
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA SENIORIKORTIN KÄYTÖN 
VAIKUTUKSISTA KOETTUUN FYYSISEEN JA SOSIAALI-

SEEN TOIMINTAKYKYYN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuusiniva Henna 
 

 
Opinnäytetyö 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
Terveyden edistäminen 

Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) 
 

2018 



 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
Terveyden edistäminen 
Liikunnanohjaaja (YAMK) 

 
Opinnäytetyön tiivistelmä 

 

 

 
Tekijä Henna Kuusiniva Vuosi 2018 
Ohjaaja Anniina Tohmola 
Toimeksiantaja Oulun kaupungin liikunnan kehittämispalvelut 
Työn nimi Asiakkaiden kokemuksia seniorikortin käytön vaikutuk-

sista koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn 
Sivu- ja liitemäärä 50 + 1 
 

 
 
Liikunnalla on tärkeä merkitys ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Sillä voidaan parantaa terveyskuntoa ja toimintakykyä, mikä 
mahdollistaa paremman itsenäisen selviytymisen kotona ja arjessa. 
Liikkumattomuuden kustannukset Suomessa on arvioitu 3,2-7,5 miljardin euron 
suuruisiksi. Nämä kustannukset kasvavat vuosittain väestön ikääntyessä ja 
sairastavuuden kasvaessa. 65 vuotta täyttävien ja iäkkäämpien liikunnan 
edistämiseksi Oulun kaupungin liikuntapalveluilla on käytössä seniorikortti, joka 
oikeuttaa itsenäiseen kuntoiluun osoitetuilla kunnallisilla liikuntapaikoilla. 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun kaupungin liikunnan 
kehittämispalvelut. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia 
seniorikortin käytöllä on ollut asiakkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen 
toimintakykyyn sekä selvittää käyttäjien kokemuksia seniorikortin käytöstä. 
Ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa tietoa seniorikortin käytön vaikutuksista 
asiakkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Muina tavoitteina 
oli tuottaa tietoa asiakkaiden kokemuksista liittyen seniorikortin käyttöön, kehittää 
seniorikorttipalvelua, vahvistaa sen tarpeellisuutta ja tuottaa perusteluita 
päätöksenteon tueksi sen säilyttämiselle myös tulevaisuudessa. 
 
Tämän laadullisen tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaikki seniorikorttia 
käyttävät asiakkaat. Aineistonkeruutapana käytettiin lomakehaastatteluita, jotka 
tehtiin nauhoitettuina yksilöhaastatteluina. Aineisto kerättiin kahdelta eri 
kuntosalilta satunnaisesti valikoituneilta, vapaaehtoisilta seniorikorttilaisilta. 
Aineistoa varten haastateltiin yhdeksää asiakasta (N=9). Aineisto analysoitiin 
induktiivisella sisällönanalyysillä.  
 
Seniorikortin käytön koettiin vaikuttaneen merkittävästi sosiaaliseen 
kanssakäymiseen, henkiseen vireyteen ja elämäniloon. Myös vaikutukset 
lihaskunnossa korostuivat. Kokemukset seniorikortista koettiin yleisesti 
positiivisina. Tutkimuksen tulokset vahvistavat seniorikortin tarpeellisuutta 
antamalla tärkeää tietoa sen käyttäjistä. Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää 
päätöksenteon argumentoinnissa seniorikortin säilyttämiselle myös 
tulevaisuudessa sekä senioriliikuntapalveluiden kehittämisessä Oulussa. 
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Physical activity has a significant meaning in the health and well-being promotion 
of the elderly. It can improve health-related fitness and functional capacity, which 
makes independent living of the elderly people easier. Estimated costs of seden-
tary behavior are approximately 3,2-7,5 billion euros. These costs grow every 
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1 JOHDANTO 

Liikunnalla on tärkeä merkitys ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

sessä. Sillä voidaan edistää elämäntyytyväisyyttä (Waller 2011, 7) ja fyysistä toi-

mintakykyä (Beaudart ym. 2017, 1831; Iacone ym. 2016, 401; Hrobonova, 

Breeze & Fletcher 2011, 9; Bäckmand 2006, 72-73). Lisäksi liikunnalla voidaan 

edistää ikääntyneiden terveyskuntoa ja yleistä toimintakykyä, mikä mahdollistaa 

paremman itsenäisen selviytymisen kotona ja arjessa. (Fogelholm, Vuori, Vasan-

kari 2011, 99.) Parantunut yleinen toimintakyky taas voi osaltaan edistää sosiaa-

lista aktiivisuutta ja sosiaalista toimintakykyä (Sainio, Koskinen, Sihvonen, Mar-

telin & Aromaa 2014, 38-39). Vastaavasti heikentynyt fyysinen toimintakyky voi 

heikentää niitä (Hoogendijk, Suanet, Dent, Deege & Aartsen 2016, 47-50). Näin 

nämä voidaan nähdä olevan toisiinsa vaikuttavia tekijöitä.  

Jo vähäiselläkin liikunnalla voidaan vähentää sairastamista ja riskitekijöitä. Vas-

taavasti fyysinen passiivisuus lisää masennusoireiden, lihavuuden ja sairauksien 

riskiä. (Hameri, de Oliveiran & Demakakos 2017, 454.) Liikkumattomuuden kus-

tannukset Suomessa on arvioitu 3,2 - 7,5 miljardin euron suuruisiksi. Nämä kus-

tannukset kasvavat vuosittain väestön ikääntyessä ja sairastavuuden kasvaessa. 

(Vasankari & Kolu 2018, 57.) Oulussa väestön ikääntyminen näkyy vanhempien 

ikäluokkien voimistuneena kasvuna. 75 vuotta täyttäneiden määrän arvioidaan 

kasvavan Oulussa seuraavien kymmenen vuoden aikana noin 60 %. Oululaisten 

sairastavuus erityisesti diabeteksen, verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin sekä 

mielenterveys- ja dementiasairauksien osalta on korkeampaa kuin muissa Suo-

men suurissa kaupungeissa. Kuitenkin terveytensä huonoksi kokeneiden ja lii-

kuntaa harrastamattomien osuudet ovat aiempaa pienempiä. Sen sijaan esimer-

kiksi järjestötoiminta-aktiivisuus on vähentynyt ja itsensä yksinäiseksi kokeneiden 

osuus on kasvanut. Vuonna 2016 75 vuotta täyttäneistä asui kotona 91,4 %, 

joista yksinasuvia oli 46 % eli 5 262 henkilöä. (Oulun kaupunginvaltuusto 2017, 

4, 9-10, 16.) 

Julkisen terveyspolitiikan ja terveyden edistämisen ohjelmien tulisi tähdätä väes-

tön terveelliseen ikääntymiseen eli hyvään terveyteen myös ikääntyessä. Ter-

veelliset elintavat, kuten liikunta ja tarkoituksenmukainen ravitsemus sekä psy-

kososiaaliset tekijät, kuten sosiaalinen osallistuminen ja verkostoituminen tukevat 

terveellistä ikääntymistä. (Agnieszka, Beata, Roman, Andrea & la Milia 2016, 
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441-442, 450-451.) 65 vuotta täyttävien ja iäkkäämpien liikunnan edistämiseksi 

Oulussa on käytössä liikuntapalveluiden seniorikortti, joka oikeuttaa itsenäiseen 

kuntoiluun osoitetuilla kunnallisilla liikuntapaikoilla (Oulun kaupunginvaltuusto 

2017, 23). Vuonna 2017 käyttäjiä oli yhteensä 4 192 ja käyntikertoja 225 745 

kappaletta. Seniorikorttipalvelu on hyvin suosittu ja merkittävä, sillä sen vuosittai-

set kävijämäärät ovat olleet keskimäärin noin 200 000 kävijän luokkaa (Oulun 

kaupungin Liikunnan kehittämispalvelut 2018.) 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun kaupungin liikunnan kehittä-

mispalvelut. Työstä on tehty toimeksiantosopimus. Oulun kaupungin liikuntapal-

veluissa on koettu, että seniorikortti on merkittävä työkalu ikäihmisten liikunnan 

ja sosiaalisuuden sekä niiden kautta terveyden ja itsenäisen toimintakyvyn edis-

tämisessä, mutta aiemmin aiheesta ei ole ollut tutkittua tietoa. Tarkoituksena on 

selvittää, millaisia vaikutuksia Oulun kaupungin liikuntapalveluiden seniorikortin 

käytöllä on ollut asiakkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn 

sekä selvittää käyttäjien kokemuksia seniorikortin käytöstä. 

Aiemmin esitetyn fyysisen aktiivisuuden, fyysisen ja sosiaalisen sekä yleisen toi-

mintakyvyn yhteyden vuoksi tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tutkimuskysy-

myksiä fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta. Toimintakyvyn osa-

alueiden rajaus näihin kahteen osa-alueeseen oli lisäksi selkeä ja hyvin hallitta-

vissa. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena on tuottaa tietoa seniorikortin käy-

tön vaikutuksista asiakkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. 

Muina tavoitteina on tuottaa tietoa asiakkaiden kokemuksista liittyen seniorikortin 

käyttöön, kehittää seniorikorttipalvelua, vahvistaa sen tarpeellisuutta ja tuottaa 

perusteluita päätöksenteon tueksi sen säilyttämiselle myös tulevaisuudessa.  

Tässä opinnäytetyössä ikääntyneillä tarkoitetaan 65 vuotta kuluvana vuonna täyt-

täviä tai jo täyttäneitä. Liikunnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä aktiivi-

suutta, joka on mitä tahansa luurankolihasten tuottamaa liikettä, joka johtaa lepo-

aineenvaihduntaa selkeästi suurempaan energiankulutukseen, ja jonka tavoit-

teena on parantaa terveyttä ja fyysistä toimintakykyä (Shephard 1995, 289). 
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2 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

Maailman terveysjärjestön WHO:n (2016) mukaan terveyden edistämisellä voi-

daan tukea ihmisten huolehtimista omasta terveydestään. Sen mukaan tervey-

den edistämisen kolme tärkeintä edellytystä ovat: 1) terveys tulee ottaa huomioon 

kaikessa päätöksenteossa, 2) ihmisten on lisättävä tietämystään ja taitojaan 

tehdä terveellisiä valintoja esimerkiksi käyttämiensä terveydenhuollon palvelui-

den osalta ja 3) kaupunkien on kannettava vastuunsa terveyden edistämistyössä. 

(WHO 2016.) Terveyden edistämistyön tarkoituksena on vaikuttaa yksilöiden tai 

yhteisön terveyteen muuttamalla käyttäytymistä. Sen suunnittelussa tulee huo-

mioida, mihin ja miten halutaan vaikuttaa; halutaanko esimerkiksi laskea sairas-

tumisriskiä tai kuolleisuutta vai halutaanko vähentää ihmisten tupakointia. Yksi 

terveyden edistämisen periaatteista on yksilöiden terveyttään edistävien valinto-

jen ja muutoksen mahdollistaminen. Kun halutaan saada ihmiset tekemään pa-

rempia, terveyttään edistäviä valintoja, on pyrittävä vaikuttamaan käyttäytymi-

seen. (Lyytikäinen, Koivisto, Savolainen & Rotko 2017, 20; Snelling 2014, 52.) 

Ihmisen henkilökohtaiset tavoitteet vaikuttavat käyttäytymiseen, ja tavoitteet vaih-

televat suuresti eri ihmisten välillä. Erilaisuus selittyy erilaisilla perintötekijöillä eli 

vanhemmilta perityillä geeneillä sekä ympäristötekijöillä. (Read 2017, 14.) 

 

Suomen terveydenhuoltoki (1326/2010 12 §) velvoittaa eri toimialojen ja toimijoi-

den välistä yhteistyötä terveyden edistämistyössä. Suomessa on useita eri maa-

kunnallisia ja alueellisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimijoita. Lapin ja 

Pohjois-Pohjanmaan liiton elinvoimasopimus on ”yhteisen kehittämisen ja hyvin-

voinnin edistämisen ja elinvoimaisuuden sopimus” (THL 2018). Sen tarkoituk-

sena on muun muassa kohdentaa asukkaille terveyttä edistävää toimintaa esi-

merkiksi hyvinvointikertomusta hyödyntäen sekä edistää kunnan alueella ope-

roivien eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Maakunta voi tukea kuntia hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisessä (hyte) esimerkiksi tukemalla kuntien hyte-ryhmien ko-

kouksia ja -yhdyshenkilöitä, tarjoamalla hyte-koulutusta, kokoamalla tietoa ja aut-

tamalla sen tulkinnassa sekä kokoamalla monialaista rahoitusta kunnille. (THL 

2018.)  
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton hyvinvointiohjelman 2008-2017 strategisiksi 

päämääriksi linjattiin muun muassa ihmisten hyvä terveys ja toimintakyky elä-

mänkaaren eri vaiheissa, ihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumi-

nen ja syrjäytymisen väheneminen sekä asiakaslähtöiset ja toimitoimijaisia yh-

teistyöverkostoja hyödyntävät palveluratkaisut. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2008, 

13.) Kunnat ovat sitoutuneet hyvinvointisopimuksilla näihin tavoitteisiin. Maakun-

taliiton nimeämän hyvinvoinnin yhteistyöryhmä HYR:n tarkoituksena on tukea hy-

vinvoinnin edistämistyötä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin PPSHP:n pe-

rusterveydenhuollon yksikkö koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli 

hyte-yhteyshenkilöiden verkostoa ja tukee ja seuraa hyte-hankkeita. Aluehallin-

tovirasto AVI:lla taas on alueellisena yhteistyö- ja asiantuntijaryhmänä toimiva 

hyte-neuvottelukunta, joka seuraa laajemmasta näkökulmasta rakenteiden kehit-

tämistyötä sekä tarvittaessa ohjaa ja neuvoo poikkihallinnollisissa ohjelmissa. 

AVI, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja PPSHP tekevät yhteistyötä kuntien, järjestöjen 

ja koulujen kanssa. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään pääsääntöisesti projek-

teilla ja hankkeilla. Konkreettisen terveyden edistämistyön ajatellaan tehtävän 

kunnissa, ja vaikka maakunta koordinoi hyte-toimintaa laajemmin, sillä tulee olla 

hyvä yhteys kuntiin. Asukkaita pyritään osallistamaan yhä enemmän esimerkiksi 

sosiaalisen median, ”kahviloiden” ja raatien avulla. (Bots ym. 2017, 21-23). 

 

Kuntien päävastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä säilyy myös sosiaali- 

ja terveydenhuollon uudistuksessa (sote-uudistus). Tulevaisuudessa kuitenkin 

järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä vahvistunee sekä yksilöiden 

osallistamista lisättäneen. (Bots, Lehikoinen & Perttilä 2017, 6, 29). Lyytikäinen 

ym. (2017) ovat todenneet, että sote-muutoksen myötä kunnilla on mahdollisuus 

profiloitua aiempaa vahvemmin elinvoimaisiksi hyvinvointikunniksi. Lyytikäinen 

ym. painottavat eri kohteiden, kuten virkistysalueiden ja liikuntapaikkojen hyvin-

vointi- ja terveysvaikutusten tunnistamisen ja arvioinnin merkitystä. Lisäksi mitä 

vahvempaa yhteistyötä eri toimijat tekevät, sitä suurempi merkitys sillä voi olla 

kuntalaiselle. (Lyytikäinen ym. 2017, 24.) 

