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Tämän laadullisen tutkimuksen kohteena oli iäkkäiden, kolmas- ja neljäsikäläisten ihmisten subjektiivisia 

hyvinvoinnin kokemuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin 

kokemuksiin, ja millaisia yhteneväisyyksiä ja eroja löytyy iäkkäiden naisten ja miesten hyvinvoinnin 

kokemuksissa. 

 

Tutkimuksen kohteena oli viisi yli 75-vuotiasta naista ja miestä. Tutkimuksen aineistona käytettiin 

teemahaastatteluilla kerättyä aineistoa. Analyysi toteutettiin teoriaohjaavan analyysin keinoin aloittamalla 

analyysi aineistolähtöisesti ja myöhemmässä vaiheessa teoria otettiin mukaan ohjaamaan analyysin etenemistä. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautui kahteen erilaiseen hyvinvoinnin traditioon, hedonismiin ja 

eudaimonismiin. Edellisestä otettiin Ed Dienerin subjektiivisen hyvinvoinnin malli ja jälkimmäisestä Carol Ryffin 

ja Corey Keyesin psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin mallit. Työn teoreettisessa osassa tarkastellaan myös 

työn kannalta muita olennaisia käsitteitä, kuten vanhuutta ja sukupuolen vaikutusta ikääntymiseen. Lisäksi 

esitellään aikaisempia tutkimuksia iäkkäiden koetusta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta sekä osallistumisen  

merkitykseen iäkkäille. 

 

Tulokset osoittivat, että ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin ovat vahvasti liitoksissa positiiviset ihmissuhteet, 

yksilön itsemääräämisoikeus ja positiivinen elämänasenne. Näiden kolmen tekijän huomattiin luovan vahvan 

pohjan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Lisäksi tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että yhteneväisyyksiä naisten 

ja miesten välisissä hyvinvoinnin kokemuksissa oli esimerkiksi positiivisten ihmissuhteiden merkitys. Eroja 

koettuihin hyvinvoinnin kokemuksiin aiheuttivat esimerkiksi naisten heikompi taloudellinen tilanne ja leskeksi 

jääminen sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus.  

 

Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen, ja voidaan ajatella, että tutkimuksen tulokset kuvaavat luotettavasti sitä, 

millaisia tekijöitä löytyy tutkimukseen osallistuneiden ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksista. Tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöjä iäkkäille 

huomioimalla tuloksissa ilmenneet ongelmakohdat, kuten esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn alenemisen 

vaikutus yksilön autonomiaan. 

Asiasanat ikääntyminen, ikäihmiset, kolmas ikä, neljäs ikä, subjektiivinen hyvinvointi, eudaimonismi, 

hedonismi, kokonaisvaltainen hyvinvointi  
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1. Johdanto 

Pohtiessani aihetta kasvatuspsykologian pro gradu-työhöni minua kehotettiin valitsemaan 

työni aiheeksi vanhukset. Aloin pohtia ehdotusta tosissani, sillä vanhukset tutkimuksen 

aiheena vaikutti mielestäni mielenkiintoiselta ja erittäin ajankohtaiselta aiheelta. 

Ikäpyramidien rakenteet muuttuvat vauhdilla ja samoin vanhusten lukumäärä kasvaa yhä 

nopeutuvalla tahdilla läntisissä maissa. Jyrki Jyrkämän (2001) sanoin vanhuus on 

murroksessa. Osa vanhuuteen liittyvistä mielikuvista ja näkymistä ovat negatiivisia, joihin 

liittyvät erilaiset sairaudet ja hoitolaitokset, kun taas toisaalla puhutaan kolmannesta iästä 

tai uudesta vanhuudesta, jossa ikäihmiset ovat aktiivisia yhteiskuntaan osallistujia 

ulkomaanmatkoineen ja opiskeluineen. (m.t., s. 268-269.)  

 

Mikä sitten olisi hedelmällinen vanhuuteen liittyvä tutkimuksen aihe? Lukiessani 

sanomalehdistä yleisönosaston kirjoituksia huomasin, että useita ihmisiä huolestuttaa 

ikääntyvien omaistensa ja tuttaviensa hyvinvointi. Silmääni pisti se, että yhä edelleen 

suurin osa ikääntyviin liittyvä puhe on sävyltään negatiivista, erilaisten sairauksien ja 

toimintakyvyttömyyden värittämää. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että useilla eri 

tahoilla ollaan huolissaan siitä, mihin kaikki ikääntyvät ihmiset saadaan asumaan ja kuinka 

heidän hoitonsa onnistutaan järjestämään - ja ennen kaikkea: mistä kaikkeen tähän saadaan 

rahat?  

 

Vaaraman ja Ollilan (2008) mukaan väestön ikääntymisen myönteisistä puolista 

keskustellaan Suomessa vähän, mutta esimerkiksi Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan 

”hopeamarkkinoiden” (Silver markets), eli ikääntyville suunnattujen markkinoiden 

synnyttävän jopa viisi miljoonaa uutta työpaikkaa maassa vuoteen 2020 mennessä useille 

eri aloille, kuten esimerkiksi kauneudenhoidon, terveydenhuollon ja vapaa-ajan aloille 

(m.t., s. 131.) Kiinnostuinkin pohtimaan vanhuuteen liittyviä positiivisia asioita, ja 

hyvinvointi ja siihen vaikuttaminen on mielestäni yksi erityisen positiivinen näkökulma. 

Tämän tutkimuksen voidaankin nähdä kuuluvan positiivisen psykologian alaan. 

Positiivinen psykologia on psykologian suuntaus, joka tutkii ihmisen vahvuuksia ja 

erilaisia keinoja, joiden avulla ihmisen hyvinvointia voidaan edistää. Positiivinen 

psykologia pyrkii ongelmakeskeisen lähestymistavan sijasta keskittymään vahvuuksiin, eli 
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toisin sanoen positiivinen psykologia pyrkii siis nostamaan esiin sen, millä tavoin ihmisen 

vahvuuksia ja hyveitä voisi edistää. (Ojanen, 2007, s. 9.)  

 

Tämän opinnäytetyön kohteena on vanhusten subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen 

tutkiminen. Tarkoituksenani on tutkia tässä opinnäytetyössä siis sitä, 1) mitkä tekijät ovat 

liitoksissa vanhusten hyvinvoinnin kokemuksiin sekä sitä, 2) millaisia yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia löytyy ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksissa sukupuolten välillä? Kuten 

jo aikaisemmin toin esiin, vanhuus aiheena on tänä päivänä entistä ajankohtaisempi, sillä 

väestö ikääntyy aiempaa nopeammin. Nykyisten arvioiden mukaan teollistuneissa maissa 

vanhojen, eli yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vuodesta 2006 vuoteen 2030 yli 

puolella nykyisestä (Powell, 2009, s. 99). 

 

Tämä pro gradu-tutkielma on laadullinen tutkimus. Tarkoituksenani on tuoda esiin 

vanhusten omia käsityksiä ja kokemuksia hyvinvoinnista. Työssäni on 

kasvatuspsykologinen viitekehys. Kasvatuspsykologia tieteenä tutkii ihmisen kasvua ja 

kehitystä sekä niiden edellytyksiä. Tämän työn kasvatuspsykologinen viitekehys ilmenee 

siten, että vanhuuden ymmärretään olevan yhden ihmisen elämänkaareen kuuluva 

kehitysvaihe muiden joukossa. Vanhuus kehitysvaiheena nähdään siis potentiaalisena 

kasvun paikkana yksilölle.  

 

Työni jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen, teoreettiseen viitekehykseen, empiirisen osioon 

sekä tutkimuksen tulosten esittelyyn. Teoreettisessa viitekehyksessä hahmotan 

tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ja niiden taustoja. Tässä osiossa esittelen muun muassa 

työssäni vaikuttavan vanhuskäsityksen sekä kerron suomalaisesta vanhuudesta. 

Tarkastelun kohteena on myös hyvinvoinnin käsite. Tässä kappaleessa luon myös 

katsauksen aikaisemmin samasta aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimukseni toisessa 

osassa keskityn tutkimukseni empiirisen osioon, eli käyn läpi tutkimuksen taustaa ja 

tutkimuksessani käytettyjä metodeja. Lisäksi kerron myös, kuinka tutkimusaineisto on 

kerätty ja analysoitu sekä esittelen tutkimukseni keskeiset tulokset. Viimeisessä osa-

alueessa teen yhteenvedon tutkimustuloksistani ja esitän pohdinnan.  
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2. KÄSITYKSIÄ VANHUUDESTA 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimukseni keskeisiä käsitteitä sekä muodostan tutkimustani 

ohjaavan teoreettisen viitekehyksen 

2.1. Kuka on vanha? 

Vanhuus on yksi ihmisen kehitysvaiheista ja samalla se on myös elämänkaaren viimeinen 

vaihe. Vanhuuden ja keski-iän välillä ei ole olemassa mitään tarkkaa rajaa, joten tämän 

elämänvaiheen tarkkaa alkamisajankohtaa on hankala määritellä tarkasti. Ihmiset myös 

vanhenevat yksilölliseen tahtiin. Määritelmiä vanhuuden alkamiselle on erilaisia, ja niistä 

riippuen vanhuuden voidaan nähdä alkavan myös eri ikävaiheissa. 

 

Vanhuuden määrittelyyn vaikuttaa vallalla oleva vanhuskäsitys, eli se, mitä vanhuudella ja 

vanhenemisella ymmärretään. Esimerkiksi Saksassa määriteltiin 1800-luvulla eläkeiän 

alkavan 65-vuotiaana, ja ilmeisesti juuri tästä syystä vanhuuden on usein nähty alkavan 

ihmisen siirryttyä eläkkeelle. (Koskinen, 1998, s. 15). Myös esimerkiksi Powellin (2009) 

mukaan vanhuus alkaa 65-vuotiaana. Perinteisen vanhuuden määritelmän lisäksi hän 

käyttää myös käsitettä ”vanhimmista vanhimmat” yli 85-vuotiaista. (m.t., s. 99.) 

Vanheneminen on sekä biologinen että sosiaalinen prosessi, joka Airaksisen (2002) 

mukaan kestää ainakin kymmenen vuotta ja jonka aikana ihmisen vanheneminen joutuu 

erityisen tarkkailun kohteeksi. Tämän prosessin jälkeen ihmisen tulee myöntää olevansa 

vanha. (Oma-aloitteinen lausunto, 2004, s. 6; Airaksinen, 2002, s. 44.) 

 

Vanhuuden määrittelyt ovat erilaisia riippuen kulttuurista ja ajasta. Esimerkiksi vanhuuden 

määrittely on ollut länsimaisessa teollisessa yhteiskunnassa vanhuutta ja vanhenemista 

medikalisoivaa, eli vanhuus ja vanheneminen on nähty lähinnä lääketieteellisinä 

ongelmina. 1800-luvun lopulla teollisen tuotannon syrjäyttäessä ikääntyvää työvoimaa 

eläkkeelle siirtyville kehitettiin vanhuuseläkejärjestelmät turvaamaan toimeentuloa. Nämä 

edellä mainitut seikat osaltaan vaikuttivat siihen, että teollisen yhteiskunnan 

vanhuskäsityksessä korostuivat esimerkiksi köyhyys, syrjäytyneisyys ja raihnaisuus. Myös 

vanhusten näkeminen homogeenisena joukkona kuuluu teollisen yhteiskunnan 

vanhuuskäsitykseen, kuten myös se, että vanhat ihmiset ovat passiivisia palvelujen 

käyttäjiä, jotka vetäytyvät aktiivisesta yhteiskuntaelämästä kotiin. Vanhusten nähtiin myös 
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olevan vaativia ja itsekkäitä ja olevan eräänlaisena huoltorasitteena työikäisille. (Koskinen, 

Aalto, Hakonen ja Päivärinta, 1998, s. 19-20.)  

 

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa tapahtui kuitenkin muutos vanhuuden määrittelyssä ja 

silloin alkunsa sai niin kutsuttu ”uusi vanheneminen”. Uuden vanhuuden synty johtuu 

modernista yhteiskunnasta postmoderniin yhteiskuntaan siirtymisestä ja vanhuuden 

määritelmän pirstaloitumisesta. Vanhuus ja sen määritelmä on siis muuttunut ajan 

kuluessa. Nykyisin vanhuuden lisäksi puhutaan myös esimerkiksi kolmannesta iästä sekä 

seniorikansalaisista. (Koskinen, Aalto, Hakonen ja Päivärinta., 1998, s. 13-16; Lipponen, 

2004, s. 23.) 

 

Yhteiskunnat arvottavat vanhuutta eri tavoilla. Esimerkiksi nyky-yhteiskunnalle on 

tyypillistä jatkuva nuoruuden tavoittelu. Airaksinen (2002) puhuu vanhuuden 

kieltämisestä. Hänen mukaansa vanhuuden kieltämistä on kahdenlaista, sekä sisäistä että 

ulkoista. Airaksinen tarkoittaa vanhuuden sisäisellä kieltämisellä sitä, että kun 

kulttuurisesti määritellään vanhuuden alkavan tietyllä elämän vuosikymmenellä, niin 

ihminen yrittää venyttää keski-ikänsä kestämään niin pitkälle kuin mahdollista. Näin 

ihminen pääsee lähelle määriteltyä vanhuuden alkamisikää ilman, että hän on omaksunut 

vanhuksen arvoja tai elämäntapaa. Ulkoisella vanhuuden kieltämisellä puolestaan 

tarkoitetaan sitä, että vanhuuden alkamisen rajaa siirretään mahdollisimman pitkälle. 

Airaksinen toteaa, että mikäli joitakin vuosia sitten 50-vuotias oli vanhus, niin nykyisin on 

useita 70-vuotiaita, jotka taistelevat voitokkaasti vanhuuden määrittelyä vastaan. (m.t., s. 

44-45, 54.) 

 

Jälkiteollisen vanhuuskäsityksen, eli niin sanotun ”uuden vanhuuden” määritelmä poikkeaa 

edeltäjästään. Esimerkiksi vanhusten rooli on muuttunut jälkiteollisessa 

vanhuuskäsityksessä. Vanhukset ovat muuttuneet aikaisemman näkemyksen mukaisista 

passiivisista palveluiden käyttäjistä aktiiviseksi yhteiskuntaan osallistujiksi, jotka toimivat 

esimerkiksi muun muassa vapaaehtoistehtävissä tai vaikkapa erilaisissa yhdistyksissä. 

Nykyisin vanhukset on alettu nähdä aikaisemmasta käsityksestä poiketen heterogeenisena 

ryhmänä, jonka sisällä on suurtakin vaihtelua. Vanhus-käsitteen alle mahtuu useita 

keskenään erilaisia ihmisiä ja elämänkohtaloita. Jälkiteollisen vanhuskäsityksen 

näkemyksessä korostuvat psykososiaaliset ja sosiokulttuuriset seikat sairauksien ja 

raihnaisuuden sijasta. (Koskinen, Aalto, Hakonen ja Päivärinta, 1998, s. 19-20.)  
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Peter Laslett (1995) on tehnyt tunnetuksi kolmannen ja neljännen iän käsitteitä. Koskisen 

ja Riihiahon (2007) mukaan kolmannesta iästä on alettu puhua jo 1950-luvulla Ranskassa. 

Kolmannella iällä tarkoitetaan aikaa työstä pois jättäytymisen ja varsinaisen vanhuuden 

välillä, eli aikaa, jolloin useimmat ikääntyvät ovat vielä hyvässä kunnossa. Kolmas ikä 

nähdään mahdollisuutena keskittyä vihdoin itseensä, sillä tässä vaiheessa lapset ovat jo 

lähteneet kotoa ja ikääntyvien toimintakyky ja varallisuus ovat hyvät. Keskustelu 

kolmannesta iästä on liittynyt juuri edellä mainittuun jälkiteolliseen vanhuuskäsitykseen ja 

sen muuttamisesta positiivisempaan suuntaan. Tällä keskustelulla pyrittiin pääsemään 

eroon perinteisestä näkemyksestä, jonka mukaan vanhuus on negatiivinen elämänvaihe. 

Neljännen iän, eli varsinaisen vanhuuden nähdään puolestaan alkavan noin 80-85 vuoden 

iässä. Tähän ikävaiheeseen liitetään riippuvaisuus muista ja toimintakyvyn huononeminen.  

(Laslett, 1995, s. 50; Koskinen, 2004, s. 31-32; Koskinen & Riihiaho, 2007, s. 46.) 

 

Kolmannen ja neljännen iän lisäksi nykyisin puhutaan myös viidennestä iästä. Viidennellä 

iällä puhuttaessa tarkoitetaan iäkkäitä, jotka asuvat laitoksissa oman kotinsa sijasta. (Laine, 

Sinko ja Vihriälä, 2009 s. 80.) Omassa tutkimuksessani keskityn siis tutkimaan kahta 

edellä mainittua ryhmää, eli sekä kolmas –että neljäsikäläisiä, sillä tutkimusjoukkoni 

koostuu yli 70-vuotiaista naisista ja miehistä.  

2.2. Suomalainen vanhuus murroksessa 

Vanhuus on tänä päivänä ajankohtainen ilmiö sekä Suomessa että muualla maailmassa. 

Erityisesti Suomessa, sillä Suomessa ja Japanissa väestöt ikääntyvät nopeimmalla tahdilla 

koko maailmassa. Suomalaisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt jo 1800-luvulta 

lähtien. Ikääntyneiden eliniän piteneminen on puolestaan alkanut viimeisten 

kolmenkymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi 1970-luvulla 65-vuotiaan miehen 

keskimääräinen elinikäodote oli 11 vuotta, kun eliniän odote nousi 2000-luvun alussa jo 15 

vuoteen. (Luoma, Räty, Moisio, Parkkinen, Vaarama ja Mäkinen, 2003, s. 7.) Yli 80-

vuotiaiden määrä on viisinkertaistunut Suomessa viiden viimeisen vuoden aikana, ja 

tuoreimpien tilastojen mukaan yli 80-vuotiaita on koko väestöstä yli 250 000 (Tilasto 

Suomen eläkkeensaajista, 2011, s. 70.) Niin kutsuttujen suurten ikäluokkien eläkkeelle 

jääminen on alkanut vuoden 2010 tienoilla. 
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Koskinen (2004) toteaa, että suomalaisista vanhuksista noin kolmannes vanhenee 

myönteisesti. Tällä hän tarkoittaa sitä, että toisille vanheneminen ja vanhuus näyttäytyvät 

kielteisinä ilmiöinä, kun toisille ne taas ovat positiivinen ilmiö. Ihmisiä löytyy myös näiden 

ääripäiden väliltä. Suurella osalla on siis tiivis sosiaalinen verkosto, taloudellinen tilanne ja 

koettu terveys on hyvä ja minäidentiteetti on vahva. Kuitenkaan kaikkien kokemukset 

vanhenemisesta eivät ole yhtä myönteisiä, sillä noin kolmannekselle vaikeudet kasautuvat 

ja he syrjäytyvät usealta elämän osa-alueelta. (m.t., s 25-26.) 

 

Suomessa oli vuonna 2010 yhteensä lähes 700 000 yli 70-vuotiasta eläkkeensaajaa (Tilasto 

Suomen eläkkeensaajista, 2011, s. 83). Tämän ikäryhmän asumisolosuhteet sekä 

siviilisääty poikkeavat työikäisten ihmisten vastaavista olosuhteista. Useat iäkkäät ovat 

jääneet leskiksi, ja iäkkäistä erityisesti vanhat naiset. Rantalan (2013) mukaan vuonna 

2008 Suomessa leskiä oli yhteensä 276 000, joista suurin osa, lähes yhdeksän kymmenestä, 

oli yli 65-vuotiaita. Iäkkäiden leskien epätasaiseen sukupuolijakaumaan on syynä miesten 

lyhyempi elinikä, joka näkyy tilastossa selvästi, sillä suuri enemmistö leskistä on naisia. 

(m.t., s. 101.) 

 

Eläkeläisten asumiseen vaikuttavia tekijöitä on erilaisia, kuten esimerkiksi se, kuinka 

paljon he tarvitsevat palveluja tai hoivaa (Laine, Sinko & Vihriälä, 2009, s. 93). Tilastojen 

valossa määrällisesti suuri osa suomalaisista ikäihmisistä, noin kolme neljästä asui 2000-

luvun alussa taajamissa. Kun aikaisemmin vanhat ihmiset keskittyivät eteläiseen Suomeen, 

niin nykyinen tilanne on se, että väestön vanheneminen näkyy maan itä- ja pohjoisosissa. 

Etelä-Suomen kasvukeskuksissa ja muissa muuttovoittokaupungeissa puolestaan vanhoja 

ihmisiä on suhteellisesti vähemmän, sillä tyypillisesti työikäiset muuttavat töiden perässä 

kasvukeskuksiin. (Luoma et al., 2003, s. 30; Colpaert, Muilu ja Rusanen, 2002.) 

Fogelholmin (2001) mukaan suuri osa iäkkäista asuu omassa kodissaan, ja vain noin viisi 

prosenttia kaikista vanhuksista asuu erilaisissa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa 

laitoksissa. (m.t., s. 202.)  

 

Laineen, Sinkon. ja Vihriälän (2009) mukaan asumispaikan valintaan vaikuttaa alle 75-

vuotiaiden ikäryhmässä se, että lähistöllä asuu esimerkiksi sukulaisia tai ystäviä. Yli 75-

vuotiailla tuttujen ihmisten merkitys asuinpaikkaa valitessa vähenee, ja tilalle tulevat muun 

muassa esteettömyys, kuten hissin käytön mahdollisuus, tuttu ympäristö sekä palvelujen 

läheisyys. Useat ikäihmiset ovat kotoisin maaseudulta, ja paljon on ollut keskustelua siitä, 
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kuinka moni ikäihminen muuttaa takaisin synnyinseudulleen eläköitymisen kynnyksellä. 

Todellisuudessa määrä ei ole läheskään niin suuri kuin mitä on odotettu, vaan 

pikemminkin niin sanottu paluumuutto kohdistuu pienempiin kaupunkeihin palveluiden 

äärelle lähelle entistä kotiseutua. Myös eläkeläisten muuttaminen erilaisiin ikääntyneiden 

asuinyhteisöihin tullee lisääntymään varallisuuden ja yksilöllisyyttä korostavan 

elämäntyylin lisääntyessä. (m.t., s. 90-92.)  

 

Suomessa ikäihmisten pääasiallisena tulolähteenä toimivat erilaiset eläkkeet. 

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä Suomessa 63-68 vuoden ikäisenä. Vanhuuseläke koostuu 

joko työ- tai kansaneläkkeistä tai molemmista edellä mainituista. Pääosa maksetuista 

eläkkeistä on työeläkkeitä, jotka määräytyvät aikaisempien palkkatulojen perusteella. 

Mikäli eläkkeenhakijalle ei ole kertynyt työeläkettä, tämän on mahdollista saada 

Kansaneläkelaitoksen maksamaa kansaneläkettä. Vuodesta 2011 alkaen on ollut 

mahdollista saada myös takuueläkettä. Takuueläkettä voi saada henkilö, jonka kaikki 

yhteenlasketut eläkkeet jäävät pienemmäksi kuin minimiksi määritelty takuueläke. 

Käytännössä tämä tarkoittaa alle 730 euroa kuukaudessa. (Kansaneläkelaitos, 2013, s. 1-3; 

Tilasto Suomen eläkkeensaajista, 2011, s. 20.) Edellä mainittujen etujen lisäksi leskillä on 

myös mahdollisuus saada leskeneläkettä. Leskeneläkkeen määrän suuruuteen vaikuttavat 

erilaiset tekijät, kuten esimerkiksi lesken omat eläketulot. (Takala, 2013, s. 18.) 

 

Suomalaisten eläkeläisten varallisuus on koostunut näihin päiviin saakka tyypillisesti 

velattoman omistusasunnon sekä kesämökin omistamisesta. Heidän mukaansa 

tulevaisuudessa tilanne muuttunee siten, että tulevilla eläkeläisillä on omistusasuntojen 

sijasta enemmänkin finanssivarallisuutta, eli talletuksia ja arvopapereita. Varallisuutta on 

aiempaa enemmän, mutta vaikuttaa siltä, että suomalaiset ikäihmiset eivät ole kovin 

halukkaita käyttämään varojaan, sillä eri ikäryhmien kulutuksen ja tulojen tarkastelun 

avulla huomataan, että eläkkeelle jäädessään ihmiset rupeavat kuluttamisen sijasta 

säästämään enemmän kuin aikaisemmin. Varallisuus kasvaa ja kuluttaminen sen sijaan 

vähenee. (Kiander, Riihelä, ja Sullström, 2004, s. 105-106.) Kuinka sitten käy kaavailluille 

”hopeamarkkinoille” (Silver markets), mikäli tulevaisuuden eläkeläiset eivät ole halukkaita 

kuluttamaan varallisuuttaan erilaisiin palveluihin? Ilmiötä voidaan selittää esimerkiksi 

sillä, että eläkeläisten säästämis- ja kulutustavat voidaan nähdä johtuvan siitä, että aina 

näihin päiviin asti suomalaista elämäntapaa ovat leimanneet puute ja niukkuus, mistä 

johtuen ihmiset ovat omaksuneet säästäväisen elämäntavan. Tilanne voi hyvinkin muuttua, 
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kun kulutusyhteiskunnan kasvatit, eli 1950- ja 1960-luvuilla syntyneet ja sitä nuoremmat 

saavuttavat eläkeiän. (Laine, Sinko ja Vihriälä, 2009, s. 87.) 

