuja asioita voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin
henkilöllisyyteni paljastumatta.
Tutkimusaineistosta muodostuu henkilörekisteri tutkijan tietokoneelle, johon ei
kuitenkaan kirjata asiakkaan nimeä tai henkilötietoja. Aineisto on käytössä
tutkimuksen ajan ja tarvittaessa sitä voidaan käyttää Oulun yliopiston
jatkotutkimusaineistona. Tutkija lupautuu huolehtimaan rekisterin asianmukaisesta
hävittämisestä sitten kun sillä ei enää ole tutkimuksellista käyttöä. Mahdolliset
paperiset haastattelulomakkeet tuhotaan sen jälkeen, kun tiedot on siirretty
tietokoneelle SPSS-ohjelmistoon, jolla aineiston tilastotieteellinen analyysi
suoritetaan.
Suostun myös siihen, että haastattelun yhteydessä kirjatut asia voidaan tarvittaessa
siirtää henkilökohtaiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaani. _____
Päivämäärä ____________
Allekirjoitus__________________________________
Haastateltavalle:
Haastattelun suoritti_________________________________________________
Haastattelijan puhelinnumero yhteydenottoja varten________________________
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Liitetaulukko 1. Itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn arviointiin
valitut Hyvinvointiprofiilin muuttujat (6)
Muuttuja

Vastausvaihtoehdot

Hyvinvointiprofiilin osa-alue
ja kysymysnumero

Millaiseksi koette fyysisen toimintakykynne 1 erittäin hyväksi

Fyysinen toimintakyky,

ja kuntonne

kysymys 3.

2 melko hyväksi
3 kohtalaiseksi
4 huonoksi
5 erittäin huonoksi

Kuinka hyvin koette suoriutuvanne

1 erittäin hyvin

arkipäivän toiminnoista?

2 melko hyvin

Itsenäisyys, kysymys 1.

3 kohtalaisesti
4 melko huonosti
5 erittäin huonosti
Kuinka usein harrastatte liikuntaa yhteensä 1 päivittäin
yli puoli tuntia päivässä?

Elämäntavat, kysymys 62.

2 viikoittain
3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan

Kuinka usein teette erityisiä tasapainoa

1 päivittäin

Elämäntavat, kysymys 63.

kehittäviä harjoituksia tai harrastatte muuta 2 viikoittain
tasapainoa ylläpitävää liikuntaa?

3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan

Kuinka usein teette erityisiä lihasvoimaa

1 päivittäin

kehittäviä harjoituksia?

2 viikoittain

Elämäntavat, kysymys 64.

3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan
Kuinka usein osallistutte johonkin

1 päivittäin

Sosiaalinen verkosto,

harrasteryhmään tai tapaatte jossain

2 viikoittain

kysymys 17.

paikassa ihmisiä säännöllisesti?

3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan
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Liitetaulukko 2. Itsearvioitua henkistä toimintakykyä
arvioimaan valitut Hyvinvointiprofiilin muuttujat (9)
Muuttuja

Vastausvaihtoehdot

Hyvinvointiprofiilin osa-alue ja

Millaiseksi koette henkisen

1 erittäin hyväksi

Henkinen toimintakyky,

toimintakykynne? (ajatuksen selkeys ja

2 melko hyväksi

kysymys 8.

muisti)

3 kohtalaiseksi

kysymysnumero

4 melko huonoksi
5 erittäin huonoksi
Onko teidän vaikea muistaa tuttujen

1 ei

Henkinen toimintakyky,

ihmisten nimiä

2 joskus

kysymys 9.

3 usein
Unohtuvatko teiltä sovitut tapaamiset tai

1 ei

Henkinen toimintakyky,

häviääkö teiltä tavaroita?

2 joskus

kysymys 10.

3 usein
Onko teidän vaikea oppia uusia taitoja ja

1 ei

Henkinen toimintakyky,

asioita?

2 joskus

kysymys 11.

3 usein
Onko teillä keskittymisvaikeuksia?

1 ei

Henkinen toimintakyky,

2 joskus

kysymys 12.

3 usein
Kykenettekö ajattelemaan yhtä selkeästi

1 ei

Henkinen toimintakyky,

kuin ennen?

2 joskus

kysymys 13.

3 usein
Pystyttekö tekemään päätöksiä ja

1 aina

Henkinen toimintakyky,

valintaoja tai selvittämään ongelmia

2 useimmiten

kysymys 14.

itsenäisesti ja ilman toisten apua?

3 joskus
4 harvoin
5 en ollenkaan

Onko teillä harrastuksia tai ajanvietteitä,

1 päivittäin

Henkinen toimintakyky,

jotka pitävät mielenne vireänä ja kuinka

2 viikoittain

kysymys 15.

usein teette tämän kaltaisia asioita?

