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Ikääntyneiden sosiaalisten tarpeiden toteutuminen on eräs päivätoiminnan tavoitteista. 
Yleisesti sosiaalisia tarpeita pidetään onnellista elämää rakentavana tekijänä. Vaikka tar-
peiden merkitys tunnistetaan, ei näin ole kaikilla vuorovaikutusmuodoilla. Smalltalkia (koh-
teliaan sävyinen kevyen pinnallinen keskustelu, juttelu, jutustelu, rupattelu) luonnehditaan 
yleensä vähättelevin termein sekä arkikielessä että tutkimusperinteessä. Smalltalkin merki-
tyksestä vanhuuden onnellisuuden kannalta ja sosiaalialan näkökulmasta on saatavilla 
vähän tutkittua tietoa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko smalltalkilla, jossa ikääntynyt on ollut osalli-
sena, olla yhteyttä tämän onnellisuudelle helsinkiläisessä päivätoimintayksikössä. Tutkiel-
ma toteutettiin kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen.  
 
Teorian pohja muodostuu hyvään elämään liittyvistä termeistä, joista fokusoin uutta onnel-
lisuustutkimusta edustavaan näkökantaan. Lisäksi esittelen ikääntymisen ja ikääntyneen 
ihmisen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen erityispiirteitä, sosionomin osaamisalueet 
sekä smalltalkin merkityssisältöjä, mahdollisia käyttötapoja ja seurauksia. 
 
Aineisto kerättiin kolmelta vanhuusiässä olevalta päivätoimintayksikön asiakkaalta puoli-
strukturoidulla haastattelumenetelmällä. Haastattelujen teemat olivat smalltalkin merkitys, 
smalltalkin seuraukset tunteiden kannalta, haastateltavan smalltalk-taipumuksen vaikutus 
annettuihin arvioihin sekä toiminnan ja smalltalkin suhde päivätoiminnan arjessa. Haastat-
telutilanteissa käytin rupattelu-termiä, koska haastateltavien oli haastavaa ymmärtää eng-
lanninkielisen smalltalk-termin sisältöjä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. 
 
Tulosten mukaan smalltalk voi vaikuttaa eri tasoilla onnellisuuteen ja onnellisuutta muo-
dostaviin tekijöihin. Vuorovaikutusmuoto voi tuottaa hetkellisiä todennäköisesti positiivisia 
tunteita. Smalltalkilla voi olla vaikutusta onnellisuuden perustan muodostaviin turvallisuu-
teen liittyviin tunteisiin, jolloin vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Opinnäytetyön avulla 
voidaan arvioida smalltalkin merkitystä vanhustyössä ja jatkotutkimuksen aiheita.   
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mation concerning the meaning of small talk from the perspective of seniors’ happiness or 
social services.  
 
The purpose of my thesis was to provide information whether small talk is related to happi-
ness among the elderly in a day activity centre based in Helsinki. The thesis made use of 
qualitative methods.  
 
The theory consists of the presentation of different good-life terms focusing on perspec-
tives of new happiness research. I also present the basics of old age, interaction special-
ties concerning the age, competences of the degree programme and possible meanings 
and consequences of small talk and ways to use the interaction form. 
 
The study data was collected using half-structured interviews directed to customers of the 
day activity centre. Instead of small talk, I used the Finnish term of “rupattelu” (=chat) in 
the interviews. Themes in the interviews were the meaning of small talk, emotions related 
to small talk, tendency to use small talk and connections between small talk and action in 
the day activity centre. The study data was analyzed using content analysis.  
 
The results showed that small talk may have an influence on seniors’ happiness at differ-
ent levels. The interaction method was seen as a conductor for likely positive yet tempo-
rary emotions. Small talk may lead to security related emotions that form the ground of 
happiness. In that case, small talk may have long-term influences. Possibilities regarding 
the meaning of small talk in geriatric care and further study topics can be assessed based 
on this thesis. 
 
 
 

Keywords elderly, old age, day activity, happiness, small talk, chat 

 



 

  

 

Sisällys  

 

1 Johdanto 1 

2 Tavoitteet, alkuoletus ja tutkimusongelma 2 

3 Yhteistyökumppanina päivätoimintayksikkö Helsingistä 2 

4 Ikäihminen ja vanheneminen 3 

5 Elämä, joka on hyvää 5 

5.1 Hyvinvointi 5 

5.2 Onnellisuus 6 

5.2.1 Onnellisuus psykologisena tilana eli tunnetasoteoria 8 

5.2.2 Onnellisuutta tuovat tekijät 9 

5.2.3 Hyveellinen elämä 11 

5.3 Elämänlaatu 12 

6 Vuorovaikutus on sosionomin ydinosaamista 13 

6.1 Työntekijän ja ikääntyneen välinen vuorovaikutus 13 

6.2 Smalltalk osa vuorovaikutusta 14 

6.2.1 Smalltalkin käyttö 15 

6.2.2 Smalltalkin mahdollisia seurauksia 16 

7 Menetelmälliset ratkaisut 17 

7.1 Aiheen jäsentyminen 17 

7.2 Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu 18 

7.3 Aineiston analyysi 20 

8 Opinnäytetyön tulokset 21 

8.1 Avoin näkökulma: merkittävää ihmissuhteiden kehittymisessä ja 
tiivistymisessä 22 

8.2 Tiedostettu tunne positiivinen ja hetkellinen 23 

8.3 Persoonallinen taipumus rupatteluun 26 

8.4 Rupattelu vai toiminta positiivisen kokemuksen takana? 27 

9 Johtopäätökset 28 

10 Eettisyys ja luotettavuus 30 



 

  

10.1 Eettisyys 31 

10.2 Luotettavuus 32 

11 Pohdintaa 34 

11.1 Suoritetut haastattelut 34 

11.2 Hyödynnettävyys ja jatkotutkimus 35 

Lähteet 36 

Liitteet  

Liite 1. Opinnäytetyö: rupattelun merkitys ikäihmisen onnellisuuden kannalta 

Liite 2. Suostumus opinnäytetyön haastatteluun 

Liite 3. Haastatteluteemat 

 

 

 



1 

  

1 Johdanto 

 

Keskeisenä vanhustyön keskeisenä haasteena on laajentaa vanhustyön käsitystä lää-

ketieteellisestä näkökulmasta kohti sosiaalista ja kulttuurista näkökulmaa (Aejmelaeus 

– Kan – Katajisto – Pohjola 2008: 25). Eräs peruste tälle on, että sosiaalisten suhteiden 

vilkkaus ja osallistuminen sosiaaliseen toimintaan toimivat vanhenemista ehkäisevänä 

tekijänä (Kurki 2007: 201). Sosionomien rooli haasteeseen vastaamisessa voi olla 

huomattava, sillä koulutusohjelman kompetensseihin kuuluu vahva vuorovaiku-

tusosaaminen: ”sosionomi osaa soveltaa yksilöiden ja yhteisöjen kanssa työskennel-

lessään erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen menetelmiä tarkoituksenmukaisesti” 

(Metropolia 2011).  

 

Yleisesti sosiaalisten tarpeiden täyttyminen ja vuorovaikutusmahdollisuudet tunnuste-

taan hyvään elämään kuuluvaksi asiaksi. Kuitenkin smalltalkia – erästä vuorovaikutuk-

sen muotoa, jolla voi täyttää sosiaalisia tarpeita – koskevat yleensä vähättelevät luon-

nehdinnat (Coupland 2000: 3). Aiheen tutkimus on jäänyt marginaaliin sekä suomen-

kielisessä että englanninkielisessä tutkimuskentässä. Vaikka sosionomin koulutusoh-

jelmassa on nostettu vuorovaikutusosaaminen erääksi osaamisalueeksi, smalltalkin 

tutkimus on jäänyt vähäiseksi tai jopa olemattomaksi sosiaalialan näkökulmasta. Vuo-

rovaikutusmuodon vaikutus onnellisuuteen on jäänyt miltei huomiotta.  

 

Tässä opinnäytetyössä olen pyrkinyt tuomaan esiin ikääntyneiden antamia merkityksiä 

smalltalkille onnellisuuden näkökulmasta helsinkiläisessä päivätoimintayksikössä. Toi-

von, että opinnäytetyöni on osaltaan kehittämässä vanhustyötä sosiaalista ja kulttuuris-

ta näkökulmaa huomioivaan suuntaan.  
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2 Tavoitteet, alkuoletus ja tutkimusongelma 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella smalltalkin yhteyttä ikääntyneen onnellisuu-

teen helsinkiläisessä päivätoimintayksikössä. Ensiksi haluan selvittää, millaisia merki-

tyksiä päivätoiminnan asiakkaat antavat smalltalkille? Toiseksi haluan selvittää, voivat-

ko kyseiset merkitykset liittyä onnellisuuteen? Tämä tapahtuu avaamalla teoriaosuu-

dessa, mistä on kyse ikääntymisessä ja päivätoiminnassa, onnellisuudessa suhteessa 

muihin keskeisiin hyvän elämän käsitteisiin ja smalltalkissa osana vuorovaikutusta ja 

sosionomin osaamisalueita? Ikääntyneiden smalltalkille antamien merkitysten selvittä-

minen tapahtuu teemahaastattelujen välityksellä. Analyysissa muodostan näkemystä 

tiedonantojen ja teorian pohjalta.  

 

Koska smalltalk on osa vuorovaikutusta ja yhteyttä toisiin ihmisiin pidetään yleisesti 

tärkeänä ihmiselle, oletan opinnäytetyössäni, että smalltalk voi liittyä ikääntyneen on-

nellisuuteen. Oletukseni perustuu ensimmäiselle harjoittelulleni, jonka suoritin tutkiel-

man kohteena olevassa päivätoimintayksikössä, ja muille opintojen aikana saaduille 

työkokemuksilleni. Olen huomioinut kokemuksissani, että smalltalk on eräs yleinen 

tapa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja rakentaa yhteyttä asiakkaisiin. 

Toivon vastaavani opinnäytetyölläni, pitäisikö smalltalk tiedostaa nykyistä paremmin 

työmenetelmänä osana sosionomin ammatillista osaamista? 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaisia merkityksiä smalltalkiin sisältyy päivätoimintayksiköiden asiakkaiden 

keskuudessa? 