 

Valtuustokausittain kunta laatii yhteistyössä eri toimialojen kanssa hyvinvointiker-

tomuksen, jossa kuvataan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vai-

kuttavia tekijöitä. Sen avulla saadulla ja näkyväksi tehdyllä tiedolla tuetaan kun-

takohtaista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä eri tahojen välistä yhteistyötä. 
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(Tieto päätöksenteon tukena: Tukiaineistoa kuntajohdolle 2011, 11.) Oulun kau-

punginvaltuusto (2017) on todennut, että hyvinvoinnin edistäminen on kunnan 

perustehtävä, ja että sen on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvointikertomuksen mukaan ennaltaehkäisevää 

työtä tulee edelleen kehittää monialaisesti. (Oulun kaupunginvaltuusto 2017, 1, 

24.) 
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3 TOIMINTAKYKY, FYYSINEN AKTIIVISUUS SEKÄ TERVEYS JA HYVIN-

VOINTI  

3.1 Toimintakyvyn määritelmät 

Toimintakyky on keskeinen käsite kuvattaessa henkilön mahdollisuuksia selviy-

tyä päivittäisistä toiminnoista (Vuori 2015, 547). Maailman terveysjärjestö WHO 

laati vuonna 2001 ”Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainväli-

sen luokituksen”, ICF:n.  Siinä toimintakyky nähdään yleisterminä, joka kattaa 

kaikki kehon toiminnot, suoritukset ja osallistumisen. (WHO 2001, 3.) Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL 2016) määrittelee toimintakyvyn ihmisen fyysisiksi, 

psyykkisiksi ja sosiaalisiksi edellytyksiksi selviytyä arjesta ja siihen kuuluvista elä-

män eri toiminnoista, kuten työstä, vapaa-ajasta ja itsestä huolehtimisesta. 

 

Fyysinen toimintakyky koostuu ihmisen fyysisistä edellytyksistä pärjätä arjessa, 

ja siihen kuuluu muun muassa kyky liikkua. Lihasvoima ja lihaskestävyys, kestä-

vyyskunto, nivelten liikkuvuus, kehon asennon ja liikkeiden hallinta eli liikehallin-

takyky (myös motorinen kunto), ja näihin vaikuttava keskushermoston toiminta 

ovat fyysiseen toimintakykyyn olennaisesti vaikuttavia fysiologisia ominaisuuksia. 

(THL 2015.)  

 

Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen voimavaroja, kuten kykyä tun-

tea ja suunnitella elämäänsä, jotka auttavat selviytymään arjesta ja siihen liitty-

vistä haasteista. Kognitiivinen toimintakyky voidaan nähdä myös osana psyyk-

kistä toimintakykyä. Tarkemmin kognitiivisella toimintakyvyllä voidaan tarkoittaa 

erilaisia tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja, jotka auttavat selviytymään arjessa, 

kuten muistaminen, oppiminen ja hahmottaminen. (THL 2015.) 

 

Sosiaalinen toimintakyky voidaan kuvata yksilön kyvyksi suoriutua yhteisöissä ja 

yhteiskunnassa. Esimerkiksi vuorovaikutus sosiaalisessa verkostossa, sosiaali-

nen aktiivisuus ja osallistuminen sekä osallisuuden kokemukset kuvastavat sosi-

aalista toimintakykyä. Myös fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky 

sekä ympäristö vaikuttavat sosiaaliseen toimintakykyyn. Ikääntyneillä arkitoimista 

selviytyminen itsenäisesti on osa sosiaalista toimintakykyä. (Koskinen, Sainio, 

Tiikkainen & Vaarama 2012, 137.) 
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Tarkemmin kuvattuna sosiaaliseen toimintakykyyn voidaan sisällyttää kaksi ulot-

tuvuutta: 1) ”ihminen vuorovaikutussuhteissaan” ja 2) ”ihminen aktiivisena toimi-

jana, osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa” (Tiikkainen & Pynnönen 2018, 

1). Sosiaalinen toimintakyky käsittää toimivat vuorovaikutussuhteet yksilöiden vä-

lillä ja eri yhteisöissä, jotka edellyttävät muun muassa sosiaalisia kykyjä ja vuo-

rovaikutustaitoja. Sosiaalisella toimintakyvyllä on vaikutusta yksilön yhteisöllisyy-

teen ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen, ja sen toimintaympäristö määräytyy ym-

päröivän yhteiskunnan mukaisesti. Sosiaalisen toimintakyyn mittaaminen näh-

dään haasteellisena, eikä siihen ole varsinaisesti muodostunut vakiintuneita mit-

tareita. Sen mittaamisessa on tarkasteltu eri ulottuvuuksia, esimerkiksi sosiaali-

sen osallistumisen laajuutta ja onnistuneisuutta, sosiaalista aktiivisuutta ja sosi-

aalisten verkostojen kuvaamista. Taulukossa 1 on kuvattu sosiaalisen toiminta-

kyvyn ulottuvuuksia ja niiden mittausmenetelmiä. (Tiikkainen & Pynnönen 2018, 

1-3.)  

 

Taulukko 1. Suosituksissa esitetyt sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuudet ja niiden mit-

tausmenetelmiä (Tiikkainen & Pynnönen 2018, 3) 

Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet 

Ulottuvuus Yksittäiset kysymykset vä-
estötutkimuksissa 

Arviointiasteikot 

Sosiaalinen verkosto: 
- koko ja rakenne 

 
 
 
 

- verkoston välinen vuoro-
vaikutus 

• sukulaisten/läheisten 
määrä 

• ystävien olemassaolo 

• luotettavan ihmisen ole-
massaolo 
 

• tapaamistiheys 

• saatu sosiaalinen tuki 

• vastavuoroinen tuki 

Lubben’s Social Network 
Scale: (LSNS-6, LSNS-18, 
LSNS-R): Sosiaalisen ver-
koston koko, vuorovaikutus-
suhteiden läheisyys ja kon-
taktien tiheys (ei ole saata-
villa TOIMIA-tietokannassa) 

Sosiaalinen eristyneisyys • yksin asuminen 

• leskeys 

• läheisen tai luotetun ih-
misen olemassaolo 

• kontaktit toisten ihmisten 
kanssa 

Vuorovaikutussuhteiden ko-
ettu laatu: 
- koettu yhteisyys 
- koettu yksinäisyys 
- koettu sosiaalinen tuki 

 
 

• yksinäisyys-kysymys 

Social Provision Scale (SPS) 
(saatavilla TOIMIA-tietokan-
nassa) 
 
UCLA- yksinäisyysasteikko 
(ei ole saatavilla TOIMIA-tie-
tokannassa) 

Sosiaaliset taidot: 
- sosiaalinen joustavuus 
- vuorovaikutusongelmat 

 Battery of Interpersonal Ca-
pabilities (BIC) (ei ole saata-
villa TOIMIAtietokannassa) 
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Interpersonal Behavior Prob-
lem Statement Scale 
(IBPSS) (ei ole saatavilla 
TOIMIA-tietokannassa) 

Sosiaalinen osallistuminen 

Harrastukset 
 
Kollektiivinen sosiaalinen 
osallistuminen 
Produktiivinen sosiaalinen 
osallistuminen 
Poliittinen osallistuminen 

• yksin tehtävät harrastuk-

set 

• ryhmässä tehtävät har-

rastukset 

• vapaaehtoistyö 

• päätöksentekoon osallis-

tuminen 

 

 

3.2 Toimintakyky ja fyysinen aktiivisuus 

Suomalaisten iäkkäiden terveys ja toimintakyky ovat parantuneet 1970-luvulta 

lähtien. Esimerkiksi vajaakuntoisuus ja toiminnan rajoitukset ovat vähentyneet. 

Iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn paranemiseen on useita syitä, kuten toiminta-

kykyä heikentävien sairauksien väheneminen 1970-luvulta lähtien, työn fyysisen 

kuormittavuuden väheneminen, monipuolisempi ravitsemus, tupakoinnin vähe-

neminen ja liikunnan lisääntyminen. (Sainio ym. 2014, 37-39.) Säännöllisellä lii-

kunnalla on vaikutusta ennenaikaisen kuoleman, sydän- ja verisuonisairauksien, 

aivoinfarktin, verenpainetaudin, paksusuolen syövän, rintasyövän, tyypin 2 dia-

beteksen sekä mahdollisesti epäsuorasti myös osteoporoosin ehkäisyssä tai nii-

den riskitekijöiden ilmaantumisessa. (Warburton, Charlesworth, Ivey, Nettlefold, 

& Bredin 2010.) Myös Waller (2011, 7) on todennut, että liikunnalla voidaan en-

naltaehkäistä kardiometabolian riskitekijöitä, eli painon nousua, suurempaa vyö-

tärönympärystä, korkeaa verenpainetta ja tyypin 2 diabetesta. 

 

Liikunnalla on merkittävä vaikutus fyysisen toimintakyvyn säilyttämiselle myös 

vanhemmalla iällä, sillä sen avulla voidaan hidastaa ikääntymiseen liittyvää lihas-

katoa sekä sen tuomia fyysiseen toimintakykyyn liittyviä rajoitteita. (Iacone ym. 

2016, 401; Beaudart ym. 2017, 1831; Bäckmand 2006, 72-73; Hrobonova ym. 

2011, 9.) Säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja/tai liikunta edistää ikääntyneiden 

fyysistä toimintakykyä. Lisäksi se voi hidastaa kognitiivisten toimintojen heikke-

nemistä. (Hrobonova ym. 2011, 4-9.) Lisäksi esimerkiksi jo keski-iän liikunnan on 

todettu olevan yhteydessä 60-64-vuotiaiden parempaan puristusvoimaan 

(Dodds, Kuh, Sayer & Cooper 2013, 796-797). Myös Aoyagi, Park, Park ja 
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Shephard (2010, 337) ovat todenneet, että lisääntynyt määrä vähintään keskiras-

kasta (> 3 METs) päivittäistä aktiivisuutta voi parantaa terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua. 

 

Hrobonova ym. (2011, 4-9) selvittivät 75-84-vuotiaiden fyysisen aktiivisuuden ja 

kuolleisuuden yhteyttä tutkimuksessaan, jonka mukaan korkeampi fyysinen aktii-

visuus on hyödyllistä ja yhteydessä pienempään kuolleisuuteen. Myös Äijö (2015, 

78-79) toteaa fyysisen aktiivisuuden ennustaneen pienempää kokonaiskuollei-

suutta 75-vuotiailla viiden vuoden seurantajakson aikana. Näitä tuloksia tukee 

myös Hamerin ym. (2017, 454) tutkimus, jossa todetaan raskaan fyysisen aktiivi-

suuden vähentävän selvästi ikääntyneiden kuolleisuutta, ja että jo kevyelläkin ak-

tiivisuudella on vaikutusta kuolleisuuden vähenemiseen ja parempaan tervey-

teen.  

 

Liikunnan terveyshyödyistä puhuttaessa on hyvä huomioida myös fyysisen pas-

siivisuuden haitallisuus, josta on saatavilla runsaasti näyttöä. Sille on osoitettu 

yhteys muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen sekä 

rinta- ja paksusuolen syöpien sairastavuuteen sekä ennenaikaiseen kuolleisuu-

teen. Se on todettu elinikää lyhentäväksi riskitekijäksi tupakan, alkoholin ja liha-

vuuden lisäksi. (Eaton 2017, Hamer ym. 2014; Lee ym. 2012, 227.) On jopa ar-

vioitu, että fyysinen passiivisuus aiheuttaa maailmanlaajuisesti 6-10 % tartumat-

tomista sydän- ja verisuonisairauksista, tyypin 2 diabeteksesta sekä rinta- ja pak-

susuolen syövistä, mikä taas aiheuttaa 9 % kaikista ennenaikaisista kuolemista. 

(Lee ym. 2012, 227-229.) 

 

Liikunnan terveysvaikutuksia voidaan tarkastella myös liikunta-kunto-terveysvii-

tekehyksen avulla. Sen yksi osa-alue on terveyskunto. Terveyskunnon ulottu-

vuuksia ja osatekijöitä on kuvattu kuviossa 1. Liikunta edistää terveyskunnon 

osa-alueiden terveyttä ja siten koko terveyskuntoa. Vastaavasti fyysinen passii-

visuus heikentää sitä. Hyvä terveyskunto helpottaa arjessa selviämistä. (Fogel-

holm ym. 2011, 32-33.) Näin terveyskunto voidaan nähdä toimintakykyyn vaikut-

tavana tekijänä.  
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Kuvio 1. Terveyskunnon ulottuvuudet ja osatekijät (Fogelholm ym. 2011, 33) 

 
Muun muassa elinolojen ja iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn yleinen paran-

tuminen voivat osaltaan edistää mahdollisuuksia iäkkäiden sosiaaliseen aktiivi-

suuteen. Sosiaalinen aktiivisuus, kuten harrastustoimintaan osallistuminen, taas 

lisää mielenvireyttä ja edistää sosiaalista toimintakykyä vähentämällä psyykkistä 

oireilua. Vuosien 2000-2011 aikana 65 vuotta täyttäneiden mielenterveyden on-

gelmat vähenivät aiempien vuosikymmenten (1980-2000) eläkeikäisen väestön 

psyykkisten oireilujen vähenemisen tapaan. (Sainio ym. 2014, 38-39.) Vastaa-

vasti on myös todettu, että ikäihmisten fyysinen heikkous/hauraus on yhteydessä 

heikompaan sosiaaliseen toimintakykyyn ja lisääntyvään yksinäisyyteen (Hoo-

gendijk ym. 2016, 47-50.) 
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3.3 Koettu terveys ja hyvinvointi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrittelee koetun terveyden henkilön ko-

kemukseksi omasta yleisestä terveydentilastaan. Sen katsotaan ennustavan 

kuolleisuutta, toimintakykyä ja terveyspalveluiden käyttöä väestössä. (THL 

2014.) Jokainen kokee ja arvioi terveytensä omalla tavallaan, ja tähän arvioon 

vaikuttavat omien tavoitteiden lisäksi ympäristö (Huttunen 2015). Koettu hyvin-

vointi voidaan kuvata yleisesti koettuna hyvänä olona, tarkemmin psykofyysisenä 

tilana, jossa oma ruumis tuntuu hyvältä ja toimintakykyiseltä ilman kielteisiä tun-

temuksia (Fogelholm ym. 2011, 43). Itse raportoitua, koettu terveyttä (self-repor-

ted health, SRH) voidaan pitää yksinkertaisena, mutta validina keinona arvioida 

yksilön terveydentilaa. Korkeampi ikä, tupakointi, kohonnut systolinen veren-

paine, krooninen lääkitys, diabetes, matala koulutus sekä säännöllinen vapaa-

ajan liikunta voivat ennakoida heikompaa koettua terveyttä myöhemmällä iällä. 

(Froom, Melamed, Triber, Ratson & Hermoni 2004, 422.) 