3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan

Kuinka usein seuraatte erilaisia

1 päivittäin

Henkinen toimintakyky,

ajankohtaisia asioita ja tapahtumia?

2 viikoittain

kysymys 16.

(televisiosta, radiosta, sanomalehdistä)

3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan
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Liitetaulukko 3. Itsearvioitua mielialaa arvioimaan valitut
Hyvinvointiprofiilin muuttujat (8)
Muuttuja

Vastausvaihtoehdot

Kysymysnumero

Kuinka usein tunnette olevanne

1 päivittäin

Yksinäisyys, kysymys 31.

masentunut?

2 viikoittain
3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan

Kuinka usein koette olevanne ahdistunut 1 päivittäin
ja levoton?

Yksinäisyys, kysymys 32.

2 viikoittain
3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan

Kuinka usein teillä on vaikeuksia hallita

1 päivittäin

ikäviä tunteitanne, agressiivisuuttanne

2 viikoittain

Yksinäisyys, kysymys 33.

tai vihamielisyyttänne, kun keskustelette 3 kuukausittain
toisten ihmisten kanssa?

4 harvemmin

Kuinka usein koette olonne surulliseksi

1 päivittäin

tai toivottomaksi?

2 viikoittain

5 en koskaan
Yksinäisyys, kysymys 34.

3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan
Tuntuuko teistä, että vanhetessanne

1 kyllä

teistä on tullut tarpeeton?

2 ei

Yksinäisyys, kysymys 35.

Tuntuuko teistä, että teillä on

1 aina

Sosiaalinen verkosto,

mahdollisuus päättää itse omaa

2 useimmiten

kysymys 22.

elämäänne koskevista asioista?

3 joskus

3 en osaa sanoa

4 harvoin
5 ei koskaan
Onko teillä univaikeuksia?

1 ei lainkaan

Koettu terveys, kysymys50.

2 harvoin
3 joskus
4 suurimman osan ajasta
5 koko ajan
Millaisia ajatuksia teillä on elämänne

1 erittäin myönteisiä

suhteen tulevaisuudessa?

2 melko myönteisiä

Elämänlaatu, kysymys 70.

3 ei myönteisiä eikä kielteisiä
4 melko kielteisiä
5 erittäin kielteisiä
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Liitetaulukko 4. Itsearvioitua yksinäisyyttä arvioimaan valitut
Hyvinvointiprofiilin muuttujat (3)
Muuttuja

Vastausvaihtoehdot

Kärsittekö mielestänne

1 en ollenkaan

yksinäisyydestä?

2 vähän

Hyvinvointiprofiilin osa-alue ja
kysymysnumero
Yksinäisyys, kysymys 28.

3 jonkin verran
4 melko paljon
5 erittäin paljon
Kuinka usein koette itsenne

1 päivittäin

yksinäiseksi?

2 viikoittain

Yksinäisyys, kysymys 29.

3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan
Kuinka usein teillä ei ole ketään

1 päivittäin

kenelle puhua asioistanne?

2 viikoittain
3 kuukausittain
4 harvemmin
5 en koskaan
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Yksinäisyys, kysymys 30.

Liitetaulukko 5. Itsearvioitua turvallisuutta arvioimaan valitut
Hyvinvointiprofiilin muuttujat (6)
Muuttuja

Vastausvaihtoehdot

Hyvinvointiprofiilin
osa-alue ja
kysymysnumero

Koetteko elämänne turvalliseksi vai

1 erittäin turvalliseksi

Turvallisuus,

turvattomaksi?

2 melko turvalliseksi

kysymys 36.

3 en turvalliseksi enkä turvattomaksi
4 melko turvalliseksi
5 erittäin turvattomaksi
Pelkäättekö kaatumista tai muuta tapaturmaa

1 en lainkaan

Turvallisuus,

kotona ollessanne?

2 jonkin verran

kysymys 37.

3 melko paljon
4 erittäin paljon
Pelkäättekö äkillistä sairauskohtausta kotona

1 en lainkaan

Turvallisuus,

ollessanne?

2 jonkin verran

kysymys 38.

3 melko paljon
4 erittäin paljon
Pelkäättekö kaatumista tai muuta tapaturmaa

1 en lainkaan

Turvallisuus,

liikkuessanne yksin ulkona?

2 jonkin verran

kysymys 40.

3 melko paljon
4 erittäin paljon
Pelkäättekö äkillistä sairauskohtausta

1 en lainkaan

Turvallisuus,

liikkuessanne yksin ulkona

2 jonkin verran

kysymys 41.