2. Voivatko merkitykset liittyä onnellisuuteen?   

 

3 Yhteistyökumppanina päivätoimintayksikkö Helsingistä  

 

Opinnäytetyön toteutettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämään 

päivätoimintayksikköön. Palvelu on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille kotona asuville 

muistisairaille tai omaisen hoidossa oleville. Päivätoiminta on keskeisiä sosiaali- ja ter-

veyspalveluja, joiden on tarkoitus tukea ikääntyneen kotona asumista. Tämä tapahtuu 

tukemalla ja edistämällä ikääntyneen kuntoutumista, toimintakykyä, henkistä vireyttä ja 

sosiaalisia suhteita. Palvelussa huomioidaan asiakaslähtöisyys asiakkaiden henkilö-
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kohtaisten hoito- ja palvelusuunnitelmien raamittaessa toimintaa. Mikäli palvelutarve 

ilmenee, päivätoimintaan voi hakea oman asuinalueen sosiaali- ja lähityön yksiköstä. 

(Helsingin kaupunki 2015; Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto: 2015: 18.)  

 

Päivätoiminnan taustalla vaikuttaa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980 § 5), joka velvoittaa kuntaa 

toiminaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi. 

Sosiaalipedagogiikan näkökulmasta päivätoiminta perustuu oppisuunnan erityistehtä-

vän toteutumiseen: asiakaskohderyhmässä voi olla esimerkiksi yksinäisyyttä, tervey-

dellisiä ongelmia tai toimeentulon ongelmia. Sosiaalipedagogiikan mukaisesti päivätoi-

minnan perusteluissa korostuu ikääntyneen sosiaalisten tarpeiden täyttyminen. (Kurki 

2007: 204, 212-217). 

 

4 Ikäihminen ja vanheneminen 

 

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-

veluista annettu laki määrittelee ikäihmisen: 

 

”iäkkäällä henkilöllä (tarkoitetaan) henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyyk-
kinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, 
lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korke-
aan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta;” (Laki ikääntyneen väestön toiminta-
kyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980 § 3.) 
 

 

Vanhenemisen voi jakaa neljään eri osa-alueeseen: kronologiseen, biologiseen, psyko-

logiseen ja sosiaaliseen. Erityisesti biologinen, psykologinen ja sosiaalinen vanhene-

minen nivoutuvat toisiinsa, joskin osa-alueiden etenemistahti voi olla erilainen. Krono-

loginen vanheneminen tarkoittaa jokaisella ihmisellä ajan tasaisesti eteenpäin kuluessa 

tapahtuvaa vanhenemista. Biologinen vanheneminen kuvaa vanhenemisen myötä ta-

pahtuvia solutason muutoksia, joiden seurauksena ihmisen vastustuskyky vähitellen 

heikkenee johtaen lopulta kuolemaan. Psykologinen vanheneminen puolestaan tarkoit-

taa kehitystä ja muutoksia, jotka tapahtuvat kognitiivisissa toiminnoissa kuten oppimi-

sessa, muistissa ja aistihavainnoissa. (Phillips – Ajrouch – Hillcoat-Nallétamby 2010: 

12-13.)    
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Sosiaalinen vanheneminen tarkastelee ikääntymistä yhteiskunnallisessa kontekstissa 

yksilön ja ryhmän kannalta. Tarkastelutavassa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti 

elämänkulku lapsuudesta vanhuuteen. Vanhetessaan ihminen havainnoi, millainen 

henkilö on normatiivisesti vanha ja millainen itse on suhteessa tähän kontekstiin? Sosi-

aalinen vanheneminen on kiinnostunut ikääntymisen seurauksista arkipäiväisissä toi-

minnoissa ja sosiaalisissa rooleissa, verkostoissa ja suhteissa toisiin ihmisiin. (Aejme-

laeus – ym. 2008: 23; Koskinen – Aalto – Hakonen – Päivärinta 1998: 118; Phillips – 

ym. 2010: 12-13.) Vanhenemisen sosiaalisen luonteen ymmärtäminen on sosiaalialan 

näkökulmasta keskeistä (Seppänen 2006: 32). 

 

Perinteisesti vanhuuskäsitystä on hallinnut elämänkaariajattelu. Mallissa keski-ikä on 

ollut kaaren lakipiste lapsuuden ja vanhuuden muodostaessa kaaren alaosat. Nykyinen 

ajatus vanhenemisesta on lähellä sosiaalipedagogista vanhenemiskäsitystä: ikäänty-

minen ymmärretään prosessina. (Kurki 2007: 198; Taipale 2014: 161.) Samalla ikäkau-

sien rajat ja niihin liittyvät tehtävät ovat monimutkaistuneet, eivätkä yksilön asema ja 

sosiaaliset tai taloudelliset suhteet kiinnity pelkästään kronologiseen ikään. (Antikainen 

– Rinne – Koski 2013: 44.)  

 

Viime vuosien vanhuuskeskustelua on hallinnut jako kolmanteen ja neljänteen ikään. 

Termit kumpuavat havainnosta, jonka mukaan nykyisiä vanhuseläkkeelle 65-vuoden 

iässä siirtyviä ei tunnu luontevalta kutsua vanhuksiksi vanhuuteen stereotyyppisesti 

liitettyjen raihnaisuuden ja riippuvuuden vuoksi. Kolmas ikä pyrkii näkemään vanhuu-

den ensimmäisen osan aktiivisena, erityislaatuisena ja voimavaroja täynnä olevana 

aikana, joka päättyy noin 75-80 ikävuoden paikkeilla neljänteen ikään. Rajaa pidetään 

epäselvänä, ja perusteena on käytetty itsenäisen pärjäämisen vähenemistä ja toimin-

nanrajoitteiden kasvamista. Käsitteitä voi kritisoida kolmannen iän kapeasta ”menesty-

vän vanhenemisen” mallista ja vanhuuden stereotypioiden siirtymisestä neljänteen 

ikään. (Helin 2002: 37-39; Kurki 2007: 207; Phillips – ym. 2010: 214-216.)  

 

Vanhuudelle ovat ominaista erilaiset surutyötä vaativat luopumiset, jota voivat olla 

muun muassa työelämästä vetäytyminen, toimintakyvyn heikkeneminen, sosiaalisten 

roolien ja vuorovaikutuksen väheneminen sekä kuoleman läheisyyden tiedostaminen. 

(Erikson – Erikson – Kivnick 1986: 37; Koskinen – ym. 1998: 118; Kurki 2007: 222-225; 

Seppälä 2006: 39; Vallejo Medina – Vehviläinen – Haukka – Pyykkö – Kivelä 2006: 

26.) Jotta luopumiset voidaan kohdata pystypäin, vaaditaan Erik H. Eriksonin (1986) 

kehityspsykologisen teorian oman elämän hyväksymistä kokonaisuutena. Tämän myö-
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tä ikäihmisen on mahdollista saavuttaa vanhuuteen liittyvä viisaus – muutoin kohtalona 

on epätoivo ja ahdistus. (Erikson – ym. 1986: 37-38). 

 

Kuitenkin ikääntymisen näkeminen yksinomaan luopumisina ja kuoleman odottamisena 

on näköalatonta. Ihminen ei ole vanhana ”valmis” – sosialisaatioprosessi ja oppiminen 

jatkuvat läpi koko ihmisen eliniän. Ikäihmisten elämässä esiintyy samoja asioita kuin 

nuoremmillakin vanhuuden antaessa asioille erityispiirteensä (Antikainen – ym. 2013: 

44; Seppälä 2006: 39.)     

 

5 Elämä, joka on hyvää  

 

Hyvää elämää voi lähestyä monista osittain päällekkäisistä näkökulmista käsin. Esitte-

len luvussa hyvinvoinnin, onnellisuuden ja elämänlaadun termit painottaen onnellisuu-

den uutta onnellisuustutkimusta edustavaa näkökantaa.  

 

Hyvä elämä määritellään aikakauden ja kulttuurin asettamien arvostuksien puitteissa 

(Ojanen 2014: 385). Yhdysvaltalaisen uutta onnellisuustutkimusta edustava Daniel M. 

Haybronin (2013) mukaan hyvä elämä on hyvin elettyä elämää, joka on selvästi elämi-

sen arvoista. Yksilöllisten intressien vaihtelusta huolimatta voi määrittää monen jaka-

mia hyvän elämän tekijöitä: läheisten ihmisten läsnäolo, merkitykselliset ja kiinnostavat 

aktiviteetit, rentoutuminen, taloudellinen turvallisuus ja elämän tasapainoisuus. Tärkein-

tä on tajuta oma vastuu: päätänkö käyttäytyä hyvin vai huonosti? (Haybron 2013: 113-

127.) 

 

5.1 Hyvinvointi  

 

Hyvinvointi on keskeinen hyvää elämää määrittelemään pyrkivä termi, joka sisältää 

monia – jopa ristiriitaisia –tavoitteita. Yhtäältä eräät tutkijat pitävät hyvinvointia mentaa-

lisena tilana, josta ei voi saada tutkimuksellisesti vertailukelpoista tai luotettavaa tietoa, 

mutta toisaalta toisten tutkijoiden mukaan ihmisten hyvinvoinnin tarkastelua pidetään 

mahdollisena ja jopa välttämättömänä. Hyvinvoinnin tarkastelussa voidaan painottaa 

joko objektiivisesti mitattavissa olevia resursseja kuten rahaa tai muuta määrällistä suu-

retta tai hyvinvoinnin kokemusta, joka mitataan yleensä ihmisen subjektiivisen arvion ja 

näistä tehtyjen indeksien perusteella. (Saari 2011: 35.)  
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Hyvinvointitutkimuksen voi jakaa karkeasti neljään eri paradigmaan: utilitaristinen eli 

hyötyopin käsitys hyvinvoinnista, uusklassisen taloustieteen hyvinvointikäsitys, resurs-

sipohjainen käsitys hyvinvoinnista ja viimeisimpänä uuden onnellisuustutkimuksen hy-

vinvointikäsitys. 2010-luvun tutkimuksessa on ollut vallalla pyrkimys yhdistää eri näkö-

kulmia toisiinsa laaja-alaisen hyvinvointikäsityksen saamiseksi. (Saari 2011: 35-38.)  