 

Pynnösen (2011) mukaan yhteiskuntaan on kehittymässä entistä aktiivisempi ikäihmisten 

sukupolvi. Näille ikäihmisille tärkeitä asioita elämässä ovat esimerkiksi sosiaaliset suhteet, 

oma hyvinvointi ja myös kodin ulkopuolinen elämä. Nykyeläkeläiset ovat aktiivisia, sillä 

he toimivat muun muassa vapaaehtoistyössä, erilaisissa järjestötehtävissä ja varsinkin 

nuoremmat eläkeläiset ovat aika ajoin myös työelämän käytettävissä. Eläkeläiset ovat 

myös aikaisempaa paremmin koulutettuja. Ikääntyneillä on siis halukkuutta sekä 

voimavaroja ja mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan. Luonnollisesti iän karttuessa ja 

samalla yleensä myös terveydentilan heikkenemisen vuoksi osallistuminen kodin 

ulkopuolisiin aktiviteetteihin vähenee, mutta keskimäärin aikaisempaan verrattaessa 

ikäihmiset ovat aktiivisempia kuin aikaisemmin. (m.t., s. 10, 14-15.) 

2.3. Sukupuolen vaikutus ikääntymiseen 

Tutkimukseni kannalta toinen keskeinen teema on tutkia sitä, ovatko ikäihmisten 

hyvinvoinnin kokemukset keskenään samankaltaisia, vai onko hyvinvoinnin kokemuksissa 

eroja. Yksi tärkeä tekijä mahdollisten eroavaisuuksien taustalla on sukupuoli. Iäkkäät 

ihmiset ovat ylipäätään heterogeeninen ryhmä, eli heitä ei voi niputtaa yhteen. Lisäksi 

aikaisemmissa tutkimuksissa on ilmennyt joitakin eroavaisuuksia naisten ja miesten 

hyvinvoinnin kokemiseen liittyen. Tällaisilla seikoilla voi olla merkitystä useampaankin 

tutkimuksessani käsiteltyyn elämän osa-alueeseen. Tiihonen (2006) toteaa, että sukupuoli 

on tärkeä näkökulma ikääntymiseen ja se pitäisikin aina huomioida (m.t., s. 2). Wrayn 

(2006) mukaan naissukupuoli vaikuttaisi eri tutkimusten valossa hyvinvoinnin kokemiseen 

negatiivisesti, sillä iäkkäillä naisilla on suurempi riski kokea vanhenemisen tuomia 

kielteisiä asioita, kuten esimerkiksi materiaalisia rajoituksia, terveysongelmia ja leskeyttä 

(m.t., s. 6). 

 

Naisten ikääntymiseen liittyy vielä nykyisinkin taloudellista riippuvuutta. Riippuvuus 

johtuu siitä, että useat nyt iäkkäät naiset ovat voineet olla kotona hoitamassa lapsia, tai 

mikäli he ovat olleet töissä, työtehtävät ovat harvoin olleet sosiaalisesti tai taloudellisesti 

arvostettua. (Palomäki, 2004, s. 27.) Ahosen ja Bach-Othmanin mukaan (2009) Suomessa 

on ollut korkea naistyöllisyys, sillä aikavälillä 1980-2005 naisten työllisyys on ollut yli 
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65%, kun taas esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa työllisyys on ollut hyvin matala. 

Tästä huolimatta suomalaisilla eläkkeellä olevilla naisilla on varsin korkea köyhyysriski 

verrattaessa samanikäisiin suomalaisiin miehiin, vaikka työura olisikin yhtä pitkä. 

Tutkimuksessaan he huomasivat, että köyhyysriski on olennaisesti liitoksissa yksinasuvien 

eläkeläisten toimeentulovaikeuksiin, ja että eläkeikäisillä naisilla yksinasuminen on 

huomattavasti yleisempää kuin samanikäisillä miehillä. Köyhyysriskiin vaikuttavat edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi muun muassa se, asuuko eläkeikäisen kanssa samassa 

taloudessa nuorempi vai vanhempi henkilö, sekä se, onko samassa taloudessa asuva 

työelämässä. (m.t., s. 5, 18-20)  

 

Aikaisempien tutkimusten valossa (kts. esim. Vaarama & Kaitsaari, 2002) hyvinvointiin 

negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat juuri naissukupuoli ja korkea, yli 75 vuoden ikä 

sekä yksin asuminen. Tutkimusten mukaan juuri 75 vuotta täyttäneet naiset olivat 

pienituloisimpia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että iäkkäät naiset ovat tyypillisesti 

matalasti koulutettuja erityisesti maaseudulla, ja näin ollen heidän käytössään oleva 

varallisuus on pienempi kuin korkeammin koulutetuilla tai pariskunnilla. (Vaarama & 

Kaitsaari, 2002, s. 127.) Mitä vanhempi nainen on, sitä todennäköisemmin hän on leski, 

sillä lähes yhdeksän kymmenestä yli 70-vuotiaasta leskestä on naisia (Tilasto Suomen 

eläkkeensaajista, 2011, s. 93). Leskeyteen vaikuttavia tekijöitä on kaksi, eli naisten pitempi 

elinikä ja se, että naiset tyypillisesti ovat menneet naimisiin itseään vanhempien miesten 

kanssa. Hän mainitsee myös, että aikaisempien tutkimusten valossa tarkasteltuna iäkkäät 

naiset eivät tavallisesti mene puolison kuoltua uudelleen naimisiin, vaan he keskittyvät 

lähinnä hoitamaan ystävyyssuhteistaan. Miehillä puolestaan uudelleen avioituminen on 

melko tavallista puolison kuoltua. (Palomäki, 2004, s. 27.) 

 

Ikääntyneitä naisia ja miehiä verrattaessa esiin nousevat edellä mainitut erot, eli iäkkäiden 

naisten yksin asumisen yleisyys sekä iäkkäiden naisten miehiä huonompi taloudellinen 

tilanne. Uotila (2011) on tutkinut iäkkäiden kokemuksia yksinäisyydestä. Hänen mukaansa 

suuri osa tutkijoista on tullut siihen tulokseen, että iäkkäät naiset kokevat olevansa 

yksinäisempiä kuin iäkkäät miehet. Selityksenä tähän on edellä mainittu yksin asuminen. 

Kuten edellä mainittiin, naiset usein vaalivat ystävyyssuhteitaan puolison kuoleman 

jälkeen, mutta yksinäisyyden kokemuksia luultavasti lisää iäkkäillä naisilla se, että jo useat 

ystävät voivat olla kuolleita tai muuten huonossa kunnossa. (m.t., s. 29.) Miesten eliniän 

odote pitenee koko ajan. Tämä tullee heijastumaan myös suoraan siihen, että 
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tulevaisuudessa yksin asuvien naisten osuus vähenee ja vastaavasti vanhojen avioparien 

määrä lisääntyy. (Karisto, 2004, s. 101.) 
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3. ERILAISIA NÄKEMYKSIÄ HYVINVOINNISTA 

Hyvinvointi on ilmiönä ja käsitteenä laaja-alainen eikä sitä voida määritellä tyhjentävästi 

tai yksiselitteisesti. Sitä voidaan lähestyä esimerkiksi aiempien teorioiden tai määritelmien 

avulla. Yksi tapa määritellä hyvinvointia on stipulatiivinen määrittely. Stipulatiivisella 

määrittelyllä tarkoitetaan sitä, että joka kerta määritellään erikseen, mitä hyvinvoinnilla 

kyseisessä tapauksessa tarkoitetaan. Yleensä tällaisissa tutkimuksissa ei etsitä uudenlaisia 

lähestymistapoja, vaan pikemminkin pitäydytään jo olemassa olevien hyvinvoinnin 

määrittelyissä ja osa-alueissa. (Siltaniemi, Perälahti, Eronen ja Londén, 2007, s. 9-10.)  

 

Hyvinvointi tutkimuskohteena voidaan määritellä perinteisesti joko resurssilähtöisen tai 

tarvelähtöisen orientaation avulla. Resurssiteoreettisessa lähestymistavassa hyvinvointi 

nähdään muodostuvan yksilöllä käytössä olevista resursseista. Tässä lähestymistavassa 

keskitytään toisin sanoen niihin erilaisiin tekijöihin, joiden avulla yksilö voi muodostaa 

hyvän elämän. Tarveteoreettisessa lähestymistavassa hyvinvoinnin nähdään puolestaan 

muodostuvan tarpeiden tyydyttymisestä, eli kyse on siitä, kuinka hyvin tai miten erilaiset 

perustarpeet ovat tyydyttyneet. (m.t., 2007, s. 10.) Edellä mainittu resurssiteoreettinen 

näkökulma oli pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksessa pitkään hallitsevana, mutta sitä 

kritisoitiin voimakkaasti siitä, että se mittaa hyvinvointia ainoastaan objektiivisilla 

mittareilla unohtaen kokonaan ihmisten omat, subjektiiviset kokemukset hyvinvoinnista 

(Tuominen, 2008, s. 14). 

 

Myös Allardt (1976) on määritellyt hyvinvoinnin käsitettä. Allardtin mukaan hyvinvointi 

on tila, jossa yksilö voi tyydyttää tarpeitaan. Allardt toteaa myös, että tyydytetyn tarpeen 

voi ymmärtää myös eräänlaisena resurssina, jolloin tyydytetty tarve voi antaa yksilölle 

mahdollisuuden tyydyttää myös muita tarpeitaan. Allardtin mukaan hyvinvoinnin käsite 

voidaan jakaa kolmeen eri tarveluokkaan, joita ovat elintaso (Having), yhteisyyssuhteet 

(Loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (Being). Elintasolla Allardt tarkoittaa yksilön 

omistamia tai hallitsemia resursseja, joiden avulla yksilö voi tyydyttää tarpeitaan. Tällaisia 

resursseja voivat olla esimerkiksi tulot ja koulutus. Yhteisyyssuhteissa on puolestaan kyse 

siitä, kuinka yksilö käyttäytyy suhteessa muihin ihmisiin, kuten esimerkiksi perhe- ja 

ystävyyssuhteisiinsa. Itsensä toteuttamisessa puolestaan on kyse siitä, mitä yksilö on 

suhteessa yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksilöllä on esimerkiksi 
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mielenkiintoista vapaa-ajan toimintaa, poliittisia resursseja ja että hän nauttii muiden 

arvostusta. (m.t., s. 21, 36-38, 40, 42-43, 50.) 

 

Hyvinvoinnin käsitettä voidaan lähestyä myös kahden erilaisen tradition avulla. Decin ja 

Ryanin (2008) mukaan hyvinvoinnin käsite voidaan jakaa kahteen keskenään erilaiseen 

hyvinvoinnin määritelmään, joita ovat hedonistinen hyvinvoinnin traditio ja eudaimoninen 

hyvinvoinnin traditio (m.t., s. 1). Näillä hyvinvoinnin traditioilla on pitkät perinteet, sillä 

ne perustuvat antiikin filosofien näkemyksiin hyvästä elämästä. (Ryan & Deci, 2001, s. 

143, 145.) Ensimmäisessä kappaleessa esitellään Ed Dienerin (2006) näkemystä yksilön 

subjektiivisesta hyvinvoinnista, joka pohjatuu hedonismiin. Jälkimmäisessä kappaleessa 

puolestaan tarkastellaan vastakkaiseen näkemykseen eli eudaimonismiin pohjautuvia 

käsityksiä hyvinvoinnista Ryffin (1989) ja Keyesin (1998) mallien avulla.  

3.1. Onnellisuus ja tyytyväisyys hyvinvoinnin edellytyksinä  

Hedonisen hyvinvoinnin näkemyksen taustalla on ajatus, jonka mukaan elämän 

tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman paljon erilaisia mielen ja kehon nautintoja. 

Maksimoimalla nautintojen määrän yksilö voi elää hyvää elämää. Tämän ajatuksen esitti jo 

300-luvulla ennen ajanlaskua kreikkalainen filosofi Aristippus, ja hänen ajatuksillaan on 

ollut monia seuraajia Hobbesista de Sadeen. (Ryan & Deci, 2001, s. 144; Waterman, 

Schwartz ja Conti, 2008, s. 42.) Esimerkkinä hedonisen näkemyksen mukaisesta 

hyvinvoinnista voisi olla se, että yksilö kokee saavansa jostakin toiminnasta mielihyvää. 

 

Yksi tunnetuimmista hedonistisen hyvinvointitradition edustajista on Ed Diener. Diener 

(2006) on kehittänyt subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen (subjective well-being, SWB). 

Hänen mukaansa subjektiivinen hyvinvointi voidaan ymmärtää eräänlaisena 

sateenvarjokäsitteenä, joka muodostuu eri tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi 

positiiviset ja negatiiviset arviot, joita ihmiset tekevät omasta elämästään ja sen 

tapahtumista sekä esimerkiksi olosuhteista, joissa he elävät. Tällaisia ihmisten tekemiä 

arvioita ovat esimerkiksi yksilön kokemus siitä, mitkä asiat tuottavat hänelle positiivisia tai 

negatiivisia tunteita tai vaikkapa yksilön kokema onnellisuus. Myös tyytyväisyys omaan 

elämään ja sen eri osa-alueisiin kuten myös elämänlaatu voidaan ymmärtää tällaisiksi 

arvioiksi. Yksilön subjektiivinen hyvinvointi on aina jossain määrin sidoksissa yksilön 

elämään vaikuttaviin olosuhteisiin, mutta olosuhteiden ja erilaisten elämäntapahtumien 
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lisäksi subjektiivisen hyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat myös yksilön asenteet ja 

erilaiset arvot, eli toisin sanoen se, kuinka yksilö suhtautuu näihin olemassa oleviin 

olosuhteisiin. (m.t., 2006, s. 399.)  

 

Erilaisilla tunteilla on siis Dienerin (2006) mukaan suuri merkitys yksilön subjektiiviselle 

hyvinvoinnille. Positiivisilla tunteilla tarkoitetaan miellyttäviä tunteita ja mielialoja, kuten 

vaikkapa iloa. Nämä positiiviset tunteet ovat osa subjektiivista hyvinvointia, sillä ne 

kuvastavat yksilön suhtautumista sellaisiin tapahtumiin, joiden avulla yksilö voi huomata 

oman elämänsä kulkevan toivottuun suuntaan. Negatiivisiin tunteisiin sisältyvät 

epämiellyttävät mielialat ja tunteet. Niihin voidaan lukea myös negatiivinen suhtautuminen 

erilaisiin elämässä tapahtuviin muutoksiin, kuten esimerkiksi olosuhteisiin tai 

terveydentilaan. Negatiivisia tunteita ovat esimerkiksi viha, turhautuminen ja stressin 

kokeminen. Joitakin negatiivisia tunteita on kuitenkin odotettavissa kaikkien elämässä, ja 

niillä voidaan ymmärtää olevan oma tehtävä, eli ne osoittavat yksilölle tämän elämän 

kulkevan kohti epätoivottua päämäärää. (m.t., s. 400.)  

 

Onnellisuus-käsitteellä on monia eri merkityksiä niin tieteellisessä kielessä kuin 

arkikielessäkin. Kontekstista riippuen sillä voidaan tarkoittaa useaa eri asiaa, kuten 

vaikkapa yleistä positiivista mielialaa tai tekijöitä, jotka tekevät ihmisen onnelliseksi. 

Elämäntyytyväisyys puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka yksilö määrittelee oman elämänsä 

kokonaisuudessaan. Elämä-käsite voi tässä tapauksessa tarkoittaa yksilön elämää 

syntymästä saakka tai vaihtoehtoisesti se voi tarkoittaa myös jotain tiettyä rajattua 

ajanjaksoa. Yksilön tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin kuten vapaa-aikaan tai 

sosiaalisiin suhteisiin saa erilaisia arvioita sen mukaan, kuinka tärkeitä ja iloa tuottavia ne 

ovat kullekin yksilölle. Elämänlaatu tarkoittaa puolestaan sitä, millaisia arvioita yksilöt 

antavat omasta elämänlaadustaan. Yleensä yksilöstä riippumattomat tekijät, kuten 

ympäristö tai käytettävissä olevat tulot vaikuttavat arvioon siitä, onko elämänlaatu hyvää 

vai huonoa. (m.t., s. 401.) 

 

Dienerin (2006) mukaan subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen sijasta usein käytetään 

myös pelkkää hyvinvoinnin käsitettä. Hänen mukaansa se johtuu siitä, että sillä halutaan 

välttää tieteellisen luotettavuuden kritiikki. Hän mainitsee myös, että vaikka subjektiivinen 

hyvinvointi tai pahoinvointi ovat jokaisen omia kokemuksia, niitä on siitä huolimatta 

mahdollista mitata luotettavasti. (m.t., s. 400.) Hedonisen tradition mukaista hyvinvoinnin 
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tasoa voidaan kuvata positiivisten ja negatiivisten tunteiden tasapainolla. Mitä enemmän 

tai pitempään yksilö kokee positiivisia ja miellyttäviä tunteita ja mitä vähäisempi 

puolestaan negatiivisten tunteiden määrä on, sitä paremmaksi nähdään yksilön hyvinvointi. 

Mikäli positiivisia tunteita on paljon ja negatiivisia tunteita vähän ja näiden lisäksi yksilö 

kokee olevansa tyytyväinen omaan elämäänsä, voidaan todeta, että tämän subjektiivinen 

hyvinvointi on korkea. (Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger ja van Rooy, 2008, s. 

182.; Ryan & Deci, 2008, s. 1.)  

 

Hedoninen lähestymistapa hyvinvointiin voidaan ymmärtää myös eri tavalla kuin tässä 

työssä tehdään. Tässä tutkimuksessa Dienerin kehittämän subjektiivisen hyvinvoinnin 

käsite ymmärretään hedonisena hyvinvointina. Hedonisen hyvinvoinnin voi ymmärtää 

myös Ryanin & Decin (2008) mukaan muodostuvan ainoastaan positiivisten ja 

negatiivisten tunteiden määrästä, eli mitä vähemmän negatiivisia tunteita yksilöllä on, sitä 

onnellisempi tämä myös on. Erona subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen mukaiseen 

näkemykseen on se, että esimerkiksi elämäntyytyväisyyttä ei oteta huomioon 

jälkimmäisessä. (m.t., s. 2.) 

3.2. Merkityksellinen ja toiminnallinen hyvinvointi 

Toinen, hedonistiselle traditiolle usein vastakohtana nähty hyvinvoinnin traditio on 

eudaimonismi. Eudaimonisen tradition puolestapuhujat eivät allekirjoita hedonistisen 

tradition mukaista ajatusta siitä, että hyvinvointi ja onnellisuus ovat keskenään 

synonyymeja. Myöskään hedonistisen näkemyksen mukainen mielihalujen noudattaminen 

ei johda eudaimonisen näkemyksen mukaan hyvinvoinnin määrän lisääntymiseen. 

Esimerkiksi Aristoteleen mukaan hedonistiset tarpeet ovat subjektiivisia mielihaluja, ja 

niiden hallitsematon noudattaminen on haitallista ihmisen kasvulle ja kehitykselle. Tämän 

aristoteelisen ajatuksen mukaan näiden mielihalujen noudattaminen johtaa vain 

hetkelliseen mielihyvään, kun taas todellista hyvinvointia puolestaan tuottaa ihmisluontoon 

kuuluvien ja perustavanlaatuisten tarpeiden tunnistaminen ja niiden täyttäminen. Näiden 

tarpeiden tunnistaminen ja täyttäminen tuottaa eudaimoniaa. (Ryan & Deci, 2001, s. 145.) 

Eudaimoniaa ei synny välttämättä helposti, sillä saavuttaaksen sitä yksilön on myös oltava 

valmis kärsimään joissakin tilanteissa (Shmotkin, 2011, s. 28). 
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Eudaimonisessa hyvinvoinnin traditiossa hyvinvoinnin nähdään muodostuvan siis 

muustakin kuin onnellisuuden itsestään. Ryan ja Deci (2001) esittelevät Watermanin 

(1993) ajatuksen siitä, kuinka eudaimoniaa syntyy. Hänen mukaansa eudaimoniaa syntyy 

sellaisissa olosuhteissa, jossa ihmiset ovat vahvasti sitoutuneet tärkeisiin arvoihinsa, ja 

voivat elää ja toimia sopusoinnussa niiden kanssa. Waterman on myös kehittänyt mittarin 

(PE, personal expressiveness,), jonka voi kääntää suomeksi henkilökohtaiseksi 

ilmaisukyvyksi. Tämän mittarin avulla hän on osoittanut, että PE ja hedonistiselle 

traditiolle tyypillinen nautinto korreloivat keskenään voimakkaasti, mutta siitä huolimatta 

ne ovat kaksi eri kokemusta, joiden välillä on selvä ero. Hedonistisen tradition mukainen 

nautinto liittyy enemmän täyttymyksen saavuttamiseen, kun taas PE on liitoksissa 

aktiviteetteihin, jotka edistävät henkistä kasvua ja kehitystä. (m.t., s. 146.) Ryan ja Deci 

(2008) mainitsevat, että eudaimonista hyvinvointia voisi kuvata se, että tehdessään jotakin 

merkityksellistä yksilö saa vahvan kokemuksen siitä, että kyseessä oleva toiminta on 

hänelle luontaista ja ”oikeaa” (m.t., s. 4). Eudaimonia on toisin sanoen siis toiminnallista 

hyvinvointia, sillä sitä muodostuu jonkin yksilölle itselleen merkityksellisen toiminnan 

myötä.  

 

Ryanin ja Decin (2001) mukaan hyvää elämää, jossa mielihyvä ja hyveellisyys yhdistyvät 

ja tuottavat yhdistyessään onnellisuutta. Eudaimoniaa eli aitoa hyvinvointia syntyy silloin, 

kun yksilö voi toteuttaa sellaisia tarpeita, jotka ovat välttämättömiä ihmisen kasvulle ja 

kehitykselle. Toisin kuin hedonisessa näkökulmassa hyvinvoinnin ei nähdä olevan siis 

synonyymi onnellisuuden kanssa. Kun hedonistisen ajattelutavan mukaan mielihyvää 

tuottavat tekijät muodostavat hyvinvointia, niin eudaimonisen näkökulman mukaan 

hyvinvointia lisäävät kaksi tekijää. Ensimmäinen tekijä on se, että yksilö toimii 

perusarvojensa mukaisesti ja toiseksi se seikka, että yksilöt ovat kokonaisvaltaisesti 

sitoutuneita kyseisiin arvoihinsa.. Tällaisten olosuhteiden toteutuessa vallitsee eudaimonia, 

ja ihmiset voivat tuntea todella elävänsä ja olevansa olemassa aitoina ja sellaisina kuin he 

todellisuudessa ovat. (m.t., s. 145-146.) 

 

Eudaimonisen hyvinvointitradition edustajat Ryff (1989) ja Keyes (1998) ovat kumpikin 

kehittäneet oman mallinsa eudaimonisen hyvinvoinnin kartoittamiseen. Näiden kahden eri 

mallin välinen ero on siinä, että Ryffin psykkisen hyvinvoinnin malli mittaa sitä, kuinka 

ihminen kokee oman toimintansa yksilönä, kun taas Keyesin malli mittaa yksilön 

kokemusta ryhmän osana. Ryffin malli psyykkinen hyvinvointi (psychological well-being) 
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muodostuu kuudesta eri osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat itsensä hyväksyminen (self-

acceptance), henkilökohtainen kasvu (personal growth), elämän tarkoitus (purpose in life), 

positiiviset ihmissuhteet (positive relations with others), autonomia (autonomy) ja 

ympäristön hallinta (enviromental mastery). (Keyes et al., 2008, s. 182.)  

 

Itsensä hyväksymisellä tarkoitetaan yksilön kykyä hyväksyä sekä itsensä että 

menneisyytensä. Itsensä hyväksyminen on tärkeää useista eri syistä, sillä kyvyllä hyväksyä 

itsensä on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi yksilön mielenterveyteen sekä itseilmaisun 

ja psyykkisen toimintakyvyn kannalta. Henkilökohtaisella kasvulla Ryff (1989) tarkoittaa 

sitä, että toimiakseen mahdollisimman täysipainoisesti yksilön tulee kasvaa ihmisenä. 