 

Myös Lohne-Seiler, Hansen, Kolle, ja Anderssen (2014) ovat todenneet, että it-

seraportoitu terveys soveltuu vanhemman väestön terveyden arviointiin. Heidän 

mukaansa fyysisellä aktiivisuudella on yhteys koettuun terveyteen. (Lohne-Seiler 

ym. 2014, 8-9.) Myös Ku, Fox ja Chen (2016) ovat todenneet vapaa-ajan fyysisen 

aktiivisuuden olevan yhteydessä parempaan koettuun hyvinvointiin vanhemmalla 

iällä. Samasta tutkimuksesta he kuitenkin totesivat sekä vapaa-ajan liikunnalla, 

että hyvin matalan aktiivisuuden toiminnalla olevan molemmilla positiivinen yh-

teys vanhemmalla iällä koetun hyvinvoinnin välillä. Tutkimuksen mukaan olen-

naista olikin, millaisesta aktiivisuuden muodosta oli kyse. Kävelyllä, pihatöillä, 

ryhmäliikunnalla, television katselulla, lukemisella ja jutustelulla oli yhteys parem-

paan koettuun hyvinvointiin. Sen sijaan esimerkiksi yksilöliikunnalla, radion kuun-

telemisella ja shakin pelaamisella ei ollut yhteyttä parempaan koettuun hyvinvoin-

tiin.  (Ku ym. 2016, 1357-1359.) 

 

Myös sosiaalisella vuorovaikutuksella on vaikutusta koettuun terveyteen. Ystä-

vien ja sukulaisten tapaamiskertojen määrääkin tärkeämpää on niiden laatu, joka 

ennakoi parhaiten koettua terveyttä. (Fiorillo & Sabatini 2011, 1650-1651.) Vuo-

sien 2000-2011 aikana 65 vuotta täyttäneiden koettu terveys on parantunut mer-

kittävästi. Tätä tukee myös se, että näiden vuosien aikana myös useiden yleisim-

pien sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin, sairastuvuus on vähentynyt. Tähän 
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taas on osaltaan edesauttanut sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vä-

heneminen. (Sainio ym. 2014, 37.) 
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4 TERVEYSLIIKUNTA JA IKÄÄNTYNEIDEN LIIKUNTA 

4.1 Terveysliikuntasuositukset 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla eli terveysliikunnalla tarkoitetaan 

liikuntaa, joka tuottaa terveyttä edistäviä vaikutuksia hyvällä hyötysuhteella ja vä-

häisin haitoin. Terveysliikunnan on oltava kohtuullista, riittävän usein toistuvaa ja 

säännöllistä. (Vuori 2015, 540-541.) Annos-vastesuhdetta käytetään kuvaamaan 

liikunnan kuormitusta ja siitä aiheutuvaa fysiologista tai psykologista reaktiota eli 

kuormitusvastetta. Tutkimustoiminnan avulla on pystytty määrittämään melko tar-

kastikin, millaisia muutoksia ja toimintoja tietynlainen liikunta kehossa aiheuttaa. 

Jo lyhyen hetken kestävä liikunta aiheuttaa kehossa kuormitusvasteita, eli tah-

donalaisten liikkeiden aiheuttamia toimintoja ja rakenteiden muutoksia. Liikunta-

suorituksen muuttuessa monimutkaisemmaksi, pitempikestoisemmaksi ja haas-

tavammaksi myös kuormitusvasteiden määrä ja voimakkuus kasvavat. Oikein an-

nosteltuna liikunnalla saadaan terveyttä edistäviä vaikutuksia. Liikunnan terveys-

vaikutukset johtuvat sekä lyhytaikaisista kuormitusvasteista että pidempiaikai-

sista kehossa tapahtuvista mukautumismuutoksista eli harjoitusvaikutuksista. 

(Fogelholm ym. 2011, 12-14.) 

 

Liikuntatieteellisen tutkimustoiminnan pohjalta Suomessa on valmisteltu terveys-

liikuntasuositukset, jotka perustuvat asiantuntijoiden näkemykseen liikunnan ja 

terveyden annos-vastesuhteista. Terveysliikuntasuositukset osoittavat, millai-

sella liikunnalla päästään terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Liikunnan määrän eli 

annoksen kasvaessa myös vaste kasvaa, ja liikunnasta saadut hyödyt lisäänty-

vät. (UKK-instituutti 2017.) Suomalaiset suositukset mukailevat kansainvälisiä 

suosituksia (WHO 2010, 8; Elsawy & Higgins 2010, 55.) UKK-instituutti on tehnyt 

suosituksista kuvallisen version, ”terveysliikuntapiirakan”, hahmottamaan suosi-

tuksia. (Fogelholm ym. 2011, 67.) 

 

Terveysliikuntasuosituksista on omat sovellutukset aikuisille, soveltavaan liikun-

taan sekä 65 vuotta täyttäneille eli ikääntyneille. 65 vuotta täyttäneiden suosituk-

sessa (kuvio 2) korostetaan lihasvoiman, tasapainon ja notkeuden merkitystä: 

niitä suositellaan harjoitettavan 2-3 kertaa viikossa. Kestävyysharjoittelun suosi-

tus ei poikkea työikäisten suosituksesta, eli reipasta liikuntaa yhteensä 2 tuntia 
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30 minuuttia tai rasittavaa liikuntaa yhteensä 1 tunti 15 minuuttia viikossa. Liikun-

tapiirakan lajiehdotuksissa on huomioitu kohderyhmä. Liikkuminen suositellaan 

jaettavan useammalle päivälle viikossa, ja sen voi koostaa useammista, vähin-

tään 10 minuutin jaksoista. Suosituksissa muistutetaan myös säännöllisyyden 

tärkeydestä.  (UKK-instituutti 2017.) 

  

  
 
Kuvio 2. Viikoittainen liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille (UKK-instituutti 2017) 

 
 

Koska jo vähäisestäkin liikunnasta on hyötyä terveydelle, on myös esitetty, että 

iäkkäät voisivat sisällyttää kevyttä liikuntaa osaksi päivittäistä ”liikuntapiirak-

kaansa” (Hamer, de Oliveira & Demakakos 2014). Toisin sanoen, vaikka suurim-

mat terveyshyödyt saadaan harrastamalla enemmän raskasta liikuntaa, vanhem-

mat ihmiset voivat hyötyä myös terveysliikuntasuositusten liikuntaa kevyem-

mästä liikunnasta. (Kujawska 2017, 418.) 
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Suomessa ikäihmisten liikuntasuositusten mukainen liikkuminen toteutuu hei-

kosti. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (AHT) mukaan yli 75-vuoti-

aista vain 11,5 prosentilla täyttyivät kestävyysliikuntasuositukset. Kun suosituk-

sissa huomioidaan sekä kestävyys-, lihasvoima- että tasapainoharjoittelu, suosi-

tukset täyttyivät vain 2,5 prosentilla. Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan 70-85-

vuotiailla kertyi istumista ja makaamista 7,4 tuntia päivässä ja seisomista lähes 

kolme tuntia.  Kevyttä aktiivisuutta kertyi 2,7 tuntia päivässä ja reipasta aktiivi-

suutta noin 40 minuuttia. Rasittavaa aktivisuutta sen sijaan ei juuri kertynyt. Fyy-

sinen toimintakyky ja asumismuoto määrittivät pitkälti päivittäistä liikkumista. 

(Husu ym. 2018, 40, 54.) Lisäksi on todettu, että fyysinen aktiivisuus laskee 

ikääntymisen myötä, ja että iäkkäät naiset ovat fyysisesti passiivisempia kuin mie-

het. (Äijö 2015, 76-88.) 

 

Ikääntyneet liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi myös muualla. Esi-

merkiksi norjalaiseen tutkimukseen osallistuneista 65-85-vuotiaista vain 21 % 

täytti liikuntasuositukset (Lohne-Seiler, Hansen, Kolle & Anderssen 2014, 7). Sa-

man suuntaisia tuloksia on saatu ikääntyneiden iranilaisten liikunta-aktiivisuu-

desta, sillä heistä arviolta 90 % ei täytä liikuntasuosituksia.  Myös iranilaisten lii-

kunta-aktiivisuus laskee ikääntymisen myötä, ja naiset liikkuvat keskimäärin vä-

hemmän kuin miehet. (Shiraly, Shayan, Keshtkar & Hamed 2017.) 

4.2 Ikääntyneiden liikuntaan ja sen edistämiseen vaikuttavat tekijät 

Myös ikääntyneiden liikuntaa tukevista olosuhteista ja siihen vaikuttavista muista 

tekijöistä on tehty tutkimuksia. Esimerkiksi kuntokeskuksilla saattaa olla merkit-

tävää hyötyä vanhuksen hauraus-raihnausoireyhtymän eli HRO:n ehkäisemi-

sessä ja siitä selviytymisessä lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden kautta. Kunto-

keskusten ikäihmisille suunnattua toimintaa tulisi tämän perusteella tukea. 

(Watts, Webb & Netuveli 2017.) Victor ym. (2016) selvittivät tutkimuksessaan sai-

raanhoitopohjaisen kävelyintervention tehokkuutta 60-75-vuotiaiden liikunta-ak-

tiivisuuden edistämisessä. Heidän mukaansa askelmittaria, kiihtyvyysmittaria ja 

hoitajan toteuttamia liikuntakonsultaatioita hyödyntävä kävelyinterventio soveltuu 

tähän tarkoitukseen. Tavoitteiden asettaminen ja sosiaalinen tuki ovat lisäksi yh-

teydessä lisääntyneeseen kävelyyn. (Victor ym. 2016, 1-6.) Sosiaalisuudella voi 

olla merkittävä vaikutus liikuntaan sitoutumisessa. Killingback, Tsofliou ja Clark 

(2017) havaitsivat tutkimuksessaan viisi erityistä tekijää, jotka tukevat vähintään 
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60-vuotiaiden sitoutumista yhteisölähtöiseen liikuntaan. Niistä yhtenä mainittiin 

ryhmäliikunnan sosiaalisuus. Ryhmädynamiikan nähtiin vahvistaneen osallistu-

jien yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita. (Killingback ym. 2017, 10.)  

 

Ikäihmisten oma tietämys terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä voi-

daan laskea yhdeksi liikunnan ja ylipäätään terveellisten elintapojen edistämisen 

edellytyksiksi. Rakenteellisten ja sosiaalisten olosuhteiden edistämisen lisäksi 

olisi tärkeää edistää myös ikääntyneiden terveystietämystä. GASEL-hankkeessa 

on kartoitettu muun muassa ikääntyneiden terveys- ja liikuntakäyttäytymistä sekä 

terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan naiset käyt-

tävät todennäköisemmin askelmittaria ja miehet sykemittaria. Keskimäärin näi-

den laitteiden käyttö vähenee vastaajan iän kasvaessa. Tutkimuksen mukaan lii-

kuntateknologian käyttö liittyi muun muassa henkilön koulutukseen. (Enwald ym. 

2016, 3, 9-12.)  

 

Terveyttä edistävän liikunnan järjestämisestä tarkemmin määrittelevän liikunta-

lain (10.4.2015/390) mukaan vastuu liikuntaa tukevien edellytysten luomisessa 

on kunnilla. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa liikuntapalveluiden järjestämi-

nen, kansalais- ja seuratoiminnan tukeminen sekä liikuntapaikkarakentaminen 

(Liikuntalaki 10.4.2015/390 5 §). Kunnat määrittelevät itsenäisesti, miten tämä 

käytännössä toteutetaan, mikä korostaa niiden liikunnan strategista näkemystä. 

Kuinka paljon kunta esimerkiksi panostaa itsenäistä liikuntaa tukeviin olosuhtei-

siin? (Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa 2010, 6.)  

 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan tulisi olla osa myös kunnan hy-

vinvointistrategioita. Lisäksi liikuntapalveluiden riittävyyttä ja saatavuutta tulisi 

selvittää säännöllisesti, jotta palveluita voidaan kohdentaa oikein. Terveysliikun-

nan järjestäjätahoille suositellaan vuorovaikutuksellista toimintaa käyttäjien 

kanssa, lisäksi toiminnasta tulisi kerätä palautetta ja kehittää toimintaa tämän mu-

kaisesti. (Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset 

2004.) Valtioneuvoston linjausten ja suositusten lisäksi Suomessa toteutetaan 

ikääntyvien liikuntaa edistäviä hankkeita ja toimenpideohjeohjelmia, kuten Kun-

nossa kaiken ikää -ohjelma ja Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideoh-

jelma. (Muutosta liikkeellä! 2013, 21). Ikäinstituutin vuodesta 2005 toimineen Voi-
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maa vanhuuteen -ohjelman tavoitteena on ”edistää kotona asuvien, toimintaky-

vyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua 

terveysliikunnan avulla” (Ikäinstituutti sa.). Keinoina liikunnan edistämiseen hyö-

dynnetään iäkkäille tarkoitettua liikuntaneuvontaa, ohjattua lihasvoima- ja tasa-

painoharjoittelua sekä arkiliikuntaa ja ulkoilua yhteistyössä järjestöjen ja julkisen 

sektorin kanssa (Ikäinstituutti s.a.). 

 

Vuonna 2011 syntyneen kansallisen ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

tavoitteena on edistää ikääntyvien ja iäkkäiden suomalaisten hyvinvointia liikun-

nalla. Toimenpideohjelmassa esitettiin kehittämisehdotuksia poikkisektoraali-

seen yhteistyöhön ja työnjakoon, liikkumisympäristöön ja -olosuhteisiin, iäkkäi-

den liikuntaneuvontaan ja -toimintaan, yleiseen tietoisuuteen, asenteisiin ja osaa-

miseen, tutkimustiedon ja kehittämistyön vuoropuheluun sekä toimenpideohjel-

man koordinointiin, seurantaan ja arviointiin. (Karvinen, Kalmari & Koivumäki 

2011, 11, 13) 

 

Vaikka tutkimusnäyttö liikunnan merkityksestä terveydelle, hyvinvoinnille ja toi-

mintakyvylle alkaa olla kiistatonta, samaan aikaan fyysinen aktiivisuus on Suo-

messa yhteiskunnallisesti vähentynyt. Liikunnan merkityksen vahvistamiseen ja 

edistämiseen on nyt haluttu ottaa aiempaa vahvemmin kantaa myös yhteiskun-

tapoliittisella tasolla, mistä osoituksena toimii syksyn 2018 aikana valmistunut 

esitys valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta. Esityksessä mainitaan, 

että Suomi tarvitsee lisää liikuntaa kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ikääntyneiden 

liikuntapalveluista korostetaan ohjatun liikunnan laatua, saatavuutta ja esteettö-

myyttä.  Esityksessä arvioidaan, että tulevaisuudessa ikäihmisten liikunnan pal-

veluita järjestettäneen yhä vahvemmin yhteistyössä eri järjestöjen ja toimijoiden 

kanssa. (Valtioneuvosto 2018, 4-5, 11, 16, 26.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia Oulun kau-

pungin liikuntapalveluiden seniorikortin käytöllä on ollut asiakkaiden koettuun fyy-

siseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä selvittää käyttäjien kokemuksia se-

niorikortin käytöstä.  

Ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa tietoa seniorikortin käytön vaikutuksista asi-

akkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Muina tavoitteina oli 

tuottaa tietoa asiakkaiden kokemuksista liittyen seniorikortin käyttöön, kehittää 

seniorikorttipalvelua, vahvistaa sen tarpeellisuutta ja tuottaa perusteluita päätök-

senteon tueksi sen säilyttämiselle myös tulevaisuudessa.  

Tutkimuskysymykset: 

1) Millaisia vaikutuksia seniorikortin käytöllä on ollut asiakkaiden koettuun fyysi-

seen toimintakykyyn? 

2) Millaisia vaikutuksia seniorikortin käytöllä on ollut asiakkaiden koettuun sosi-

aaliseen toimintakykyyn? 

3) Millaisia kokemuksia käyttäjillä on seniorikortista? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Lähestymistapa ja perusjoukko 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten välistä ja sosiaalista merkitysten 

maailmaa. Merkitykset muodostavat kokonaisuuksia, jotka näyttäytyvät ihmisistä 

lähtevinä ja ihmisiin päätyvinä tapahtumina, kuten toimintana ja ajatuksina. Laa-

dullisessa lähestymistavassa halutaan tarkastella ihmisten kokemuksia omasta 

todellisuudestaan. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan on määriteltävä, tutkiiko 

hän kokemuksiin vai käsityksiin liittyviä merkityksiä. Kokemus on aina omakoh-

tainen, käsitys sen sijaan kuvastaa esimerkiksi yhteisön tapaa ajatella. Kokemuk-

sellisuutta ei voi kuvata joko – tai -luokittelun avulla, eikä vastaamalla vain kysy-

mykseen ”mitä”, vaan myös ”miksi”. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena ei 

ole löytää totuutta tutkittavasta ilmiöstä, vaan tehdä tulkintoja, jotka eivät välttä-

mättä ole heti löydettävissä. (Vilkka 2015, 75-77.) 

Laadullinen tutkimus voidaan jakaa sen tarkoituksellisuuden perusteella myös eri 

tasoihin sen mukaan, onko tutkimuksen tarkoituksena esimerkiksi kuvata vai se-

littää jotain ilmiötä. (Kylmä & Juvakka 2007, 16, 33.) Tälle opinnäytetyölle asetet-

tujen tarkoituksen ja tavoitteiden sekä tutkimuksellisten ominaispiirteiden perus-

teella tutkimuksen lähestymistavaksi valikoitui laadullinen tutkimus. Koska tämän 

opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata asiakkaiden kokemuksia seniorikortin vai-

kutuksista, kyseessä on kuvaileva laadullinen tutkimus.  

Tämän tutkimuksen perusjoukon muodostivat Oulun kaupungin liikuntapalvelui-

den seniorikorttia käyttävät asiakkaat. Seniorikortti mahdollistaa 65 vuotta kulu-

vana vuonna täyttävien ja iäkkäämpien itsenäisen kuntoilun liikuntapalveluiden 

osoittamilla liikuntapaikoilla. Seniorikortilla pääsee harjoittelemaan kuntosalilla 

seniorivuoroilla sekä uimaan ja vesivoimistelemaan pääsääntöisesti päiväsai-

kaan arkipäivisin. (Oulun kaupungin liikuntapalveluiden www-sivut s.a.) 

Taulukossa 2 on kuvattu seniorikorttien myynti eli asiakasmäärät ja seniorikort-

tien käyntikerrat edellisten kolmen vuoden ajalta. Kuluvan vuoden osalta ei ole 

vielä saatavilla asiakasmääriä. Tämän vuoksi perusjoukon koon arvioinnissa käy-

tetään vuosien 2015-2017 asiakasmäärien keskiarvoa, joka on noin 4 550. 
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Taulukko 2. Seniorikorttien myynti ja käyntikerrat 2015-2017 (Oulun kaupungin liikunnan 

kehittämispalvelut 2018) 

 

6.2 Aineistonkeruu 

Aineistonkeruutapa 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruutapoja on useita erilaisia, mutta usein ta-

vaksi valitaan haastattelu. Laadullinen tutkimushaastattelu voidaan tehdä loma-

kehaastatteluna, teemahaastatteluna tai avoimena haastatteluna. Valittu haas-

tattelumuoto voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna. (Vilkka 2017, 

78-79.) Saatavilla ei ollut valmista aineistoa, joten tätä tutkimusta varten tuli hank-

kia aineisto. Aineistonkeruutavaksi valittiin lomakehaastattelut. Vaikka lomake-

haastattelua hyödynnetään usein enemmän kvantitatiivisissa tutkimuksissa, sitä 

voidaan käyttää myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Tuomi & Syväjärvi 2018, 

65.) 

Lomakehaastattelussa kysytään vain tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysy-

mysten näkökulmasta merkityksellisiä asioita. Tämän vuoksi jokaisella kysymyk-

selle on oltava tutkimuksen viitekehykset, ja niiden on perustuttava jo tutkittuun 

tietoon. (Tuomi & Syväjärvi 2018, 65.) Lomakehaastattelussa eli strukturoidussa 

haastattelussa kysymysten muoto ja järjestys on etukäteen määritetty. Tästä 

huolimatta vastaaja voi poiketa vastauksissaan eri järjestykseen, ellei haastatte-

lun tarkoituksena ole vastata nimenomaan annetussa järjestyksessä kaikkiin ky-

symyksiin. (Vilkka 2017, 78-79.)  

Fyysiseen toimintakykyyn liittyvät kysymykset 

Tässä opinnäytetyössä ikääntyneiden koettua toimintakykyä tarkasteltiin fyysi-

sestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Fyysistä toimintakykyä tarkasteltiin terveys-

kunnon osa-alueiden (kuvio 1) avulla. Kuten aiemmin tässä opinnäytetyössä on 

tuotu esille, liikunnalla voidaan edistää terveyskunnon osa-alueiden terveyttä ja 

Vuosi  2015 2016 2017 

Seniorikorttien 

myynti (kpl) 

4 092 5 384 4 192 

Seniorikorttien 

käyntikerrat (kpl) 

189 019 214 765 225 745 
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siten koko terveyskuntoa, ja vastaavasti fyysisellä passiivisuudella heikentää sitä. 

Hyvä terveyskunto helpottaa arjessa selviämistä. (Fogelholm ym. 2011, 32-33.) 

Näin terveyskunto voidaan nähdä toimintakykyyn vaikuttavana tekijänä. Tämän 

perusteella tämän tutkimuksen aineistonkeruussa käytettyjen haastatteluiden 

fyysiseen toimintakykyyn liittyvät kysymykset pohjautuvat kuviossa 1 esitettyihin 

terveyskunnon osa-alueisiin. 

Sen lisäksi fyysisen toimintakyvyn kysymyksissä on hyödynnetty THL:n ylläpitä-

män Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston 

eli TOIMIA:n julkaisuja. Taulukossa 3 on kuvattu ”Suositus toimintakyvyn arvioin-

nista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä” -julkaisun 

(Mäkelä ym. 2013, 1) perusteella kootun, fyysiseen toimintakyvyn arvioinnissa 

käytettävän mittariston kysymyksiä.  Kyseiset kysymykset koskevat fyysisen toi-

mintakyvyn mittaamista. Mittari koettiin validiksi ja hyödyntämiskelpoiseksi tähän 

tutkimukseen, sillä sen todetaan olevan osa yhdenmukaisen ja luotettavan toi-

mintakyvyn arvioinnin suosituksia. (Mäkelä ym. 2013, 1.) 

Taulukko 3. Fyysiseen toimintakykyyn liittyvät kysymykset (Mäkelä 2013, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyysinen toimintakyky 

Oletteko kaatunut viimeisten kuuden kuukauden aikana tai viimeisen tapaa-

misen jälkeen? 

Huolestuttaako kaatuminen Teitä? 

Oletteko vähentänyt liikkumista sen vuoksi, että pelkäätte kaatuvanne? 

Kykenettekö kävelemään levähtämättä noin puoli kilometriä? 

Kykenettekö nousemaan portaita yhden kerrosvälin levähtämättä? 

Oletteko vähentänyt kävelemistä tai portaiden nousua terveydentilanne tai 

kuntonne heikentymisen vuoksi? 

Tunnetteko väsyvänne kävellessänne tai portaita noustessanne? 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteiden, esille tuotujen suositusten ja läh-

dekirjallisuuden sekä tutkimussuunnitelmasta saadun ohjauksen ja palautteen 

perusteella tähän tutkimukseen valikoituivat fyysiseen toimintakykyyn liittyviksi lo-

pullisiksi kysymyksiksi: 

Millaisia seniorivuoroilla käymisestä seuranneita vaikutuksia olet huomannut… 

a) kestävyyskunnossasi? (portaiden kiipeäminen, kotityöt, lumityöt) 

b) verenpaineessasi? 

c) notkeudessasi? (lattiaan kurkottaminen, kenkien laittaminen jalkaan) 

d) puristusvoimassasi? (säilykepurkin tai leikkelepaketin avaus) 

e) käsien ja jalkojen lihasvoimassasi? (kauppakassin kantaminen, kävely) 

f) tasapainossa, koordinaatiossa ja ketteryydessä? (kaatumiset) 

g) painossasi? 

 

Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät kysymykset 

Kuten aiemmin on tuotu esille, sosiaalisen toimintakyvyn teoreettisesta kehittä-

misestä on todettu olevan vähäisesti aineistoa. Tässä tutkimuksessa myös sosi-

aaliseen toimintakykyyn liittyvissä haastattelukysymyksissä on hyödynnetty TOI-

MIA:n julkaisuja. Sen ”Toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia 

edistävien palveluiden yhteydessä” -suosituksessa (Mäkelä ym. 2013) toimivaksi 

käytännöksi sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin on todettu etukäteen määritelty-

jen teemojen pohjalta käydyt keskustelut. Nämä koskevat henkilön toimimista ar-

jen sosiaalisissa tilanteissa ja verkostoissa sekä niihin liittyviä voimavaroja. Kes-

kusteluissa voidaan käydä läpi esimerkiksi yhteydenpitoa sukulaisiin ja tuttaviin, 

yksinäisyyden tuntemuksia, turvallisuuden ja turvattomuuden tunnetta, harras-

tustoimintaan osallistumista. (Mäkelä 2013, 6-7.) Taulukossa 4 on kuvattu kysei-

sessä suosituksissa mainitut sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät esimerkkikysy-

mykset/-teemat. 
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Taulukko 4. Esimerkkejä sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa käytettävistä kysymyk-

sistä/teemoista (Mäkelä 2013, 6-7) 

 

Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviksi lopullisiksi kysymyksiksi valikoituivat: 

Millaisia seniorivuoroilla käymisestä seuranneita vaikutuksia olet huomannut… 

a) sosiaalisessa kanssakäymisessäsi? (uusien ihmissuhteiden solmiminen, ys-

tävyyssuhteiden ylläpitäminen) 

b) sosiaalisessa aktiivisuudessasi? (osallistuminen esim. muihin harrastustoi-

mintoihin) 

c) henkisessä vireydessäsi ja elämänilossasi? 

d) yhteisöllisyydessä? 

 

Haastatteluiden toteutus 

Tämän tutkimuksen lomakehaastattelut tehtiin nauhoitettuina yksilöhaastatte-

luina. Haastattelulomake on liitteenä 1. Haastattelut toteutettiin kolmella eri ker-

ralla kevään 2018 ja syksyn 2018 välisenä aikana yhteensä kahdella eri kunto-

salilla. Opinnäytetyön tekijä meni kuntosaleille seniorikortin mahdollistamiin aikoi-

hin, esitteli itsensä ja asiansa, ja pyysi vapaaehtoisia haastatteluun. Näin haas-

tatteluihin valikoituivat vapaaehtoiset seniorikorttia käyttävät vastaajat. Toisen 

kuntosalin haastattelut tehtiin kuntosalista ulos johtavan oven ulkopuolella, melko 

rauhallisella käytävällä. Käytävällä kulki ohi muutamia satunnaisia kuntosalikävi-

jöitä. Toisen kuntosalin haastattelut tehtiin yhtä lukuun ottamatta kaikki kuntosalin 

puolella, jossa oli niiden aikaan melko rauhallista. Yksi haastattelu tehtiin naisten 

pukuhuoneessa, jossa ei ollut muita. Haastattelut tehtiin kuntosalilla, jotta kynnys 

Sosiaalinen toimintakyky 

Kuinka usein olette yhteydessä tuttaviinne tai sukulaisiinne? 

Onko teillä joku tai joitakuita läheisiä ihmisiä, joiden kanssa voitte keskustella luottamuk-

sellisesti kaikista tai lähes kaikista ongelmistanne? 

Onko teillä joku, jolta saatte apua tai tukea sitä tarvitessanne? Kuinka tyytyväinen olette 

siihen tukeen ja apuun, jota saatte? 

Tunnetteko itsenne yksinäiseksi? Kärsittekö yksinäisyydestä? 

Koetteko elämänne turvalliseksi vai turvattomaksi? 

Osallistutteko johonkin harrastusryhmään (keskustelukerhoon, liikuntaryhmään, kuoroon, 

seurakunnan toimintaan yms.)? Olisiko teillä kiinnostusta osallistua sellaiseen toimintaan 

ja oletteko tietoinen paikkakunnallanne olevista mahdollisuuksista? 
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haastatteluun osallistumiseen olisi mahdollisimman matala ja haastatteluympä-

ristö autenttinen. Haastateltavien löytäminen ja saavuttaminen oli näin myös hel-

pompaa. Haastatteluita tehtiin yhteensä yhdeksän (N=9). Haastateltavista neljä 

oli naisia ja viisi miehiä. Mahdollisimman tasainen sukupuolijakauma ei ollut var-

sinainen kriteeri haastatteluita tehdessä, mutta haastattelija kuitenkin huomioi, 

että saisi vastauksia sekä miehiltä että naisilta.  

Tarkoituksena oli tehdä laadullinen tutkimus, jonka aineistonkeruutapana käytet-

täviä lomakepohjaisia yksilöhaastatteluja tehtäisiin mahdollisimman tehokkaasti 

ja mahdollisimman monta. Haastateltavien määrää ei kuitenkaan voitu määritellä 

etukäteen, sillä siihen vaikuttivat muun muassa laadulliselle tutkimukselle omi-

naiset piirteet sekä opinnäytetyölle asetetut ajalliset ja muut resurssit. Haastatte-

lulomakkeesta tehtiin mahdollisimman selkeä, ja siihen otettiin mukaan vain 

kaikki tutkimuskysymysten kannalta tarpeellinen. Jo suunnitelmavaiheessa huo-

mioitiin haastatteluiden määrään mahdollisesti vaikuttava saturaation näkö-

kulma: haastattelut voitaisiin keskeyttää, jos niissä ei nousisi enää uutta tietoa 

esille. (Alasuutari 2011, 81.) Saturaatiota voidaan kuvata myös aineiston kyllään-

tymiseksi. Näin aineiston alustavaa analyysiä tulee tehdä jo aineistonkeruuvai-

heessa, ja tulosten alkaessa toistaa itseään tehdään tarvittaessa päätös lopettaa 

haastattelut. (Kylmä & Juvakka 2007, 27.) 