 

Yhteiskunnassamme ja hyvinvointipolitiikassamme hyvinvointi on perinteisesti määritel-

ty käytettävissä olevien resurssien – kuten työ, asunto ja koulutus – määränä. Näkö-

kanta on kuitenkin murtumassa yleisen vaurastumisen myötä, sillä valtaosa suomalai-

sista pärjää resursseilla mitattuna hyvin. Resurssien lisäämisen sijaan hyvinvoinnin 

sisällöissä on alettu painottamaan koettua eli subjektiivista hyvinvointia, jonka keskei-

nen mittari on onnellisuus ja siihen liittyvä elämänhallinta (Ervasti – Saari 2011: 191-

193, 198.) Osa tutkijoista pitää subjektiivista hyvinvointia synonyymina onnellisuudelle, 

osa puolestaan näkee subjektiivisen hyvinvoinnin kattokäsitteenä erilaisille psykologi-

sen hyvinvoinnin muodoille. (Haybron 2013: 12.) 

 

Hyvinvoinnin määrittelyissä voidaan korostaa ulkoisten ja sisäisten ehtojen tasapainoa 

sekä mielekkyyden ja tarkoituksen kokemista elämässä. Hyvinvoinnin sisällöt ovat poh-

jimmiltaan yksilöllisiä: tällainen elämä on hyväksi juuri minulle. Yleensä hyvinvointi liit-

tyy hyväntahtoisuuteen ja ystävällisyyteen, jotka kohdistuvat henkilöön itseensä ja joita 

tämä voi itse toteuttaa elämässään. (Haybron 2013: 11; Ojanen 2014: 41, 381, 385.)  

 

5.2 Onnellisuus 

 

Hyvinvoinnin tavoin onnellisuuden määritteleminen on monimutkaista Yksittäisten on-

nellisten hetkien tuottamisesta voidaan saavuttaa kohtalainen yksimielisyys, mutta mitä 

suuremmista asioista on kysymys, sitä suurempia ovat näkemyserot (Ojanen 2014: 

386). Yhtäältä onnellisuutta voidaan pitää universaalina käsitteenä, joka ymmärretään 

eri väestöryhmissä ja kulttuureissa pitkälti yhdenmukaisesti, vaikka tietoa ei osaisi täs-

mällisesti selittää. Toisaalta eräiden tutkijoiden mukaan onnellisuudessa on kulttuurisia 

eroja – tai vähintään erilaisia painotuksia. (Saari 2011: 38.) 

 

Väestötutkimusten havainnot edustavat näkemystä, jonka mukaan subjektiivinen hy-

vinvointi ja onnellisuus ovat sama asia: havainnoissa tyytyväisyys elämään korreloi 

huomattavasti mitatun onnellisuuden kanssa, jolloin elämään tyytyväisyys voi kuvastaa 
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onnea. (Ojanen 2014: 56; Saari 2011: 38, 191-192). Haybron (2013) argumentoi kui-

tenkin, että tyytyväisyys elämään kertoo yksittäisen ihmisen arvion, että elämä on tälle 

riittävän hyvää suhteessa ympäröiviin ihmisiin, jolloin hyvinvointi – ja onnellisuus – voi 

olla myös suhteellisesti matalalla asteella. Haybron kuuluu itse koulukuntaan, joka nä-

kee joka näkee onnellisuuden psykologisena tilana, joka on osa subjektiivista hyvin-

vointia. (Haybron 2013: 11-12, 32-41.)  

 

Väestötutkimuksissa nostetun elämään tyytyväisyyden ohella eräs suosittu onnellisuus-

teoria on hedonismi, jossa elämään halutaan mahdollisimman paljon hyviä hetkiä ja 

mahdollisimman vähän huonoja hetkiä. Hedonistinen elämänlaatu on seurausta tapah-

tuvista asioista, toisin sanoen hyvien hetkien määrä vähennettynä huonoilla hetkillä. 

Teorian heikkous on, että hyvien ja huonojen hetkien välinen summa ei kerro, millai-

seksi tarkasteltava ajanjakso kokonaisuutena arvioidaan. Hedonismi ei huomioi myös-

kään tiedostamattomia tunteita – ainoastaan tiedostetut tunteet pystytään arvioimaan. 

(Haybron 2013: 28; Seligman 2008: 19.)  

 

Yhtäältä siis hyvinvointia voi pitää onnellisuutta suurempana, eikä onnellisuus ole tär-

kein asia hyvinvoinnin kannalta. Toisaalta onnellisuus voi olla persoonallisuutta kuvaa-

vana piirteenä hyvinvointia tärkeämpää, ja myönteiset tunteet painottuvat useissa hy-

vinvoinnin sisällöissä ollen monin tavoin tärkeitä. (Haybron 2013: 10, 106; Ojanen 

2014: 382, 385.) Myönteisten tunteiden avulla voi syntyä positiivisia kehiä, jolloin on 

helpompi edistää itselle tärkeitä tavoitteita, koska positiivinen mielentila auttaa siirty-

mään meidät erilaiseen ajattelutapaan kuin negatiivinen mielentila. Myönteiset tunteet 

tukevat ihmissuhteita, auttavat ongelmien ratkaisussa, edistävät itsensä hyväksymistä 

ja kumoavat kielteisiä tunteita. Onnellinen ihminen elää vanhemmaksi ja terveempää 

elämää kuin onneton ihminen. (Ojanen 2014: 383; Seligman 2008: 55-56, 58.) 

 

Pitkän ajan kuluessa keskimääräinen onnellisuustaso pysyy vakaana, mutta tilanteisiin 

liittyvä vaihtelu on melko suurta (Ojanen 2014: 57). Onnellisuustason vakauteen voi 

vaikuttaa, että ihmisellä voi olla yksilöllistä taipumusta kokea juuri tietynlaisia tiedostet-

tuja ja tiedostamattomia tunteita (Haybron 2013: 26-27). Elämän sujuminen epämää-

räisen neutraalisti, mutta jälkikäteen ajateltuna myönteisesti, on monen jakama huomio 

(Ojanen 2014: 41). 
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5.2.1 Onnellisuus psykologisena tilana eli tunnetasoteoria  

 

Haybronin (2013) tunnetasoteoria pyrkii kuvamaan onnea huomioiden sekä tiedostetut 

että tiedostamattomat tunteet ilman arviointeja elämän riittävyydestä suhteessa muihin 

ihmisiin. Tunnetasoteoriassa onnellisuus määritellään psyykkiseksi tilaksi, jolle on omi-

naista suotuisten ja mielekkäiden emootioiden hallitsevuus. Teoria jakaa tunteet kol-

meen eri tasoon, jotka ovat virittäytymisen taso (attunement), sitoutumisen taso (enga-

gement) ja hyväksynnän taso (endorsement). (Haybron 2013: 17,19, 26.) 

 

Virittäytymisen tason emootiot muodostavat perustan onnelle. Taso muodostuu turval-

lisuuteen ja varmuuteen liittyvistä emootioista, joiden seurauksena yksilö voi laskea 

psyykkisiä puolustusmekanismejaan. Levollisuus, luottavaisuus sekä huoleton ja pai-

neeton olotila kuvaavat tasoa. Ihminen vaikuttaa tasapainoiselta ja luontevalta omassa 

elämässään.  Ilman virittäytymisen tason luomaa perustaa eloa leimaavat jännittynei-

syys, huolestuneisuus, stressi ja epävarmuus. Ihminen voi tällöinkin kokea hetkittäisiä 

ilon tunteita, mutta onnellisuudesta ei voi puhua. (Haybron 2013: 19; 22-24.) 

 

Sitoutumisen tason muodostavat emootiot tulevat sitoutumisesta mieluisiin toimintoihin 

elämässä, jolloin ihmisen voi kokea elinvoimaisuutta, kiinnostuneisuutta ja innostunutta 

paneutumista. Sitoutumisen tason tunteet voivat vallita myös haasteellisissa tilanteissa, 

jolloin ihminen yrittää saavuttaa itselleen merkityksellisen tavoitteen. Kun kyseisenlai-

siin tilanteisiin yhdistyy riittävä osaaminen ja täydellinen keskittyminen, voidaan puhua 

flow-kokemuksesta. (Haybron 2013: 20-21.)  

 

Hyväksynnän tason emootiot tarkoittavat hetkellisten tilanteiden aiheuttamia mahdolli-

sesti nopeasti vaihtuvia tunteita, jotka ovat viimeistelevät ihmisen onnellisuuden. Tason 

emootioita voidaan pitää ”perinteisenä” tulkintana onnen kokemuksesta – tunteet ovat 

välitön vaste elämässä tapahtuville miellyttäville tapahtumille. Kyseiset tilanteet voivat 

vaihdella elämää paaluttavista kokemuksista kuten häistä ja lapsen syntymästä arjen 

pieniin ilonaiheisiin. Kuitenkin verrattain ohimenevinä tunteina hyväksynnän tasoa ei 

tule ylikorostaa. (Haybron 2013: 19-20.)  

 

Teoriaa voi kritisoida hedonismin tapaan tiedostamattomien tunteiden näkökulmasta, 

mutta käänteisesti: voiko tiedostamattomien tunteiden varaan rakentuvaa onnellisuu-

den osaa kutsua onnellisuudeksi, koska kokija ei ole itse näistä tietoinen? Kun määri-
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tellään yksilön onnellisuutta tiedostamattomien tunteiden osalta, voidaan olla liikaa ar-

vioijan näkökulman varassa.  

 

5.2.2 Onnellisuutta tuovat tekijät  

 

Onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ihmissuhteet, turvallisuus, elä-

mänkatsomus, autonomia, ihmissuhteet, pienet hyvät hetket ja toiminta, jossa voi ko-

kea lahjakkuutta ja merkityksellisyyttä. Myös geenit, kulttuuri, yhteiskuntamalli, satun-

naiset tapahtumat ja lähiympäristö vaikuttavat onnellisuuteen, mutta näihin vaikuttami-

nen on joko mahdotonta tai vaikeaa. Onnellisuuden kannalta helpointa on vaikuttaa 

omaehtoiseen toimintaan. (Ervasti – Saari 2011: 216; Haybron 2013: 54; Ojanen 2014: 

56, 57, 388-390.) Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi omien suhtautumistapojen, -

asenteiden ja elämäntapan muokkaamista sekä elämistä omien luonteen vahvuuksien 

ja hyveiden mukaisesti (Mattila - Aarninsalo 2009: 11-12).  