Itseilmaisu ja oman potentiaalin löytäminen ja toteuttaminen ovat tärkeitä ja keskeisiä osa-

alueita henkilökohtaisen kasvun saralla. Myös avoimuus uusille kokemuksille sekä uusiin 

haasteisiin tarttuminen elämän eri vaiheissa ovat keskeisiä. Elämän tarkoituksella 

ymmärretään, että yksilöllä on kokemus siitä, että hänen elämänsä on merkityksellistä ja 

sillä on tietty tarkoitus. Hänellä on esimerkiksi erilaisia tavoitteita ja päämääriä, jotka 

vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. (m.t., s. 1071.) 

 

Positiivisilla ihmissuhteilla puolestaan tarkoitetaan sitä, että yksilöllä on syvällisiä suhteita 

muihin ihmisiin. Kyvyllä solmia syvällisiä ihmissuhteita muiden kanssa voidaan nähdä 

kypsyyden kriteerinä ja kyvyllä rakastaa on positiivisia vaikutuksia yksilön 

mielenterveyteen. Autonomialla tarkoitetaan yksilön kykyä toimia itsenäisesti ja päättää 

itse omista asioistaan. Hän ei myöskään hae toisten hyväksyntää ja toimi ulkoa 

ohjautuvasti, vaan yksilön toimintaa ohjaavat tämän omat arvot. Myöskään uskomukset tai 

kollektiiviset pelot eivät rajoita häntä, vaan hän on kykenevä toimimaan itsenäisesti. 

Ympäristön hallinnalla tarkoitetaan yksilön kykyä hallita ja muokata ympäristöään omille 

psyykkisille olosuhteilleen sopivaksi. Yksilöön kyky muokata ympäristöä on positiivinen 

mielenterveyden piirre. Toisaalta ympäristön hallinnalla tarkoitetaan myös yksilön kykyä 

sopeutua erilaisiin ympäristöihin. (m.t., 1989, s. 1071.) 

 

Keyes (1998) on puolestaan kehittänyt mallin, jonka avulla voidaan mitata yksilön 

sosiaalista hyvinvointia (social well-being). Malli muodostuu viidestä osa-alueesta, joita 

ovat sosiaalinen yhteenkuuluvuus (social integration), sosiaalinen johdonmukaisuus (social 

coherence), sosiaalinen tuki (social contribution), sosiaalinen toteutuvuus (social 

actualization) ja sosiaalinen hyväksyminen (social acceptance). (Keyes et al., 2008, s. 182.)  



17 

 

 

Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan yksilön kokemusta kuulumisesta johonkin 

yhteiskuntaan ja yhteisöön, kuten esimerkiksi naapurustoon tai vaikkapa harrastusryhmään. 

Myös yhteisöllisyyden kokemukset kuuluvat tähän osa-alueeseen, kuten myös kokemus 

siitä, että yksilöllä on jotain yhteistä muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden vastakohtana on vieraantuminen, jolloin yksilö kokee, että vallitseva 

yhteiskunta ei vastaa tämän arvoihin tai elämäntyyliin. Sosiaalinen johdonmukaisuus 

tarkoittaa sitä, että yksilö on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja myös kykenee 

ymmärtämään, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Yksilö ymmärtää myös, että maailma, 

jossa hän elää, ei ole täydellinen. Psyykkisesti terve yksilö kokee elämänsä olevan 

merkityksellistä ja että hänen elämällään on suunta, eikä hän ajelehdi päämäärättömästi. 

(Keyes, 1998, s. 122-123.) 

 

Sosiaalinen tuki puolestaan tarkoittaa yksilön kokemusta omasta sosiaalisesta arvostaan. 

Hyvinvoiva yksilö kokee olevansa yhteiskunnan tärkeä jäsen ja että hänellä on annettavaa 

maailmalle. Sosiaaliseen toteutuvuuteen kuuluvat kasvun ja kehityksen ideat. Tällä osa-

alueella tarkastellaan sitä, millaisena yksilö ymmärtää yhteiskunnan potentiaalin ja 

kehityksen. Hyvinvoivat yksilöt näkevät yhteiskunnan potentiaalin ja ovat myös 

toiveikkaita yhteiskunnan kehityksen suhteen. Sosiaalisella hyväksyvyydellä tarkoitetaan 

sitä, millaisena yksilö näkee muut ihmiset. Hyvinvoiva yksilö uskoo, että muut ihmiset 

ovat pohjimmiltaan hyviä. Yksilöt, jotka hyväksyvät muut ihmiset, hyväksyvät myös 

helpommin omat positiiviset ja negatiiviset piirteensä, mikä puolestaan vaikuttaa 

positiivisesti mielenterveyteen. (m.t., s. 122-123.) 

3.3 Vastakkainasettelusta yhteisymmärrykseen 

Hyvinvoinnin voidaan myös ymmärtää olevan edellä kerrottuja määrittelyjä laajempi 

ilmiö, jossa on tekijöitä kummastakin, sekä hedonistisesta että eudaimonisesta 

hyvinvoinnin traditiosta. (Ryan & Deci, 2001, s. 148). Esimerkiksi Huta ja Ryan (2009) 

ovat tutkineet näiden kahden eri hyvinvoinnin tradition yhdistämistä. Heidän mukaansa 

hedonistinen ja eudaimonistinen hyvinvointi tulisi nähdä keskenään tietyiltä osin erilaisina 

mutta myös osittain päällekkäisinä, ja että niiden yhdistämisestä voi seurata suurin 

hyvinvointi. He määrittelevät tutkimuksessaan eudaimonian ja hedonismin yksilön 

toimintaa ohjaaviksi motiiveiksi. Yksilön tavoitteista riippuen taustalla vaikuttaa 

jompikumpi, joko hedonistinen tai eudaimoninen motiivi. Mikäli yksilön tarkoituksena on 
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esimerkiksi tavoitella lyhytaikaista mielihyvää, tämän motiivina nähdään olevan 

hedonismi. Mikäli yksilön tavoitteena on esimerkiksi hyveiden kehittäminen, niin 

toiminnan taustalla vaikuttava motiivi on eudaimoninen. (m.t., s. 735-736.) 

 

Ryan ja Huta (2009) ovat tutkimuksessaan tulleet siihen tuloksen, että hedonistinen 

hyvinvoinnin tavoittelu tuotti lyhytkestoisempaa hyvinvointia, kuten huolettomuutta ja 

eudaimonisen hyvinvoinnin tavoittelu puolestaan pidemmän aikavälin hyvinvointia, kuten 

esimerkiksi ihmisten välistä kunnioitusta tai kokemusta jostakin suuremmasta. (m.t., s. 

735-736.) Myös Keyesin ym. (2008) mukaan subjektiivinen hyvinvointi tulee nähdä 

koostuvan kummankin, sekä hedonisen että eudaimonisen näkemyksen mukaisista 

tekijöistä (Keyes et al., 2008, s. 181).  

 

Kuten Huta ja Ryan (2009) sekä Keyes ym. (2008) ovat aikaisemmin todenneet, että 

subjektiiviseen hyvinvointiin vaaditaan kummankin tradition mukaisia tekijöitä, niin myös 

tässä työssä hyvinvoinnin ymmärretään koostuvan sekä hedonistisen että eudaimonistisen 

tradition mukaisista tekijöistä. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tarvitaan siis molemman 

edellä mainitun tradition mukaisia osa-alueita, eli yksilön myönteisiä tuntemuksia, 

onnellisuutta ja tyytyväisyyttä elämään, sekä mahdollisuutta elää tavalla (”hyveen 

mukaisesti”), joka mahdollistaa henkisen kasvun ja kehityksen. Nämä kaksi näkemystä 

yhdistämällä voidaan saavuttaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

3.4. Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointi 

Tämän tutkimuksen kulkua ohjaavana teoreettisena mallina on näkemys, joka pohjautuu 

positiivisen psykologian edustajan Ed Dienerin (2006) näkemykseen yksilön 

subjektiivisesta hyvinvoinnista (SWB) sekä eudaimonisen tradition edustajien Ryffin 

(1989) ja Keysin (1998) psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkemyksiin yksilön 

hyvinvoinnista. Lähtökohtana tässä työssä on se, että yksilön hyvinvointiin nähdään 

vaikuttavan yhdessä sekä eudaimonisen että hedonistisen tradition mukaisten tekijöiden. 

Tämän näkemyksen mukaan siis mahdollisimman laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin saavuttamiseksi yksilön tulee voida elää niin, että hän saa toteuttaa 

potentiaaliaan ja noudattaa yksilön kasvulle välttämättömien tarpeiden tyydyttymistä. 

Lisäksi tässä työssä ymmärretään, että yksilöllä tulee olla myös hedonistisen näkemyksen 

mukaisia elämän nautintoja, positiivisia tunteita ja tyytyväisyyttä omaan elämään. Ryffin 
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(1989), Keysin (1998) ja Dienerin (2006) näkemykset yhdessä muodostavat mielestäni 

kattavan kokonaiskuvan kokonaisvaltaisesta ja laaja-alaisesta hyvinvoinnista. Yhdistämällä 

nämä kolme näkemystä toisiinsa saadaan yhdistettyä kahden erilaisen, mutta toisiaan 

täydentävän tradition mukaiset tekijät. 

 

Tässä työssä yksilön subjektiivisen hyvinvoinnin ymmärretään siis olevan yhdistelmä 

kummastakin edellä mainitusta hyvinvoinnin traditiosta, eikä sillä tässä työssä viitata 

Dienerin kehittämään subjektiivisen hyvinvoinnin (SWB) käsitteeseen, ellei erikseen niin 

mainita. Kummastakin näkemyksestä on valittu kummallekin traditiolle tyypillisiä 

tekijöitä, joiden nähdään vaikuttavan yksilön hyvinvointiin. Esimerkiksi hedonistisesta 

traditiosta on peräisin yksilön tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin, kuten ihmissuhteisiin, 

taloudelliseen tilanteeseen tai terveyteen. Myös suhtautuminen erilaisiin 

elämäntapahtumiin eli asenne on peräisin tästä näkemyksestä, kuten myös yksilön 

tyytyväisyys elämäänsä ylipäätään. Eudaimonisen tradition mukaisista teemoista on 

puolestaan valittu esimerkiksi henkilökohtainen kasvu ja autonomia ja pohdittu niiden 

merkitystä yksilön elämään. Toisin sanoen on siis tutkittu, voivatko haastateltavat sitoutua 

tärkeinä pitämiinsä arvoihin ja elää niiden mukaisesti. 

 

Näiden keskenään erilaisten tekijöiden yhdistämisestä muodostuu siis yksilön kannalta 

kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia kuin keskittymällä vain jompaankumpaan, 

hedonistiseen tai eudaimoniseen hyvinvoinnin traditioon. Tämä siksi, että mikäli 

keskitytään ainoastaan toiseen edellä mainittujen hyvinvointitraditioiden mukaiseen 

näkemykseen, niin kokonaiskuva yksilön hyvinvoinnista supistuu. Hyvinvointi siis 

nähdään tässä tutkimuksessa yhdistelmänä yksilön arvojen ja ihanteiden mukaisesta 

elämästä sekä yksilön tyytyväisyydestä omaan elämäänsä. Mielestäni kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin muodostumiseen vaikuttavat siis se, että yksilöllä on mahdollisuus 

merkitykselliseen toimintaan ja itsensä toteuttamiseen, kuten esimerkiksi henkiseen 

kasvuun, mutta myös sellaisiin pienempiin tekijöihin, jotka tekevät ihmisten elämästä 

nautinnollista ja hyvää tässä hetkessä.  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä rakennetun mallin mukaan kumpikin ulottuvuus, sekä 

Ryffin (1989) näkemys yksilön psyykkisestä hyvinvoinnista, että Keyesin (1998) näkemys 

sosiaalisesta hyvinvoinnista ovat tärkeitä yksilön hyvinvoinnille. Ihminen ymmärretään 

kokonaisuutena, joka on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa, ja 
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molempien ymmärretään vaikuttavan toinen toisiinsa. Dienerin (2006) näkemyksessä 

esitellyt tekijät toimivat yksilön arviona tämän omasta hyvinvoinnista.  

 

 

Kuvio 1. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin muodostuminen.  

 

Suomalaisessa tutkimuksessa esimerkiksi Korhonen (2012, s. 26) on käyttänyt vastaavaa 

teoreettista viitekehystä pro gradu-työssään. Vaikka viitekehys on sama, hänen 

käyttämänsä menetelmät eroavat tässä tutkimuksessa käytettävistä. Korhonen on tutkinut 

kvantitatiivisella metodilla elämänfilosofisen luentosarjan vaikutusta yliopisto-

opiskelijoiden hyvinvointiin. Tutkimuksen tuloksina Korhonen mainitsee, että kaikista 

vähiten hyvinvoivilla yksilöillä hyvinvointi lisääntyi eniten ja keskimääräisesti 

hyvinvoivien hyvinvointi kasvoi. Vähiten hyvinvoinnin muutosta oli jo ennen kurssin 

alkua hyvinvoivien kohdalla. (m.t., s. 111.) 
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4. AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA IÄKKÄIDEN HYVINVOINNISTA 

Seuraavassa on esitelty aikaisempia tutkimuksia ikääntyneiden hyvinvoinnista siten, että 

ensiksi tutustutaan keskenään samantyylisiin tutkimuksiin. Näiden pääteemana on 

tarkastella iäkkäiden koettua hyvinvointia ja elämänlaatua. Toisessa kappaleessa esitellään 

tutkimuksia, joissa on kartoitettu erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten 

osallistumista ja ympäristön vaikutusta. 

4.1. Iäkkäiden koettu hyvinvointi ja elämänlaatu 

Vaarama ja Kaitsaari (2002) ovat tutkineet ikääntyneiden toimintakykyä ja koettua 

hyvinvointia jo 2000-luvun alussa. Tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa ovat yli 60-

vuotiaat ja iän, asuinpaikan ja sukupuolen vaikutus heidän kokemaansa hyvinvointiin. 

Lisäksi artikkelissa selvitettiin myös edellä mainittujen asioiden vaikutus jokapäiväiseen 

toimintakykyyn ja suoriutumiseen. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keski-ikä oli 

noin 70 vuotta. Tutkimuksen keskeiset käsitteet käydään läpi aloittain ja 

tutkimusperinteineen ja todetaan, että usein koettua hyvinvointia mitataan esimerkiksi 

elämään tyytyväisyyden, onnellisuuden ja tarpeiden täyttymisen sekä vastaavien 

yhdistelmien avulla. (m.t., s. 120-121.)  

 

Tutkimustulosten mukaan suurin osa ikääntyneistä miehistä asuu puolison kanssa, kun taas 

suurin osa yli 75-vuotiaista naisista asuu yksin. Tämä on huomionarvoinen seikka, sillä 

puolison kanssa asuvien miesten saatavilla on helpommin apua kuin yksinasuvilla naisilla. 

Tutkittaessa toimeentuloa tuli ilmi, että suurin osa tutkittavista koki toimeentulonsa 

turvatuksi, mutta tässäkin nousi negatiivisessa mielessä esiin sama ryhmä, eli yksin asuvat 

yli 75-vuotiaat naiset olivat taloudellisesti heikoimmassa asemassa. Ikääntyneet olivat 

pääsääntöisesti tyytyväisiä asumiseensa, sillä tyytymättömien osuus on pienentynyt 1980-

lukuun verrattuna siten, että vain joka kymmenes asuu puutteellisesti. Puutteellisuus, kuten 

esimerkiksi maaseudulla juoksevan veden puute, ei kuitenkaan välttämättä vähennä 

tyytyväisyyttä asuntoon. Tyytyväisyys omaan puutteelliseenkin asuntoon on yhteydessä 

kotona asumiseen vielä hyvin myöhäiselläkin iällä. Asunnon puutteellisuutta suuremmaksi 

ongelmaksi ikääntyneet kokivat asunnon ja asuinympäristön liikuntaesteet, kuten 

esimerkiksi hissittömät talot ja asuntojen yleinen epäkäytännöllisyyden. Asunnon ja 
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ympäristön liikuntaesteet lisäsivät näin myös kotipalvelun ja muun avun tarvetta. (m.t., s. 

126-127.)   

 

Tutkimuksen tulosten mukaan nyky-yhteiskunnassa vanhenemiseen suhtaudutaan 

aikaisempaa normaalimmin ja ikääntyneet ovat keskimääräisesti tyytyväisiä elämäänsä. 

Taloudellinen tilanne on parantunut, ja ikääntyneet ovat aikaisempaa aktiivisempia, eikä 

yksinäisyys vaivaa enää niin useita kuin aikaisemmin. Kaikki eivät kuitenkaan pääse 

nauttimaan hyvistä tuloksista, sillä eroja löytyy yhä edelleen sosioekonomisen aseman, 

asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan. Erityisesti iäkkäät, yli 75-vuotiaat naiset ovat 

pienituloisia ja heidän on muita vaikeampi hankkia apua. Kotipalvelusta saatu apu nousi 

tärkeään rooliin. (m.t., s. 140-141.)  

 

Vaarama, Luoma ja Ylönen (2006) ovat jatkaneet edellä mainittua tutkimusta. 

Artikkelissaan he kuvaavat ikääntyneiden elämänlaatua ja elinoloja vuonna 2004 ja tämän 

jälkeen he pyrkivät vertailemaan sitä mahdollisuuksien rajoissa vuoden 1998 tilanteeseen. 

Tämän lisäksi heidän pyrkimyksenään on ollut tuottaa tietoa ikääntyneiden itsenäistä 

selviytymistä edistävistä ja estävistä tekijöistä ja pohtia palveluiden merkitystä näille 

seikoille. Lisäksi he pyrkivät tuottamaan tietoa myös ikääntyneiden elämänlaadusta. (m.t., 

s. 104-105.) Elämänlaadun käsitteen määritelmä on läheinen koetun hyvinvoinnin 

käsitteelle ja niitä käytetäänkin usein synonyymeina keskenään (Vaarama, Luoma, 

Siljander ja Meriläinen, 2010, s. 150). Tästä johtuen mielestäni on perusteltua ottaa edellä 

mainittu tutkimus osaksi aikaisempien hyvinvointitutkimusten esittelyä. Vaaraman, 

Luoman ja Ylösen (2006) artikkelissa käytetty aineisto on kerätty sekä puhelin- ja 

postihaastatteluna että käyntihaastatteluna 80 vuotta täyttäneiden osalta. Artikkelissa 

viitataan kirjallisuudesta löytyneisiin tekijöihin, jotka vaikuttaisivat olevan tärkeitä 

ajatellessa ikäihmisten elämänlaatua. Näitä ovat esimerkiksi sosiaaliset tekijät (perhe, 

sosiaaliset verkostot, suhteet), asuin- ja elinympäristö (yksinasuminen, asumisen 

esteettömyys) ja sosioekonomiset tekijät (koulutus, asumistaso, tulot). (m.t., s. 104-107.) 

 

Tutkimuksen tuloksina voidaan mainita, että ikääntyneiden koulutustaso, tulot, terveys ja 

asuminen ovat parantuneet verrattuna aikaisempaan. Aktiiviset ikääntyneet osallistuvat 

yhteiskunnalliseen toimintaan ja useat auttavat läheisiään. Samoin kuin vuoden 2002 

tutkimustuloksissa mainittiin, vanhat naiset ovat nytkin heikoimmassa asemassa. 

Ikääntyneiden riskitekijöiksi voidaan nimittäin määritellä esimerkiksi naissukupuoli, 
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korkea ikä, pienet tulot, heikoksi koettu terveys, yksinäisyys ja huono lähipalvelujen 

saatavuus. Asumista selvitettäessä tässäkin tutkimuksessa tuli ilmi, että ikäihmiset haluavat 

asua kotonaan. (m.t., s. 126-129.) 

 

Maranen, Koskinen ja Ruotsalainen (2007) ovat tutkineet Lapin kaupunkien 

kolmasikäläisten sosiaalista tukea ja sosiaalisia verkostoja. He tarkastelevat 

tutkimuksessaan myös kolmasikäläisten kokemaa yksinäisyyttä. Tutkimuksessa sosiaaliset 

verkostot muodostuvat esimerkiksi perheenjäsenistä ja naapureista. Tutkimuksen tulosten 

mukaan tutkittavat olivat jaettavissa neljään eri verkostotyyppiin, joita olivat perhe-, 

sisarus-, ystävä- ja naapurikeskeinen verkostotyyppi. Naisilla oli keskimäärin pienempi 

sosiaalinen verkosto kuin miehillä, mutta naiset olivat verkostonsa jäsenten kanssa miehiä 

aktiivisemmin yhteydessä. Tuloksista kävi ilmi, että miehet verkostoituivat perheen ja 

naapureiden kanssa, kun naiset puolestaan enemmän ystävien ja sisarusten kanssa. Näihin 

edellä mainittuihin seikkoihin luultavasti vaikuttaa se, että suurin osa tutkittavista naisista 

oli leskiä tai eronneita, jolloin vuorovaikutussuhteet luonnollisesti keskittyvät miehiä 

enemmän perheen ulkopuolelle. Tulosten mukaan kolmasikäläiset ovat eniten 

perhekeskeisiä, mutta ystävien ja naapureiden merkitys korostuu siten, että heitä tavataan 

usein. (m.t., s. 226-227, 261-264.) 

 

Tutkimukseen osallistuneet ikäihmiset myös saivat apua lapsiltaan, joita he puolestaan 

vastavuoroisesti auttoivat. Tämän koettiin olevan tärkeä voimavara kummallakin, sekä 

yksilö- että laajemmallakin tasolla. Yksinäisyyden kokeminen oli tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan melko harvinaista. Yksinäisyyden tunteita kokivat yleensä vain ne, jotka 

asuivat yksin (m.t., s. 261-264). 

 

Vaarama ja Ollila (2008) ovat tutkineet koettua hyvinvointia ja elämänlaatua kolmannessa 

iässä. He tarkastelevat hyvinvointia kolmannen iän näkökulmasta keskittyen elinolojen, 

palvelujen ja elämänlaadun välisiin yhteyksiin. He kuvaavat kolmatta ikää elävien ihmisten 

subjektiivista hyvinvointia, heidän tyytyväisyyttään elämään sekä erilaisten palvelujen 

käyttöä. Lisäksi näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä analysoidaan ja pyritään vertailemaan 

aikaisempiin valtakunnallisiin tutkimuksiin, jotka koskevat yli 60-vuotiaita ja erityisesti 

neljäsikäläisiä, eli 80-vuotta täyttäneitä vanhuksia. Tutkimusaineisto on kerätty pääosin 

puhelinhaastatteluilla ja analysoitu kvantitatiivisin menetelmin. (m.t., s. 117-119.) 
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Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voidaan esittää, että suomalaisten kolmasikäläisten 

subjektiivinen hyvinvointi on yleisesti hyvä. Neljäsikäläisillä ja joillakin nuoremmilla 

ikäryhmillä hyvinvointi koettiin huonommaksi kuin kolmasikäläisillä. Tulosten mukaan 

myös kulutuskäyttäytyminen näyttäisi olevan murroksessa, sillä suurin osa 60 vuotta 

täyttäneistä säästi vähemmän kuin vanhimmat tutkittavat ja he myös kuluttivat enemmän. 

Suurin osa tutkituista on myös tyytyväisiä asumisolosuhteisiinsa, joskin 

asumiskustannukset aiheuttavat osalla tutkittavista närää. Myös sosiaalinen hyvinvointi 

sekä koettu terveys on tutkittavilla hyvä, mutta suuri osa tutkittavista on stressaantuneita, 

erityisesti 60 -69-vuotiaat naiset. Tutkijat pohtivatkin, onko nykykulttuurille ominaisella 

ikuisen nuoruuden ja kauneuden ihannoinnilla vaikutusta naisten stressaantumiseen. (m.t., 

s. 130-132.)  

 

Tutkittavat käyttivät lääkäripalveluita vain hieman koko väestöä keskimääräistä enemmän, 

ja hyvin vähän sosiaalipalveluita, kuten toimeentulon hakemista. Tutkijat huomasivat erään 

kummallisen tuloksen, sillä kolmasikäläiset olivat keskimäärin tyytymättömämpiä 

elämäänsä kuin neljäsikäläiset, vaikka heidän hyvinvointinsa oli tutkimuksen mukaan 

kaikilla osa-alueilla neljäsikäläisten hyvinvointia parempi. Tätä kutsutaan myös 

gerontologisen elämänlaatututkimuksen ”paradoksiksi”, eli koettu elämänlaatu paranee iän 

karttuessa huolimatta siitä, että terveys ja toimintakyky heikkenevät. Kuten muullakin 

aikuisväestöllä, niin kolmasikäläisillä hyvinvointia siis lisäsivät hyväksi koettu terveys, 

tyytyväisyys asuinympäristöön ja asumiseen sekä tyytyväisyys vapaa-ajan määrään. 