Jo aineistonkeruun eli haastatteluiden aikana tehtiin alustavaa aineiston analy-

sointia. Jo muutaman tehdyn haastattelun jälkeen voitiin huomata, että haasta-

teltujen vastaukset olivat keskenään hyvin samankaltaisia, ja tutkimusaineisto al-

koi hyvin pian toistaa itseään. Kyllääntymisen toteaminen edellyttää, että tutkija 

tietää, mitä aineistostaan hakee, mikä vaatii selkeät tutkimuskysymykset (Vilkka 

2015, 98). Yhdeksän tehdyn haastattelun jälkeen tutkija teki päätöksen aineiston 

saturaatiosta, ja päätti aineiston olevan ainakin alustavasti riittävä. Jos aineiston 

analysointivaiheessa esiin nousisi jotain sellaista, mikä vaatisi nykyistä laajem-

paa aineistoa, haastatteluita oli mahdollista jatkaa tarvittaessa myöhemmin.   

6.3 Aineiston analysointi 

Haastattelut nauhoitettiin ja ne litteroitiin eli muutettiin sanatarkkaan tekstimuo-

toon (Vilkka 2015, 137). Word-muotoisena tiedostona litteroitua tekstiä, jonka 

fontti oli Times New Roman, fonttikoko 11 ja riviväli 1, kertyi yhteensä hieman 
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reilut 11 sivua. Aineisto sisälsi yhteensä 4554 sanaa. Haastatteluvaiheen alusta-

van analyysin lisäksi tutkija teki analyysiä myös litterointivaiheessa. (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 65). Vaikka vasta litteroinnin jälkeen alkoi itse aineiston varsinainen 

analysointi, tutkijalle oli tässä vaiheessa jo muodostunut jonkinlainen kuva aineis-

tosta, mikä helpotti analyysin tekemistä. Analysointi tehtiin aineistolähtöisenä si-

sällönanalyysinä, induktiivisena päättelynä. Induktiivisessa päättelyssä edetään 

yksittäistapausten kautta yleiseen. (Kylmä & Juvakka 2007, 23.) 

Alasuutarin (2011, 29-30) mukaan laadullisessa analyysissä ensin havainnot pel-

kistetään ja sen jälkeen ”ratkaistaan arvoitus” eli selvitetään vastaus tutkimusky-

symykseen tai -kysymyksiin. Laadulliselle aineiston analyysille on ominaista, että 

aineistoa tarkastellaan tiiviisti tutkimusongelmien kautta ja toisin päin, eli ne käy-

vät keskenään vuoropuhelua. Aineiston analysoinnissa ei saisi kuitenkaan olla 

liian tarkat ennakkokäsitykset ja -oletukset, vaan aineistolle tulisi antaa mahdolli-

suus tarjota esimerkiksi uudenlaisia tulokulmia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ett-

eikö tutkijan olisi kuitenkin valittava, mistä näkökulmasta aineistoa lähtee aluksi 

tarkastelemaan. Havaintojen pelkistämisessä eli redusoinnissa aineistoa tarkas-

tellaan valitusta näkökulmasta ja siitä huomioidaan vain se, mikä on tutkimuksen 

kannalta olennaista. Tässä voidaan tiivistää tai pilkkoa aineistoa osiin. Lisäksi 

aineiston raakahavaintoja yhdistellään esimerkiksi yhteisen piirteen avulla, jolloin 

aineiston hahmottaminen ja käsitteleminen selkeytyvät ja helpottuvat. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 92; Alasuutari 2011, 30-34; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 

2010.)  

Tutkimuksen aineistoa tarkasteltiin aluksi tutkimuskysymysten kautta. Aineistosta 

tarkempaan analyysiin otettiin ne haastatteluiden ilmaukset, jotka liittyivät tutki-

muskysymyksiin. Yhteensä alle viisi ilmausta olivat sellaisia, ettei niiden sisällöstä 

nauhalta saanut selvää. Ne litteroitiin tekstimuotoon ”ei tunnistettavaa tekstiä”, 

eikä niitä voitu ottaa mukaan lopulliseen analyysiin. Tutkimuskysymyksiin liittyvät 

ilmaukset pelkistettiin yksinkertaisempaan muotoon, yksittäisiksi asioiksi. Sen jäl-

keen samaa asiaa kuvaavat ilmaukset yhdistettiin samaan kategoriaan eli ala-

luokkaan. Alaluokka nimettiin sisältöä kuvaavaksi. Analysointi jatkui samankal-

taisten alaluokkien yhdistämisellä yläluokkiin, jotka nimettiin jälleen vastaamaan 

sisältöä. Nämä yhdistyivät lopulta pääluokkaan. Näiden perusteella saatiin vas-

taus tutkimuskysymyksiin. Analyysin kulku on kuvattu kuviossa 3. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 84-85.) 
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Kuvio 3. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91-

92.) 

 

 

Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen i lmausten ryhmisttely/yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen

Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksitai yhdistäväksi luokaksi ja kokoavan käsitteen muodostaminen
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Taustatiedot 

Vastaajat olivat 65-86-vuotiaita. Osa oli käyttänyt korttia jopa yli kaksikymme-

nentä vuotta, kun taas osa oli ehtinyt käyttää vasta muutaman kuukauden. Vuo-

roilla käymisen tiheys vaihteli noin neljästä käyntikerrasta viikossa noin kahteen 

käyntikertaan kuukaudessa. Koska haastattelut tehtiin kuntosalilla, kaikki haas-

tatelluista käyttivät ainakin seniorikortin kuntosalipalveluita, osa kävi myös vesi-

liikunnassa. Aineistoa ei ole eroteltu sukupuolijakauman mukaisesti, vaan mies-

ten ja naisten vastauksia käsitellään osana samaa aineistoa. Aineistosta on tehty 

analysointipolut, joissa näkyvät luokittelut ja aineiston muotoutuminen. Seuraa-

vaksi tulokset esitetään etenemällä kuviossa 4 kuvatun mukaisesti.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Tulosten esittämisjärjestys luokittain 

 
Aineiston analysointi tehtiin kahdessa eri osassa. Ensimmäisen osan (kuvio 5) 

pääluokan muodostivat päivittäisessä arjessa selviytymistä tukevat tekijät. Tämä 

pääluokka koostui fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä sosiaali-

seen ja pyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä. Aineiston toisen osan 

pääluokka muodostui asiakkaiden kokemuksista seniorikortista. Aineiston toisen 

osan analysoinnin perusteella muodostui vain yksi yläluokka eli positiiviset koke-

mukset. Tämän osan analysointi käy kokonaisuudessaan ilmi kuviosta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Pääluokka 

Yläluokka 

Alaluokka 
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Pääluokka 

 

 

Yläluokat 

 

 

Alaluokat  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Ensimmäisen osan analysointi 

7.2 Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät 

Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä olivat vaikutukset kehonkoostu-

mukseen, tuki- ja liikuntaelimistöön, verenkierto- ja hengityselimistöön, liikehal-

lintakykyyn sekä yleiseen fyysiseen jaksamiseen. Fyysiseen toimintakykyyn vai-

kuttavien tekijöiden muodostuminen aineistosta on kuvattu kuviossa 6. 

 

 

Päivittäisessä arjessa selviytymistä tukevat tekijät 

Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat 
tekijät 

Sosiaaliseen ja psyykkiseen toi-
mintakykyyn vaikuttavat tekijät 

vaikutukset kehonkoostumuk-
seen 

vaikutukset lihaskuntoon 

vaikutukset hengitys- ja veren-
kiertoelimistöön 

vaikutukset liikehallintakykyyn 

muut fyysiset vaikutukset 

vaikutukset sosiaaliseen vuo-
rovaikutukseen ja aktiivisuu-
teen 

vaikutukset henkiseen jaksa-
miseen 
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Kuvio 6. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden muodostuminen 

 

Vaikutukset kehonkoostumukseen  

Seniorivuoroilla käymisen koettiin joidenkin osalta vaikuttaneen kehon kiinteyty-

miseen ja tukeneen painonhallintaa. Positiivisessa mielessä harjoittelun koettiin 

myös lisänneen ruokahalua sellaisessa tilanteessa, jossa painoa oli hyvä saada 

nousemaan. Yleisesti vaikutukset kehonkoostumukseen ei kuitenkaan koettu 

merkittävinä.  

 

 

 

 

 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka

paino noussut

kiinteytyminen

painon nouseminen

painon laskeminen

painonhallinnan tukeminen

ruokahalu parantunut

puristusvoiman parantuminen

vastuspainojen lisääntyminen

käsien ja jalkojen lihasvoiman 

parantuminen

käsien lihasvoiman parantuminen

jalkojen lihasvoiman edistäminen

puristusvoiman lisääntyminen

puristusvoiman parantuminen

käsien ja jalkojen lihasvoiman 

parantuminen

jalkojen ja käsien lihasvoiman 

parantaminen

lihasvoiman ylläpitäminen

jalkojen lihasvoiman edistäminen

käsien lihasvoiman edistäminen

kestävyyden parantuminen

kestävyyskunnon parantuminen

kestävyyskunnon edistäminen

normaalin verenpaineen 

edistäminen

normaalin verenpaineen 

edistäminen

verenpaineen pysyminen "kohillaan"

notkeuden parantuminen

tasapainon ylläpitäminen

jalkojen notkeuden ja vetreyden  

parantuminen

tasapainon, koordinaation ja 

ketteryyden edistäminen

notkeuden edistäminen

tasapainon parantaminen

ei kipuja

fyysisen kuntoutumisen edellytysten 

parantuminen

aktiivisuuden lisääntyminen

energiatason parantuminen

verenkierron edistäminen

vaikutukset 

kehonkoostumukseen

vaikutukset 

lihaskuntoon

vaikutukset hengitys- ja 

verenkiertoelimistöön

vaikutukset 

liikehallintakykyyn

muut fyysiset 

vaikutukset

fyysiseen toimintakykyyn 

vaikuttavat tekijät
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Vaikutukset lihaskuntoon 

Puristusvoiman sekä yleisesti käsien ja jalkojen lihasvoiman koettiin lisäänty-

neen. Seniorivuoroilla käymisen koettiin myös ylläpitäneen lihasvoimaa. Jalkojen 

lisääntyneen lihasvoiman koettiin parantaneen kävelyä. Lähes kaikki kokivat vuo-

roilla käymisen vaikuttaneen positiivisesti käsien ja jalkojen lihasvoimaan.  

 

"Se (puristusvoima) on kyllä lisääntynyt." 

 

"Kyllä molemmissa on vähän kyllä...tai käsissä paljonkin, jaloissa 

vähemmän". (käsien ja jalkojen lihasvoimasta 

 

Vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimistöön 

Vuoroilla käymisen koettiin parantaneen ja ylläpitäneen kestävyyskuntoa. Lisäksi 

sen koettiin parantaneen verenkiertoa sekä edistäneen normaalia verenpainetta. 

Vaikutuksia hengitys- ja verenkiertoelimistöön ei kuitenkaan koettu merkittäviksi.  

 

"On se vähän kohentunu kestävyys." 

 

"No ehkä jonku verran jotakin (vaikutuksia kestävyyskuntoon). Pa-

ranemista hieman, hieman paranemista". 

 

Vaikutukset liikehallintakykyyn eli motoriseen kuntoon 

Notkeuden koettiin parantuneen vuoroilla käymisen seurauksena. Sen koettiin 

myös edistäneen tasapainoa ja koordinaatiota ja lisäksi ylläpitäneen tasapainoa. 

Vaikutuksia liikehallintakykyyn ei kuitenkaan koettu merkittävinä. 

 

Muut fyysiset vaikutukset 

Seniorivuoroilla käymisen koettiin parantaneen fyysisen kuntoutumisen edelly-

tyksiä polvileikkauksen jälkeen.  Lisäksi vuoroilla käymisen koettiin piristäneen 

ainakin hetkellisesti, lisänneen aktiivisuutta ja energiaa, ja vaikuttaneen näin jak-

samiseen.  

 

"Piristää se ainaki, että tulee varma meno aina sen jäläkeen. Kyllä se 

virtaa antaa - -” (kestävyyskunnosta) 
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7.3 Sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät 

Sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä olivat vaikutukset 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja aktiivisuuteen sekä vaikutuksen henkiseen 

jaksamiseen. Sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden 

muodostuminen aineistosta on kuvattu kuviossa 7. Sosiaalisen vaikutukset nou-

sivat selkeästi esille kaikissa haastatteluissa, ja niiden merkitys korostui jopa fyy-

sisiä vaikutuksia enemmän. Aineistosta ei noussut esille yhtään kielteisiksi koet-

tuja sosiaalisia vaikutuksia.  

 

 
 
Kuvio 7. Sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden muodostu-
minen 

 
 
 
 
 
 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka

ihmisten kanssa juttelun 

lisääntyminen

juttelukavereiden ja tuttavien 

saaminen

keskusteluyhteyksien saaminen ja 

edistäminen

tuttavien saaminen

kavereiden saaminen

tuttujen tapaaminen

juttelemisen mahdollisuus

muiden kanssa jutteleminen

tuttujen näkeminen tärkeää

tutustuminen muihin vuorolla 

käyviin

muiden kanssa jutteleminen 

ajankohtaisista asioista

ihmisten kanssa toimeen tulemisen 

edistäminen

tuttujen näkeminen

muuhun harrastustoimintaan 

osallistumisen edistäminen

mukava lähteä kotoa

sosiaalisen aktiivisuuden 

edistäminen

jutteleminen piristää

henkisen vireyden ja elämänilon 

edistäminen

henkisen vireyden ja elämänilon 

lisääntyminen

virkeyden lisääntyminen

henkisen vireyden ja elämänilon 

parantuminen

henkisen vireyden ja elämänilon 

edistäminen

piristäminen

tuttujen näkeminen tärkeää

pirteyden lisääntyminen

virkeyden edistäminen ja 

ylläpitäminen

vaikutukset sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja 

aktiivisuuteen

vaikutukset henkiseen 

jaksamiseen

sosiaaliseen ja 

psyykkiseen 

toimintakykyyn 

vaikuttavat tekijät
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Vaikutukset sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja aktiivisuuteen 

Vuoroilla käymisen koettiin lisänneen ihmisten kanssa juttelua. Uusia tuttavuuk-

sia oli syntynyt salikavereiksi ja myös salin ulkopuolelle. Moni koki vuoroilla käy-

misen lisänneen sosiaalista vuorovaikutusta, ja piti sitä tärkeänä. Osa vastaajista 

mainitsi, että juuri sosiaalinen kanssakäyminen on itse harjoitteluakin tärkeämpi 

syy tulla seniorivuoroille. Jokainen vastaajista toi esille, että vuoroilla käyminen 

oli ainakin lisännyt juttelua muiden kanssa, jopa tuonut uusia tuttavuuksia. Sosi-

aalisista vaikutuksista kanssakäyminen ja vuorovaikutteisuuden lisäämä henki-

nen vireys ja elämänilo korostuivat muita enemmän. 