 

Ihmissuhteet – perhe, ystävät, yhteisö – ovat kenties tärkein osa ihmisen onnellisuutta. 

Rikas ja tyydyttävä sosiaalinen elämä on yhteydessä erittäin korkeaan onnellisuuteen. 

Onnellisuudessa on ennen kaikkea kyse yhteisestä onnesta: erittäin onnelliset ihmiset 

omaavat toimivat läheiset ihmissuhteet, viettävät vähiten aikaa yksinään ja eniten seu-

rustellen sekä osallistuvat onnettomia ihmisiä yleisemmin yhteisölliseen toimintaan. 

Onnellisilla ihmisillä on paljon hyvän päivän tuttuja ja ystäviä. Kuitenkin luopumisten 

myötä yksinäisyys voi vaivata ikäihmistä ja vaikuttaa heikentävästi tämän onnellisuu-

teen. Tällöin on tärkeää pyrkiä tarjoamaan kokemus, että minua ei ole hylätty sekä tieto 

ihmiskontaktien ja vuorovaikutustilanteisiin osallistumisen mahdollisuudesta on ole-

massa. (Haybron 2013: 4,13, 68-70; Näslindh-Ylispangar 2012: 20-21; Ojanen 2014: 

393; Seligman 2008: 59-60, 81.) 

 

Tiedostetun ja sopivassa määrin olevaa turvallisuuden voi jakaa neljään eri kategori-

aan. Materiaalinen turvallisuus tarkoittaa perusturvallisuuden tarpeiden tyydyttymistä.  

Sosiaalinen turvallisuus tarkoittaa turvaa ja varmuutta, joka syntyy yksilön ihmissuhteis-

ta ja roolista yhteisössään. Sosiaalista turvallisuutta voi pitää erityisen tärkeänä ihmi-

sen sosiaalisen luonteen vuoksi. Projektiturvallisuus tarkoittaa realistista mahdollisuutta 

onnistumiseen projekteissa ja tavoitteissa, joihin yksilö identifioituu. Kyseisiä projekteja 

voivat olla esimerkiksi ura ja vanhemmuus. Aikaturvallisuus tarkoittaa turvallisuuden 
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kokemusta, joka syntyy riittävästä ajasta suoriutua onnistuneesti tehtävistään. Stressi 

on suurelta osin aikaturvallisuuden vähäisyyttä. (Haybron 2013: 55-57.) 

   

Positiivinen, hyväksyvä ja muista välittävä elämänkatsomus, johon yhdistyy sisäinen 

motivaatio suoriutua, on kehitettävissä oleva taito. Positiivisuus tarkoittaa esimerkiksi 

fokusoitumista elämän myönteisiin puoliin, arjen ilojen huomioimista, optimismia tule-

vaisuuden suhteen, kiitollisuutta elämästä ja huumoria. Hyväksyvä elämänkatsomus 

tarkoittaa asioiden, joihin ei voi vaikuttaa, hyväksymistä sekä omien odotusten pitämis-

tä realistisina. Sisäinen motivaatio ja materiaalisten arvojen välttäminen työelämässä 

näyttävät myös osiltaan lisäävän onnellisuutta. (Haybron 2013: 59-64.)  

 

Autonomia tarkoittaa mahdollisuutta valita eri vaihtoehtojen välillä mielekkäin vaihtoeh-

to sekä elämän suurissa linjoissa että pienissä arkisissa valinnoissa. Liian suuret valin-

nanmahdollisuudet voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta ja päätöksenteon välttelyä, koska 

samalla kasvaa pelko valita väärin. Autonomiaa onnen pohjana voi pitää korostuneesti 

länsimaisen individualismin tuotteena, mutta myös kollektiivisissa kulttuureissa yksilön 

on mahdollista ohjata varsinkin arjen toimintojaan autonomisesti. (Haybron 2013: 65-

68.) 

 

Aktiivinen toiminta, jossa yhdistyy mielekkyys, sopiva haasteellisuus sekä lahjakkuuden 

ja merkityksellisyyden kokeminen tuottaa suurta onnellisuutta. Tällaisessa toiminnassa 

voi parhaimmillaan yhdistyä arvostus sekä itse toimintaan että ympärillä oleviin ihmi-

siin, jolloin puhutaan arvostavasta sitoutumisesta (appreciative engagement). Kyse on 

perustavaa laatua olevista asioista, joiden puolesta on valmis työskentelemään, ja jotka 

ovat arvokkaita sekä subjektiivisella että objektiivisella tasolla. Iso osa hyvästä elämäs-

tä on yhteyttä näiden merkityksellisiksi koettujen asioiden kanssa. (Haybron 2013: 70-

71, 98-103.) 

 

Pienistä arjen hyvistä hetkistä käsin voi olla helpompi rakentaa onnellisuutta kuin elä-

män suurista kysymyksistä. Pienet hyvät hetket tuovat paljon iloa elämään ja ovat hel-

posti saavutettavissa. Hetkien taustalla voi nähdä tarpeiden tyydyttymisen yhdistymi-

nen onnistumiseen ja arvostettavaan toimintaan. Määrään voi suhteellisen helposti itse 

vaikuttaa, mutta vaikutukset ovat lyhytaikaisia – joistakin minuuteista tunteihin. Pienet 

hyvät hetket voivat vaikuttaa onnellisuuteen erityisesti, kun ne on sidottu sosiaalisiin 

tarpeisiin: mahdollisuuksien mukaan vuorovaikutustilanteessa on tärkeää tervehtiä ys-
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tävällisesti, kysellä kuulumisia, välttää negatiivisuutta ja olla positiivinen. (Haybron 

2013: 113; Ojanen 2014: 386-390.)  

 

5.2.3 Hyveellinen elämä 

 

Onnellisuus on vain osittain kontrolloitavissa, vaikka päättäisi panostaa edellä mainit-

tuihin onnellisuutta todennäköisesti tuoviin tekijöihin (Haybron 2013: 127). Tärkeämpää 

on pyrkiä elämään hyvin, mikä viittaa yhdysvaltalaisen Martin Seligmanin (2008) koos-

tamiin hyveisiin ja niiden mukaan elämiseen. Historian ja eri kulttuurien tärkeiden teos-

ten pohjalta on muodostettu perushyveet, jotka ovat tuttuja suuressa osassa ihmiskun-

taa: viisaus ja tieto, rohkeus, rakkaus ja inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuulli-

suus sekä henkisyys ja transkendessi. Hyveet jakaantuvat lähempää tarkastelua varten 

erilaisiksi vahvuuksiksi. (Seligman 2008: 24-25; 161-162, 167-168.)  

 

Esittelen seuraavaksi vuorovaikutukseen suoraan sidoksissa olevat hyveet esimerkki-

vahvuuksineen. Rakkauden ja inhimillisyyden hyve voi ilmetä myönteisenä vuorovaiku-

tussuhteena ystävien, tuttujen, perheenjäsenten ja myös vieraiden ihmisten kanssa. 

Hyve jakaantuu kahtia ystävällisyyden ja anteliaisuuden sekä rakastamisen ja rakaste-

tuksi tulemisen vahvuuteen. Viisauden eräs vahvuus on sosiaalinen tilannetaju, joka 

tarkoittaa sosiaalisesti taitavaa toimintaa ja erilaisten sosiaalisten tilanteiden tunnista-

mista. Oikeudenmukaisuuden hyve puolestaan ilmenee yhteisöllisessä ja yhteiskunnal-

lisessa toiminnassa. Hyveeseen kuuluvat kansalaisuuden, velvollisuudentunnon, yh-

teistyön ja lojaaliuden vahvuudet, joiden avulla yksilön on mahdollista olla yhteisön 

mallikelpoinen jäsen. (Seligman 2008: 174, 179-182.) Toisesta näkökulmasta kaikilla 

hyveillä voi olla vaikutusta vuorovaikutustilanteisiin, sillä jokainen hyve osaltaan vahvis-

taa ihmisten yhteiseloa (Ojanen 2014: 114). 

 

Pohjimmiltaan hyveissä on kyse ihmisyyden myönteisistä ominaisuuksista, joiden mu-

kainen toiminta muodostaa olennaisimman osan hyvää elämää. Kuitenkin olennai-

suuksien pohtiminen voi jäädä helposti arjesta irralliseksi. Tämän välttämiseksi tarvi-

taan käytännöllistä viisautta, joka voi tarkoittaa ainakin tilannetajua, harkintakykyä ja 

elämänkokemusta. Käytännöllisen viisauden avulla tunnistetaan, mitä hyvettä jokapäi-

väiset tilanteet ja toiminnot milloinkin vaativat. (Haybron 2013: 106, 113-114; Mattila – 

Aarninsalo 2009: 113; Ojanen 2014: 111, 114; Seligman 2008: 22.) 
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5.3 Elämänlaatu 

 

Esittelen lyhyesti myös elämänlaadun termin osana hyvän elämän termejä, sillä sosiaa-

li- ja terveystoimi mittaa iäkkäiden elämänlaatua käytännön asiakastoimenpiteissä. 

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden tavoin elämänlaatu on monista eri toisiinsa vaikuttavista 

osa-alueista koostuva käsite, jolta puuttuu yleisesti hyväksytty teoreettinen viitekehys 

(Phillips – ym. 2010: 175, 179, 221.) Erilaiset elämänlaatuteoriat kattavat yksilön fyysi-

sen terveyden, psykososiaalisen hyvinvoinnin ja toiminnan, itsenäisyyden, elämänhal-

linnan, materiaaliset olosuhteet ja laajemman ympäristön vaikutukset (Bowling 2005: 

7). Mikään mittari ei kykene antamaan täydellistä kuvaa elämänlaadun moniulotteisesta 

sisällöstä, jolloin elämänlaadun mittaaminen on vaikeaa (THL 2014). 