Puolestaan yksinäisyys ja stressaantuneisuus verottivat hyvinvoinnin kokemuksia. (m.t, s. 

132-133.) 

 

Vaarama, Siljander, Luoma ja Meriläinen (2010) ovat käsitelleet 80 vuotta täyttäneiden 

ihmisten koettua elämänlaatua tutkimuksessaan. He mainitsevat elämänlaadun käsitteen 

olevan monimutkainen ja vaikeasti avautuva. Elämänlaadun käsitteen määritelmä on 

läheinen koetun hyvinvoinnin käsitteelle ja niitä käytetäänkin usein synonyymeina 

keskenään. (m.t., s. 150.) Tästä johtuen mielestäni on perusteltua ottaa edellä mainittu 

tutkimus osaksi aikaisempien hyvinvointitutkimusten esittelyä. Tutkimus on jatkoa 

aiemmille valtakunnallisille tutkimuksille, joissa on kartoitettu iäkkäiden elämänlaatua. 

Tutkimuksessa kuvataan aluksi ikääntyneiden elinoloja, toimintakykyä ja terveyttä sekä 

heidän kokemaansa yksinäisyyttä. Tämän jälkeen vuorossa on koetun elämänlaadun 

kuvaaminen sekä sen vaihtelun analyysi. Raportti perustuu iäkkäiden omiin arvioihin 
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toimintakyvystään, elinoloistaan, avun tarpeesta ja sen saamisesta sekä muista 

elämänlaadulle tärkeistä tekijöistä.    

 

Tutkimuksen tulosten mukaan iäkkäiden tyytyväisyys omaan terveyteensä on parantunut 

aikaisempaan verrattaessa ja he kokevat myös toimintakykynsä parantuneen aikaisempaan 

verrattuna. Yksinäisyyden kokeminen ei ollut myöskään lisääntynyt, ja tutkittavat olivat 

aikaisempaa tyytyväisempiä asumisolosuhteisiinsa. Asian kääntöpuolena on kuitenkin se, 

että kaikki eivät ole päässeet positiivisesta kehityksestä osalliseksi, vaan osa ikääntyneistä 

kuuluu heikon elämänlaadun riskiryhmiin. Tällaisia riskitekijöitä on erilaisia, esimerkiksi 

asunnon puutteet, vaikkakin ne ovat vähentyneet aikaisemmista tutkimuksista. Lisäksi 

pitkät lähipalvelumatkat, fyysisen toimintakyvyn aleneminen, masennus, yksinäisyys, 

pienet tulot sekä palvelujen saatavuuteen liittyvät ongelmat. Myös tyytymättömyys 

palveluihin on riskitekijä. Ympäristön antama tuki on iäkkäille erityisen tärkeää, sillä 

kokemus siitä, että apua saa tarvittaessa, lisää huomattavasti iäkkään elämänlaatua. (m.t., s. 

163.) 

 

Tutkijat mainitsevat, että eri tutkimusten mukaan iäkkäät haluavat asua kotona ja tätä 

heidän mukaansa voidaan tukea monin eri keinoin. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset 

iäkkään kotona tai erilaiset apuvälineet. Arjen selviytymisen näkökulmasta arvokkaiksi 

nousevat iäkkään ihmisen auttamisen ja hoivan verkosto sekä psykososiaalinen tuki. Tällä 

tutkijat tarkoittavat toimijoita, jotka kuuluvat joko virallisiin tai epävirallisiin verkostoihin 

ja joiden avun iäkkäät kokevat itselleen tärkeäksi. Näin siis huomataan, että terveys- ja 

sosiaalipalvelun määrällä ja laadulla on tärkeä rooli. Näillä palveluilla voidaan muun 

muassa tukea iäkkäiden autonomian tunnetta ja samalla lievittää heidän yksinäisyyttään, 

mikä on erityisesti yksin asuvien iäkkäiden naisten ongelma. Myös toimintakyky ja 

psyykkinen hyvinvointi ovat erityisen tärkeitä iäkkäiden elämänlaadulle. (m.t., s. 164.)  

 

 

4.2. Ympäristön ja osallistumisen vaikutus iäkkäiden hyvinvointiin 

Satu Elo (2006) on tutkinut, millainen ympäristö tukee kotona asuvien pohjoissuomalaisten 

iäkkäiden hyvinvointia. Hän on rakentanut teoriaa aluksi kuvaamalla 65-vuotiaiden 

pohjoissuomalaisten ympäristön eri osa-alueita (fyysinen, symbolinen ja sosiaalinen), 
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jonka perusteella hän on muodostanut mallin, jonka tarkoituksena on kuvata iäkkäiden 

hyvinvointia tukevaa ympäristöä. Mallia arvioivat terveystieteiden ammattilaiset sekä 65 

vuotta täyttäneet ikääntyneet postikyselyn avulla. Viimeisessä vaiheessa kysely toteutettiin 

vielä eri joukolle 65 vuotta täyttäneille. Tutkimuksen tuloksiksi Elo raportoi ikääntyneiden 

hyvinvointia tukevan ympäristön rakentuvan sen fyysisten, sosiaalisten ja symbolisten 

ominaisuuksien avulla. Fyysisiä ominaisuuksia olivat esimerkiksi turvallisen toiminnan 

mahdollistava ympäristö ja viihtyisyys. Sosiaalisia ominaisuuksia olivat muun muassa 

avun saamisesta ja yhteydenpidosta omaisiin. Symbolisia ominaisuuksia puolestaan oli 

esimerkiksi hengellisyys. (m.t., s. 5.) 

 

Sirpa Kärnä (2009) on tutkinut hyvinvoinnin pysyvyyttä ja muutosta kolmannessa iässä. 

Tutkimus on sosiaaligerontologinen seurantatutkimus jossa valikoitua, vuosien 1926-1945 

välillä syntynyttä tutkittavajoukkoa seurattiin 13 vuoden ajan. Ensimmäisen kerran 

tutkimusaineisto kerättiin kyselynä vuonna 1991 ja toisen kerran kysely suoritettiin 

samoille henkilöille vuonna 2004. Aineiston analyysi suoritettiin tilastollisia menetelmiä 

käyttämällä. Kaikki tutkittavat asuivat samalla paikkakunnalla, ja heidän aineelliset 

resurssinsa olivat kytköksissä ko. paikkaan ilman suuria muutoksia. Sen sijaan muutoksia 

tapahtui sosiaalisissa suhteissa siten, että ne vilkastuivat ja eriytyivät ikäryhmittäin. 

Tutkimuksen tuloksena on, että kolmannen iän hyvinvoinnin lähteenä vanhemmille 

tutkittaville olivat vanhat ja tutut harrastukset ja tavat, kun taas nuoremmat tutkittavat 

omaksuivat uusia, hyvinvointia tuottavia toimintoja, kuten ”shoppailun”. Kaikilla 

ikäryhmillä korostui kuitenkin tulevaisuudessa pikemminkin harrastusten pysyvyys kuin 

muutos, ja tärkeiksi asioiksi koettiin muun muassa elämästä nauttiminen, terveyden 

vaaliminen, ihmissuhteiden ylläpito ja uusien elämänkokemusten saaminen. (m.t., s. 5, 

224.) 

 

Haarni (2010) on tehnyt tutkimuksen eläkeikäisten osallistumisesta osana Ikäinstituutissa 

toteutettavaa ikäihmisten vapaaehtoistoiminnan tutkimus- ja kehittämishanketta 

Vastavuoroisuus, vertaisuus, osallisuus (Vavero). Hankkeessa on tutkittu ikäihmisten 

osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Tutkimus on toteutettu kyselyjen ja havainnoinnin 

avulla ja siinä on käytetty etnografista tutkimusmetodia. Haarni teki suuren osan kyselyistä 

ja havainnointityöstä eräässä pääkaupunkiseudun kaupunginosassa noin puolen vuoden 

ajan. (m.t., s. 14-16.) 
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Tutkimuksessa siis selvitettiin sitä, mitä osallistuminen erilaiseen toimintaan ja 

aktiviteetteihin antaa ikääntyville tutkittaville. Hyvinvoinnin kannalta osallistuminen 

vaikuttaisi olevan tärkeää, sillä kaikki tutkittavat kertoivat, että yksi syy heidän 

osallistumiseensa oli huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tutkittavat 

kertoivat osallistumisella olevan myönteinen merkitys heidän hyvinvoinnilleen, sillä se 

tuotti heidän mukaansa koettua ja aistittavaa hyvinvointia. He näkivät myös osallistumisen 

edistävän sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. Sen nähtiin edistävän myös edellä 

mainittujen tekijöiden lisäksi sosiaalista vuorovaikutusta, jonka tutkittavat mielsivät 

hyvinvoinnin yhdeksi ulottuvuudeksi. Tutkimuksessa kävi ilmi, että erilaiset 

liikuntamuodot ovat eläkeikäisten suosituimpia harrastuksia, ja samalla tärkeä fyysisen 

hyvinvoinnin tuottaja. Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta osallistuminen esimerkiksi 

erilaisiin tapahtumiin ja vapaaehtoistyöhön nousi tärkeäksi tekijäksi. Tutkimuksessa siis 

nähtiin osallistumisen palvelevan hyvinvointia moniulotteisesti, ja jotkut tutkittavista 

kuvasivat sen suojaavaan haitalliselta tekemiseltä, kuten liialliselta alkoholinkäytöltä. 

Hyvinvointiin nähtiin myös vaikuttavan negatiivisesti se, mikäli päivässä on liikaa 

ohjelmaa. (m.t., s. 118-130.) 

 

Riihiaho ja Koskinen (2007) ovat puolestaan selvittäneet kolmasikäläisten sosiaalista 

aktiivisuutta, eli aktiivista ikääntymistä. Aktiivisuuden nähdään muodostuvan seitsemästä 

eri tekijästä, joita ovat kulttuuri-, yhdistys-, poliittinen, sosiaalinen, harrastus-, tuottava ja 

uskonnollinen aktiivisuus. Tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että kulttuuri-, yhdistys- ja 

poliittinen aktiivisuus ovat toisiinsa liitoksissa, kuten myös harrastusaktiivisuus on 

yhteydessä sekä kulttuuriseen että poliittiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksessa esiin 

nousseista harrastuksista kolme tärkeintä ryhmää olivat taide- ja käsityöharrastukset, 

ulkoilu- ja liikuntaharrastukset sekä luontoharrastus. Lähes puolet tutkittavista oli joutunut 

luopumaan harrastuksestaan erinäisistä syistä, mutta heillä oli kuitenkin halukkuutta 

aloittaa jokin uusi harrastus kolmannessa iässä. Tutkittavien mukaan harrastukset antavat 

heille myönteisiä sosiaalisia, psyykkisiä ja konkreettisia merkityksiä (m.t., s. 275, 302-

303). 

 

Äänestysaktiivisuus on korkea ja noin kolmannes tutkittavista oli osallistunut aktiivisesti 

jonkinlaiseen yhdistystoimintaan. Yhdistystoiminnan nähtiin vaikuttavan positiivisesti 

sosiaalisiin suhteisiin, virkistäytymiseen ja uusien tietojen saamiseen. Lähes kaikki 

tutkittavat olivat sosiaalisesti integroituneita, ja he olivat tiiviisti tekemisissä esimerkiksi 



28 

 

 

lastensa ja naapureidensa kanssa. Yli puolet ikääntyi tuottavasti, eli he olivat esimerkiksi 

mukana työelämässä, vapaaehtoistyössä tai toimivat omaishoitajina. Lähes neljäsosa oli 

puolestaan uskonnollisesti aktiivisia. Riihiaho ja Koskinen toteavatkin, että 

kolmasikäläisten kohdalla ei voida enää puhua passiivisista vanhuksista, mutta on 

kuitenkin muistettava, että kolmasikäläiset ovat heterogeeninen joukko, eivätkä kaikki 

suinkaan ole hyväkuntoisia ja aktiivisia. Tutkimuksen tulosten mukaan lappilaiset 

kolmasikäläiset ovat yhtä aktiivisia kuin muutkin suomalaiset kolmasikäläiset. Joidenkin 

toimintojen, kuten kulttuuri-, liikunta- ja luontoharrastuksen tiimoilta lappilaiset olivat 

keskimäärin koko maan kolmasikäläisiä aktiivisempia (m.t., s. 303-305). 

  



29 

 

 

5. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella vanhojen ihmisten, eli tässä tapauksessa 

70 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien naisten ja miesten subjektiivisia kokemuksia 

hyvinvoinnista. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, millaiseksi iäkkäät ihmiset 

kokevat oman henkilökohtaisen hyvinvointinsa, ja mitkä eri tekijät ovat yhteydessä 

hyvinvoinnin kokemuksiin. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli selvittää, onko 

hyvinvoinnin kokemuksissa ja käsityksissä eroavaisuuksia vai samankaltaisuuksia eri 

sukupuolta olevien ikäihmisten välillä. 

 

Tutkimusongelmina tässä tutkimuksessa olivat: 

 

1. Mitkä tekijät ovat liitoksissa ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin? 

2. Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia löytyy ikäihmisten hyvinvoinnin 

kokemuksissa sukupuolten välillä? 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pyrittiin tarkastelemaan siis sitä, millaisia olivat ne 

eri tekijät, jotka olivat jollakin tavalla yhteydessä ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin. 

Teemahaastattelussa käsitellyillä erilaisilla tekijöillä, kuten esimerkiksi yksilön 

asumisolosuhteilla, taloudellisella tilanteella tai ihmissuhteilla voi olla vastaajasta riippuen 

joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus tutkittavien hyvinvoinnin kokemiseen. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä pyrittiin selvittämään puolestaan sitä, millaisia eroja ja 

yhtäläisyyksiä on löydettävissä iäkkäiden hyvinvoinnin kokemuksissa. Jälkimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä valotetaan myös sukupuolen vaikutusta hyvinvoinnin kokemisen 

eroavaisuuksiin. Lisäksi toisessa tutkimuskysymyksessä myös käydään läpi edellä 

mainittuja yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia sukupuolten välillä. 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Työni tässä osassa esittelen tutkimusprosessin käytännön toteutusta. Kuvaan, miten 

tutkittavat valikoituivat ja kuinka haastattelut toteutettiin. Lisäksi kuvaan aineiston 

analyysia. 

6.1. Aineiston keruu ja tutkittavien valinta 

Tutkimuksessa käytettävä aineisto kerättiin haastattelemalla tutkittavia loppuvuoden 2011 

ja vuoden 2012 aikana. Haastattelu onkin yksi laadullisen tutkimuksen yleisimpiä 

aineistonkeruumenetelmistä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s, 71.) Tutkimuksessa käytettiin 

puolistrukturoitua teemahaastattelua ja jokaista tutkittavaa haastateltiin yhden kerran. 

Haastateltavia etsittiin Oulun keskustassa sijaitsevasta eläkeläis- vammais- ja 

veteraanijärjestöjen kokous- ja kohtaamispaikasta Aleksinkulmasta, Tuirassa sijaitsevan 

Lassintalon seniorikeskuksesta ja Caritas-säätiön tiloista paperisella ilmoituksella (liite 1). 

Kaksi haastateltavaa valikoitui kuitenkin mukaan ”lumipallo-otannalla”, eli toinen 

tutkimukseen osallistunut tiesi nimetä seuraavan haastateltavaksi soveltuvan ja halukkaan 

henkilön (m.t., s. 86). Lisäksi kaksi tutkittavaa löytyi yhteisen tuttavan välityksellä.  

Tutkimukseen oli ennalta päätetty valita kuusi tutkittavaa, kolme naista ja kolme miestä. 

Tutkittavien määrä väheni alkuperäisestä kuudesta viiteen, sillä yksi haastateltava sairastui 

ennen haastattelua, eikä haastattelua voitu enää suorittaa myöhemmässä vaiheessa.  

 

Tutkimuksessa mukana olevat haastateltavat olivat kaikki iältään 74 -85-vuoden ikäisiä, 

joten tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti mukaan saatiin sekä kolmas- että neljäsikäläisiä. 

Haastattelut tehtiin tutkittavien kodeissa, ja ne kestivät jokainen hieman yli tunnin. 

Haastateltavien hankkiminen oli paljon haastavampi tehtävä kuin alun perin osasin 

kuvitella. Erinäisissä paikoissa olevien ilmoitusten perusteella haastateltavaksi päätyi vain 

yksi henkilö, joka otti minuun yhteyttä puhelimitse ja sovimme haastattelun ajan ja paikan. 

Loput haastateltavat sain sekä lumipallo-otannalla että tuttavani kautta. Tuttavani oli 

kertonut tutkimuksestani joillekin hänen mielestään potentiaalisille haastateltaville ja 

saanut heiltä alustavan suostumuksen tutkimukseen. Hän oli myös jakanut heille 

ilmoituksen, jolla etsin haastateltavia (liite 1). Osalle haastateltavaksi lupautuneilta sain 

tuttavani kautta heidän yhteystietonsa ja osan haastateltavien kanssa sovin ajankohdan ja 

haastattelujen paikan tuttavani välityksellä.   
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Kohtasin haastateltavien hankinnassa myös erinäisiä käytännön ongelmia. Esimerkiksi yksi 

haastateltavaksi aiottu henkilö sairastui juuri ennen haastattelun tekoa, eikä haastattelua 

pystytty tekemään. Sairastuneen henkilön haastatteleminen myöhemmin olisi käynyt myös 

liian hankalaksi, sillä ko. henkilö asuu toisella paikkakunnalla usean sadan kilometrin 

päässä.  

6.2. Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Haastattelu on nykyisin laadullisessa tutkimuksessa ehkä kaikkein käytetyin 

tiedonhankintatapa. Haastattelu on haastattelijan ja haastateltavan välistä keskustelua, jota 

haastattelija johdattelee haluamaansa suuntaan ja sen tarkoituksena on selvittää, mitä 

haastateltava ajattelee selvitettävästä asiasta. (Eskola & Suoranta, 1999, s. 86.) 

Haastattelun etuna on sen joustavuus, sillä haastattelija voi haastattelun aikana esimerkiksi 

oikaista väärinkäsityksiä tai selventää kysymysten sanamuotoa, mitä ei esimerkiksi 

lomakekyselyssä voi tehdä. Haastattelussa on siis tarkoituksena saada mahdollisimman 

paljon tietoa tutkittavasta asiasta, joten on järkevää antaa tutkittaville etukäteen tiedote, 

josta käy ilmi muun muassa haastattelukysymykset tai – aiheet. Haastattelun eri muotoja 

ovat esimerkiksi strukturoimaton eli avoin haastattelu, puolistrukturoitu eli 

teemahaastattelu sekä syvähaastattelu. Haastattelutyypit eroavat toisistaan sen perusteella, 

kuinka avoimia tai ennalta sovittuja kysymyksiä niissä on. Kirjoittajista riippuen eri 

haastattelunimillä puhuttaessa saatetaan tarkoittaa hyvinkin erilaisia menetelmiä. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 73-74; Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 43-44.) 

 

Useissa tutkimuksissa käytetään teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Se 

etenee tiettyjen keskeisten ja etukäteen valittujen teemojen mukaan. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2008) mukaan eri kirjoittajien näkemykset puolistrukturoidusta haastattelusta eroavat 

hiukan toisistaan. Toisten mukaan esimerkiksi haastattelussa käytävät kysymykset ovat 

kaikille samat, mutta haastattelija voi halutessaan vaihtaa niiden järjestystä tai esimerkiksi 

ennalta määrättyjen kysymysten sanamuotoa voi vaihdella. Ennen kaikkea 

puolistrukturoiduista menetelmistä esitetyistä näkemyksissä korostuu kuitenkin 

yhdistävänä tekijänä se, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei 

kaikkia. (m.t., s. 47).  
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Tässä tutkimuksessa on käytetty edellä mainittua puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Alkuperäinen suunnitelmani oli toteuttaa haastattelu pelkästään teemojen avulla siten, että 

haastateltavat saisivat kertoa vapaasti teeman mukaisia asioita omasta elämästään. Ennen 

varsinaisten haastattelujen tekoa on suositeltavaa tehdä yksi tai useampi esihaastattelu. 

Haastattelurungon mahdolliset ongelmakohdat tulevat näin tutkijan tietoon jo ennen 

varsinaisten haastattelujen alkua. (Eskola & Vastamäki, 2007, s. 39- 40.) Itse tein 

koehaastattelun kesällä 2011 ennen kuin aloitin varsinaiset haastattelut. Koehaastateltavan 

löysin tuttavani suosituksen perusteella. Koehaastattelun tekeminen osoittautui hyväksi ja 

toimivaksi, sillä haastattelun jälkeen huomasin, että alkuperäinen ja melko 

vapaamuotoinen teemahaastattelurunkoni ei toiminut siten kuin oli tarkoitettu.  

 

Alkuperäisen haastattelurungon puutteita olivat muun muassa se, että haastattelu lähti 

rönsyilemään joskus hyvinkin kauas alkuperäisistä teemoista. Tämä vaikutti siihen, että 

haastattelusta tuli lopulta hyvin pitkä, eikä siinä ollut kovinkaan loogista järjestystä, mikä 

olisi puolestaan helpottanut analyysia. Edellä mainitun koehaastattelun tehtyäni huomasin 

kuitenkin, että pelkkien teemojen sijasta tarvitsin itselleni tukea, mikäli haastattelu ei 

jostakin syystä etenisi tai lähtisi väärille urille. Haastateltavan vapaa kertominen tietystä 

teemasta kerrallaan ei siis sellaisenaan ainakaan koehaastattelussa toiminut, vaan 

keskustelu lähti rönsyilemään muihin, teemoihin millään tavalla kuulumattomiin asioihin. 

Tämän vuoksi muotoilinkin jokaisen teeman alle tarkkoja kysymyksiä. Näiden kysymysten 

tarkoituksena oli toimia eräänlaisena tukilistana haastattelun aikana, mikäli tutkittavan 

vastaukset lähtisivät harhailemaan ko. teemasta edellä mainitun esimerkin mukaisesti. 

Näihin kysymyksiin tukeutuen minun oli helppo ohjata keskustelu takaisin haluttuun 

aiheeseen. Käytännössä suoritin haastattelut siis puolistrukturoituina ja kysymykset 

toimivat minulle itselleni eräänlaisena tukilistana. 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oleva ihmisryhmä, eli iäkkäät ihmiset voi 

asettaa joissakin tapauksissa erityisehtoja haastattelun tekemiselle. Lumme-Sandt (2005) 

on kirjoittanut vanhan ihmisen kohtaamisesta haastattelutilanteessa sekä näihin 

haastattelutilanteisiin liittyvistä erityispiirteistä. Joillakin iäkkäillä voi esimerkiksi ilmetä 

fyysisiä ja kognitiivisia rajoitteita, kuten esimerkiksi heikentynyt muisti tai huonontunut 

kuulo. Myös esimerkiksi haastateltavan dementia, joka ilmenee vasta itse 

haastattelutilanteessa, voi aiheuttaa ongelmia. Lumme-Sandtin mukaan vanhan ihmisen 

haastattelun sopimisen jälkeen kannattaa haastateltavalle lähettää kirjallinen tiedote. 
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Kirjallinen tiedote saa sitä tärkeämmän roolin, mitä vanhemmasta tai sairaammasta 

haastateltavasta on kyse. Kirjallisesta tiedotteesta on hyvä käydä ilmi esimerkiksi 

haastattelijan yhteystiedot sekä lyhyesti haastattelun tarkoitus (m.t., s. 127- 128).  

 

Henkilökohtaisesti valmistauduin haastatteluihin etukäteen juuri kirjallisen tiedotteen 

avulla. Toimitin yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta tutkittaville etukäteen saman 

tiedotteen, kuin millä olin etsinyt alun perin haastateltavia (liite 1). Tiedotteessa kerroin 

kuka olen ja minkä vuoksi olen kiinnostunut haastattelemaan heitä. Tutkimustilanteessa 

ennen varsinaisen tutkimushaastattelun alkua annoin jokaiselle haastateltavalle etukäteen 

haastattelurungon (liite 2), jossa näkyivät haastattelussa läpi käytävät teemat. Tällä 

ennakoin sitä, että näin tutkittavilla oli mahdollisuus nähdä ennen haastattelun tekemistä 

mistä on kyse, sillä osalle haastateltavista etukäteen lähetetyistä tiedotteista huolimatta oli 

jäänyt hieman epäselvä mielikuva siitä, mitä haastattelulla haluttiin selvittää.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) toteavat, että laadullista tutkimushaastattelua ei ymmärretä 

tietokilpailuksi, vaan haastattelun tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa 

tutkimuksen kohteena olevasta asiasta (m.t., s. 73). Korostin tätä seikkaa sekä etukäteen 

lähetetyssä tiedotteessa että tutkittavan luona ennen varsinaisen haastattelun alkua. Kerroin 

olevani kiinnostunut tutkittavien kokemuksista, ja korostin, että en ole etsimässä 

kysymyksiin oikeita tai vääriä vastauksia. Olin ennakoinut aivan oikein, että useammalla 

haastateltavalla olisi mielikuva siitä, että he eivät välttämättä ”osaisi” vastata kysymyksiin. 