 

"Kyllähän siinä tulee juteltua ihmisten kans.” (sosiaalisesta kanssa-

käymisestä) 

 

"Enemmän ja enemmän tulee semmosia niinkö hei-tuttuja ja sem-

mosia joitten kanssa poristaan ja jutellaan. Siinä muun muassa 

yksi.” (sosiaalisesta kanssakäymisestä) 

 

"No lähinnä tosiaan tuossa nuita kavereita kenen kans jutellaan ja 

saahaan neuvoja ja tulee tämmöstä, sitä kautta semmosta kanssa-

käymistä.” (sosiaalisesta kanssakäymisestä) 

 

"No tuommosiin hiihtohommiin ja muihin on löytäny täältä kavereita 

- -” (sosiaalisesta aktiivisuudesta) 

 

"Siksi juuri käyn seniorivuoroilla koska täällä on tuttuja ja saa ju-

tella. Mää asun yksin, niin tuota." (sosiaalisesta kanssakäymisestä) 

 

"No täähän on tärkeää voi hyvä isä, tämmöselle yksin asuvalle. 

Tänne on tullu, täällä on tullu jo niin paljon tuttuja, että tänne vissiin 

pittää tulla jo aivan muuten vain, jos ei jaksa liikkua.” (sosiaalisesta 

kanssakäymisestä) 

 

 "Se on kauhian tärkeä asia!" (sosiaalisesta kanssakäymisestä) 
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Osa koki seniorivuoroilla käymisen edistäneen myös sosiaalista aktiivisuutta 

muutenkin kuin kanssakäymisen osalta. Seniorivuoroilla käyminen oli edistänyt 

muuhun harrastustoimintaan osallistumista. Vuoroilla käyminen mainittiin hy-

vänä syynä lähteä kotoa käymään jossain. Lisäksi esille nousi, että niinä päi-

vinä, jolloin tulee käytyä vuorolla, tulee usein oltua myös muilla tavoin aktiivi-

sempi.  

"- - Ku pimiä aika tulee, ni onhan se ihan mukava lähtiä johonki. " 

(sosiaalisesta aktiivisuudesta) 

 

Vaikutukset henkiseen jaksamiseen 

Lähes jokainen vastaajista koki henkisen vireyden ja elämänilon lisääntyneen 

vuoroilla käymisen seurauksena. Niiden lisääntyminen tuotiin esille juuri sosiaa-

lisen kanssakäymisen seurauksena. Eli muiden tapaaminen vuoroilla ja heidän 

kanssaan jutteleminen olivat merkittäviä henkistä vireyttä ja elämäniloa lisääviä 

tekijöitä.  

"On vähän virkeämpi olo kieltämättä, ku lähtee - -" (henkisestä virey-

destä ja elämänilosta) 

 

"- - Kuitenki henkisessä mielessä se on hyvin tärkeää. Että, ehkä se 

on niinku, vähän parantunu seki. " (henkisestä vireydestä ja elä-

mänilosta) 

 

"- - pyssyy virkiänä ku täällä saa käyä porisemassa - -” (henkisestä 

vireydestä ja elämänilosta) 

7.4 Positiiviset kokemukset seniorikortista 

Vastaajien positiiviset kokemukset seniorikortista muodostuivat hinnasta, käyttö-

ajoista ja muista kokemuksista. Vastaajien seniorikorttiin liittyvien kokemuksien 

muodostumista aineistosta on kuvattu kuviossa 8. 
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Kuvio 8. Asiakkaiden kokemusten muodostuminen aineistosta 

 

Kuviossa esitettyjen kokemusten lisäksi aineistosta nousi esille yksi kehittämis-

ehdotus, jota ei voitu luokitella yksinään. Kehittämisehdotuksena nousi esille, että 

käyttöaikoihin voisi lisätä iltavuoroa.  

 

"No käyttöajoissa vois olla joitakin iltavuoroja mihin sillä pääsis. 

Koska mä oon täällä käyny kattomassa ja hyvin tyhjää ollu monesti 

että, varmasti löytys semmosia enemmänki niitä aikoja joissa, jotka 

ovat vajaakäytöllä." 

 

 Vastaajat kokivat seniorikortin yleisesti positiivisena. Sen hintaan oltiin tyytyväi-

sinä. Hinta koettiin kohtuulliseksi, hyväksi, erittäin edulliseksi, halvaksi ja jopa 

erinomaiseksi. Hinta-laatusuhteen mainittiin olevan kohdallaan 

 

"Erinomainen. Hyvä kokemus (hinnasta). Se pitää muistaakin kau-

pungin aina. Senioreita." 

 

"Ihan kohtuuhintainen on." 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka

jees hinta

erinomainen hinta

hinta kohtuullinen

erittäin edullinen

positiivisia kokemuksia

hinta ihan hyvä, mutta ei saa nostaa 

korkeammaksi

sopuhinta

ihan kohtuullinen hinta

hinta-laatusuhde kohallaan

halapa hinta

aivan kohtuullinen hinta

ihan hyvät käyttöajat

ihan hyvät käyttöajat

ihan hyvät käyttöajat

ihan hyvät käyttöajat

tyytyväinen käyttöaikoihin

ihan hyvät käyttöajat

käyttöajat ok, oma homma pitää 

sopeuttaa niihin

ei moitteita käyttöaikoihin

tämä on hyvä homma

ystävällinen palvelu ja kaikinpuolin 

ihan ok. Posiitivista palautetta 

firmalle

hyviä kokemuksia

toivon että pysyisi, hyviä kokemuksia

monikaan ei kävisi, jos ei olisi korttia

hyvä kortti

kokemukset hinnasta

kokemukset 

käyttöajoista

muut kokemukset

positiiviset kokemukset
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"Minustahan se on maan halavin. Erittäin edullinen." 

 

Seniorikortin käyttöajat koettiin yleisesti hyvinä. Käyttöajoista mainittiin, että ne 

ovat hyvät, kun oman toiminnan vain sopeuttaa niihin. Esille nousi myös ehdotus, 

voisiko käyttöaikoihin lisätä myös joitain ilta-aikoja vajaakäytöllä oleviin ajankoh-

tiin.  

"Ihan hyvät (käyttöajat). Ei meillä oo mitään ongelmia käyttöaikojen 

suhteen. Me nyttekin tultiin kymmeneltä ja se senioriaika alkanu 

yheltätoista tuota tuota, että ihan. Aina mahtuu!" 

 

Muista kokemuksista esille nostettiin hyvät kokemukset seniorikortista. Sen säi-

lymistä toivottiin. Jokainen vastaaja oli siihen tyytyväinen, eikä aineistosta nous-

sut esille yhtään kielteistä kokemusta.  

 

"Ei muita kokemuksia kuin että paljon plussia. Minä tykkään tästä." 

 

"Ystävällinen palvelu ja kaikin puolin, ei, tämä on ihan ok. Positiivinen 

palaute tälle firmalle."  

7.5 Yhteenveto tuloksista 

Se, kuinka pitkään oli käyttänyt seniorikortin palveluita, ja kuinka usein niitä käytti, 

vaikutti vaikutusten kokemiseen. Mitä vähemmän aikaa tai mitä harvemmin vuo-

roilla kävi, sitä vähemmän vastaaja oli kokenut vaikutuksia fyysisessä ja sosiaa-

lisessa toimintakyvyssään. Näidenkin välillä oli kuitenkin eroavaisuuksia. Vastaa-

jat olivat kokeneet vuoroilla käymisen vaikuttaneen sosiaaliseen toimintaky-

kyynsä herkemmin kuin fyysiseen toimintakykyynsä. 

 

Koko aineistosta ei noussut esille yhtään kielteisiä kokemuksia. Vaikutuksista fyy-

siseen toimintakykyyn korostuivat muutokset ja vaikutukset lihaskunnossa. 

Vaikka aineistosta nousi esille myönteisiä vaikutuksia myös muilla osa-alueilla eli 

kehonkoostumuksessa, hengitys- ja verenkiertoelimistössä sekä liikehallintaky-

vyssä, niitä ei koettu merkittäviksi. Vaikutuksista sosiaaliseen toimintakykyyn se-

niorivuoroilla käymisen koettiin vaikuttaneen merkittävästi sosiaaliseen kanssa-

käymiseen ja henkiseen vireyteen ja elämäniloon. Aineiston perusteella nämä 

olivat yhteydessä toisiinsa. Vastaajat toivat esille sosiaalisen kanssakäymisen, 
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kuten juttelun ja uusien tuttavuuksien syntymisen, lisänneen henkistä vireyttä ja 

elämäniloa. Sosiaalista vuorovaikutusta pidettiin jopa harjoitteluakin tärkeäm-

pänä syynä käydä vuoroilla.   

 

Kokemukset seniorikortista koettiin yleisesti positiivisina. Sen hintaan ja käyttöai-

koihin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Kehittämisehdotuksena tuotiin esille seniorikortin 

käytön mahdollistaminen myös joinain hiljaisina ilta-aikoina. Muista kokemuksista 

esille nousivat vain hyvät kokemukset seniorikortista ja toiveet siitä, että se säi-

lyisi jatkossakin osana liikuntapalveluiden palveluita. 
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8 POHDINTA 

8.1 Tulosten tarkastelua 

Tämän tutkimuksen mukaan seniorivuoroilla käymisen merkittävimmät vaikutuk-

set koettiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja aktiivisuudessa. Useasti haas-

tatteluissa nousi esille, kuinka vuoroilla käyminen ja muiden tapaaminen ovat tär-

keitä vastaajille. Erityisesti yksin asuville se voi olla päivän ainoa sosiaalinen kon-

takti. Kuten eräässä haastattelussa nousi esille, ”se on kauhian tärkiä asia!”. Tä-

män tutkimuksen tuloksissa huomionarvoista oli, että riippumatta siitä, kuinka 

kauan oli käynyt seniorivuoroilla, yleisesti kaikki kokivat sen edistäneen sosiaa-

lista kanssakäymistä. Nämä tulokset tukevat myös aiempia tutkimustuloksia lii-

kunnan sosiaalisuuden merkityksestä (Killingback ym. 2017, 10; Victor ym. 2016, 

5). Vaikka seniorikortin pääpaino on omaehtoisessa liikunnassa, se ei sulje pois 

liikunnan sosiaalisuutta, päinvastoin. Vaikka esimerkiksi kuntosalilla jokainen voi 

halutessaan harjoitella yksin oman harjoitusohjelmansa mukaisesti, samalla voi 

silti kokea yhteisöllisyyttä olemalla samassa tilassa ja tilanteessa muiden kanssa. 

Usein terveyden edistämisen yhteydessä korostetaan fyysisen aktiivisuuden 

merkitystä. Samaan aikaan sosiaalisten hyötyjen painottaminen voi jäädä vä-

hemmälle.  

 

Kuten esimerkiksi Ku ym. (2016) ovat todenneet, vanhemmalla iällä koettuun hy-

vinvointiin voi vaikuttaa, millaisesta aktiivisesta toiminnasta on kyse, ja että esi-

merkiksi myös fyysisesti passiivisella toiminnalla voidaan edistää terveyttä. 

Vaikka fyysisellä aktiivisuudella tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia tervey-

teen ja hyvinvointiin, sosiaalisuudella voi olla merkittävä rooli erityisesti ikäänty-

neiden koettuun terveyteen. Ikääntyneiden liikunnan edistämisessä olisikin tär-

keää edistää liikunnan ohella myös sosiaalista vuorovaikutusta ja sitä tukevia lii-

kuntamuotoja, kuten erilaiset ryhmäliikuntatuokiot. Ikääntyneiden hyvinvoinnin 

kannalta voi olla myös merkittävää korostaa yleistä sosiaalista aktiivisuutta. 

Vaikka esimerkiksi yhteiset kahvituokiot ja television katseluhetket lisäävät fyysi-

sesti passiivista aikaa, se voikin edistää ikääntyneen sosiaalista terveyttä ja näin 

koko hyvinvointia. 
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Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä merkittävimmät vaikutukset ko-

ettiin lihaskunnossa. Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että haastattelut toteu-

tettiin kuntosalissa, ja kuntosaliharjoittelu oli suuressa osassa useimpien viikoit-

taista harjoitusohjelmaa. Lihaskuntoharjoittelu onkin tärkeää ikääntyneiden fyysi-

sen terveyden toimintakyvyn säilyttämisessä. Esimerkiksi ikääntyneiden fyysisen 

terveyden kannalta lihaskuntoharjoittelulla voi osittain olla aerobista harjoittelua 

tehokkaampi vaikutus, kuten tyypin 2 diabetesta sairastavien fyysisen terveyden 

parantamisessa (Reid ym. 2010). 

 

Osa koki seniorivuoroilla käymisen vaikuttaneen kehonkoostumukseensa. Esi-

merkiksi osa koki, että paino oli noussut, kehossa oli tapahtunut kiinteytymistä, 

paino oli laskenut tai painonhallinta helpottunut. Aineistosta ei kuitenkaan käynyt 

ilmi, millaiseksi vaikutus koettiin, ja oliko esimerkiksi painon nousu toivotun lihas-

massan vai ei-toivotun rasvamassan lisääntymistä. Yleisesti liikunta voidaan 

nähdä vaikuttavan positiivisesti painoon ja painonhallintaan (Andrade 2010, 324). 

Myös Bann ym. (2014, 7) ovat todenneet, että jo lisääntyneellä kevyellä liikun-

nalla ja vähentyneellä paikallaanololla on yhteyttä alhaisempaan painoindeksiin. 

 

Se, kuinka pitkään oli käyttänyt seniorikortin palveluita, ja kuinka usein niitä käytti, 

vaikutti vaikutusten kokemiseen. Mitä vähemmän aikaa tai mitä harvemmin vuo-

roilla kävi, sitä vähemmän vastaaja oli kokenut vaikutuksia fyysisessä ja sosiaa-

lisessa toimintakyvyssään. Näidenkin välillä oli kuitenkin eroavaisuuksia. Vastaa-

jat olivat kokeneet vuoroilla käymisen vaikuttaneen sosiaaliseen toimintaky-

kyynsä herkemmin kuin fyysiseen toimintakykyynsä. Tästä voidaan todeta, että 

jo vähäiselläkin ja lyhytkestoisellakin vuoroilla käymisellä oli vaikutusta sosiaali-

seen toimintakykyyn. On huomionarvoista, että koko tutkimuksen aineistosta ei 

noussut esille yhtään kielteisiä kokemuksia, vaan kaikki lopullisessa aineistossa 

esille nousseet fyysiset ja sosiaaliset vaikutukset olivat myönteisiä. Tästä voidaan 

todeta, että seniorivuoroilla käyminen oli vaikuttanut ainoastaan positiivisesti tä-

hän tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden fyysiseen ja sosiaaliseen toiminta-

kykyyn.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät olleet yllättäviä, vaan ne olivat selkeästi lin-

jassa aiemmin toteutettujen tutkimusten kanssa. Aiemmin esille tuotujen tutki-
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musten valossa liikunnalla tiedetään olevan lukuisia myönteisiä vaikutuksia ter-

veyteen ja toimintakykyyn. Muun muassa elinolojen ja iäkkäiden terveyden ja toi-

mintakyvyn yleinen paraneminen voivat osaltaan edistää mahdollisuuksia iäkkäi-

den sosiaaliseen aktiivisuuteen, joka taas lisää mielenvireyttä ja edistää sosiaa-

lista toimintakykyä. (Sainio ym. 2014, 38-39.) Liikunnalla voidaan myös vähentää 

ikäihmisten masennusoireita sekä parantaa elämänlaatua ja itsetuntoa (Ku-

jawska 2017, 418; Seong-Hi Park Kuem Sun Han, Chang-Bum Kang 2014). Ylei-

sen hyvinvoinnin ja terveyden parantumisen voidaan siis katsoa edistävän sosi-

aalista aktiivisuutta, joka taas osaltaan parantaa sosiaalista terveyttä ja toiminta-

kykyä. Olemalla fyysisesti ja sosiaalisesti aktiivinen ikääntynyt ihminen voi paran-

taa elämänlaatuaan ja lisätä terveitä elinvuosia. 