 

Elämänlaadun osa-alueet vaihtelevat iän mukaan. Kaikille ikäryhmille yhteisiä osa-

alueita ovat kyky nauttia elämästä ja myönteinen elämänasenne. (THL 2014.) Keskei-

siä hyvän elämänlaadun tekijöitä suomalaisilla 80 vuotta täyttäneillä henkilöillä on hyvä 

toimintakyky ja yksinäisyyden tunteen välttäminen. Lisäksi mielihyvän säilyminen itselle 

tärkeisiin asioihin, riittävät palvelut ja taloudellisten huolien puuttuminen lisäävät elä-

mänlaatua. Olennaisia riskitekijöitä vanhuuden heikolle elämänlaadulle ovat fyysisen 

toimintakunnon aleneminen, yksinäisyys, masennus, pieni toimeentulo ja heikot palve-

lut. Tärkeää iäkkäille on ympäristöltä saatu sosiaalinen ja psyykkinen tuki sekä avun-

saanti tarvittaessa. Suurin osa ikääntyneistä kokee oman elämänlaatunsa vähintään 

hyväksi toimintakykyongelmista huolimatta (Vaarama – Luoma – Siljander – Meriläinen 

2010: 157, 159, 163.) 

 

Iso-Britanniassa toteutetussa ikäihmisten elämänlaatua tarkastelleessa tutkimuksessa 

toistuu samoja teemoja kuin edellä esitellyssä suomalaisen tutkimuksen tuloksissa. 

Näiden lisäksi psyykkinen hyvinvointi sekä itsenäisyyden tunteen ja elämänhallinnan 

säilyttäminen nousevat tärkeiksi elämänlaatua tuottaviksi tekijöiksi. Eniten mainintoja 

elämänlaatua tuovana tekijänä on sosiaalisilla suhteilla, jotka nähdään keinona torjua 

yksinäisyyttä, mahdollisuutena saada seuraa ja viihdykettä, mahdollisuutena kokea 

itsensä välitetyksi ja mahdollisuutena saada tarvittaessa apua. Tutkimuksessa sosiaali-

siin suhteisiin luetaan esimerkiksi kumppani, perhe, ystävät sekä mahdollisuus rupatte-

luun jonkun kanssa (company for conversation, ’to be nice to one’). (Bowling 2005, 99, 

114, 116, 155, 220-221.)  Aejmelaeus ym. (2008: 24) kirjoittavatkin, että sosiaaliset 

suhteet tuovat elämänlaatua antaen elämälle merkityksen ja arvon. 
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6 Vuorovaikutus on sosionomin ydinosaamista 

 

Ammattikorkeakoulut ovat määritelleet sosionomi (AMK) -tutkinnolle ydinosaamisalu-

eet. Kompetensseja ovat asiakastyön osaaminen, sosiaalialan eettinen osaaminen, 

sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaami-

nen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen. Asiakastyön osaa-

minen tarkoittaa muun muassa kykyä luoda asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tu-

keva vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde sekä kykyä soveltaa eri työorientaatioita ja -

menetelmiä. (Innokylä 2015.)  

 

Jokainen ammattikorkeakoulu on määritellyt myös tarkemmat koulukohtaiset painotus-

alueet (Innokylä 2015). Metropolia Ammattikorkeakoulun (2011) sosionomi-tutkinnon 

kompetenssialueet ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, sosiaalialan eettinen 

osaaminen, ohjauksellinen osaaminen, osallistava- ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen, 

tutkimuksellinen ja kehittämisosaaminen sekä työyhteisö ja johtamisosaaminen. Kom-

petensseihin kuuluva viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen tarkoittaa muun muassa 

kykyä ”luoda dialoginen, yksilöitä ja yhteisöjä osallistava ammatillinen vuorovaikutus- ja 

yhteistyösuhde”. Osaamisalueen mukaan sosionomi ”osaa soveltaa yksilöiden ja yhtei-

söjen kanssa työskennellessään erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen menetelmiä 

tarkoituksenmukaisesti”. Näiden lisäksi kompetenssissa painottuu kulttuurisensitiivinen 

kohtaamistaito, kyky tukea yksilön ja yhteisöjen voimavaroja, dokumentointi- ja rapor-

tointitaito, valmius osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä moniammatillisissa 

verkostoissa toimimiseen. (Metropolia 2011.) 

 

6.1 Työntekijän ja ikääntyneen välinen vuorovaikutus 

 

Sosiaalialan vuorovaikutus pyrkii asiakkaan parempaan hyvinvointiin ja elämänhallin-

taan (Vilen – Leppämäki – Ekström 2008: 87), jolloin pyrkimys on myös kohti asiakkaan 

onnellisuutta. Vuorovaikutusta pidetään yllä viestinnän avulla, ja viestintä jakaantuu 

sekä sanattomaan että sanalliseen. Ensiksi mainittua on esimerkiksi puhuttu ja kirjoitet-

tu kieli, musiikki ja maalaukset, ja toiseksi mainittua on esimerkiksi katse ja katsekon-

takti tai sen puuttuminen, ilmeet ja eleet, kehon liikkeet, asennot, koskettaminen, lähei-

syys, puhenopeus ja puheen jaksottaminen. Yleensä sanaton viestintä hallitsee vuoro-

vaikutusta. (Aejmelaeus – ym. 2008: 86.) 
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Työntekijän on oltava vuorovaikutuksessaan asiakaslähtöinen ja iäkästä kunnioittava 

sekä selkeä ja ymmärrettävä. Iäkästä ei saa latistaa liian runsaalla verbaalisuudella. 

Keskustelulle on varattava riittävästi aikaa ja odotettava, että iäkäs saa rauhassa sa-

nottua asiansa sekä varauduttava toistamaan asiansa ja kohdentamaan puhettaan 

tarkemmin. Mikäli ikääntyneen viestintä on hankalaa, työntekijän on pyrittävä ymmär-

tämään, mitä toinen viestittää. Omaa vuorovaikutusta on mukautettava toisen kykyjen 

mukaiseksi, ja tarkkailtava, mikä on toisen vastaanottokyky. (Aejmelaeus – ym 2008: 

85-88; Kohdaten 2013: 15; Näslindh-Ylispangar 2012: 156, 190; Vallejo Medina – ym. 

2006: 26.)  

 

Ikääntyneen ihmisen kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyy erilaisia vahvuuk-

sia: vanhetessa ihminen voi tulla entistä kiinnostuneemmaksi sosiaalisista suhteista, ja 

iän karttuessa voi olla nuoruutta helpompaa sovittaa käyttäytymistään muiden mukaan.  

Toisaalta vanhuuden vuorovaikutusta voi vaikeuttaa itseilmaisuun ja vastaanottokykyyn 

vaikuttavat aistien heikkeneminen, ruumiintoimintojen muuttuminen, reagointikyvyn 

hidastuminen ja muistisairaudet (Aejmelaeus – ym. 2008: 25, 85-88; Kurki 2007: 201; 

Näslindh-Ylispangar 2012: 156; Vallejo Medina – ym. 2006: 26.)  

 

Yleensä muistisairaudet jaetaan oireiden vaikeuden mukaan kolmeen tasoon. Ensim-

mäisellä tasolla ikääntynyt kykenee juttelemaan ja osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin 

miltei entiseen tapaan. Unohtamiset ovat yksittäisiä ja kohdistuvat harvoin käytettyihin 

sanoihin. Vähitellen muistisairaus etenee keskivaikealle tasolle, jolloin on haasteellista 

ymmärtää pitkiä ja abstrakteja ilmauksia. Tällöin muistisairas kykenee rupattelemaan 

”tässä ja nyt” -tapahtuvista asioista, ja rupattelu myös ylläpitää tämän verbaalista toi-

mintakykyä. Vaikean muistisairauden tasolla sanavarasto on harvaa ja puhe voi kadota 

kokonaan. Mitä pidemmälle muistisairaus etenee, sitä tärkeämmäksi nonverbaali vies-

tintä muodostuu vuorovaikutuksen välineenä. (Kohdaten 2013: 3, 7-11.) 

 

6.2 Smalltalk osa vuorovaikutusta 

 

Suomenkielisen käännöksensä mukaisesti smalltalk – eli pikkupuhe – kuuluu sanalli-

seen viestintään. Esittelen seuraavaksi kaksi määritelmää, jotka pyrkivät kuvaamaan 

smalltalkia:  

 

”smalltalk
5 

[smooltook] (myös: small talk) kohteliaan sävyinen kevyen pinnallinen 

keskustelu, juttelu, jutustelu, rupattelu(.)” (Kielitoimiston sanakirja 2014). 
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“Polite conversation about unimportant or uncontroversial matters, especially as 

engaged in on social occasions: 

‘propriety required that he face these people and make small talk’ “ (Oxford Dic-

tionaries 2015). 

 

Esitetyistä määrittelyistä huolimatta erilaisten vuorovaikutusmuotojen rajaaminen on 

aina tulkinnanvaraista (Coupland 2000: 1). Nykyisiin smalltalk määritelmiin on vaikutta-

nut vahvasti Bronislaw Malinowskin (1923) klassisessa esseessään kehittämä teoria 

faattisesta vuorovaikutuksesta (phatic communion). Teorian mukaan kyseisessä vuo-

rovaikutuksessa viestin tarkoituksena ei ole välittää informaatiota, vaan pitää viestintä-

väyliä auki. Faattinen vuorovaikutus on kohteliasta, merkityksellistä ja odotettavaa ja 

eräs ihmislajin ominaisimmista piirteistä. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää yhteisöllisyyt-

tä, jonka päälle voi rakentaa myöhempää toimintaa. (Malinowski 1923: 313-316).  

 

Malinowskin perintö on ollut kaksijakoinen: yhteisöllisyyden arvosta huolimatta small-

talkia on kuvattu myöhemmissä tutkimuksissa pääasiassa päämäärättömäksi, itsestään 

selväksi, epäkiinnostavaksi ja jopa irrelevantiksi ilmiöksi. Monissa kulttuureissa small-

talk on saanut totunnaisen, vähättelevän ja epämuodollisen merkityksen. (Coupland 

2000: 1, 3; Nieminen 2007: 13.)  