Kertasin myös haastattelujen luottamuksellisuuden sekä vapaaehtoisuuden, eli että kaikki 

haastateltavien kertomat asiat ovat luottamuksellisia ja että heidän ei tarvitse vastata 

kysymyksiin, jos he eivät jostakin syystä halua. Varmistin myös sen, että tutkittavat olivat 

tässä vaiheessa yhä halukkaita haastateltaviksi.  

 

Olin jo etukäteen varautunut siihen, että kaikki tutkittavat eivät olisi välttämättä kovin 

puheliaita, sillä useat ihmiset voivat jännittää nauhuria ja haastattelutilannetta ylipäätään. 

Esimerkiksi yksi haastateltavistani kysyi ennen haastattelun alkua puoliksi leikillään, että 

olisiko minun kuitenkaan aivan välttämätöntä nauhoittaa haastattelu. Kerroin, että palaan 

nauhoitettuihin haastatteluihin uudelleen tutkimukseni myöhemmässä vaiheessa ja litteroin 

haastattelut, jolloin haastateltava ymmärsi, minkä vuoksi halusin nauhoittaa 

keskustelumme, eikä hänellä ollut enää mitään tätä vastaan. Haastattelujen nauhoittaminen 

jännitti selvästi joitakin haastateltavia, sillä nauhurin sulkemisen jälkeen haastattelun 
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aikana melko vähäsanainen tutkittava saattoi alkaa jutella asioistaan paljon 

vapautuneemmin. 

6.3. Aineiston analyysi 

Kvalitatiivisen aineiston analyysin voi tehdä usealla eri tavalla. Standardoituja 

analyysitekniikoita on vähän, eikä analyysitekniikoista voida erottaa yhtä oikeaa tapaa. 

Tarkkojen sääntöjen sijasta voidaan pikemminkin antaa yleisiä ohjeita analyysiprosessin 

etenemiseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 136; Kyngäs & Vanhanen, 1999, s. 5.) 

Sisällönanalyysi on yksi perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 

tutkimuksen perinteissä. Se voidaan ymmärtää joko yksittäisenä metodina tai erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin liitettävänä väljänä teoreettisena kehyksenä.(Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 91.) Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi ymmärretään väljänä teoreettisena 

kehyksenä.  

 

Analyysiprosessi muodostuu neljästä eri vaiheesta lähtien liikkeelle tutkijan määritelmästä, 

mikä aineistossa kiinnostaa häntä. Toisessa vaiheessa aineisto käydään läpi siten, että 

siihen merkitään ja erotellaan tutkijan kiinnostukseen sisältyvät asiat. Kolmannessa 

vaiheessa luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään aineisto ja neljännessä vaiheessa 

kirjoitetaan yhteenveto. Laadullinen analyysi on mahdollista jaotella aineistolähtöinen 

analyysiin, teoriaohjaava analyysiin sekä teorialähtöiseen analyysiin (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 92, 95-96). Tässä tutkimuksessa käytetty analyysimenetelmä on teoriaohjaava 

sisällönanalyysi, jota tarkastelen seuraavassa luvussa. 

6.4. Teoriaohjaava sisällönanalyysi  

Tämän tutkimuksen analyysi pohjautuu teoriaohjaavan sisällönanalyysiin, joka on yksi 

tapa tehdä analyysia laadullisessa tutkimuksessa. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan 

teoriaohjaavassa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, ja teoria voi toimia apuna analyysin 

etenemisessä. Teoriaohjaavassa analyysissä lähdetään aluksi liikkeelle samalla tavalla kuin 

aineistolähtöisessä analyysissa, eli analyysiyksiköt valitaan aineistolähtöisen aineistosta. 

Erona aineistolähtöiseen analyysiin on se, että teoriaohjaavassa analyysissä aikaisempi 

tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. Teoriaohjaavassa analyysissa teoria tuodaan ohjaamaan 

analyysin kulkua tutkijan valitsemana ajankohtana. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tutkija 
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ottaa teorian mukaan analyysiin, sitä lähempänä ollaan deduktiivista päättelyä ja toisinpäin, 

eli mitä myöhäisemmässä vaiheessa teoria otetaan mukaan, sitä lähempänä ollaan 

induktiivista päättelyä. (m.t., s. 96-97, 100.)  

 

Tässä opinnäytetyössä analyysi on lähempänä induktiivista kuin deduktiivista, sillä teoria 

tulee mukaan vasta aivan loppuvaiheessa. Teoriaohjaavassa analyysimenetelmässä 

aikaisemman tiedon merkitys on teorian testaamisen sijaan uusien ajatusmallien luominen. 

Tutkimuksessa, jossa analyysitavaksi valitaan teoriaohjaava sisällönanalyysi, voidaan 

aineisto kerätä vapaasti. Tutkija voi myös päättää vapaasti sen, etsiikö hän aineistosta 

jonkin tietyn teorian mukaisia ilmauksia vai lähestyykö hän aineistoa sen omilla ehdoilla. 

Mikäli tutkija päättää lähestyä aineistoa sen omilla ehdoilla, hän pakottaa analyysin 

edetessä aineiston sopivaksi katsomaansa teoriaan. (m.t., s. 96-97, 117.) Seuraavaksi 

kuvaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin etenemistä tässä tutkimuksessa.  

 

Analyysin alkoi haastattelujen litteroinnilla ja niihin tutustumisella lukemalla haastattelut 

läpi useampaan kertaan. Tutustuessani aineistoon pyrin samalla aktiivisesti tunnistamaan 

tutkimustehtävän kannalta olennaisia tekijöitä, eli käytännössä lukiessani litteroituja 

haastatteluja pidin mielessäni tutkimuskysymyksen ”Mitkä tekijät ovat liitoksissa 

ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin?”. Etsin tähän kysymykseen aineistosta vastauksia, 

ja sitä mukaa kun vastauksia löytyi, alleviivasin litteroidusta aineistosta mielestäni tähän 

kysymykseen vastaavia kohtia, eli käytännössä hyvinvointia tukevia tekijöitä, kuten myös 

hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä, mikäli niitä aineistosta löytyi. Tämän 

jälkeen poimin litteroidusta tekstistä alleviivaukset teemojen mukaiseen taulukkoon. Olin 

tehnyt jokaiselle tutkittavalle oman taulukon, joka perustui haastattelun teemoihin. Kirjasin 

tutkittavien alkuperäisilmaisuja teemoittain tähän taulukkoon hyvinvointiin liittyen. Tällä 

taulukolla ei ollut analyysin kannalta sen tärkeämpi kuin että se auttoi hallitsemaan ja 

jäsentämään pitkiä aineistoja. Pelkistin tutkittavien alkuperäisilmaisut ja kirjoitin ne 

teemoittain erilliselle paperille siten, että jokaisen ilmauksen perässä oli tunnistetietona 

vastaajan nimikirjaimet.  

 

Tämän pelkistämisvaiheen jälkeen aloitin ryhmittelyn eli klusteroinnin. Ryhmittelyssä on 

tarkoituksena etsiä pelkistetyistä ilmauksista eroja ja yhtäläisyyksiä, jonka jälkeen samaa 

tarkoittavista ilmaisuista muodostetaan kategorioita. Kategoriat nimetään tämän jälkeen 

sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavilla nimillä. (Kyngäs & Vanhanen, 1999, s. 5-6.) 
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Luin läpi eri teemojen mukaisia ilmauksia, ja rupesin kokoamaan niitä omiin ryhmiinsä 

niiden sisällön mukaan. Ryhmittelin positiivisia, hyvinvointia kuvaavia ilmaisuja omiin 

kategorioihinsa ja negatiivisia ilmauksia omiinsa. Esimerkiksi ilmaisut ”oman voinnin 

kuunteleminen” ja ”itsetuntemuksen lisääntyminen” sijoitin samaan alakategoriaan, koska 

ne molemmat kuvaavat itsensä tuntemista. Muodostin alakategoriat siis aineistolähtöisesti.  

 

Tutkimuksessani käytän teoriaohjaavaa analyysia, joten yläkategoriat tulevat suoraan 

valitsemastani teoriasta, eikä niitä muodosteta yhdistämällä alakategorioita kuten 

aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa. Teoreettiset kytkennät tehtiin tässä tutkimuksessa 

vasta aineistolähtöisesti muodostettujen alaluokkien jälkeen. Tutkimuksen taustalla on 

Ryffin (1989), Keyesin (1998) ja Dienerin (2006) näkemykset hyvinvoinnista, joten 

yläkategoriat on otettu suoraan edellä mainituista. Yläkategoriat ovat itsensä 

hyväksyminen, henkilökohtainen kasvu, elämän tarkoitus, positiiviset ihmissuhteet, 

autonomia, ympäristön hallinta, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, sosiaalinen 

johdonmukaisuus, sosiaalinen tuki, sosiaalinen toteutuvuus, sosiaalinen hyväksyvyys, 

positiiviset tunteet, negatiiviset tunteet, onnellisuus, elämäntyytyväisyys, tyytyväisyys 

elämän eri osa-alueisiin ja elämänlaatu.  

 

Analyysia jatkettiin yläkategorioiden muodostamisen jälkeen siten, että kaikista 

selkeimmin erottuneet hyvinvointiin liitoksissa olevat kategoriat poimittiin 

yläkategorioiden joukosta, ja niistä muodostettiin kolme pääluokkaa. Nämä pääluokat 

olivat ihmissuhteiden merkitys, yksilön itsemääräämisoikeus ja positiivisen asenteen 

merkitys. Näistä kolmesta pääluokasta muodostui lopulta teoreettinen malli, joka kuvaa 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista kolmas- ja neljäsikäläisten kohdalla. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen, eli ”Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia löytyy 

ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksissa?” vastaukset löytyivät käytännössä tulosten 

valmistuttua. Olin merkinnyt jo ilmaisujen pelkistämisvaiheessa tunnistetiedoiksi 

vastaajien nimikirjaimet, joiden perusteella aineistosta oli helppo löytää sellaiset 

hyvinvoinnin osa-alueita kuvaavat tekijät, jotka korostuivat joko miehillä tai naisilla tai 

molemmilla sukupuolilla.  

 

 

 



3
7

 

  

Kuvio 2. Analyysin etenemistä havainnollistava 
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6.5. Tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta on keskenään 

erilainen, joten kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa ei ole mielekästä 

käyttää samoja luotettavuuden kriteereitä kuin kvantitatiivisessa tutkimusperinteessä. 

Lincoln ja Guba (1985, s. 290) ovat muotoilleet kvalitatiiviselle tutkimukselle omat 

luotettavuuden kriteerit, jotka ovat vastineita kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden 

kriteereille. Nämä kriteerit ovat siirrettävyys, uskottavuus, varmuus ja vahvistuvuus. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteereinä ovat määrällisen tutkimuksen 

ulkoista validiteettia vastaava siirrettävyys (applicability) ja sisäistä validiteettia vastaava 

uskottavuus (credibility). Tutkija voi vaikuttaa tutkimuksen siirrettävyyden vahvistumiseen 

sillä, että hän kirjoittaa tutkimuksensa tulokset tarpeeksi selkeästi auki. Vastuu 

tutkimuksen siirrettävyydestä ei ole pelkästään tutkijalla, vaan tämän lisäksi myös 

henkilöllä, joka käyttää tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tuloksia käyttävä henkilö tekee 

päätöksen siitä, ovatko tutkimuksen tulokset siirrettävissä. Tutkimuksen uskottavuutta 

voidaan lisätä eri tavoin, kuten esimerkiksi tutkijan riittävän pitkällä sitoutumisella 

tutkimusprosessiin. Tämän voidaan nähdä lisäävän tutkijan havaintojen luotettavuutta ja 

syvyyttä. Muita keinoja lisätä tutkimuksen uskottavuutta on käyttää esimerkiksi 

triangulaatiota. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi useiden eri teorioiden, tutkijoiden tai 

metodien käyttöä. (Lincoln & Guba, 1985, s. 301-305.; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 143-

145.)  

 

Tässä tutkimuksessa siirrettävyyteen on pyritty vaikuttamaan siten, että tutkimuksen 

tulokset on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman tarkasti ja laajasti auki. Tutkimuksen 

uskottavuutta on puolestaan pyritty parantamaan käyttämällä teoreettisessa viitekehyksessä 

useampaa teoreettista näkemystä laajentamaan tutkimuksessa olevaa näkökulmaa 

hyvinvoinnista. 

 

Kolmantena luotettavuuden kriteerinä on vahvistuvuus (confirmability), joka on 

laadullisen tutkimuksen vastine kvantitatiivisen tutkimuksen objektiivisuuden käsitteelle. 

Kuten siirrettävyyden kohdalla jo mainittiin, myös vahvistuvuutta on mahdollista lisätä 

kuvaamalla tutkimuksen kulkua mahdollisimman tarkasti ja kirjoittamalla tutkimusraportti 

yksityiskohtaisesti. Neljäntenä luotettavuuden kriteerinä on varmuus (dependability), ja se 
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vastaa reliabiliteetin käsitettä määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa ei 

ole välttämätöntä osoittaa varmuutta, mikäli muut edellä mainitut luotettavuuden kriteerit 

täyttyvät. (Lincoln & Guba, 1985, s. 316-319.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on hyvin keskeinen. Eskolan ja Suorannan 

(1998) mukaan se on koko tutkimuksen lähtökohta, ja tutkijan tulee tiedostaa oma 

vaikutuksensa tutkimuksen kulkuun ja sen tuloksiin. Tutkijaa itseään voi pitää tutkimuksen 

tärkeimpänä luotettavuuden kriteerinä. (m.t., s. 211.) Tässä tutkimuksessa tutkija on 

pyrkinyt tiedostamaan omia ennakko-oletuksiaan esimerkiksi pohtimalla käsityksiään 

liittyen ikääntymiseen ja ikäihmisiin.  
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7. TULOKSET 

Seuraavassa esittelen tutkimukseni keskeiset tulokset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

oli tarkastella ikäihmisten hyvinvointiin liitoksissa olevia tekijöitä sekä sitä, millaisia 

yhtäläisyyksiä ja eroja löytyy naisten ja miesten hyvinvoinnin kokemuksista. Tutkimuksen 

aineistona toimi ikäihmisille tehdyt teemahaastattelut. 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä keskityttiin etsimään erilaisia tekijöitä, jotka ovat 

liitoksissa ikäihmisten kokemaan hyvinvointiin. Tämän tutkimuskysymyksen tehtävänä oli 

lisäksi löytää vastauksia myös siihen, mitkä tekijät puolestaan vähensivät hyvinvoinnin 

kokemuksia. Toisessa tutkimuskysymyksessä pyrittiin löytämään ikäihmisten kokemusten 

välisiä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Tässä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin lisäksi 

sukupuolen merkitystä hyvinvoinnin kokemiselle. 

7.1. Ikäihmisten hyvinvointiin liitoksissa olevat tekijät 

Itsensä hyväksyminen 

 

Tähän yläkategoriaan kuuluivat alakategoriat itsensä tunteminen ja menneisyyden kanssa 

sujut oleminen, joissa oli sellaisia ilmauksia, joiden avulla haastateltavat kertoivat itselleen 

tärkeistä tavoista parantaa omaa psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. Tällaisia olivat 

esimerkiksi oman voinnin kuunteleminen, itsestä huolehtiminen, tyytyväisyys elettyyn 

elämään ja se, että sairauden kanssa oppii elämään. Edellä mainitut alakategoriat valittiin 

tähän yläkategoriaan koska itsensä ja menneisyytensä hyväksynnällä on positiivisia 

vaikutuksia esimerkiksi yksilön mielenterveyteen ja psyykkiseen toimintakykyyn. 

 

Esimerkiksi eräs haastateltavista katsoo elämäänsä taaksepäin, ja pohtii, kuinka hänen 

elämänsä on loppujen lopuksi kulkenut niin kuin on ollut tarkoitus ja samalla se on 

muotoutunut tietynlaiseksi. Toinen haastateltava tuo myös esiin saman seikan, eli sen, että 

elämää ei voi ohjailla oman mielensä mukaan, ja se täytyy vain hyväksyä. 

 

”..niinkö mulla kaikki asiat on menny niin just sillaa niinkö pittääki, ja minä 

ajattelenki niin.. ku mulla on vaikeeta.. niin minä en sitä piä semmosena, että 

kauheena kärsisin.. mä tykkään.. että mun elämään kuuluu tietyt asiat.”  
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”Joo, kaikkihan täytyy ottaa mitä tullee..”  

 

Itsensä arvostaminen, oman voinnin kuunteleminen ja itsensä hoitaminen nousevat myös 

esiin useamman kerran aineistossa. Haastateltavat kokevat tärkeäksi sen, että osaa 

kuunnella omaa vointiaan ja löytää itselle parhaat keinot hoitaa itseään. Myös itsensä 

arvostaminen on tärkeää. 

 

”Kyllä mie arvostan ja kuuntelen itteä ja toimin sen mukkaan.”  

 

”Minä oon aina pitäny itteäni hyvin tärkeänä, minä ku oon ainoa lapsi, niin minä 

olin vanhemmille niin tärkeä.”  

 

”No, itsensä hoitamisesta on ollu aikasemmin liikunta, niin nyt sitten on ollu tuo 

jooga.. Ja sitten meditaatio”  

 

Vaikka ikäihmiset ovat heterogeeninen joukko, on kuitenkin tyypillistä, että vanhuudessa 

erilaiset sairaudet ja terveysongelmat alkavat vaivata. Suhtautuminen terveydentilaan ja 

sen ongelmiin vaikuttaisi olevan myös yksi tekijä, jonka voi nähdä olevan yhteydessä 

hyvinvointiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Tämä puolestaan riippuu siitä, millä 

tavalla asiaan suhtautuu. Haastateltavat toivat esiin sen, että sairauden kanssa voi oppia 

elämään ja hyväksyä sairaus osaksi itseä.  

 

”..silmissä on glaukooma ollu.. Sitte se tipat pittää panna. Mutta siihen ko on tottunu, 

niin ei sitä ennää sillä tavalla tunne, ennen sitä pelkäs sitä sokkeutta, mutta nyt ko on 

nähny, että ne tipat auttaa, niin en minä enää pelkää sitä.”  

 

”Tuohan minua huolestuttaa tuo näkö.. Ko siinä sokkeutuu, ei siinä auta mikkään. 

Mie en ota sitä riskiä, että jos mie en kerta näe, niin sitte pittää ymmärtää ittekki. 

Että mulla on helppo ittelle selvittää ko on vain vähän aikaa aatella, että miksi.” 
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Henkilökohtainen kasvu 

 

Tämän yläkategorian mukaan yksilön tulee kasvaa ihmisenä, jotta hän voisi toimia 

täysipainoisesti. Oman potentiaalin löytäminen ja mahdollisuus itseilmaisuun ovat tärkeitä 

henkilökohtaiselle kasvulle. Tähän yläkategoriaan valikoitui vain yksi alakategoria, eli 

pyrkimys toteuttaa itseään. Tässä alakategoriassa haastateltavat kertoivat erilaisista 

tavoista ja arkeen vaihtelua tuovista harrastuksista, joiden avulla he pystyivät ilmaisemaan 

ja toteuttamaan itseään. Joillakin haastateltavilla samat, tärkeät harrastukset ovat pysyneet 

vuosikymmeniä.  

 

Osa haastateltavista on joutunut erinäisistä syistä jättämään tärkeitä harrastuksiaan pois, 

mutta osalle haastateltavista niissä mukana oleminen on mahdollista ja edelleen antoisaa. 

Alakategoriaan kuului esimerkiksi sellaisia ilmauksia kuin tyydyttävä sisäinen elämä ja 

aktiivinen osallistuminen kulttuuriharrastuksiin. Eräs haastateltava kertoi olleensa mukana 

samassa harrastusporukassa jo 30 vuotta. Hän kertoi saavansa tavata harrastuksen parissa 

vanhoja tuttuja ja hän koki samalla myös saavansa hengen ravintoa. Samoin toinen 

haastateltava kertoo, kuinka hän on kokenut tärkeäksi jokavuotisen kyläyhdistyksen 

tapahtuman ja siellä aktiivisesti mukana toimimisen. 

 

”Joo, se on semmonen aktiivijoukko siellä.. Rentoutumista ja tapaa vanhoja tuttuja 

siellä. Nyt tosiaan juhlitaan joulukuussa, että 30 vuotta olen ollu siellä.”  

 

”Täällä on ollu tämä kyläyhdistys ja minä oon ollu sen sihteerinä lähes 30 vuotta. 

Meillä on ollu täällä (tapahtuman nimi poistettu) 25 kertaa.. Ja minä oon tuota, minä 

oon ohjannu ne näytelmät mitä siinä on ollu.”  

 

Erilaisten harrastusten lisäksi yksilöllä voi olla myös muita tapoja toteuttaa itseään. 

Esimerkiksi yksi haastateltava kertoo, kuinka hänelle on tärkeää ja antoisaa, että hänellä on 

aktiivinen sisäinen elämä. Hän kokee, että tämä sisäinen elämä on yksi väylä tyydyttää 

omaa henkistä kasvuaan.  

 

”Vaikka mä olenki sosiaalinen, niin mulla on se oma sisäinen elämä joka mua 

tyydyttää. Että minun mielestä on tärkeää oppia olemaan itsekseen.”  
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Elämän tarkoitus 

 

Tähän yläkategoriaan kuuluvat alakategoriat lasten kautta eläminen ja luottamus elämän 

jatkumiseen. Tämän yläkategorian keskeisenä ajatuksena on se, että yksilöllä on kokemus 

oman elämänsä merkityksellisyydestä ja siitä, että hänen elämällään on jokin tarkoitus. 

Tämän yläkategorian mukaisia ilmauksia olivat esimerkiksi lasten mukana eläminen, usko 

ikuiseen elämään ja toivon ylläpitäminen tärkeä asia.  

 

”..elän niitten (lasten) mukana. Niinku nyttenki ku (lasten ja lastenlasten nimet 

poistettu) lähtevät sinne Lappiin muutamaksi päiväksi.. Ja sitte (lapsenlapsen nimi 

poistettu), joka käy täällä, niin meillä on hyvin yhteiset näkemykset. Minä aina elän 

sitä mitä se on tekemässä.”  

 

Henkisyyteen ja hengellisyyteen keskittyvät teemat nousivat tässä kategoriassa hyvin 

selvästi esiin. Hengellisyys oli tärkeä arvo suurimmalle osalle haastateltavista. He kokivat 

saavansa turvaa ja lohtua ajatuksesta, että elämä jatkuu kuoleman jälkeenkin.  

 

”Että on vakaa luottamus siihen, että elämä jatkuu. Olen ajatellu, että se on 

ihmiselle ihana asia, että ei tarvi taistella sen uskonnon kanssa, että voi hyvin luottaa 

siihen, että elämä jatkuu.”  

 

”..että mulla oli jo semmonen ajatus silloin (lapsena), että niin kuolema on sitä, että 

riisuu vaatteet pois ja henki lähtee parempiin.. Niin minä oon aina ajatellu sen 

kuoleman positiivisena asiana. Ja aikuisena olen joutunu vähän niinkö häpäeämään 

sitä, ku muut pitää sitä ihan toisenlaisena asiana. Minä vaan sanon, että se on 

siirtymistä parempaan.”  

 

Toivon ylläpitämisen voidaan myös ymmärtää vaikuttavan positiivisesti ikäihmisten 

hyvinvointiin. Jokaisen elämässä tulee eteen vaikeuksia, mutta niiden edessä ei pidä 

lannistua, vaan löytää syy, minkä vuoksi jaksaa jatkaa eteenpäin. 

 

”Vaikeudet on tehty voitettavaksi ja sitä täytyy löytää tie. Ei koskaan saa tulla 

semmoseen tilanteeseen, että tunnelin päässä ei näy valoa.” 
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Positiiviset ihmissuhteet 

 

Tähän yläkategoriaan valikoitui useampia eri alakategorioita. Näitä ovat puolison tuki, 

lapset ja perhe sekä ystävien merkitys. Käsitteellä positiiviset ihmissuhteet tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa sitä, että yksilöllä on lämpimiä ja syviä ihmissuhteita esimerkiksi 

perheenjäseniin ja ystäviin. Tässä kategoriassa oli löydettävissä seuraavanlaisia ilmauksia: 

yhteisymmärrys vaimon kanssa, rakastava perhe ja tiivis ystäväjoukko. Perheen ja 

erityisesti lasten ja lastenlasten merkitys oli kaikille haastateltaville hyvin suuri. He kokivat 

lasten ja lastenlasten yhteydenpidon ja seuran erittäin tärkeäksi ja antoisaksi. Myös 

ystävillä on suuri merkitys tutkimuksen valossa ikäihmisille. Haastateltavista kaikilla 

kolmella miehellä oli puolisot, kun taas tutkimukseen osallistuneet naiset olivat puolestaan 

kumpikin leskiä. 