 

Väestön ikääntyessä ikääntyneiden liikunnan edistäminen on ajankohtaisempaa 

kuin koskaan. Lisäksi esimerkiksi arviot siitä, että fyysinen passiivisuus aiheuttaa 

maailmanlaajuisesti 9 % kaikista ennenaikaisista kuolemista, puhuvat puoles-

taan. Tällaisten tulosten perusteella on todettava, että fyysisen passiivisuuden 

maailmanlaajuisen vähentämisen eteen on tehtävä kaikkensa. (Lee ym. 2012, 

227-229.) Nykypäivänä tutkittua tietoa ja ymmärrystä liikunnan merkityksestä hy-

vinvointiin ja jaksamiseen onkin runsaasti myös yksilötasolla. Pitkällä aikavälillä 

(vuodesta 1978) tarkasteltuna aikuisten vapaa-ajan liikunta onkin lisääntynyt 

koko Suomessa. (Helldán & Helakorpi 2014, 25). Olisi toivottavaa, että työikäinen 

väestö säilyttäisi fyysisen aktiivisuuden myös ikääntyessään.  

 

Suomessa on seurattu vuodesta 1985 lähtien eläkeikäisten terveyskäyttäyty-

mistä, terveyttä ja niihin liittyviä tekijöitä. Kyseisen tutkimuksen otos on vuodesta 

1993 lähtien koostunut 65-84-vuotiaista.  Vaikka tutkimukseen vastanneiden ko-

ettu terveys on parantunut vuodesta 1990 vuoteen 2013, liikunnan harrastaminen 

on tänä aikana vähentynyt sekä miehillä että naisilla. (Helldán & Helakorpi 2014, 

9-10, 12, 18-19.) Kyseistä suomalaisten eläkeläisten terveyskäyttäytymisen tut-

kimusta voitaneen pitää melko luotettavana kuvaamaan viime vuosikymmeninä 

tapahtuneita muutoksia. Koska mittaukset on toistettu samankaltaisina mittauk-

sista toiseen, tulosten vertailukelpoisuus on hyvä. Tutkimuksen tulokset ovat po-

sitiivisia niiltä osin, että eläkeläisten koettu terveys on parantunut. Sen sijaan 

miesten kävely ja muu liikunta on vähentynyt, samoin naisilla muu liikunta on vä-



42 
 
hentynyt. Kuitenkin toimintakyky on parantunut kaikilla. Tuloksista ei voida kui-

tenkaan vetää suoria johtopäätöksiä siihen, että liikunnan vähenemisestä huoli-

matta terveys on parantunut. Koettuun terveyteen kun liittyy fyysisen kunnon li-

säksi paljon muutakin: fyysinen terveys sekä sosiaaliset ja psyykkiset ulottuvuu-

det. 

 

Poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikun-

nan tukemiseksi. Lisäksi liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ymmär-

täminen ja sen edellytysten luominen sekä tasa-arvoon liittyvät tekijät on huomi-

oitava. Tämä on terveyden edistämisen kannaltakin merkittävä asia: liikuntaa 

edistävien tahojen ja henkilöiden voisi olla hyvä korostaa, että jo pienet, arjen 

fyysistä aktiivisuutta lisäävät asiat ovat terveydelle hyväksi. Tämä voi osaltaan 

madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen. 

 

Shiraly ym. (2017) ovat todenneet, että ikääntyneiden liikunnan harrastamiseen 

vaikuttavat monenlaiset tekijät, ja että ikääntyneiden liikunnan edistämisen tulisi 

olla monitasoista ja kohdistua erityisesti psykososiaalisiin tekijöihin. Killingback 

ym. (2017, 10) ovat havainneet, että osallistujien kokemat liikunnasta seuranneet 

fyysiset ja psykososiaaliset hyödyt tukevat liikuntaan sitoutumista ja voivat näin 

edistää liikuntaa. Näin esimerkiksi liikkujien itse havainnoimat fyysiset hyödyt voi-

vat osaltaan edistää liikuntamotivaatiota ja liikuntaan sitoutumista. Niinpä tässä-

kin tutkimuksessa esille tulleet vastaajien omat kokemukset liikunnan vaikutuk-

sista voivat edistää heidän liikuntamotivaatiotaan. Tällöin ei ole olennaista, mil-

laisia vaikutuksia saataisiin objektiivisilla mittareilla mitattuna. Lisäksi ikäihmisten 

liikunnan edistämisessä tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä pohdinnan kohteita lie-

nee muun muassa, kuinka valjastaa teknologia nykyistä paremmin myös ikäih-

misten käyttöön, ja miten teknologian avulla voidaan yhä paremmin edistää fyy-

sistä aktiivisuutta. 

8.2 Eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät näkökulmat 

Eettisyys 

Etiikka ohjaa ihmistä toimimaan arvojensa mukaisesti ja tutkijaa tekemään eetti-

sesti hyväksyttävää tutkimusta. Ihmistieteiden tutkijoille on voitu määritellä kolme 

eettistä osa-aluetta, jotka tulisi ottaa erityisesti huomioon. Yhteiskunnan ja tieteen 

suhteella tarkoitetaan sitä, että yhteiskunnan sosiaaliset ja kulttuuriset arvot ja 
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rakenteet vaikuttavat tehtävään tutkimukseen. Samaan aikaan tieteellä on vaiku-

tuksensa yhteiskuntaan ja siinä tehtäviin päätöksiin. Ammatillisilla seikoilla tarkoi-

tetaan totuuden vääristelyyn käytettäviä tutkimuksellisia rikkomuksia, kuten tulos-

ten tai tutkimuksen sepittämistä, vääristelyä tai plagiointia. Tutkijan tärkein eetti-

nen kysymys on kuitenkin tutkimukseen osallistuvien kohtelu. (Johnson & Chris-

tensen 2008, 101-103, 5.)  

 

Yhteiskunnan ja tieteen suhdetta voidaan tarkastella myös opinnäytetöissä. Esi-

merkiksi aiheen voidaan ajatella valikoituneen yhteiskunnassa vallitsevien arvo-

jen mukaan, opinnäytetyön tekijän ja toimeksiantajan kiinnostuksen pohjalta tai 

yhteiskunnan säädösten ja normien perusteella. Tämän opinnäytetyön aihe vali-

koitui alun perin työn toimeksiantajan aloitteesta. Toimeksiantajalla oli tarve 

saada tutkimustietoa seniorikortin käytön kokemuksista suoraan asiakkailta. Se-

niorikortti oli ollut käytössä jo pitkään, mutta aiemmin ei ollut kysytty suoraan asi-

akkailta, miten he kokivat kortin käytön vaikutukset.  

 

Opinnäytetyön tekijä on sitoutunut tekemään parhaan osaamisensa mukaisen 

tutkimuksen, johon valittujen tutkimus-, aineistonhankinta- ja analysointimenetel-

mien tarkoituksena oli tukea mahdollisimman hyvin tutkimuksen tarkoitusta ja ta-

voitteita. Mahdollisimman tarkkaan mietityt tavoitteet määrittivät, millaista tietoa 

ja aineistoa tutkimukselta haluttiin. Tämä taas määritti tutkimuksessa käytettävät 

aineistonhankintamenetelmät. Tässä opinnäytetyön raportissa on ollut tarkoituk-

sena kuvata ja perustella mahdollisimman tarkasti ja rehellisesti tutkimuksessa 

käytetyt valinnat, tulokset, niiden tulkinnat ja päätelmät, jotta lukija voi myös itse 

tehdä niistä omat tulkintansa. (Kylmä & Juvakka 2007, 137-155.) 

 

Eettisyyden huomioimisessa on tärkeää huomioida tutkimukseen osallistuvien 

kohtelu. Haastatteluita tehdessään tutkija esittäytyi ja kertoi tutkimukseen osallis-

tuville, mistä haastatteluissa on kyse ja mihin tarkoitukseen kerättyä aineistoa 

käytetään. Haastatteluun osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen läpi koko 

haastattelun. Ennen kysymysten esittämistä haastateltaville kerrottiin, että kysy-

myksistä voi halutessaan pyytää tarkennuksia, eikä kaikkiin kysymyksiin ole 

pakko vastata, ellei halua. Haastatteluaineisto kerättiin nimettömästi, ilman tun-

nistettavia tietoja, ja nauhoitetut tallenteet tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 137-155.) Haastatteluiden kysymykset valittiin siten, 



44 
 
ettei vastaajalle aiheudu haittaa, kuten mielipahaa (Johnson & Christensen 2008, 

118). Kysymysten tyyli pyrittiin tekemään neutraaliksi, ilman syyllistämistä tai joh-

dattelua.  Kysymysten sanamuodot ja muut kielelliset asettelut pyrittiin valitse-

maan siten, että niiden sisältö olisi mahdollisimman helposti ymmärrettävä, ja 

ettei niiden monitulkinnalle jäisi varaa.   

 
Luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan omat kokemukset ja ymmärrys ovat osa tut-

kimusta, sillä hän tulkitsee esimerkiksi haastateltavien vastauksia niiden valossa. 

Niinpä tutkimuksen luotettavuus on hyvin olennainen osa koko laadullista tutki-

musprosessia, ja sen voidaan sanoa pelkistyvän suoraan tutkijan osaamiseen ja 

sitä kautta luotettavuuteen ja rehellisyyteen. Tutkijan ja haastateltavan ymmär-

rykset eivät voi täysin kohdata, mikä voi aiheuttaa tulkintaongelmia. Tämä on 

otettava huomioon arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta. Lyhyesti sanottuna 

laadullinen tutkimus on luotettava, kun tutkimuskohde, aineisto sekä sen analyysi 

ovat sopivia ja niiden perusteella muodostetut teoriat ovat perusteltuja, eivätkä 

lainkaan sattumanvaraisia.  (Vilkka 2015, 118-119, 196-197.)  

 

Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan perehtymällä mahdollisimman 

laajasti lähdekirjallisuuteen, josta voitiin muun muassa muodostaa perusteltuja 

tutkimuskysymyksiä. Lähteiden hankinnassa painotettiin niiden laatua ja tuo-

reutta. Tutkimusartikkeleista on käytetty vain vertaisarvioituja tekstejä. Lähdekir-

jallisuutena käytettiin koulun lisenssien mahdollistamia aineistotietokantoja, La-

pin ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjastoja sekä Oulun 

kaupunginkirjastoa. Näiden lisäksi on hyödynnetty kaikille avoimia internetläh-

teiltä niiltä osin, kun se on katsottu tarpeelliseksi ja perustelluksi. Lähteiden han-

kinnassa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon kotimaisia ja kansainvä-

lisiä 2010-luvun lähteitä.  

 

Aineistonhankinnassa hyödynnettiin vain suomen- ja englanninkielisiä lähteitä. 

Lähdekirjallisuuden perusteella valikoituivat ja tarkentuivat myös tutkimuksen ra-

jaus ja tutkimuskysymykset, eli perustelut niille haettiin tutkimuksista ja muusta 

kirjallisuudesta. Lähteiden hankinnassa hyödynnettiin hyvin vahvasti e-aineistoja 
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ja -tietokantoja, mitä voisi pitää vahvuutena. Yhä suurempi osa etenkin tuoreem-

masta tutkimuskirjallisuudesta on saatavilla joko ainoastaan tai lisäksi sähköi-

sessä muodossa. 

 

Tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa aineistoa ei ollut saatavilla valmiina, joten ai-

neisto hankittiin nimenomaisesti tätä tutkimusta varten, mikä voi parantaa tutki-

muksen luotettavuutta. Laadullisella otteella aineistosta haluttiin saada monipuo-

lisempaa ja asiakkaiden kokemuksia rikkaammin kuvaavaa, kuin määrällisellä 

tutkimuksella. Haastattelut mahdollistavat tarvittaessa kysymysten selventämi-

sen ja tarkentavien kysymysten esittämisen. Tämän tutkimuksen aineistonkeruu-

tavaksi valikoituivat opinnäytetyön tekijän toimesta tehtävät, kahdenkeskiset, 

kasvokkaiset ja nauhoitettavat lomakehaastattelut. 

 

Lomakehaastatteluita puolsivat osaltaan se, että tutkittava ilmiö ei ollut liian laaja, 

ja että tavoitteena oli selvittää tarkasti rajattuun aiheeseen liittyviä asiakkaiden 

kokemuksia. Kaikkien haastatteluiden tekeminen opinnäytetyön tekijän toimesta 

voitaisiin nähdä tässä työssä luotettavuutta parantavana asiana. Tämä helpotti 

myös aineiston analysointia. Vaikka kaikki aineisto muutettaisiin kirjalliseen muo-

toon, myös kehon kielellä, ilmeillä ja eleillä on oma viestinsä. Tekemällä haastat-

telut itse tutkija pystyi huomioimaan myös nämä, mikä saattoi helpottaa joidenkin 

vastausten tulkintaa. Aineiston analysointi oli näin tärkeää tehdä silloin, kun haas-

tattelutilanteet olivat vielä ”tuoreessa muistissa”. Haastatteluiden tekemisessä tu-

lee aina huomioida tutkijan objektiivisuus, vaikka se ei laadullisessa tutkimuk-

sessa voikaan koskaan täysin toteutua. Tutkijan objektiivisuutta haastatteluissa 

ja aineiston analysoinnissa saattoi helpottaa se, että haastateltavien suhtautumi-

nen haastattelutilanteisiin ja haastatteluissa käsiteltyihin asioihin olivat yleisesti 

myönteisiä. 