 

6.2.1 Smalltalkin käyttö 

 

Smalltalk voi vaihdella pienistä ohimenevistä fraaseista merkityksellisistä aiheista käy-

tävään rupatteluun, jolloin raja syvälliseen keskusteluun voi hämärtyä. Smalltalk määrit-

tää vuorovaikutuksen rajoja ollen tyypillinen keskustelun avaaja ja lopettaja (Holmes 

2000: 47; Malinowski 1923: 314; Tracy – Naughton 2000: 64, 67). Se voi olla miellyttä-

vää ja kohteliasta esimerkiksi viitaten ihmisten väliseen suhteeseen, ollen katsaus 

menneeseen ja seuraavaan oletettuun tapaamiseen: ”Onpa hauska tavata!, Miten meni 

viikonloppu?, Nähdään pian!, Soitellaan!” Toisaalta smalltalk voi rutiininomaisuudes-

saan tuntua tylsältä, kaavamaiselta ja jopa lannistavalta: ”Kaunis sää ulkona., Oletpa 

sinä kasvanut!”  (Coupland 2000: 14-15, 17.)  

 

Smalltalkin käyttö on joustavaa. Jutella voi monen tyyppisissä tilanteissa, ja juttelun voi 

aloittaa tai lopettaa tarpeen mukaan vähin panostuksin. (Holmes 2000: 47-48.) Small-

talkissa puhutaan positiivisista asioista, joista todennäköisesti ollaan samaa mieltä 
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(Nieminen 2007: 14, 24). Tyypillisiä keskustelunaiheit voivat olla esimerkiksi sää, lem-

mikit, vaatteet, urheilu ja ostoksilla käynti (Tracy – Naughton 2000: 64). Myös menneet 

tapahtumat (esimerkiksi vierailut, uutiset), muutokset ja nykyiset olosuhteet (esimerkik-

si terveys) sekä tulevaisuuden suunnitelmat ovat yleisiä keskustelunaiheita (Coupland 

2000: 16-17). Olennaista on, että keskustelun kaikki osapuolet pääsevät ääneen, jolloin 

vältetään kuuntelijalle ikävä yksinpuhelu (Malinowski 1923: 314-315). 

 

Smalltalkin käyttö vaihtelee eri kulttuurien kesken. Ärsyke rupattelun aloittamiseen ja 

hiljaisuuden rikkomiseen on toisissa kulttuureissa alhaisempi kuin toisissa. (Jaworski 

2000: 114; Malinowski 1923: 314.) Joissakin kulttuureissa saatetaan jopa edellyttää 

kevyttä rupattelua ennen asiakysymyksiin siirtymistä. (Näslindh-Ylispangar 2012: 13, 

43). Smalltalkin käyttö vaatii tilannetajua: milloin on hyvä hetki rupatella ja mitä aiheita 

kannattaa käsitellä? Kaikki eivät pidä tällaisesta vuorovaikutuksesta tai ole juttutuulella. 

Smalltalkin ohella ihmisen luontaisiin ominaisuuksiin kuuluu varovaisuus ja varautunei-

suus (Nieminen 2007: 15, 24; Ojanen 2014: 393.) 

 

6.2.2 Smalltalkin mahdollisia seurauksia 

 

Smalltalkia voidaan käyttää välineenä saavuttaa kanssakäymiseen liittyviä tavoitteita. 

Näitä voivat olla esimerkiksi positiivisen ensivaikutelman, rennon ilmapiirin luominen ja 

ihmisten välisten yhteyksien luominen, tilanteen tunnustelu ja jännityksen lieventämi-

nen sekä ristiriita- ja suostuttelua vaativien tilanteiden saattaminen onnistuneeseen 

lopputulokseen. Smalltalk toimii usein katalysaattorina syvällisempiin keskusteluaihei-

siin. Kun smalltalkia käytetään välineenä, puheen sosiaalinen funktio on tärkeämpi kuin 

puheenaihe (Nieminen 2007: 13; Tracy – Naughton 2000: 63-65).  

 

Smalltalkin katsotaan liittyvän puhujan persoonaan: ”henkilö x on ihminen, joka pitää/ ei 

pidä rupattelusta”. Yleensä smalltalkia puhuvaan henkilöön liitetään positiivisia merki-

tyksiä, mutta myös negatiiviset konnotaatiot ovat mahdollisia: erityislaatuisen hyvä 

smalltalkin puhuja voi näyttäytyä muille lipevänä, epävarmana tai pinnallisena (Tracy – 

Naughton 2000: 64-66, 68). 

   

Sekä smalltalk että yhteisöllisyys jakavat vastavuoroisuuden normin, jonka myötä on-

nistuessaan smalltalk voi lähentää eriarvoisia ja erilaisia ihmisiä toisiinsa. Informaatiota 

annetaan ja saadaan kaksisuuntaisesti. Smalltalk yhdistyy myös kohteliaaseen käyttäy-
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tymiseen: molemmat pyrkivät välttämään konflikteja, saavuttamaan kanssakäymistä, 

huomaamaan ihmisen ja elämän positiivisia asioita sekä suuntaamaan voimavaroihin. 

(Malinowski 1923: 314; Makkonen 1995: 89; Nieminen 2007: 14, 24, 53; Ojanen 2014: 

313.)  

 

Smalltalk voi tarjota sosiaalista tukea. Terveydenhuollossa on tutkittu, että lääkärin ja 

asiakkaan välinen smalltalk voi tuottaa yksinäisyydestä kärsivälle asiakkaalle sosiaalis-

ta tukea. Rupattelun avulla lääkärin on mahdollista saada asiakkaasta informaatiota, 

joka ei muuten olisi tullut ilmi, mutta joka on relevanttia tietoa hoidon kannalta. (Coup-

land 2000: 22.) Smalltalkin kokeminen sosiaalisen tuen antajana voi liittyä aiempaan 

tottumukseen. Parisuhteessa tapahtuva arkipäiväinen kommunikaatio on arjen aska-

reiden ympärillä tapahtuvaa pientä keskustelua (Topf 2005: 50-51). Tannen (1989) 

kirjoittaa, että ihmisen menettäessä läheisensä tämä samalla menettää puhekumppa-

nin, jolle puhua arkipäiväisistä sattumuksistaan. Läheisensä menettäneellä ikäihmisellä 

voi olla edelleen tarve jakaa pieniä arjen huomioitaan jonkun kanssa. (Couplandin 

2000: 16 mukaan.)  

 

Smalltalkin seuraukset ovat ennen kaikkea kontekstisidonnaisia (Coupland 2000: 1; 

15). Totunnaisuutta ja vähättelevyyttä korostavat näkemykset ovat tuskin syntyneet 

tyhjiössä, mutta näkemysten ei tule antaa hämärtää positiivisia merkityksiä.  

 

7 Menetelmälliset ratkaisut 

 

Luvun aluksi kerron käyttämistäni menetelmällisistä ratkaisuista. Avaan, miten tutkiel-

mani aihe jäsentyi, millainen oli aineistonkeruumenetelmäni, miksi valitsin kyseisen 

menetelmän ja miten päädyin käyttämääni aineiston analyysitapaan?  

 

7.1 Aiheen jäsentyminen  

 

Suoritin ensimmäisen harjoitteluni helsinkiläisessä ikääntyneiden päivätoimintayksikös-

sä. Tuolloin havaitsin, että smalltalkilla – rupattelulla, jutustelulla, juttelulla – on iso rooli 

päivittäisessä asiakkaiden kohtaamisessa. Mielenkiintoisesti myöhemmin seuranneissa 

opinnoissa ei käsitelty smalltalkia välineenä kohdata asiakkaita. Kyseiset huomiot mie-

lessäni aloin tehdä tutkimuspohjan kartoitusta. Tämän myötä minulle syntyi käsitys, 



18 

  

että smalltalkin tutkimus on jäänyt vähäiseksi suomenkielisessä tutkimuskentässä eikä 

aihe ole yleinen englanninkielisessäkään tutkimuskentässä. En löytänyt tietoa, onko 

smalltalkia tutkittu osana sosiaalialalla tehtävää työtä. 

 

Tutkielmani ensimmäinen näkökulma oli ”smalltalkin merkitys sosiaalialan asiakastilan-

teissa”. Seuraavaksi rajasin näkökulmaa ikäihmisiin oman ammatillisen kiinnostukseni 

vuoksi. Tarkastelin alustavasti aihetta erilaisten hyvään liittyvien termien välityksellä. 

Termejä olivat esimerkiksi voimaantuminen, sosiaalinen pääoma, elämänlaatu, hyvin-

vointi ja onnellisuus. Valitsin lopulliseksi näkökulmakseni ohjaajani opastuksella onnel-

lisuuden suhteessa hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Tärkeä syy onnellisuuden valintaan 

näkökulmaksi oli, että onnellisuus voi olla ihmiselämän korkein hyvä – summum bo-

num. 

 

Oli hienoa saada yhteistyökumppaniksi päivätoimintayksikkö, josta oli peräisin tutkiel-

man pohjana oleva huomio smalltalkista. Kun tutkimuslupahakemukseni hyväksyttiin, 

lähetin päivätoimintayksikköön Opinnäytetyö: Rupattelun merkitys ikääntyneen onnelli-

suuden kannalta -tiedotteen (liite 1) ja Suostumus opinnäytetyön haastatteluun -

lomakkeen (liite 2). Etsin kolmesta viiteen haastateltavaa. Henkilökunnan avustuksella 

ja lähettämieni tekstien välityksellä kvalifioitiin haastatteluihin kolme päivätoimintayksi-

kön asiakasta. Haastateltavien oli oltava kykeneviä osallistumaan haastatteluun ja heil-

lä oli oltava aito halu osallistua. 

 

Ikääntyneiden haastattelemisen ohella pohdin myös työntekijöiden ja asiakkaiden lä-

heisten näkemyksen selvittämistä. Työntekijänäkökulma karsiutui pois, koska asiakas-

kokemuksen tutkiminen oli opinnäytetyön tarkoituksen kannalta arvokkaampaa. Lä-

heisnäkökulman nostaminen olisi ollut perusteltua, jos tutkielma olisi sijoittunut kohtee-

seen, jossa ikääntyneet olisivat olleet liian huonokuntoisia luotettavan haastattelun suo-

rittamiseksi. Mielenkiintoinen vaihtoehto olisi ollut selvittää sekä asiakkaiden että työn-

tekijöiden näkemystä smalltalkin yhteydestä onnellisuuteen, mutta ajallisesti ja opinto-

pisteisiin nähden tämä vaikutti työläältä. 