 

Eräälle haastateltavalle puoliso ja tältä saatu tuki on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä. 

Yhteisymmärrys asioista puolisoiden välillä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

erimielisyydet pystytään selvittämään keskustelemalla. Myös itsenäisyys ja luottamus 

parisuhteessa ovat tärkeitä tekijöitä.  

 

”Met olema (vaimon kanssa) pystyny keskustelemaan silloin, ko on eri mieltä oltu 

asioista, niin ne on keskusteltu.”  

”..mutta, tuota meiltä on aina päässy lähteen, ko on halunnu.”  

 

Lasten ja perheen merkitys siis korostui kaikilla haastateltavilla. Jokaisella tutkittavalla on 

omia lapsia, ja joillakin uusioperheen mukana ovat tulleet myös uuden puolison lapset 

lapsineen. Lasten vierailut ja muut yhteydenpidot koetaan tärkeäksi ja niillä on suuri 

merkitys  

 

”No perhehän se on ja tämä.. Molen perhekeskeinen.”  

 

”No lähimmät omaiset, lapset. Kyllä se on ihana asia, ku he tulevat käymään ja 

soittavat. Tytärkin soittaa kyllä joka ainoa ilta.” 

 

”Se on onnen lähteitä ja sillä on arvoa, kun nämä lastenlapset tulevat tänne 

käymään, on niin ihanaa.”  
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”Perhe ja lapset tietysti. Nimenomaan lapset on aina ollu.. et ne on mulle ollu aina 

kaikkein tärkeimpiä.”  

 

”Kyllähän se on hirveen tärkee tämä perheyhteys. Että se on niinkö aivan ihana.. Se 

on musta aivan ihanaa, että saahaan olla tämän perheen kans yhessä. Et se on 

niinkö ihanaa.”  

 

Ystävillä vaikuttaisi perheen ja lasten lisäksi tutkimuksen tulosten valossa olevan perheen 

lisäksi tärkeä rooli hyvinvoinnin kokemusten lisäämisessä ikäihmisille. Monet ystävät ovat 

vuosikymmenten takaa ja heihin pidetään yhä aktiivisesti yhteyttä.  

 

”On mulla aika semmonen tiivis (ystäväpiiri), että ne jotka oli, niin on yhä 

tekemisissä.”  

 

”..että on käyty kylässä ja on ollu kavereita.”  

 

”Onneksi on erittäin ihana ystävät tämä (nimi poistettu), joka mua eilenki vei sinne 

harrastuksiin ja mihinkähän se seuraavaksi lupasi viedä.. Että hän aina kysyy, että 

lähdenkö mukaan. Että hän on semmonen oikein rakas ystävä.” 

 

Autonomia 

 

Autonomia-yläkategoria käsittää ajatuksen siitä, että yksilö kykenee toimimaan itsenäisesti 

ja hän myös pystyy päättämään itse omista asioistaan. Yksilö ei myöskään tarvitse toisten 

hyväksyntää, vaan toimintaa ohjaavat hänen omat arvot. Hän ei myöskään ole 

kollektiivisten pelkojen tai uskomusten vanki, vaan hän on kykenevä toimimaan 

itsenäisesti. Tähän yläkategoriaan kuuluvat alakategoriat omien arvojen seuraaminen, 

itsenäisyys, kotona pärjääminen, perheeltä saatu apu sekä yhteiskunnan apu. Autonomiaan 

ymmärretään siis edellä mainitun mukaisesti kuuluvan esimerkiksi mahdollisuus päättää 

omista asumisolosuhteistaan. Useilla ikäihmisillä tämä ei kuitenkaan onnistu ilman 

ulkopuolista apua, joten siksi perheeltä ja yhteiskunnalta saatu apu-alakategoriat on liitetty 

kyseessä olevaan yläkategoriaan. Näissä edellä mainituissa alakategorioissa ilmauksina oli 

esimerkiksi oman tien kulkeminen, mahdollisimman pitkään kotona asuminen ja kotiapua 

saatavissa. 
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Yhdellä tutkittavalla nousi voimakkaasti esiin omat arvot ja niiden seuraaminen. Tutkittava 

kertoo, kuinka hän on jo varhaisesta lapsuudesta saakka ollut oman tiensä kulkija, jota 

muiden mielipiteet eivät ole kiinnostaneet. Tämä on jatkunut myöhäiseen vanhuuteen 

saakka. 

 

”Minä oon oman tien kulkija, oikeastaan ollu vastarannan kiiskiki.. Äiti sano joskus, 

että no, jos sinä hukkumalla kuolet, niin sua saa vastavirrasta hakea, heh. Se 

kuvastaa paljon. Siksi mä en oo suurissa porukoissa murrosiästä alkaen ollu, ku mä 

en oo niitten arvoja koskaan hyväksyny, mitä ne nauraa ja kikattelee.”  

 

Kaikille tutkimukseen osallistuneille ikäihmisille hyvinvointiin erityisen positiivisesti 

vaikuttava seikka oli mahdollisuus asua omassa kodissa. Oma koti oli useille tutkittaville 

erityisen tärkeä, sillä useilla oli jonkin asteisia terveydellisiä rajoitteita, jotka vähensivät 

mahdollisuuksia liikkua aktiivisesti kodin ulkopuolella. Koti on heidän oma tuttu 

ympäristönsä, jossa he voivat olla ja elää tahtomallaan tavalla, vaikka eivät pystyisi 

juurikaan poistumaan sen kodin ulkopuolelle.  

 

”..meilä on sitten tämä oma osake.. Tämä on ihannepaikka, tämän paremmin ei voi 

ollakaan.. Kyllä tämä on se paikka, missä me olema tykänny asua.”  

 

”..tämä on koti. Me viihdyttiin tässä yhdessä hirveen hyvin, tietenki se tunnelma on 

turvallinen, ku pojan perhe on tuossa (naapurissa).. niin kauan haluan tässä asua, ku 

vain voin.”  

 

”Tuota, saatais mahollisimman kauan olla vaimon kans kotona, että ei tarvis tosiaan 

muuttaa mihinkään palvelukotiin.. kotona on paras olla.”  

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet ikäihmiset saivat apua joko perheeltä ja ystäviltä tai 

yhteiskunnalta. Ikäihmiset kokivat avun saamisen vaikuttavan positiivisesti heidän omaan 

päätösvaltaansa juuri mahdollistaen mahdollisimman pitkään asumisen itsenäisesti omassa 

kodissaan.  

”Tuossa rapussa on semmonen nuorempi mies, joka on vielä työelämässä mukana ja 

tuossa alakerrassaki.. että saa apua varmaan ko vain tarttee. Ja tietenki nämä minun 

lapset ovat semmosia, että ne tullee heti ko vain ko soittaa.”  
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”Kyllä tuota, sitä naapuritki ymmärtävät ja auttavat, ku on tarvetta.”  

 

”Meillä on neljä lasta, jotka ovat kaikki muuttaneet täältä kotoa, paitsi nuorin 

lapsista. Ko ei me oikein täällä enää tulla toimeen, niin hän on täällä kuitenki yöt. 

Laittaa aamupuurot ja sitten lähtee töihinsä.”  

 

”No tytöt käy aina siivoamassa täällä”  

 

”Ja meilä käy sitte kaks kertaa päivässä nuo kotiavustajat”  

 

”Eihän me muuten enää pärjättäskään, mutta kotiavustajat käyvät kaksi kertaa 

päivässä.”  

 

Ympäristön hallinta 

 

Ympäristön hallinnalla tarkoitetaan sitä, että yksilö kykenee hallitsemaan ympäristöään ja 

muokkaamaan sitä psyykkisille olosuhteilleen sopivaksi. Myös yksilön kyky sopeutua 

erilaisiin ympäristöihin katsotaan kuuluvan tähän yläkategoriaan. Alakategorioista mukaan 

valikoitiin viihtyisyys, turvallisuus, pelko kontrollin menettämisestä, perheeltä saatu apu 

sekä yhteiskunnan apu. Kaksi viimeisintä alakategoriaa, eli perheeltä saatu apu ja 

yhteiskunnan apu ovat myös edellisessä yläkategoriassa, eli autonomiassa. Syy tähän on se, 

että myös ympäristön hallinnassa mainittavat tekijät, eli kyky hallita ja muokata 

ympäristöä sekä muokata sitä psyykkisille olosuhteille sopivaksi on suurimman osan 

ikäihmisten kohdalla osittain riippuvaista ulkopuolisesta avusta.  

 

Viihtyisyys ja turvallisuus ovat ensimmäiset alakategoriat, jotka kuuluvat ympäristön 

hallintaan. Näissä alakategorioissa oli muun muassa sellaisia ilmauksia kuin ihana piha, 

turvallinen koti ja tutut ihmiset. Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että 

ikäihmisille tärkeä tekijä ympäristön viihtyisyydessä koettiin olevan sen turvallisuus. 

Turvallisuus voi heijastua eri tavoin, sen voidaan kokea olevan seurausta esimerkiksi siitä, 

että asuinalue on rauhallinen, eikä siellä ole paljon häiriötekijöitä. Turvallisuutta lisäävät 

muun muassa se, että ympäristössä asuu tuttuja ihmisiä, kuten vaikkapa sukulaisia tai 

ystäviä. 
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”Tämä on mahottoman rauhallinen, tässähän ei autoliikennettä ole, ku ei pääse läpi 

ajamaan. Ja sitten sanotaan, että ei oo mitään rosvolaumoja näkyny, eikä 

tämmöstä.”  

 

”No hyviä puolia on tietenki tämä maalaiskylä, jossa kaikki tuntevat toisensa.”  

 

”Hyvä sijainti ja rauhallinen talo, on hiljainen.”  

 

”Oma soppi täällä kivassa paikassa ekassa kerroksessa, että tää on niin rauhallinen 

ja hyvä, että minä oon tyytyväinen tähän.”  

 

Myös jo aikaisemmin mainittu perheeltä saatu apu ja yhteiskunnan apu kuuluvat tähän 

yläkategoriaan. Ikäihmiset pystyvät muokkaamaan ympäristöään muilta saadulla avulla 

itselleen paremmaksi. Esimerkiksi liikkuminen voi olla hankalaa ikäihmisille, ja mikäli he 

eivät esimerkiksi voi liikkua juurikaan asunnon ulkopuolella vaikkapa hoitamassa 

asioitaan. Toisilta saadun avun turvin heidän ei välttämättä tarvitse itse poistua kodistaan 

asioille, mikäli joku muu hoitaa tämän heidän puolestaan. Mielestäni tämän voi ymmärtää 

olevan osa ympäristön hallintaa. 

 

”En käy enää (kaupassa). Kyllä se täytyy tyttärelle ilmoittaa.”  

 

”No, tytöt käy aina siivoamassa täälä.”  

 

Ympäristön hallinta-yläkategoriaan valikoitui myös ikäihmisten hyvinvointiin 

negatiivisesti yhteydessä oleva alakategoria, eli pelko kontrollin menettämisestä. Asiat, 

joihin ihmiset eivät juurikaan pysty itse vaikuttamaan, vaikeuttavat elämää ja aiheuttavat 

ahdistusta. 

 

”Ku kaupat häviää ja postit häviää ja.. Niin onhan se vaikeuttamassa elämää..”  

”Se on se laitostuminen niin nopeasti tulossa, että en minä kyllä halua mennä 

mihinkään laitokseen ennen kuin on pakko.”  
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Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

 

Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan sitä, että yksilö kokee kuuluvansa johonkin 

yhteiskuntaan tai yhteisöön. Tähän osa-alueeseen kuuluvat myös lisäksi yhteisöllisyyden 

kokemukset sekä kokemus siitä, että yksilöllä on muiden ihmisten kanssa jotakin yhteistä. 

Alakategorioiksi tähän valikoituivat menetykset ihmissuhteissa, perheen arvostus ja 

ystävien merkitys. Ystävien merkitys oli jo mukana aikaisemmin positiiviset ihmissuhteet -

yläkategoriassa, ja se on otettu myös tähän kategoriaan mukaan, sillä ystävillä on usein 

yksilölle tärkeä merkitys ja hän voi esimerkiksi kokea ystäviensä kanssa 

yhteenkuuluvuuden tunteita. Kategorian mukaisia ilmauksia olivat muun muassa pitkät 

ystävyyssuhteet, perhe tärkeä ja hetkittäinen yksinäisyys. 

 

”Sitte mulla on yksi ystävätär, jonka kanssa me puhutaan kaikkia sieluun liittyvistä.. 

Että elän semmosta omaa elämää.”  

 

”Mulla on melko laaja ollu tämä ystäväpiiri.”  

 

Myös ystävien puuttumisella on myös merkitystä ikäihmisten kokemuksiin hyvinvoinnista. 

Ongelmana ja hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttava tekijä ikäihmisten ystävyyssuhteissa 

on ymmärrettävästi se, että useilla tutkittavilla vanhat ystävät ovat jo kuolleet tai muuten jo 

huonossa kunnossa. Tämä lisää yksinäisyyden tunteita. Yhteydenpito ystäviin on voinut 

katketa myös joistain muista syistä, kuten eräs tutkittavat kertoo. 

 

”No tällä hetkellä on puutteena, että minä haluaisin olla yhteydessä noihin ystäviin 

ja käydä heidän tykönään, mutta minä olen sidottu tänne (haastateltava toimii 

puolisonsa omaishoitajana). Enkä moiti sitä, kyllä hän on palvellu minua silloin, kun 

minä oon ollu töissä.” 

 

”..kaipais joskus enempi seuraa. Että se ois kyllä mukava, jos kävis vähän vieraita 

useammin, tämmönen luonne vielä, niin sitä porinakaveria kaipaa.”  

”Joo, käypiihän ne (ystävät) aina silloin, tällöin. Ei ne ennää nykyisin niin paljon 

häiritte.”  
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Tutkittavilla oli myös taustalla vuosikymmeniä kestäneitä ystävyyssuhteita, joissa 

yhteydenpito oli saattanut harveta erinäisistä syistä tai ystävyyssuhteet olivat katkenneet 

ystävän poismenoon. Useat kokivat ystävän kuoleman suurena menetyksenä. 

 

”Heti ensimmäinen ystävä jonka mä sain Oulusta, silloin ko mä tulin Ouluun, niin 

tuli samalle luokalle yks (nimi poistettu), niin meistä tuli sitte ikuiset ystävät. Hän 

nukkui kaksi vuotta sitten pois. Se oli suuri menetys.”  

 

”Sitte niitä on niitä lapsuuenkaveria ja neki on jääny pois sillälailla.. Että tuota ko 

ne on saman ikäsiä, niin niilä on ollu huonompi tuuri ko ne on vähän heikommassa 

asemassa ja jokku on jo kuolu ja sillä laila.. Että tämmösessä kunnossa ei taija olla 

kettään.”  

 

Sosiaalinen johdonmukaisuus 

 

Tämän yläkategorian mukaan yksilön tulee olla kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja 

hän myös kykenee ymmärtämään, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Yksilö myös 

ymmärtää maailman ympärillään olevan epätäydellinen. Tähän yläkategoriaan valikoitui 

mukaan kaksi alakategoriaa, joita ovat huoli yhteiskunnan muutoksesta ja 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kategoria sisälsi ilmauksia, joissa ilmenee ikäihmisten 

huoli yhteiskunnan arvojen muuttumisesta ja halusta vaikuttaa. Tällaisia olivat esimerkiksi 

huoli nykyajan lapsista, perheen arvostus vähentynyt yhteiskunnassa ja yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen. 

 

Useiden tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien puheessa tuli esiin huoli siitä, että 

yhteiskunnan kehitys kulkee koko ajan huonompaan suuntaan. Muuttuvat perhearvot ja 

lasten asiat aiheuttavat huolta useille vastaajille. Myös yhteiskunnan suhtautuminen 

ikäihmisiin mietityttää. 

 

”Minusta tuntuu, että nykysin on vähän erilaisempaa, että ne on enemmän yksilöitä, 

mutta meikäläiselle on perhe ja lapset, ne on tärkeitä. Ja lasten perheet.”  
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”..olen ajatellu ja kritisoinu, että kaikkiin muuhun meitä kasvatetaan, vaan ei 

koskaan isäksi ja äitiksi. Se on kaikki mall, mitä on kotona. Että kyllä koulujen pitäs 

siihen panostaa, että olis ees jonkulaista..”  

 

”..minä oon kovasti huolissani lapsista nykyisin, ku sitä istutaan tietokoneen ääressä 

ja pelataan pelejä ja tuota liikkuminen jää vähemmälle.. Ku ne pelaa niitä pelejä, 

niin minusta tuntuu, että tämä todellisuus se vähän hämärtyy, niin se saattavat 

esimerkiksi ampua ja tehä vaikka mitä. Se saattaa vaikuttaa lasten 

mielenterveyteen.”  

 

”Että sitä nyt toivos sitten, että kaupunki rupeais ikäihmisille antamaan pikkasen 

enempi aikaa sinne kotihoitoon.. Että yhteiskunta tulis vastaan.”  

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osalle haastateltavista tärkeä. Erityisesti tässä 

aineistossa yhteiskunnallinen vaikuttaminen korostui iäkkäiden naisten kohdalla, sillä 

kummatkin naiset kokivat yhteiskunnan asioihin vaikuttamisen tärkeäksi väyläksi muuttaa 

asioista, kun tutkimukseen osallistuneista miehistä vain yksi kertoi olleensa mukana 

erilaisissa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävissä tehtävissä.  

 

”Pystyin vaikuttamaan näihin kaupungin asioihin, että esim. tuo Ainolan leikkipuisto 

on mun aloitteesta. Et mä aattelen, että se on ollu hyvin tärkeä.. Että suuria asioita 

pystyny vaikuttaan.”  

 

”No minä oon toistakymmentä vuotta kirjottanu (lehteen) ja koettanu olla, että 

säilyis hoitohenkilökuntaa. Sitä on liian vähän, niin siitä minä oon koittanu kirjottaa. 

Oon saanukki tonne Hiirosen kotiin yhen kerran, ko oli niin vähän hoitajia, mutta 

muka sillä tavalla, että muka otettiin huomioon.. Ei se kyllä koko Oulua auta, jos 

muutamia hoitajia vaan otetaan.”  

 

”Minä olen osallistunut aika tavalla yhteiskunnan asioihin, olen monissa järjestöissä 

ollu mukana ja tutustunu ihmisiin.”  

 

 

 



52 

 

 

Sosiaalinen tuki 

 

Sosiaalinen tuki tarkoittaa yksilön kokemusta omasta sosiaalisesta arvostaan. Yksilö 

kokee, että hänellä on maailmalle jotakin annettavaa ja että hän on yhteiskunnan tärkeä 

jäsen. Tähän yläkategoriaan on kerätty alakategorioita, jotka ovat jo olleet käytössä 

aikaisemmissa yläkategorioissa. Näitä ovat perheeltä saatu apu, ystävien merkitys, 

menetykset ihmissuhteissa ja täysin uutena alakategoriana on arvostuksen nauttiminen.  

 

Syy, miksi samoja alakategorioita on käytetty uudelleen tässä, on se, että kategoriat ovat 

keskenään limittäisiä, eli niissä on piirteitä toisista kategorioista. Ikäihmisten ollessa 

kyseessä termi ”yhteiskunta” voidaan ymmärtää eri tavalla kuin esimerkiksi tutkittavien 

ollessa vaikkapa työssäkäyviä nuoria aikuisia. Ikäihmisten sosiaaliset verkostot ovat 

suppeammat kuin suurimmalla osalla vielä työelämässä olevilla. Nähdäkseni ikäihmisten 

kohdalla perhe, ystävät ja mahdolliset harrastukset tai järjestötoiminta voidaan nähdä 

tärkeimpinä sosiaalisina verkostoina. Esimerkiksi yksilö voi kokea olevansa tärkeä osa 

ystäväpiiriä ja hän voi myös kokea olevansa arvokas muiden mielestä, sillä nämä tahtovat 

auttaa häntä. Menetykset ihmissuhteissa puolestaan ovat liitoksissa hyvinvointiin 

negatiivisessa mielessä, sillä ne vaikuttavat kielteisesti omaan näkemykseen omasta 

sosiaalisesta arvosta, esimerkiksi mikäli ystävät eivät enää pidä tiiviisti yhteyttä, voi tämä 

viestittää yksilölle, että hänen sosiaalinen arvonsa on laskemassa. 

 

Yksilön käsitys omasta sosiaalisesta arvosta ja tärkeydestä muille on riippuvaista siitä, 

millaista huomiota ja palautetta hän saa muilta ihmisiltä.  

 

”Mutta hyviltä tuntuu tietenki kehut. Mie täytin 70 vuotta, niin vaimo ja lapset halus 

pittää päivät.. ja poika siinä puhu ja ihmetteli sitä meiän talouenpitoa ja että ko ei 

ole koskaan puuttunut mittään. Että se vähän niinkö herkisti.”  

 

”..mun syntymäpäiväaamuna näytti siltä, että arvostetaan. Tuotiin kaikki kakut ja 

ruusut ja herkut ja ihanat sukatki.”  

 

”Niin ja ilman apua ei jää, ja varmasti tietää, että sieltä (lapsilta) saa apua jos 

tarttee”.  
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”Sitte tytär tulee illalla. Hoitaan meitä.”  

 

Negatiivisesti hyvinvointiin olivat puolestaan liitoksissa esimerkiksi sukulaisten ja ystävien 

ajanpuute tai sairaasta puolisosta huolehtiminen. 

 

”Ku mulla oli tuossa noita tyttöjä (lapsenlapsia) tossa naapurissa, ne on kaikki 

lähteny Helsinkiin. Oli niin mukavaa, kun tulivat mummoa jelppaamaan.”  

 

”Ja minä oon niinkö omaishoitajana sitte ko vaimo sairastaa. Onhan sitä ennen 

käyty kylässä paljon, mutta nyt sitä ei ennää ko vaikeata liikkua. Muutenki tuo 

vaimon pyörätuoli rajottaapi. Ja sitten jos mennään, niin se on, että nuo portaat on 

semmoset, että ei pääse sisälle.”  

 

Sosiaalinen toteutuvuus 

 

Perusajatuksena tässä yläkategoriassa on se, että hyvinvoivat yksilöt näkevät 

yhteiskunnassa piilevän potentiaalia. Tähän kategoriaan on valittu jo aikaisemmin 

sosiaalinen johdonmukaisuus-yläkategoriassa käytössä olleet alakategoriat 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja huoli yhteiskunnallisesta muutoksesta.  

 

Kuten jo aikaisemmin on tuotu esiin, niin yhteiskunnallinen vaikuttaminen osalle 

tutkittavista tärkeä arvo. 

 

”..oli yks kokous.. niin minähän sanoin, että eikö se olis kaikkein paras, jos sinne 

tullee lapsille leikkipaikkoja. Ja nythän se on sitten jalkapallokenttänä ollu sitten 

että. Pitihän kaupungille asti soitella siittä, että harkitkaa tämmösiä.”  

 

Eräs tutkittava pohtii, kannattaisiko enää hänen iässään olla niin aktiivinen, sillä 

yhteiskunnallisissa uudistuksissa kestää tyypillisesti melko pitkään, eikä hän luultavasti ole 

enää itse niitä näkemässä. 

 

”Tänäänki kävi mieleen, ku kuuntelin tuossa, että ei nämä kyllä kerkeä nämä asiat 

tässä minun aikana yhtään tapahtua, mitä nyt ajetaan takaa. Eihän mulla kannattais 

niihin panna niin paljon aikaa.”  
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Tutkittavat näkevät yhteiskunnan potentiaalin lisäksi myös sille vastakkaisia piirteitä, joita 

on käsitelty huoli yhteiskunnallisesta muutoksesta. Heitä huolettavat muun muassa 

yhteiskunnan arvomuutos ja lasten olot.  

 

”Että sitä nyt toivos sitten, että kaupunki rupeais ikäihmisille antamaan pikkasen 

enempi aikaa sinne kotihoitoon.. Että yhteiskunta tulis vastaan.”  

 

”Minusta tuntuu, että nykysin on vähän erilaisempaa, että ne on enemmän yksilöitä, 

mutta meikäläiselle on perhe ja lapset, ne on tärkeitä. Ja lasten perheet.”  

 

”..minä oon kovasti huolissani lapsista nykyisin, ku sitä istutaan tietokoneen ääressä 

ja pelataan pelejä ja tuota liikkuminen jää vähemmälle.. Ku ne pelaa niitä pelejä, 

niin minusta tuntuu, että tämä todellisuus se vähän hämärtyy, niin se saattavat 

esimerkiksi ampua ja tehä vaikka mitä. Se saattaa vaikuttaa lasten 

mielenterveyteen.”  