3 melko paljon
4 erittäin paljon
Pelkäättekö väkivallan tai muun häirinnän

1 en lainkaan

Turvallisuus,

uhkaa liikkuessanne yksin ulkona?

2 jonkin verran

kysymys 42.

3 melko paljon
4 erittäin paljon
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Liitetaulukko
6.
Itsearvioidun
sosiaalisen
ympäristön
viihtyisyyden ja sosiaalisen rajoittavuuden arviointiin valitut
Ympäristöhyvinvointimittarin muuttujat (5)
Sosiaalisen asuinympäristön viihtyisyys ja sosiaalinen rajoittavuus
Asuinympäristön viihtyisyys
Asuinyhteisöni on viihtyisä.

1 täysin eri mieltä
2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Minulla on riittävästi mielekästä

1 täysin eri mieltä

tekemistä kotona.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä
Sosiaalinen rajoittavuus

Koen, että voin toimia kotonani kuten

1 täysin eri mieltä

haluan.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Elämäni on liiaksi rajoittunut

1 täysin eri mieltä

kotiympäristöön.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Muutokset terveydentilassani ovat

1 täysin eri mieltä

vähentäneet sosiaalista kanssakäymistä. 2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä
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Liitetaulukko 7. Itse-arvioitujen läheisten ihmissuhteiden ja tuen
saamisen arviointiin valitut Ympäristöhyvinvointimittarin
muuttujat (7)
Läheiset ihmissuhteet ja tuen saaminen
Läheiset ihmissuhteet
Tapaan riittävästi minulle läheisiä

1 täysin eri mieltä

ihmisiä.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Olen riittävästi yhteydessä minulle

1 täysin eri mieltä

läheisiin ihmisiin.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Koen, että läheiseni välittävät minusta.

1 täysin eri mieltä
2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Läheiseni tuovat iloa elämääni.

1 täysin eri mieltä
2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä
Tuen saaminen

Saan riittävästi apua läheisiltäni, mikäli

1 täysin eri mieltä

sitä tarvitsen.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Saan riittävästi vertaistukea, mikäli sitä

1 täysin eri mieltä

tarvitsen.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä

Kotini ulkopuolella liikkumiseni on

1 täysin eri mieltä

ongelmatonta.

2 osittain eri mieltä
3 osittain samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä
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Liitetaulukko 8. Hyvinvointiprofiiliin sisältyvät fyysisen
toimintakyvyn mittarit, tutkimustulokset ja tutkimuksessa
käytetyt viitearvot
Mittari

3 kk

12 kk

Puristusvoima
:
Jamar/Saehanmittari

Oikea
23 kg

käsi

Oikea
21 kg

käsi

Vasen
21 kg

käsi

Vasen
20 kg

käsi

30 sekunnin
tuolilta nousu
testi

7 kertaa

6 kertaa

Viitearvot
Oikea käsi 24 kg
Vasen käsi 22 kg
75–99 vuotiaat (Bohannon
ym., 2007)

Viitearvot 60–90 vuotiailla
(Rikli & Jones, 1999)
Itsenäisen fyysisen
toimintakyvyn raja:
Naisilla vähintään 13
kertaa
Miehillä vähintään 14
kertaa
Huomattava liikuntakyvyn
heikkenemisen ja
menettämisen riski: Alle 9
kertaa
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Liitetaulukko 9. SPPB (Short Physical Performance Battery),
tutkimustulokset ja viitearvot
SPPB-mittari

3 kuukautta

12
kuukautta

Viitearvot

Viitearvot

Alaraajojen
toimintakyky
alkanut
heikentyä

PADLsuoriutuminen
alkanut
heikentyä

Kävelypisteet

2,65

2,50

3,38

2,97

Tasapainopisteet

2,41

2,35

3,70

3,48

Tuolista nousu
(5 kertaa) pisteet

1,30

1,25

2,71

2,09

6,20

9,95

8,55

Summapisteet
6,37
*Viitearvot: Gomez ym., 2013
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Liitetaulukko 10. Tavanomainen kävelynopeus, tutkimustulokset
metreinä sekunnissa ja viitearvot
Tavanomainen
kävelynopeus

3 kuukautta

12 kuukautta

Viitearvo

Kävelynopeus
metriä/sekunnissa

0,63 m/s

0,52 m/s

80–90
vuotiaat
naiset 0,94 m/s
80–90
vuotiaat
miehet 0,97 m/s
(Bohannon
&
Andrews, 2011)
Alle
0,6
m/sekunnissa
ennustaa
laitoshoitoon
joutumisen sekä
liikuntakyvyn ja
terveyden
heikkenemisen
huomattavaa
riskiä (Studenski
ym., 2003)
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