  

7.2 Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu 

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun joustavuuden vuoksi. Kysymyksen 

voi toistaa, ilmauksia voi selventää ja tiettyyn teemaan voi palata (Tuomi – Sarajärvi 

2013: 73), mikä on tärkeää, sillä monella päivätoimintayksikön asiakkaalla voi olla 
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muistisairaus. Lievässä vaiheessa oleva muistisairaus ei estä haastattelun suorittamis-

ta, sillä lievästi muistisairas kykenee kertomaan kokemuksistaan, kun kysymykset ovat 

ymmärrettäviä (Kohdaten 2013: 8).  

 

Laadullisen tutkimuksen muut yleiset aineistonkeruumenetelmät ovat kysely, havain-

nointi ja dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi – Sarajärvi: 2013: 71). Kysely olisi niin 

ikään mahdollistanut kysymysten pilkkomisen haastattelukohderyhmän huomioivaan 

ymmärrettävään muotoon, mutta kyselyssä olisi menetetty haastattelun joustavuus.  

Havainnointi karsiutui pois, koska tällöin oltaisiin liian paljon havainnoitsijan kokemuk-

sen varassa toisen onnellisuuden tulkinnassa. Asiakasdokumenttien käyttäminen tie-

don muodostamisen pohjana olisi ollut byrokraattisesti ja ajallisesti hankalaa.        

 

Haastattelumetodiksi valitsin avointa haastattelua lähestyvän teemahaastattelun, koska 

mielestäni tämä tuki parhaiten opinnäytetyöni tarkoitusta ja kontekstia. Muut yleisesti 

käytetyt haastattelutavat ovat lomakehaastattelu ja syvähaastattelu. Teemahaastatte-

lua eli puolistrukturoitua haastattelua voi pitää lomakehaastattelun ja syvähaastattelun 

välimuotona – haastattelut voi suorittaa sanasta sanaan samanlaisina tietyssä järjes-

tyksessä, mutta myös vaihtelu on mahdollista haastatteluiden välillä, jolloin lähestytään 

avointa haastattelua. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 74-77.)  

 

Teemahaastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkenta-

vien kysymysten muodossa. Haastattelumuodossa pyritään löytämään merkityksellisiä 

vastauksia tutkimuksen hypoteesin mukaisesti. Käsitellyt teemat perustuvat tutkittavas-

ta ilmiöstä jo etukäteen tiedettyyn. Teemahaastattelussa oletetaan, että haastatellut 

ymmärtävät viitekehyksen samalla kuin tutkija. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 74-77.) Usei-

den tutkijoiden mukaan onnellisuus-viitekehyksestä on universaali ymmärrys tai mah-

dolliset erot ovat korkeintaan kulttuurien välisiä (Saari 2011: 38). Smalltalk-

viitekehyksen suomensin haastattelutilanteessa rupatteluksi muistisairausmahdollisuu-

den takia. Oletettavasti rupattelusta on onnellisuuden tapainen yleinen ymmärrys, mut-

ta smalltalkin sisältöjen ymmärrys voi vaihdella.  

 

Pohjateoriassa olin muodostanut riittävän kattavan kuvan onnellisuudesta ja smalltal-

kista, mikä ohjasi haastattelujen teemojen syntymistä. Smalltalk oli tiedonantajille vie-

ras sana, joka vaikutti vaikeasti ymmärrettävältä. Haastatteluissa korvasin termin joh-

donmukaisesti suomenkielisellä rupattelu-sanalla ymmärrettävyyden turvaamiseksi 

(lisää kappaleessa 10.2 Luotettavuus). Valitsin ensimmäiseksi teemaksi avoimesti ru-
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pattelun merkitysten pohtimisen. Seuraava teema oli tutkielman avainajatuksen mukai-

nen rupattelusta seuraavien tunteiden erittely. Halusin myös selvittää, millainen on 

haastateltavan persoonallinen taipumus rupatteluun, koska tämä voi vaikuttaa aiheesta 

annettuihin arvioihin. Lopuksi halusin selvittää rupattelun ja toiminnan suhdetta päivä-

toimintayksikön arjen rakentumisessa, koska uskoin vertailun mahdollistavan rupatte-

lun merkityksen suhteellistamista. Moni asiakas kokee toimintatuokiot tärkeimmäksi 

sisällöksi päivätoiminnassa.  

 

Sovin haastatteluajankohdat yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Suoritin haastattelut 

yksilöllisesti rauhallisessa tilassa. Tallensin haastattelut ääninauhoitteelle, ja litteroin 

tallenteen tekstimuotoon parin päivän sisällä haastattelusta. 

 

7.3 Aineiston analyysi 

 

Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi teoriaohjaavan sisällönanalyysin luontevuuden 

vuoksi. Pohdin melko paljon valintaa aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan analyysimallin 

välillä. Tutkielmani onnellisuuskäsitys edustaa Daniel M. Haybronin (2013) onnellisuus-

teoriaa ja laajemmin uuden onnellisuustutkimuksen onnellisuuskäsitystä, jolloin en voi-

nut sulkea pois näiden vaikutusta analyysin kirjoittamisprosessiin. Teoriaohjaavassa 

mallissa yhdistyy vahva tavoite haastateltavien näkemyksen esiintuomiseen ja mahdol-

lisesti väistämätön teorian vaikutus tutkijan ajatusrakenteisiin (Tuomi – Sarajärvi 2013: 

96-97). 

 

Yleisesti sisällönanalyysia voi pitää sekä yksittäisenä metodina että teoreettisena ke-

hyksenä, joka voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Analyysi-

malli jakaantuu aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin, joista 

kaksi ensimmäistä ovat yleisiä ihmistieteissä ja jälkimmäinen on yleinen luonnontie-

teessä. Yhteistä on aineiston teemoittelu, jossa on kyse laadullisen aineiston pilkkomi-

sesta ja ryhmittelystä eri aihepiirien mukaan. Teemoittelun myötä aineiston sisältöä on 

mahdollista vertailla joko samanlaisuutta tai erilaisuutta painottaen. (Tuomi – Sarajärvi 

2013: 91, 93, 97.) 

 

Sisällönanalyysin voi jakaa karkeasti neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaihees-

sa päätetään, mikä aineistossa on kiinnostavaa, ja pysytään päätöksessä. Toisessa 

vaiheessa aineistoa tarkastellaan merkiten kaikki kiinnostava erilleen, ja jätetään kaikki 

aiheeseen kuulumaton pois. Kolmanneksi jäljelle jäävä aineisto käsitellään esimerkiksi 
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luokitelun, teemoittelun tai tyypittelyn välityksellä. Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. 

(Tuomi – Sarajärvi 2013: 92.) 

  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi pyrkii muodostamaan teoreettisen kokonaisuuden 

aineiston pohjalta tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. Olennaista on, että analyysiyk-

siköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Aikaisemmin aiheesta tutkitulla tiedolla 

ei ole vaikutusta analyysin lopputulokseen – muuten analyysi ei ole aineistolähtöistä. 

On kuitenkin epävarmaa, voidaanko tutkijan ennakkokäsityksiä poistaa siten, että tie-

donantajien näkemys kuuluu puhtaana. Erään argumentin mukaan objektiivisia havain-

toja ei ole olemassa, vaan käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tut-

kijan asettamia ja vaikuttavat siten tuloksiin. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 95-96.) 

 

Teoriaohjaavassa analyysissa tunnustetaan teoreettisten kytkentöjen olemassaolo. 

Analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan, mutta siinä on tunnistettavissa aikaisemman 

tiedon vaikutus. Teoria rooli on toimia apuvälineenä. Analyysi toteutetaan aineistoläh-

töisesti, mutta lopputuloksessa kuuluu teoriaosassa määritellyt kuvaukset ilmiöstä. Ky-

se on uusien ajatusurien luomisesta jo tiedetyn tiedon päälle. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 

96-97.) 

 

Vaikka sisällönanalyysin voi jakaa neljään eri vaiheeseen, voivat vaiheet tapahtua osit-

tain lomittain: aloitin aineiston analyysin jo heti haastattelujen jälkeen muistiinpanojen 

tekemisen muodossa. Koska olin suorittanut aineistonkeruuni teemahaastatteluilla, oli 

aineiston pilkkominen suhteellisen helppoa etukäteen mietittyjen teemojen runkoon. 

Koostin tuloksia haastateltavien näkemysten mukaisesti samankaltaisuutta etsien. Lo-

puksi johtopäätöksissä toin esiin mahdollista yhteyttä Haybronin (2013) onnellisuusteo-

riaan ja uuden onnellisuustutkimuksen onnellisuuskäsitykseen.  

 

8 Opinnäytetyön tulokset 

 

Luvussa esittelen haastatteluiden tulokset. Rupattelu nähtiin merkittävänä positiivisia 

hetkellisiä tunteita ja ihmissuhteita vahvistavana asiana. Haastateltavat olivat ulospäin 

suuntautuneita ja suhtautuivat luontevasti rupatteluun. Rupattelun rooli verrattuna toi-

minnan rooliin positiivisten tunteiden synnyttäjänä päivätoimintayksikössä jakoi näke-

myksiä. 
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8.1 Avoin näkökulma: merkittävää ihmissuhteiden kehittymisessä ja tiivistymisessä 

 

Yleisesti haastatellut mielsivät rupattelun merkittäväksi ja hyödylliseksi osaksi asiakkai-

den keskinäisiä sekä asiakkaiden ja henkilökunnan välisiä suhteita päivätoiminnassa. 

Rupattelu nähtiin ystävyyden muodostumisen kannalta tärkeäksi.  

 

”Kyllä mää oon sitä mieltä että sillä on iso merkitys.” 

 

”…se tulee ihmisellä hirveen pitkäks aika ja muuta jos ihminen heittäytyy yksinäisyy-

teen. Niin sellainen henkilö se tulee hyvin äkkiä semmoseks… niin kuin surkumieliseks. 