 

Sosiaalinen hyväksyvyys 

 

Sosiaalisella hyväksyvyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka yksilö näkee toiset ihmiset. Mikäli 

yksilö on hyvinvoiva, hän uskoo, että muut ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä. Yksilö, joka 

hyväksyy muut ihmiset, hyväksyy myös helpommin omat positiiviset ja negatiiviset 

piirteensä. Tämä vaikuttaa puolestaan positiivisella tavalla yksilön mielenterveyteen. 

Tähän yläkategoriaan on valittu seuraavat alakategoriat: luottamus toisiin, positiivinen 

asenne ja arvot. Tässä kategoriassa oli ilmauksina esimerkiksi humaanit ihmiset, 

positiivinen asenne ja oikeudenmukaisuus. 

 

Tutkittavat kertovat, millaisia asioita he pitävät tärkeinä toisissa ihmisissä. Esiin nousivat 

esimerkiksi hyvyys, inhimillisyys ja luotettavuus. 

 

”Hyvyys, että hyvyys on minusta tärkein, että minä en oo arvostanu koskaan rahaa 

tai semmosta.”  

 

”Lämmin, ihmisläheinen ihminen.”  
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”Luottamus.. Että luottaa ihmisiin, kun jotaki puhutaan, niin ei ala selän takana 

puhuhmaan.”  

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tärkeitä asioita olivat muun muassa rehellisyys ja 

oikeudenmukaisuus. 

 

”No kyllä se varmaan on, että rehellisyys, tunnollisuus, oikeudenmukaisuus ja 

tietenkin tämä uskonnollisuus, niin kyllä ne on ne suurimmat ihanteet.”  

 

Positiiviset tunteet 

 

Positiivisiin tunteisiin kuuluu miellyttäviä tunteita ja mielialoja, kuten iloa tai hyvää 

mieltä. Tällaiset positiiviset tunteet ovat osa subjektiivista hyvinvointia. Nämä tuntemukset 

myös kuvastavat sitä, millä tavalla yksilö suhtautuu elämässään tapahtuviin positiivisiin 

asioihin. Tähän yläkategoriaan valikoitui kaksi alakategoriaa, eli toiveikkuus ja luottamus 

asioiden järjestymiseen. Tämän kategorian mukaisia ilmauksia olivat muun muassa toive 

kivuttomasta elämästä ja toive terveyden säilymisestä. 

 

Toiveet -alakategoriassa haastateltavat toivat esiin toiveensa tulevaisuuden suhteen. Näitä 

olivat esimerkiksi toiveet terveyden säilymisestä, toive lasten terveyden puolesta ja toive 

kivuttomasta elämästä.  

 

”Toivon suurin piirtein, että tämä terveys säilyis, että se on ainut, joka tässä 

vanhuusiässä alkaa niinku olla, että ei nyt tulis mittään.. Ja kunpa pojatki pysyis 

terveinä. Täytyy sanoa, että tyytyväinen olen ollu, juu.”  

 

”Se on semmonen toivo, että niille (lapsenlapsille) ei sattuis mitään pahaa. Että se 

on paremminki tämmöstä toivoa.”  

 

”Ikää on näin paljon, niin tulevaisuuteen täytyy suhtautua sillä tavalla, että pääsisi 

elämään, että ei kovin paljon olisi kipuja ja sairauksia.”  

 

Haastateltavien vastauksissa nousi esiin myös luottamus asioiden järjestymiseen. Pääosin 

haastateltavat olivat sitä mieltä, että asiat menevät niin kuin niiden on tarkoitus mennä, ja 
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että omalla asenteella on ratkaiseva vaikutus siihen, kokeeko yksilö erilaiset tapahtumat ja 

sattumukset positiivisina vai negatiivisina. 

 

”Minä oonki aika huono ajattelemaa huonoja puolia, minä oon aina sanonu, että 

joka asiassa on hyvä puoli.”  

 

”Minä olen ottanu tämän positiivisen asenteen, että asioihin pittää suhtautua 

myönteisesti ja katsoa parhaat puolet, että ei oo tämmöstä negatiivista luonnetta.”  

 

”..luotan siihen, että kaikki mennee, niinkö on tarkotettu. Hirveän paljon helpottaa 

elämää.”  

 

Negatiiviset tunteet 

 

Negatiivisiin tunteisiin puolestaan luetaan kuuluviksi epämiellyttävät mielialat ja tunteet. 

Myös negatiivinen suhtautuminen voidaan nähdä kuuluvan negatiivisiin tunteisiin. 

Kaikkien ihmisten elämään kuuluu enemmän tai vähemmän negatiivisia tunteita, ja 

voidaankin ajatella, että niiden tehtävänä on osoittaa yksilölle elämän suunnan ei-toivottu 

eteneminen. Esimerkkejä negatiivisista tunteista voivat olla vaikkapa turhautuminen ja 

stressin kokeminen.  

 

Tähän yläkategoriaan valikoitui kaksi alakategoriaa, pelot ja rajoitukset. Näissä 

alakategorioissa ilmauksina oli muun muassa kuolemanpelko leikkauksissa, 

selvittämättömät asiat stressaavat ja terveydentila rajoittaa liikkumista. Yksi haastateltava 

kertoi, kuinka jokin selvittämätön asia voi vaikuttaa negatiivisesti lähes kaikkiin elämän 

osa-alueisiin aiheuttamalla stressiä. Hänellä stressin kokeminen vaikutti siis negatiivisesti 

hyvinvointiin. 

 

”..mulle tullee ressi, jos mie tunnen, että minua joku vaivaa ja mie en itte saa selvile, 

mistä tämä on kiini.”  

 

Haastateltavilla oli siis myös erilaisia pelkoja, jotka liittyivät esimerkiksi fyysisen kunnon 

romahtamiseen ja fyysiseen kipuun. Myös nykyinen heikko terveydentila osalla vastaajista 

aiheutti negatiivisia tuntemuksia, ja osalla puolestaan pelko terveydentilan huononemisesta 
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vaikutti negatiivisesti. Terveydentilan huononemisen pelko johtunee osittain siitä, että 

joillakin haastateltavista oli entuudestaan kokemusta siitä, kuinka hankalaa ennalleen 

kuntoutuminen jonkin haverin jälkeen voi olla. Eräälle haastateltavalle usein toistuvat 

leikkausoperaatiot aiheuttivat kuolemanpelkoa, ja sitä kautta heikensivät hänen 

hyvinvoinnin kokemustaan. 

 

”Fyysistä kärsimystä pelkään (lopussa), mutta en muuta.”  

 

”No oikeastaan, jos luottaa ja turvaa jumalaan, niin sitä ei sais eikä tarttis pelätä, 

mutta, tuota, mulla on leikkauksia tehty niin monta, että aina se pieni pelko on ollu, 

ku sinne on menty.”  

 

Onnellisuus  

 

Onnellisuudella voidaan tarkoittaa eri asioita kontekstista riippuen, esimerkiksi positiivista 

mielialaa tai tekijöitä, jotka tekevät yksilön iloiseksi. Tässä työssä onnellisuus-käsitteellä 

tarkoitetaan tekijöitä, jotka ovat yhteydessä yksilön kokemuksiin itsensä kanssa 

sopusoinnussa olemista. Tähän kategoriaan valikoituivat tämän vuoksi samat alakategoriat 

itsensä tunteminen ja menneisyyden kanssa sujut oleminen kuin ensimmäisessä 

yläkategoriassa, eli itsensä hyväksymisessä. 

 

”Kyllä minä oon terveydestä huolehtinu.”  

”..niinkö mulla kaikki asiat on menny niin just sillaa niinkö pittääki, ja minä 

ajattelenki niin.. ku mulla on vaikeeta.. niin minä en sitä piä semmosena, että 

kauheena kärsisin.. mä tykkään.. että mun elämään kuuluu tietyt asiat.”  

 

Elämäntyytyväisyys 

 

Elämäntyytyväisyys-yläkategorian keskeinen ajatus on se, millä tavoin yksilö määrittelee 

oman elämänsä. Elämä voi tarkoittaa koko elämää, tai vaihtoehtoisesti jotakin tiettyä 

ajanjaksoa. Tässä työssä elämästä puhuttaessa ymmärretään sen tarkoittavan koko 

elämänkaarta nykyhetkestä aina menneisyyteen. Alakategorioista tyytyväisyys, kuoleman 

lähestyminen ja hidas kuntoutuminen valikoituivat tähän yläkategoriaan. Alakategorioissa 
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oli esimerkiksi seuraavanlaisia ilmauksia: ei pelkoja, kuolema ei pelota, ei kuolemanpelkoa 

ja perusasiat kunnossa. 

 

Lähestyvä kuolema on otettu mukaan tähän kategoriaan, sillä kaikki haastateltavat ovat yli 

75-vuotiaita, useat jo reilusti yli 80 vuotta, joten tämän ikäiset ihmiset ovat varmasti 

joutuneet miettimään suhtautumistaan lähestyvään kuolemaan. Kaikki haastateltavat 

kertovat, että he eivät pelkää kuolemaa, vaan odottavat sitä lähinnä levollisin mielin. Eräs 

haastateltava myös kertoi, että on keskustellut asiasta lastensa kanssa, eli mikäli hän sattuu 

kuolemaan ennen puolisoaan, niin lapset auttavat leskeksi jäävää puolisoa, eikä 

haastateltavan tarvitse huolehtia puolisonsa puolesta.  

 

”Mie olen kyllä sillä laila itteni kanssa sinut, että tuota kyllä meilä on pietty niinkö 

asiat, että vanhimmalle pojale ja tytölekki on sanottu, että ko net on tässä likelä, että 

tet hoiatta sitte meiän asioita, jos mulle käy huonosti.”  

 

Kun asiat on selvittänyt itsensä kanssa, voi keskittyä nauttimaan elämästä, eikä 

väistämättömän kohtaamiseen tarvitse kuluttaa kovin paljon turhaan voimavaroja.  

 

”Minä oon lapsetki opettanu siihen, että ne tietää. Pienille oon aina sanonu sitä, että 

ko mummi lähtee, niin ei tartte sitä sitte itkeä, ku minä vaan vapaudun enkeliksi, että 

minulla on positiivinen ajatus siitä lähtemisestä.”  

 

”No sehän tullee sitten ko se tullee. Eihän siitä kukkaan ole hengissä selvinny, heh 

heh.. Se on semmonen asia, että se jokkaiselle tullee aikannaan.”  

 

Myös tyytyväisyys elämään yleensä on yhteydessä positiivisiin kokemuksiin 

hyvinvoinnista. Kun elämän perustarpeet, kuten esimerkiksi terveys, ihmissuhteet ja 

taloudellinen tilanne ovat kunnossa, niin lähtökohtaisesti perusta hyvinvoinnin kokemiselle 

on hyvä. 

 

”No, se on kato siinä, ko maha on täynä ja terveyttä on ja ruokaa on kaapissa ja 

mussukkaki tuossa leipoo ja niin.. Mulla ei ole mitkään asiat huonosti, tällä kertaa 

ainakaan.”  
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”No eihän se ole ko terveys ja että tuuma toimeen tässä. Toimeentulo.”  

 

Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin 

 

Tässä yläkategoriassa on yksinkertaisesti kyse siitä, millaisia arvioita yksilöt antavat 

elämänsä eri osa-alueille. Elämän eri osa-alueita ovat muun muassa sosiaaliset suhteet, 

vapaa-aika ja harrastukset. Tähän yläkategoriaan valikoitui useampi alakategoria, mikä on 

ymmärrettävää, sillä elämän osa-alueita on useita. Alakategoriat tässä ovat mukavat 

harrastukset, perhe voi hyvin, kiitollisuus terveydestä, terveydentila rajoitteena, 

taloudellinen pärjääminen, liian pienet tulot ja raha ei tärkeää. Näissä edellä mainituissa 

kategorioissa oli muun muassa seuraavanlaisia ilmauksia: eläkeläisten matkat, kiitollisuus 

omasta terveydentilasta, terveydentila rajoittaa harrastamista, pärjää taloudellisesti ja rahat 

riittävät juuri ja juuri. 

 

Harrastukset olivat liitoksissa hyvinvoinnin kokemiseen niin positiivisesti kuin 

negatiivisestikin. Mahdollisuus harrastaa oli yhteydessä hyvinvoinnin kokemuksiin, kun 

taas puolestaan harrastuksista luopuminen oli liitoksissa pahoinvoinnin kokemuksiin. 

Heikentynyt terveydentila oli useimmissa tapauksissa syynä harrastuksista luopumiseen. 

Joillakin haastateltavilla oli kuitenkin ollut mahdollisuus hankkia uusia harrastuksia 

entisten tilalle. Terveydentilalla ja sen muutoksilla oli myös erittäin selvä yhteys 

hyvinvoinnin kokemuksiin. Kuten jo harrastukset-kohdassa toin esiin, koettu terveydentila 

vaikutti hyvin voimakkaasti siihen, mitä haastateltavat pystyivät tekemään.  

 

”..hiihtäminen kun piti jättää, niin minä oon käyny ensin keilahallilla.. Ja sitte 

rupesin kuntosalilla käymään, että toista vuotta oon käyny säännöllisesti.”  

 

Osalla vastaajista harrastukset olivat jääneet kokonaan pois, osalla omista terveydellisistä 

syistä ja osalla taas esimerkiksi puolison heikentyneen terveyden vuoksi. Oman tai 

puolison terveydentilan huononemisen koettiin rajoittavan harrastusten lisäksi ainakin 

ystävyyssuhteita. 

 

”Ei me nyt ole sen jälkeen käyty ku vaimo (halvaantui).. Mehän ennen oltiin paljon 

tuola eläkeläisten matkoila, kuljettiin joka paikassa missä ne kulki, niin me oltiin 

aina matkassa.”  
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”No tällä hetkellä on puutteena, että minä haluaisin olla yhteydessä noihin ystäviin 

ja käydä heidän tykönään, mutta minä olen sidottu tänne (haastateltava toimii 

puolisonsa omaishoitajana). Enkä moiti sitä, kyllä hän on palvellu minua silloin, kun 

minä oon ollu töissä.”  

 

Myös perheen merkitys koettiin tärkeäksi ja hyvinvointiin positiivisesti yhteydessä 

olevaksi tekijäksi. Haastateltaville huojentavia seikkoja olivat esimerkiksi tietoisuus siitä, 

että lapset pärjäävät hyvin, eikä heidän asioistaan tarvitse vanhempien murehtia. Myös 

oma jaksaminen puolison omaishoitajana toimivilla haastateltavilla oli tärkeä, ja siihen 

vaikutti esimerkiksi se, että heillä oli mahdollisuus käydä erilaisissa yhteiskunnan 

järjestämissä kuntoutuksissa laittaa kotihoidossa oleva puoliso joinakin aikoina 

palvelutaloon lyhyiksi ajoiksi kerrallaan.  

 

”Ja lapsilaki on perheet kunnossa, niin ei ole sillälaila.”  

 

”No minä oon saanu joka toinen vuosi veteraanikuntoutusta, ja nyt taas on tulossa 

kymmenen päivää. Silloin vaimo on ollu palvelutalossa. Nyt olen taas hakemassa 

sitä.”  

 

Taloudellinen pärjääminen on yksi perustarpeista, jonka tulee olla kunnossa, jotta yksilö 

voi keskittyä muihin asioihin kuin murehtimaan toimeentuloaan. Suurin osa tutkittavista 

koki, että heidän taloudellinen tilanteensa oli riittävä. Vastauksista kävi ilmi, että rahaa 

olisi voinut olla nykyistä enemmän, mutta tilanteeseen oli sopeuduttu, ja menot oli laskettu 

tulojen mukaan. Yksi vastaaja tosin totesi suoraan, että rahaa tulee liian vähän, eikä 

kyseessä olevalla summalla pysty yksinkertaisesti hankkimaan kaikkea, mitä haluaisi.  

 

”Mie en ole joutunu mistään luopummaan, meilä on kaikkia. Mutta se nyt tietenki, 

että me emmä kaikkia, välttämättä ei tarvi olla mersua pihalla.”  

 

”Se (taloudellinen tilanne) ei rajoita sen takia, että minä oon asettanu ne kaikki 

tarpeet sillä tavalla, että.. Kyllä minä hyvin oon pärjänny.”  

 

”No, ei kai sitä nyt tuota pikkusen enempi ois saanu olla.. Ku tuota, meki joudutaan 

ottamaan kaikki palvelut muualta, mutta toistaiseksi on pärjätty.”  
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”Uusia kamppeita ei pysty ostamaan, mutta vaatteita on niin hirveästi, että ei tarvi 

välttämättä mitään uutta.”  

 

Elämänlaatu 

 

Elämänlaadulla tarkoitetaan sitä, millaisia arvioita yksilöt antavat omasta 

elämänlaadustaan. Usein näihin elämänlaadun arvioihin vaikuttavat esimerkiksi tulot, 

ympäristö tai muut yksilöstä riippumattomat seikat. Tähän yläkategoriaan valikoitui vain 

yksi alakategoria, eli elämänlaadun huonontajat. Tämän alakategorian sisältämät 

ilmaukset ovat sisällöltään negatiivisia, eli ne kertovat sellaisista tekijöistä, jotka 

vähentävät hyvinvoinnin kokemuksia. Syy, miksi tähän alakategoriaan ei ole valittu 

positiivisia tekijöitä, on se, että hyvinvointiin positiivisesti liitoksissa olevia tekijöitä, kuten 

perheen ja ystävien merkitystä on jo aikaisemmissa kategorioissa esitelty laajasti. Tämän 

alakategorian mukaisia ilmauksia olivat esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet ja ei jaksa 

enää huolehtia kunnosta.  

 

Kaikille vastaajille yhteinen elämänlaatua heikentävä tekijä oli fyysisen kunnon 

rappeutuminen. Osalla kunto oli huonontunut pikkuhiljaa, ja joillakin se oli taas 

heikentynyt erilaisten onnettomuuksien vuoksi. Haastateltavat kokivat, että fyysisen 

kunnon huononeminen rajoittaa kodin ulkopuolella liikkumista, ja näin ollen se vähentää 

hyvinvoinnin kokemuksia.  

 

”Alaselkä meni kun kaaduin. Yhtäkkiä tässä kaaduin yöllä ku olin vessaan menossa, 

ja sitten pyrin korjaamaan tosta seinästä ja kaaduin vielä pahemmasti ton portaan 

päälle. Ja tonne lattialle jouduin ja siellä pitkään meni, ennen kuin pääsin ylös.”  

 

”Tennistä pelasin.. Joo, kun mulle tuli tämä polvi niin kipeäksi (ei voi enää pelata).”  

 

”Vielä tässä toissakesänä moottoripyörällä ajeltiin emännän kans, mutta ko tästä 

meni näkö, niin se piti pyörä viime keväänä myyä pois.”  

 

”Rajoittaa, että ei uskalla lähteä. Minä en ainakaan kyllään lähe ja sitte 

kaupungilleki sitä saa olla jännänä. Koko matkan tuossa ku minä kavulle meen, niin 

minä rukkoilen, että selviäisin tästä reissusta.”  
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7.2. Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet ikäihmisten hyvinvointiin liitoksissa olevissa 

tekijöissä 

Ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksissa löytyi tässä tutkimuksessa sekä yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Iäkkäillä naisilla ja miehillä löytyi useita samoja tekijöitä, jotka ovat 

yhteydessä positiivisesti hyvinvoinnin kokemuksiin. Kummallekin sukupuolelle nousivat 

erittäin tärkeäksi hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi positiiviset 

ihmissuhteet, eli puoliso, lapset ja ystävät. Perheyhteys ja lasten sekä lastenlasten 

yhteydenpito ja vierailut koettiin kummankin sukupuolen keskuudessa hyvin arvokkaiksi 

ja tyytyväisyyttä lisääviksi tekijöiksi. Haastatteluista välittyi kuva, jonka mukaan 

ikäihmiset ikään kuin elävät osittain lastensa kautta, eivätkä niinkään enää havittele 

saavuttavansa suurempia asioita omissa elämissään.  

 

”..elän niitten (lasten) mukana. Niinku nyttenki ku (lasten ja lastenlasten nimet 

poistettu) lähtevät sinne Lappiin muutamaksi päiväksi.. Ja sitte (lapsenlapsen nimi 

poistettu), joka käy täällä, niin meillä on hyvin yhteiset näkemykset. Minä aina elän 

sitä mitä se on tekemässä.”  

 

Ihmissuhteiden merkitys painottui tuloksissa kuitenkin hieman eri tavalla miesten ja 

naisten kohdalla. Kaikilla tutkimukseen osallistuneista miehistä puolisot olivat elossa, kun 

taas kummatkin naiset olivat leskiä. Miesten vastauksista kävi ilmi, että aikaa ei ollut 

ystäville samalla tavalla kuin naisilla. Tähän oli eri syitä, sillä esimerkiksi osalla vastaajista 

puolison sairaus esti konkreettisesti kotoa lähtemisen ja ystävien tapaamisen. Eräällä 

vastaajalla taas ei ollut aikaa, eikä liioin kiinnostustakaan pitää yllä vanhoja 

ystävyyssuhteita ajanpuutteen vuoksi, sillä hänellä kaiken ylimääräisen ajan sai puoliso ja 

lapset. Vaikka toiset miespuoliset haastateltavat olisivat halunneet viettää aikaa ystäviensä 

parissa, he hyväksyivät tilanteen ja olivat sopeutuneet olemaan kotona sairaan puolisonsa 

omaishoitajina. Naisten kohdalla puolestaan tilanne oli se, että heillä oli ystäviä, joihin he 

pitivät mielellään yhteyttä ja tapasivat heitä. Tuloksista oli löydettävissä yhtäläisyyksiä 

myös tutkittavien arvostuksien kohteissa. Sekä tutkimukseen osallistuneet naisilla että 

miehillä oli melko samankaltaisia arvostuksen kohteita. Tällaisia tekijöitä olivat 

esimerkiksi hyvyys, luotettavuus, rehellisyys ja inhimillisyys.  
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Sukupuolten välillä oli huomattavissa jonkin verran eroavaisuuksia myös yhteiskunnallisen 

aktiivisuuden saralla. Tutkimukseen osallistuneet naiset olivat olleet yhteiskunnallisesti 

aktiivisia, ainakin toinen heistä oli ollut mukana poliittisessa päätöksenteossa. Tällä saralla 

aktiivisuus jatkui jossakin määrin vielä iäkkäänäkin, kun miesten kohdalla vain yksi 

haastateltava oli ollut mukana erilaisissa järjestötoiminnoissa, mutta iän karttuessa 

aktiivinen vaikuttaminen oli jäänyt pois. Eroavaisuuksia löytyi jonkin verran myös 

hengellisyyden tärkeydestä. Tässä aineistossa naisille hengellisyys oli voimakkaasti 

liitoksissa hyvinvoinnin kokemuksiin. Myös yksi miespuolisista haastateltavista painotti 

hengellisyyden merkitystä. Muut haastateltavat suhtautuivat hengellisyyteen melko 

neutraalisti. Sen ei koettu olevan kovinkaan tärkeä, mutta toisaalta he eivät myöskään 

kieltäneet uskovansa jumalaan.  

 

”Mie uskon evoluutioon. Emmie silti, jos joku haluaa uskoa jumalaan, niin.. Ja 

yleensä uskonasioissa mulla on semmonen, että jokainen joka pelastuu ja saa 

henkisen hyvinvoinnin, niin sehän on hyvä asia. Mutta minun ei ole vielä tarvinu, 

eihän sitä tiä koskaan, milloin tarttee sieltä apua huutaa.”  

 

Yhtäläisyyksiä sukupuolten välillä löytyi myös suhtautumisessa lähestyvään kuolemaan. 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että kuolemaa ei tarvitse pelätä. Kuolema nähtiin 

osana elämän kiertokulkua ja sen ymmärrettiin olevan luonnollinen tapahtuma. Osa 

tutkittavista uskoi elämän jatkuvan kuoleman jälkeenkin, osa taas uskoi, että elämä päättyy 

kuolemaan ja ympyrä sulkeutuu.  

 

”Minä sanon nyt vielä leikkimielisesti tämän, että ko mulla on tämä rengas menossa. 

Ko minä oon lähteny sieltä tätä rengasta kiertämään, niin minä oon täällä nyt 

menossa.. Ja nyt ko minä kuolen täällä, niin minut viiään täältä (paikkakunnan nimi 

poistettu), niin se on se rengas sitten täyttyny. Mulla on paikka siellä portin pielessä, 

niin minä meen sinne portinvartijaksi. Se (rengas) on tämän verran auki vielä.”  