 

Kasvokkain tehtävät kahdenkeskiset haastattelut sopivat haastattelumuodoksi, 

sillä haastattelut toteutettiin kuntosalilla, ja näin tutkijan rooli ei oletettavasti ko-

rostunut liikaa. Sen sijaan tilanne teki tutkijasta oletettavasti helpommin lähestyt-

tävän. Nauhoittamalla haastattelut niiden sisältö oli mahdollista kirjoittaa jälkikä-

teen sanasta sanaan kirjalliseen muotoon. Näin haastatteluiden sisältö ei jäänyt 

vain tutkijan muistin varaan, ja haastatteluita oli analysointivaiheessa mahdolli-

suus kuunnella riittävän monta kertaa.  
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Lomakehaastattelu eli strukturoitu haastattelu koettiin sopivan tutkimuksen tar-

koitukseen, sillä tutkittava ilmiö ei ollut liian laaja, ja tavoitteena oli selvittää mah-

dollisimman tarkasti rajattuun aiheeseen liittyviä kokemuksia. Kylmä ja Juvakka 

(2007, 64) ovat huomauttaneet, että tarkasti strukturoidut kysymykset antavat 

vastauksia vain kysyttyihin asioihin ja saattavat hankaloittaa laadullista aineis-

tonanalyysiä. Tähän haluttiin vastata kiinnittämällä erityisestä huomioita tutki-

muskysymysten asetteluun ja muotoon. Niillä haluttiin korostaa tutkimuksen laa-

dullista otetta. Kysymysmuodolla ”millaisia” kysymyksistä saatiin avoimempia. Se 

mahdollisti vastaajan kertomaan kysymyksiin liittyvistä kokemuksistaan omin sa-

noin, haluamallaan tavalla ja vapaasti, mistä oletettiin saatavan riittävästi aineis-

toa analyysiä varten.  

 

Tulosten validiteetilla tarkoitetaan sitä, että muuttujat mittaavat sitä, mitä niiden 

tarkoitetaan mittaavan (Alasuutari 2011, 78). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta 

pyrittiin parantamaan sillä, että haastattelun kysymykset (liite 2) olivat mahdolli-

simman tarkkaan harkittuja, ja haastattelija valmistautui haastatteluihin huolelli-

sesti. Vaikka kysymysten laatimisissa hyödynnettyjä TOIMIA-tietokannan suosi-

tuksia on esitetty erityisesti fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioimiseen, 

niiden katsottiin soveltaen olevan tarpeeksi valideja myös tähän tarkoitukseen. 

 

Ennen varsinaisia haastatteluita tutkija teki muutamia testihaastatteluita vapaa-

ehtoisille tutuille henkilöille. Testihaastatteluiden tarkoituksena oli ennen kaikkea 

selvittää, ymmärtävätkö vastaajat kysymykset halutulla tavalla. Testiympäristö ei 

ollut sama kuin varsinaisissa haastatteluissa, eivätkä vastaajat käyttäneet se-

niorikorttia. Kuitenkin testihaastatteluistakin nousi esille muutamia pieniä kehittä-

miskohtia, joilla kysymyksistä saatiin selkeämpiä. Varsinaisten haastatteluiden 

aikana kävi kuitenkin ilmi, että kaikki kysymykset eivät olleet täysin tarkoin ym-

märrettävissä. Esimerkiksi kysymyksiä sosiaalisesta aktiivisuudesta ja yhteisölli-

syydestä piti usein selventää. Tämä ei välttämättä tarkoita näiden kysymysten 

huonoutta. Tutkimuskysymysten validiutta ja toimivuutta olisi silti voitu parantaa 

tekemällä laadukkaammat testihaastattelut todellisessa ympäristössä ja oikealta 

kohderyhmältä. Lisäksi testihaastatteluiden toteutuksen ja kehittämiskohteiden 

tarkempi kuvaus olisivat voineet osaltaan parantaa luotettavuutta. 
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Koska kukin tulkitsee kysymyksiä ja vastauksia omalla tavallaan, toisinaan kysy-

myksiin saatettiin vastata myös eri asiaan, kuin kysyttyyn. Laadullisessa tutki-

muksessa tämä ei kuitenkaan haitannut, sillä näin vastauksista saattoi nousta 

aineistoon myös tutkimuskysymysten kannalta olennaista tietoa, laajentaen näin 

aineistoa. Esimerkiksi kysymys kestävyyskunnosta antoi laajimmin vastauksia 

pirteyden lisääntymisestä kivuttomuuteen. Yksi haastatteluiden vahvuuksista oli-

kin, että kysymyksiä saattoi tarvittaessa selventää tai tehdä tarkentavia jatkoky-

symyksiä, jos haastateltavat eivät aluksi vastanneet kysyttyyn asiaan, tai haas-

tattelijalle jäi vastauksen sisältö epäselväksi. 

 

Oikeat haastattelutilanteet pyrittiin toistamaan keskenään mahdollisimman sa-

malla tavalla. Tutkijan oma rooli on laadullisessa tutkimuksessa merkittävä, ja 

tässä tutkimuksessa rooli olisi voinut korostua, sillä tutkija on itse töissä työn toi-

meksiantajalla, vaikkakaan ei varsinaisesti seniorikorttiin liittyvissä työtehtävissä. 

Työpaikkasidonnaisuuden vuoksi tutkija kiinnitti haastattelutilanteissa asiaan eri-

tyistä huomiota pyrkimällä olemaan mahdollisimman objektiivinen. Esimerkiksi 

haastatteluissa kysyttäessä kokemuksia seniorikortista, tutkija piti tietoisesti omat 

näkemyksensä erossa. Toisaalta tutkijan sidonnaisuutta voidaan tässä tutkimuk-

sessa pitää myös luotettavuutta lisäävänä tekijänä, sillä toimintaympäristöstä ja 

palveluiden järjestämisestä on kokemusta ja tietämystä. Tutkimusta tehdessä oli 

kuitenkin tärkeää huomioida, että tarkoituksena oli tarkastella aiheita palveluiden 

käyttäjän, eli asiakkaan, näkökulmasta. Huomioitava näkökulma haastatteluiden 

osalta on myös tiedon kontekstuaalisuus, sillä niistä saatava tieto on yhteydessä 

haastateltavien elämäntilanteisiin, aikaan ja paikkaan (Juvakka & Kylmä 2007, 

28). 

 

Tutkimuksen aineistonhankinta toteutettiin pääpiirteissään opinnäytetyösuunni-

telman mukaisesti. Suunnitelman mukaisesti oli tarkoitus haastatella sekä vesilii-

kunnan että kuntosalin senioriasiakkaita. Aineistonhankinnan aikana tutkija pää-

tyi kuitenkin haastattelemaan vain kuntosalin asiakkaita. Näin aineistonhankinta 

oli selkeämmin rajattua ja analysointi yksinkertaisempaa varsinkin, kun aineiston 

kokoa ja analysointia rajoittivat ajalliset resurssit. 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä tekijänä voidaan nähdä tutki-

musjoukon pieni koko (N=) suhteessa koko perusjoukkoon (n. 4 550). Tuloksia ei 
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voida yleistää koskemaan koko perusjoukkoa, mikä ei toisaalta ollut tämän tutki-

muksen tarkoituskaan. Yleisesti voitaneenkin todeta, että opinnäytetöinä tehtyjen 

laadullisten tutkimusten aineistot ovat pieniä tai vähäisiä verrattuna määrälliseen 

tutkimukseen. Niissä aineiston koon sijaan ratkaisevampaa on tulkintojen kestä-

vyys ja syvyys. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 73-74.) Aineiston lopullisesta kokoa 

määritti erityisesti tutkijan oma arvio aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta.  

Jo haastatteluiden aikana tutkija pystyi huomaamaan tutkimukseen osallistunei-

den vastausten olevan hyvin lähellä toisiaan. Jo tehtyjen yhdeksän haastattelun 

osalta voitiin todeta, että aineisto alkoi toistamaan itseään. Tämä tuki aineiston-

hankinnassa näkemystä siitä, että aineistoa on hankittu riittävästi tarkoituksen-

mukaisen opinnäytetyön tekemiseen. Saturaation näkökulma voidaan nähdä tu-

losten luotettavuutta tukevana. Vilkka (2015, 98) on kuitenkin kuvannut, että on 

tutkijan tutkimustaidoista kiinni, kuinka hän pystyy löytämään aineistostaan uusia 

näkökulmia. Aineistonhankinnan luotettavuutta olisi voinut parantaa myös sillä, 

että aineiston kyllääntymistä olisi kuvattu jo haastatteluvaiheessa esimerkiksi tut-

kimuspäiväkirjan avulla. Silloin olisi voitu tarkemmin määrittää, millä tavalla se 

tapahtui.  

8.3 Oman prosessin pohdintaa 

Tämän opinnäytetyön tekeminen oli reilun vuoden mittainen prosessi. Erityisesti 

koulun puolesta tulleet, mutta myös itse työlleni asettamat aikataululliset tavoit-

teet ovat rytmittäneet työn tekemistä ja tukeneet sen valmistumista suunnitellun 

mukaisesti. Näin pitkä prosessi on pitänyt sisällään monenlaisia vaiheita, niin toi-

veikkuutta ja innokkuutta kuin turhautumista ja väsymystäkin.  Työn tekemisen ja 

valmistumisen vastuut ovat olleet itselläni, joten oman työn ja motivaation jaka-

minen näin pitkälle aikavälille on myös kasvattanut ja kehittänyt ammatillisesti.  

 

Laadullisen tutkimuksen tekeminen oli uutta, minkä vuoksi tutkimuksen toteutta-

minen jo itsessään opetti paljon. Laadullisen aineiston analysointi oli yksi haas-

tavimpia, ellei haastavin osa koko opinnäytetyöprosessia. Opinnäytetyön tekemi-

nen yksin lisäsi haasteita, sillä asioiden pohtiminen ja ongelmatilanteiden ratkai-

seminen oli vain omalla vastuulla. Onneksi apuna ovat kuitenkin olleet vertaiset 

ja ohjaava opettaja, jolta palautetta ja kehittämisehdotuksia on saanut läpi pro-

sessin. Moni palaute on ollut sellaista, mikä on haastanut kunnolla ajattelemaan, 

ja lopulta opettanutkin eniten.  
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Opinnäytetyöprosessin aikana olen kehittynyt tiedonhaussa ja oman alan teo-

riatiedon hyödyntämisessä. Samalla teoriaosaaminen oman alan ja siihen lähei-

sesti liittyvästä aihepiiristä on vahvistunut. Terveyden edistämiseen liittyvien asi-

oiden kokonaisvaltaisempi ymmärrys niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin 

kansainvälisestikin on lisääntynyt. Opinnäytetyön tekeminen on kasvattanut am-

matillisesti ymmärtämään vahvemmin, kuinka laaja-alainen terveyden edistämi-

sen kenttä on. 

8.1 Hyödyt työelämälle ja jatkotutkimushaasteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia Oulun kau-

pungin liikuntapalveluiden seniorikortin käytöllä on ollut asiakkaiden koettuun fyy-

siseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä selvittää käyttäjien kokemuksia se-

niorikortin käytöstä. Ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa tietoa seniorikortin käy-

tön vaikutuksista asiakkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. 

Muina tavoitteina oli tuottaa tietoa asiakkaiden kokemuksista liittyen seniorikortin 

käyttöön, kehittää seniorikorttipalvelua, vahvistaa sen tarpeellisuutta ja tuottaa 

perusteluita päätöksenteon tueksi sen säilyttämiselle myös tulevaisuudessa. 

 

Tutkimus toi osaltaan tietoa asiakkaiden koetuista vaikutuksista fyysiseen ja so-

siaaliseen toimintakykyyn, mutta myös psyykkiseen toimintakykyyn. Lisäksi se toi 

tietoa asiakkaiden kokemuksista seniorikortin hintaan ja käyttöaikoihin sekä tie-

toa muista kokemuksista. Toimeksiantaja oli halunnut tietää, miten asiakkaat ko-

kevat seniorikortin ja sen käytön. Tähän tutkimukseen osallistuneet ainakin olivat 

siihen hyvin tyytyväisiä.  

 

Tutkimus vahvisti osaltaan näkemystä siitä, että seniorikortin kaltaisista ikäänty-

neiden liikuntaa edistävistä palvelukonsepteista voi olla terveyteen ja toimintaky-

kyyn liittyviä hyötyjä käyttäjilleen, ja että sellainen voi olla erityisen tärkeää sosi-

aalisesta näkökulmasta. Nämä ovat tärkeitä perusteita myös Oulussa seniorikor-

tin säilyttämiselle myös tulevaisuudessa. Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää 

päätöksenteon tukena sekä senioriliikuntapalveluiden kehittämisessä Oulussa ja 

muualla.   
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Jatkotutkimushaasteet: 

Tämän tutkimuksen jatkoksi voisi selvittää vastauksia samoihin tutkimuskysy-

myksiin määrällisellä tutkimuksella ja laajemmalla tutkimusjoukolla.  

 

Sekä laadullista että määrällistä otetta hyödyntäen voisi myös selvittää seniori-

vuoroilla käymisen mitattuja vaikutuksia esimerkiksi fyysisessä toimintakyvyssä. 

Löydetäänkö näiden tutkimusten tulosten väliltä yhteyttä? 

 

Jatkossa olisi myös mielenkiintoista selvittää, nähdäänkö seniorikortin ja terveys-

palveluiden käyttämisellä yhteys. Onko esimerkiksi seniorivuoroilla liikkuminen 

vähentänyt kunnallisten terveyspalveluiden käyttöä? Lisäksi näiden kustannus-

vaikutusten selvittäminen voisi tuoda tärkeää tietoa ja tukiaineistoa myös kunta-

päättäjille.  

 

Myös seniorikortin käyttöön ja liikuntaan sitoutumista voisi selvittää, ja että millai-

set ovat naisten ja miesten osuudet eri lajeissa ja seniorikortin käyttötottumuk-

sissa. 
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Liite 1: Haastattelulomake 
 

 

Taustatiedot 

1. Vastaajan ikä 

2. Vastaajan sukupuoli 

3. Kuinka monta vuotta olet käyttänyt seniorikorttia? 

4. Kuinka monta kertaa viikossa käytät seniorikortin palveluja? Mitä palveluita? (kun-

tosali, uinti, vesivoimistelu, muu, mikä?) 

5. Millaisia seniorivuoroilla käymisestä seuranneita vaikutuksia olet huomannut… 

a) kestävyyskunnossasi? (portaiden kiipeäminen, kotityöt, lumityöt) 

b) verenpaineessasi? 

c) notkeudessasi? (lattiaan kurkottaminen, kenkien laittaminen jalkaan) 

d) puristusvoimassasi? (säilykepurkin tai leikkelepaketin avaus) 

e) käsien ja jalkojen lihasvoimassasi? (kauppakassin kantaminen, kävely) 

f) tasapainossa, koordinaatiossa ja ketteryydessä? (kaatumiset) 

g) painossasi? 

 

6. Millaisia seniorivuoroilla käymisestä seuranneita vaikutuksia olet huomannut… 

a) sosiaalisessa kanssakäymisessäsi? (uusien ihmissuhteiden solmiminen, ystä-

vyyssuhteiden ylläpitäminen) 

b) sosiaalisessa aktiivisuudessasi? (osallistuminen esim. muihin harrastustoimintoi-

hin) 

c) henkisessä vireydessäsi ja elämänilossasi? 

d) yhteisöllisyydessä? 

 

7. Millaisia kokemuksia teillä on seniorikortin… 

a) hinnasta? (mikä sopiva hinta?) 

b) käyttöajoista? 

c) millaista muita kokemuksia? 