 

Tutkittavien taloudellisessa tilanteessa oli nähtävissä myös yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Aineistosta kävi ilmi, että tutkimukseen osallistuneilla naisilla oli 

keskimäärin vähemmän rahaa käytettävissä kuin pariskunnilla. Kuitenkin myös 

haastatteluun osallistuneet miehet totesivat, että kuukausittain saatavilla omalla ja puolison 

eläkkeellä tulee toimeen, mutta eläke ei aina riitä kaikkeen, mitä haluaisi hankkia. 
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Toisaalta niin miehet kuin naisetkin olivat sitä mieltä, että he eivät edes kaipaa kovin 

erikoisia hankintoja. Molemmille tutkimukseen osallistuneille sukupuolille oli myös 

yhteistä se, että he kokivat, että vaikka taloudellinen tilanne voisi olla nykyistä parempi, 

niin siitä huolimatta he kokivat olevansa kuitenkin tilanteeseen melko tyytyväisiä. 

Tutkittavat myös totesivat tulevansa kuukausittaisella eläkkeellään toimeen, eli menot on 

siis kummankin sukupuolen kohdalla järjestetty vastaamaan tuloja.  

 

”Eläke riittää meilä kahestaan ja me emmä kapakoissa kulje ja patiolla.”  

7.3. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin muodostuminen 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaista on iäkkäiden ihmisten 

kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja millaisena kokonaisvaltainen hyvinvointi näyttäytyy eri 

sukupuolten välillä. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tarkastellessa tuloksista nousi esiin 

kolme selkeää teemaa, eli ihmissuhteiden merkitys, yksilön itsemääräämisoikeus sekä 

positiivisen asenteen merkitys. Kuten tuloksista kävi ilmi, ihmissuhteiden voidaan nähdä 

olevan sekä psyykkisellä että sosiaalisella tasolla merkittävässä roolissa. Iäkkäille 

lämpimät suhteet toisiin ihmisiin ovat liitoksissa välittämisen ja yhteisöllisyyden 

kokemuksiin. 

 

Yksilön itsemääräämisoikeus nousi myös tuloksissa vahvasti esiin. 

Itsemääräämisoikeuteen kulminoituvat yksilön kyky autonomiaan ja sen mahdollistavat 

tekijät, kuten läheisten ja yhteiskunnan ikäihmisille tarjoama hoiva ja psykososiaalinen 

tuki. Edellä mainittujen ihmissuhteiden merkityksen ja yksilön itsemääräämisoikeuden 

lisäksi tuloksista kohoaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kolmanneksi osa-alueeksi 

positiivisen asenteen merkitys. Yksilön positiivinen suhtautuminen voi auttaa sopeutumaan 

helpommin ikääntymisen mukanaan tuomiin yleisesti negatiivisiksi miellettyihin 

seikkoihin, kuten esimerkiksi terveydentilan huononemiseen.  

 

Sukupuolten välisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia nousi tutkimuksen tuloksissa esiin 

useampi. Keskeisimmät yhtäläisyydet sukupuolten välillä ovat ihmissuhteiden merkitys ja 

ajatukset elämän rajallisuudesta. Ihmissuhteet ovat tärkeässä roolissa kummallakin 

sukupuolella hyvinvoinnin kokemuksia tutkittaessa ja myös tyyni suhtautuminen 

kuolemaan on tyypillistä kummallekin sukupuolelle. Eroavaisuuksia sukupuolten välillä 
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löytyi taloudellisesta tilanteen ohella hengellisyyden merkityksestä ja yhteiskunnallisen 

aktiivisuuden merkityksestä hyvinvoinnille. Naissukupuoli voidaan tulosten valossa nähdä 

olevan liitoksissa huonompaan taloudelliseen tilanteeseen ja suurempaan 

yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Myös hengellisyyden voidaan nähdä olevan 

naissukupuolelle merkityksellisemmässä roolissa kuin miehille.  

 

 

Kuvio 3. Tarkentunut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli. 

 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin voidaan nähdä supistuneen ja tarkentuneen 

tutkimuksen teoreettisessa osassa esitellystä alkuperäisestä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

mallista. Uudesta teoreettisesta mallista on jätetty joitakin hyvinvoinnin osa-alueita pois, 

sillä tutkimuksen tuloksia tarkastellessa hyvinvoinnin voidaan nähdä painottuvan näihin 

kolmeen pääkategoriaan, eli yksilön itsemääräämisoikeuteen, ihmissuhteiden merkitykseen 

ja positiiviseen asenteeseen. 
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8. POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön viimeisessä luvussa esitellään yhteenveto tutkimuksen keskeisistä 

tuloksista, tarkastellaan niiden teoreettista merkitystä sekä arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta. 

8.1. Tutkimuksen keskeiset tulokset ja niiden teoreettinen merkitys 

Tässä opinnäytetyössä lähtökohtana oli kiinnostus selvittää, millaiset tekijät ovat liitoksissa 

ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin, ja onko näissä kokemuksissa eroavaisuuksia 

sukupuolten välillä. Tutkimusaihe on hyvin ajankohtainen, sillä aikaisemmin vanhuutta ja 

vanhuksiin liittyviä seikkoja on tutkittu lähinnä medikalisoiden ja ongelmalähtöisesti, kun 

taas tämän tutkimuksen lähestymistapa painottaa positiivisia tekijöitä sekä yksilöiden 

hyvinvointia. Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkia 

ikäihmisiä, sillä ikäihmiset voidaan nähdä koostuvan keskenään hyvin erilaisista ihmisistä. 

Tutkimuksen tulosten voidaan kuitenkin nähdä olevan melko luotettava kuvaus siitä, 

millaisia hyvinvointiin liittyviä tekijöitä löytyy tämän tutkimuksen kohteena olleilla 

ikäihmisillä. Luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan nähdä aineistossa usein toistuvia 

teemoja, joista on muodostettu tämän tutkimuksen keskeiset tulokset. 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin sellaisia tekijöitä, jotka olivat 

liitoksissa ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin. Tutkimuksen tuloksissa tietyt, myös 

aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tulleet hyvinvoinnin osa-alueet painottuvat 

voimakkaasti. Ikäihmisille hyvinvoinnin kokemuksia tuottivat tässä tutkimuksessa 

lämpimät ihmissuhteet, mahdollisuus itsemääräämisoikeuteen ja positiivinen 

asennoituminen elämään. Perheeltä, ystäviltä ja yhteiskunnalta saatu apu oli huomattavassa 

roolissa, sillä ilman ulkopuolista apua ikäihmisten mahdollisuudet 

itsemääräämisoikeuteensa olisivat huomattavasti nykytilannetta huonommat. Myös 

positiivisen asenteen merkitys voidaan ymmärtää yhtenä keskeisenä tuloksena. Vaikka 

tutkittavien kohdalla oli useita eri asioita joihin heillä oli itsellään pieni vaikuttamisen 

mahdollisuus, kuten esimerkiksi terveydentilan heikkeneminen, niin he pyrkivät tästä 

huolimatta suhtautumaan asiaan positiivisesti ja etsimään hyviä puolia myös negatiivisiksi 

ymmärrettävistä asioista. 
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Yksi kaikista voimakkaimmin hyvinvoinnin kokemuksiin positiivisesti liitoksissa oleva 

tekijä oli tässä tutkimuksessa mahdollisuus yksilön itsemääräämisoikeuteen. Autonomian 

mahdollisti ikäihmisten kohdalla ulkopuolisilta, kuten perheeltä ja yhteiskunnalta saatu 

apu. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Vaarama, Luoma & Ylönen, 2006; Vaarama, 

Luoma, Siljander & Meriläinen, 2010.) on tullut esiin, että arjen selviytymisen 

näkökulmasta arvokkaita tekijöitä ovat ikäihmisen auttamisen ja hoivan verkosto sekä 

psykososiaalinen tuki. Tällaiset toimijat voivat siis kuulua joko virallisiin (kotipalvelu) tai 

epävirallisiin (sukulaiset yms.). Ympäristön antama tuki ikäihmisille on siis erityisen 

tärkeää ja että se lisää huomattavasti iäkkään elämänlaatua ja tukee heidän autonomiaansa.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä keskityttiin etsimään eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä eri 

sukupuolta olevien ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksista. Kuten jo aiemmin on tuotu 

esiin, sekä yhtäläisyyksiä että eroja löytyi. Kummankin sukupuolen kohdalla 

ihmissuhteiden merkitys oli suuri, samoin kuolemaan suhtautuminen oli samankaltaista 

sukupuolesta riippumatta. Eroavaisuuksia löytyi esimerkiksi suhtautumisessa 

hengellisyyteen, yhteiskunnallisen aktiivisuuden osalta sekä taloudellisessa tilanteessa. 

Aikaisemmin tutkimuksen tulosten yhteydessä on tuotu esiin, että ihmissuhteiden merkitys 

painottuu sukupuolten välillä hieman eri tavalla. Syinä kyseessä olevaan ilmiöön voidaan 

nähdä vaikuttavan esimerkiksi Uotilan (2011) esiin nostama eroavaisuus naisten ja miesten 

siviilisäädyissä, ja sen myötä erilaiset sosiaaliset kontaktit. Iäkkäistä naisista suuri osa on 

leskiä, kun puolestaan samanikäisillä miehillä on yleensä puoliso vielä elossa. (m.t., s. 29.) 

 

Myös Maranen, Koskinen ja Ruotsalainen (2007) toteavat tutkimuksessaan, että iäkkäiden 

naisten sosiaaliset kontaktit suuntautuvat miehiä enemmän perheen ulkopuolelle juuri 

edellä mainitusta syystä. Ongelmana ikäihmisten ollessa kyseessä on myös se, että useilla 

vanhat ystävät voivat olla joko huonossa kunnossa tai jo kuolleet. (Uotila, 2011, s. 29; 

Maranen, Koskinen ja Ruotsalainen, 2007, s. 264.) Nämä edellä mainitut tekijät nousevat 

esiin myös tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä myös tähän tutkimukseen osallistuneiden 

ikäihmisten siviilisäätyjen jakauma noudattaa aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tullutta. 

Kuolemaan suhtautuminen oli samankaltaista molemmilla sukupuolilla. Kuolemaa ei 

pelätty, vaan sen ymmärrettiin olevan luonnollinen jatkumo elämän jälkeen. Tyyni 

suhtautuminen voi mahdollisesti olla peräisin siitä, että kaikille tutkittaville oli myös 

yhteistä se, että he ovat ajan myötä oppineet hyväksymään itsensä ja menneisyytensä 

ongelmineen. Tutkittavat vaikuttavat olevan sopusoinnussa sen seikan kanssa, että 
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elämässä voi tapahtua asioita, joihin ei itse voi vaikuttaa, vaan ne täytyy hyväksyä osaksi 

elämää.  

 

Osalle haastatelluista yhteiskunnallinen osallistuminen oli hyvinvoinnin lähde. Myös 

Haarnin (2010) mukaan ikäihmisille suurin syy osallistua erilaisiin toimintoihin ja 

aktiviteetteihin on huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään (m.t., s. 118-130). 

Tämän tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että iäkkäät naiset ovat miehiä yhteiskunnallisesti 

aktiivisempia. Tähän voi luultavasti vaikuttaa myös edellä mainittu ero naisten ja miesten 

siviilisäätyjen erilaisuus. Voidaankin olettaa, että iäkkäillä, leskeksi jääneillä naisilla on 

enemmän aikaa käytettävissään, mikä voi osaltaan selittää tätä eroa yhteiskunnallisen 

aktiivisuuden kohdalla. Riihiahon ja Koskisen (2007) mukaan kolmasikäläisten 

keskuudessa kulttuuri-, yhdistys- ja poliittinen aktiivisuus olivat yhteydessä toisiinsa, kuten 

myös harrastusaktiivisuus oli yhteydessä sekä kulttuuriseen että poliittiseen aktiivisuuteen 

(m.t., s. 302-303). Toisin sanoen siis yhteiskunnallisesti aktiiviset ikäihmiset ovat mitä 

luultavimmin aktiivisia myös kulttuuri- ja muiden harrastusten saralla Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan tämä näyttäisi pitävän paikkansa, sillä yhteiskunnallisesti aktiiviset 

haastateltavat harrastivat ahkerasti, sekä kulttuuri- että muita harrastuksia. Tuloksista kävi 

myös ilmi, että mikäli haastateltavilla oli halukkuutta osallistua erilaisiin toimintoihin, 

mutta ei mahdollisuutta, niin tämän koettiin vaikuttavan negatiivisesti hyvinvointiin.  

 

Taloudellisessa tilanteessa sukupuolten välillä oli sekä yhteneväisyyksiä että 

eroavaisuuksia. Kuten aiemmassa tutkimuksen tulokset-kappaleessa tuotiin esiin, 

molemmat sukupuolet kokivat taloudellisen tilanteen olevan sellainen, jonka turvin pärjää, 

mutta samalla todettiin, että rahaa voisi olla käytettävissä nykyistä enemmänkin. Kuten 

aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, iäkkäillä naisilla on korkeampi köyhyysriski kuin 

iäkkäillä miehillä, ja tämä johtuu siitä, että iäkkäät naiset ovat matalammin koulutettuja ja 

heidän eläkkeensä on pienempi. Lisäksi yksinasuminen vaikuttaa negatiivisesti 

taloudelliseen tilanteeseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa esiin noussut köyhyysriski pitää 

paikkansa siis tässäkin tutkimuksessa, sillä tulosten mukaan iäkkäillä, yksin asuvilla 

naisilla käytettävissä olevat tulot ovat pienemmät kuin iäkkäillä miehillä keskimäärin. 

(Ahonen & Bach-Othman, 2009, s.18-20; Vaarama & Kaitsaari, 2002, s. 127.) 

 

Tarkastellessa tämän tutkimuksen keskeisiä tuloksia, voidaan huomata, että ne tukevat 

aiheesta aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia. Itsemääräämisoikeuden merkitys on 
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noussut esiin muun muassa Vaaraman, Luoman ja Ylösen (2006) sekä Vaaraman, Luoman, 

Meriläisen ja Siljanderin (2010) tutkimuksissa. Myös ihmissuhteiden merkitys on 

huomattu aikaisemmin esimerkiksi Marasen, Koskisen ja Ruotsalaisen (2007) sekä Uotisen 

(2011) tutkimuksissa. Vaikka painotukset ovat sukupuolten välillä hieman erilaisia, niin 

siitä huolimatta ihmissuhteet ovat tärkeässä roolissa molemmille. Positiivisen asenteen 

merkitys niin ikään on nähtävissä esimerkiksi iäkkäiden naisten köyhyysriskiä 

tarkastellessa. Vaikka iäkkäillä naisilla käytettävissä olevat tulot ovat pienet, niin tästä 

huolimatta he eivät koe jäävänsä paitsi mistään tärkeästä. Samansuuntaisia tuloksia ovat 

raportoineet myös Vaarama, Luoma ja Ylönen (2006). 

8.2. Hyvinvoinnin mallin arviointia 

Teoreettisessa viitekehyksessä rakennetun mallin mukaan kumpikin ulottuvuus, sekä 

Ryffin (1989) näkemys yksilön psyykkisestä hyvinvoinnista, että Keyesin (1998) näkemys 

sosiaalisesta hyvinvoinnista ovat tärkeitä yksilön hyvinvoinnille. Ihminen ymmärretään 

kokonaisuutena, joka on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa, ja 

molempien ymmärretään vaikuttavan toinen toisiinsa. Dienerin (2006) näkemyksessä 

esitellyt tekijät toimivat yksilön arviona tämän omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen 

tuloksista käy ilmi, että kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaaditaan kumpiakin, sekä 

hedonistisia että eudaimonistisen näkemyksen mukaisia ulottuvuuksia.  

 

Tutkimuksen keskeisiä tuloksiin verrattaessa teoreettisesta mallista voidaan kuitenkin 

nähdä, että läheskään kaikki sen osa-alueet eivät korostuneet yhtä voimakkaasti. 

Käytännössä noin kolmasosa mallissa eritellyistä hyvinvoinnin osa-alueista nousi muita 

selkeämmin esiin. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallissa eudaimonististen tekijöiden 

suhde hedonistisiin tekijöihin on pysynyt suhteessa samankaltaisena, eli kuten 

alkutilanteessa, myös keskeisistä tuloksista rakennetussa mallissa eudaimonistiset tekijät 

saavat hedonistisia piirteitä suuremman painotuksen. Tutkimuksen tulosten perusteella 

voidaan sanoa, että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kuvaamiseen teoreettisessa 

viitekehyksessä esitelty alkuperäinen malli on liian laaja, ja sen voidaan nähdä kuvaavan 

myös sellaisia hyvinvoinnin osa-alueita, jotka eivät painotu kaikilla tutkittavilla kovinkaan 

paljon.  
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8.3. Tutkimuksen tulosten käytännöllinen merkitys 

Näyttäisi siltä, että tutkimuksen keskeiset tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että 

ikäihmisille on tärkeää vaalia perhe- ja ystävyyssuhteita ja he haluavat säilyttää 

itsemääräämisoikeutensa mahdollisimman pitkään. Tutkimuksen tuloksista saatua tietoa 

voidaan hyödyntää mahdollistamalla yhteiskunnan tuella tuloksista ilmi käyneitä seikkoja. 

Mikäli yksilöllä on kaikki hyvinvoinnin edellytyksen kunnossa, voidaan puhua 

myönteisestä ikääntymisestä. (kts. esim. Koskinen 2004) Puolestaan niiden yksilöiden, 

joilla hyvinvoinnin edellytykset eivät täyty, voidaan ymmärtää ikääntyvän kielteisesti, ja 

heillä on esimerkiksi muita ikäisiään suurempi riski syrjäytyä. Olisikin tärkeää, että 

potentiaaliset kielteisesti ikääntyvät vanhukset tunnistettaisiin, ja heille olisi mahdollista 

tarjota erilaisia tukitoimia, joiden avulla pystyttäisiin vaikuttamaan elämänlaatua 

heikentäviin tekijöihin.  

 

Esimerkiksi itsemääräämisoikeuden säilyttämiseksi huonokuntoisille ikäihmisille tulisi 

mahdollistaa asuminen omassa kodissa laitoshoidon sijasta tarjoamalla heille erilaisia, 

yksilölliseen tarpeeseen vastaavia hoivan ja psykososiaalisen tuen muotoja. Tällaisia 

palveluja laadittaessa tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, että osa ikääntyvistä, eli 

yleensä yli 75-vuotiaat yksinasuvat naiset, elävät köyhyysriskirajalla. Tarjottavien 

palveluiden tulisikin olla sellaisia, että niiden hankkiminen ei jää kiinni yksilön 

varallisuudesta.  

 

Myös yksinäisille vanhuksille voisi kehittää erilaisia tukitoimintoja, kuten vaikkapa 

vapaaehtoisuuteen perustuvaa ystävätoimintaa tai erilaista matalan kynnyksen ohjattua 

toimintaa, missä yksinäiset ikäihmiset voisivat tutustua toisiinsa. Itsemääräämisoikeus 

tulisi myös huomioida erilaisia aktiviteetteja järjestettäessä esimerkiksi siten, että edellä 

mainitun kaltaisiin aktiviteetteihin osallistuminen ei jäisi kiinni palveluiden 

saavutettavuudesta, kuten esimerkiksi alentuneesta liikuntakyvystä tai varallisuudesta.  

 

8.4. Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tässä luvussa tarkastellaan tehtyä tutkimusta, sekä arvioidaan sen luotettavuutta. 

Tutkimuksen yhtenä luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan nähdä olevan tutkijan itse 
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keräämä aineisto. Tutkijalla oli mahdollisuus esimerkiksi tarkentaa epäselviä kohtia 

haastattelun edetessä sekä yrittää saada jännityksestä kärsiviä haastateltavia kertomaan 

asioista laajemmin. Myös teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä on tutkimuksen 

luotettavuutta vahvistava seikka. Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi samat asiat, 

mutta haastateltaville annettiin mahdollisuus täydentää haastattelurunkoa itse 

valitsemillaan teemoilla. Käytännössä tämä tapahtui siten, että tutkija kysyi 

haastateltavilta, haluavatko nämä tuoda esiin muita hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. 

Aineiston keruussa käytetty väljä teemahaastattelurunko ei rajoittanut liikaa tutkittavien 

vastauksia, ja heille annettiin mahdollisuus tuoda esiin tärkeiksi kokemiaan teemoja. 

Luotettavuutta on tässä tutkimuksessa pyritty parantamaan myös käyttämällä teoreettista 

triangulaatiota laajentamaan tutkijan käsitystä hyvinvoinnin rakentumisesta. Triangulaation 

avulla tutkija on pyrkinyt siihen, että hän pystyisi ylittämään omat ennakko-

olettamuksensa tutkimuksen kohteena olevasta asiasta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema on keskeinen, ja tämä on pyritty ottamaan 

tutkimuksen teossa huomioon. On tärkeää ottaa huomioon tutkijan oman ymmärryksen 

merkitys tutkimuksen tulosten luotettavuutta arvioidessa. Tutkija on tehnyt oman 

ymmärryksensä varassa tulkintoja tutkittavien ilmaisuista, ja vaarana voi olla, että tulkinta 

eroaa tutkittavien käsityksistä. Tätä on pyritty välttämään sillä, että tutkija on perehtynyt 

kerättyyn aineistoon lukemalla sitä läpi useaan eri kertaan. Tällä on pyritty varmistamaan, 

että tutkija on ymmärtänyt tutkittavien ilmaisujen tarkoituksen mahdollisimman oikein. 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi 

myös sillä, että analyysiprosessi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman kattavasti 

kirjoittamalla ja esimerkkitapauksesta havainnollistavaa kuviota käyttämällä. Tällä on 

pyritty siihen, että lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyketjua siitä, millä tavoin 

tämä on päätynyt tutkimuksessa esiteltyihin tuloksiin johtaviin ratkaisuihin. Tutkimuksen 

keskeisten tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ne vahvistavat aikaisempien tutkimusten 

tuloksia ikääntyneiden hyvinvoinnista. Mielestäni tämä seikka myös lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä seikkana voidaan nähdä se, että tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys laajeni ja tarkentui vasta aineiston keräämisen jälkeen. 

Tutkimuksessa metodina käytettiin teoriaohjaavaa analyysia, jossa alakategoriat 

muodostettiin aineistolähtöisesti ja yläkategoriat saatiin valmiina kokonaisvaltaisen 
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hyvinvoinnin teoriasta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna, jonka teemat 

muodostuivat elämän eri osa-alueista. Mikäli teoreettinen viitekehys olisi ollut valmis jo 

ennen aineiston keräämistä, olisi haastattelussa käytettyjä teemoja voinut tarkentaa 

vastaamaan paremmin teoreettista viitekehystä.  

 

Toisena tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä seikkana voidaan nähdä se, että tutkijalla 

ei ollut resursseja sitoutua tutkimusprosessiin riittävän pitkäksi aikaa. Tämän voidaan 

ymmärtää vaikuttavan tutkimuksen tulosten luotettavuuteen siten, että joiltakin osin 

tutkijan havainnot ovat voineet jäädä pintapuolisiksi ja sen myötä niillä voi olla vaikutusta 

tutkimuksen tuloksiin 

8.5. Jatkotutkimusehdotukset 

Ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksia on mahdollista tutkia useammasta eri näkökulmasta, 

kuin miten tässä tutkimuksessa on tehty. Opinnäytetyön laajuisessa tutkimuksessa ei ole 

kuitenkaan mahdollista tutkia kovin laajoja aihealueita, vaan tutkittava ilmiö on rajattava 

melko kapeaksi. Tutkimuksen ulkopuolelle jäi useampia mielenkiintoisia aiheita, joita 

voisi olla kiinnostavaa tutkia lähemmin. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi pyrkiä 

selvittämään, mikä aiheuttaa niin sanotun gerotologisen elämänlaatutkimuksen 

”paradoksin” kolmas – ja neljäsikäläisten välille. Aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. 

Vaarama & Ollila, 2008) esiin nousseen paradoksin mukaan kolmasikäläiset ovat 

tyytymättömämpiä elämänlaatuunsa kuin neljäsikäläiset, vaikka heidän koettu 

hyvinvointinsa on neljäsikäläisten koettua hyvinvointia parempi.  

 

Uutta näkökulmaa ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksen tutkimiseen voisi tuoda 

ottamalla tutkittavaksi mukaan niin kutsuttuja viidesikäläisiä, eli laitoshoidossa olevia 

vanhuksia. Tutkimuksen avulla voisi esimerkiksi selvittää, rakentuvatko viidesikäläisten 

subjektiiviset hyvinvoinnin kokemukset samalla tavalla kuin kolmas – ja neljäsikäläisillä. 

Kolmas – ja neljäsikäläisillä yksi tärkeä hyvinvoinnin osatekijä oli juurikin 

itsemääräämisoikeus ja sen säilyminen, joten voisi olla mielenkiintoista tutkia 

laitoshoidossa olevien vanhusten kokemuksia heidän itsemääräämisoikeudesta, sen 

rakenteesta ja säilymisestä laitoshoidossa.  
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