Ettei oo hyvä olla. Että se rupattelu on ihmisille erittäin tärkeetä.” 

 

”Sanosin vaan, että kyllä minä oon sitä mieltä, että hyötyä on (rupattelusta). Että ihmi-

sen pittää olla jollain tavalla avautuvainen niin ylös kuin alaskin päin vähäsen -- Siitä on 

hyötyä ihan kaikenlaisissa tilanteissa! – Ja kyllä se sitten paljon vaikuttaa se rupattelu 

että puhuu sitten vähän mukavamminkin kuin että on vaan pelkkää saarnaamista.” 

 

Rupattelu koettiin olennaiseksi ihmissuhteen rakentumisen kannalta.  

 

”Se on merkittävä…  se on merkittävä asia vaikka sitä luulis että siinä sitä pöristään 

mutta siitä se muodostuu suhde.” 

 

”No siitähä se (rupattelusta) sitte oikeestaa taitaa se ystävyys niiku tullakkii.”  

 

”Onhan sillä (rupattelulla) iso merkitys. Se on ensimmäisiä tekijöitä. Jos tuota sit suhde 

jollain tavalla niinku säilyy hengissä. Ja sitten siinä vähän heittää huulta mitä on, onko 

sattunut tapahtumaan jotain erikoista. Ja siitä kertoilee ja sitten sanoo että: ”No näh-

rään taas!” Sehän on… kohteliasta se semmonen.”  

 

Vaikka rupattelua pidettiin tärkeänä ihmissuhteen muodostumisessa, haastattelujen 

perusteella rupattelua on tutustumisvaiheen jälkeen enemmän kuin tutustumisvaihees-

sa. Erityisesti läheisten päivätoimintakävijöiden kanssa voidaan rupatella monipuolises-

ti eri asioista. 
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”No ei sitä kai nyt heti piä ruveta humoristiseks. Pitää sitä vähän aikaa kattella ja tutkis-

kella ja kuunnella minkälaista sieltä tulee. Ja sen mukaan mitenkä tuntuu menevän 

lähemmäks ajatukset kummallakin.” 

 

”Katoku sit ku sit ku tullaan niiku tutuiksi niin sitten rupatellaan.” 

 

”Niin, onhan se (rupattelukokemus) tietysti vähän erilainen ku nää on ihan vieraita ih-

misii ku läheiset, mutta kumminkin…  Kun mä näitten kanssa juttelen, niin nää määrätyt 

ihmiset, niin jutellaan ihan monistakii asioista.” 

 

Eräälle haastatelluista muistui voimakkaasti mieleen äidin kanssa jaetut rupatteluhetket 

lapsuudessa. Seuraavan lainauksen ohessa kyseinen haastateltava toisti muutaman 

kerran ”äiti ja poika” -lausetta painokkaasti. Kun haastateltavalta kysyttiin, miltä äidin 

kanssa lapsuudessa jaetut rupatteluhetket tuntuivat, haastateltava herkistyi itkemään 

sanoen, että tällä oli hyvä äiti. Reaktiossa kuvastui kyseisiin rupattelutilanteisiin liitetty 

vahva positiivinen merkitys.  

 

”…äitini se ku mä tulin esimerkiksi niin se saatto yheksän aikaan mulla iltasin niin nel-

jään saakka puhua. --  Niin äiti sano sillo ”Et kyllä täs nyt ollaa luapatettu (rupateltu) ja 

laskettu ja mennään nukkumaan. -- Puhuttiin ummet ja lammet. -- Siinä puhuttiin niiku 

mitä… mitä kuuluu?” 

 

8.2 Tiedostettu tunne positiivinen ja hetkellinen  

 

Haastattelujen perusteella rupattelusta päivätoiminnassa voi seurata tunne, joka on 

joko rupattelua edeltänyt tai tätä parempi. Tunteeseen voi sisältyä ainakin yhteenkuu-

luvuutta ja virkistymistä, ja ajallisesti tunne on vähintään hetkellinen. Mahdollisuutta 

negatiiviseen tunneseuraukseen ei tunnistettu. 

 

Seuraavan lainauksen edellä haastateltavalta kysyttiin, miltä rupattelu tuntuu päivätoi-

minnassa?   

 

”Hyvältä. Sehän on kauheen kiva et ne kysyy, et mites sul on menny, mitäs sä oot tou-

hunnu ja mitä sulle kuuluu? Ja jokaista ne jututtaa ja käy läpi jokaisen. Käydään ihan, 

kysellään nää kuulumiset. Se on hirveen hyvä. Ollaan niiku yhteydessä. -- Onhan se 

(yhteys rupattelun ja yhteenkuuluvuuden välillä). Onhan se. SIllo ku päästään niiku 
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keskenään jutteleen ja muuta. Ja toinen puhuu murheistaan ja toinen ottaa kantaa. Ja 

sillä lailla niiku mennään.” 

 

”Että se rupattelu on ihmisille erittäin tärkeetä. Pystytään juttelee keskenään.” 

 

Erään haastatellun mukaan rupattelu päivätoiminnassa ei huononna mielialaa. Kysei-

nen haastateltu ei avannut seuraavia lainauksia tarkemmin tunnekokemusta. 

   

”Ei se ainakaan huonompi ole.” (Kysyttäessä mielialasta muiden asiakkaiden kanssa 

jaetun rupatteluhetken jälkeen.) 

 

”Ei se huonompi ole.” (Kysyttäessä mielialasta henkilökunnan kanssa jaetun rupattelu-

hetken jälkeen.)  

 

Rupattelua seuraava tunne on vähintään hetkellinen.   

  

”Se (rupattelua seuraava tunne) on aina vaan sen kertainen juttu ja hyvä on. Me käy-

dään siinä läpi ne asiat ja se jää sitten siihen taas.” 

 

Seuraavan haastatellun kommentti voi viitata, että tunne voi jatkua hetkellistä koke-

musta pidempäänkin, mutta kommentti ei edusta vahvaa näkemystä. Lainausta ennen 

haastateltavalta kysyttiin, onko tunnekokemuksen jatkuminen mahdollista vielä kotona 

tai seuraavana päivänä. 

 

”No kyllä siinä voi olla.” 

 

Päivätoiminnassa voi saada virkistymistä, jolla voi olla yhteys rupatteluun. Tämä kuvas-

tuu seuraavissa kahdessa lainauksessa. Haastateltavalta kysyttiin, voiko läheisten ja 

päivätoiminnassa olevien ihmisten kanssa jaetusta rupattelusta seurata erilainen tun-

nekokemus?  

 

”Erilaista siinä mielessä että omaiset tuntee tarkkaan, mutta sitten kun tulee tälläseen 

uuteen ympäristöön niin sehä on kaikki uutta.. Ja vaimonikii on sanonut että tulen ikään 

kuin virkistäytyneenä täältä kotiin!” 

 

Haastateltavalta kysyttiin tämän jälkeen, vaikuttaako rupattelu virkistyneeseen oloon? 
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”Kyllä se vaikuttaa. Ei siitä mihinkään pääse. Kyllä se näin on. Hyvä on että aktiivisesti 

keskustelevatkin kaikenlaisista.” 

 

Haastattelujen mukaan päivätoiminnassa tapahtuvaan rupatteluun liittyy positiiviset 

puheenaiheet, mikä voi ruokkia positiivisen mielialan kehittymistä.   

 

”Ei mitään negat… Me puhutaan vaan kivoja asioita. Ei oo mitään negatiivista keske-

nään. Nää henkilöt on kauheen kivoja täällä. Ne ystävällisii, toverillisii. Niiku oltas van-

hoja tuttuja. Kyllä me tietysti omalla lailla ollaan tultuki tutuiks ku samat ihmiset käy 

täällä, niin tullaankin tutuiksi. Että ihan kivahan se on ollu jutella heidän kanssaan. -- Ei 

milloinkaan oo mennyt sillai että oltais eri mieltä. Että aina ollaan positiivisia kes-

kenämme kun puhutaan asioista ja käydään läpi niitä.” 

 

”Sehä tekee ihmisen yleensä hyvälle mielelle, jos kuulee jotain sellasta hyvää sanotta-

vaa tai iloista jotakii tai tommosta. -- Se ihmisen mieli, se aika vähästä tulee kummikii 

semmonen hyvä mieli.” 

 

Toisaalta seuraava lainaus voi antaa viitettä, että rupatteluun voi sisältyä positiivisten 

puheenaiheiden lisäksi myös muunlaisia puheenaiheita.  

 

”Ja siinä (rupattelussa) voi kertoo tosiaan ilot ja surut. -- Ja toinen puhuu murheistaan 

ja toinen ottaa kantaa. -- Kuka rupattelee mistäkin asiasta. Kuka huolistaan, kuka 

muusta.” 

 

Päivätoimintayksikön henkilökunnan arvioitiin olevan poikkeuksetta rupattelevaa ja 

vuorovaikutukseen rohkaisevaa. Tämän koettiin johtavan positiivisiin ja yhteisöllisyyttä 

vahvistaviin tunteisiin.  

 

”Täällä on minun mielestä tavattoman miellyttävää (rupattelun myötä) tämä henkilökun-

ta minkä kanssa joutuu tekemisiin.” 

 

”Sitten nämä (päivätoiminnan työntekijät) saa juttelemaan sitten tuota semmosiakin 

jotka ei muuten näytä olevan niin hirveen puheliaitakaan. Ja sehän tekee hyvää ihmi-

selle että tulee just tätä keskinäistä.” 
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”Aamullakii enne ku myö mennää aamupuurolle ni nehä (päivätoiminnan työntekijät) 

siellä kaikki juttelevat. Jokaiselta kysyvät että mitä kuuluu ja miten on mennyt viikko ja 

päivät ja kaikki? Et ne käydään niiku läpi kaikki ja ihmiset kertoo sitte, mitä on viikol… 

vaik käyn kerra viikkoo ja toiset käy kaks-kolme kertaa viikkoo ja sit ain kertoovat, mitä 

on touhunnu sil aikaa ja muuta. -- Sehän on kauheen kiva et ne kysyy, et mites sul on 

menny, mitäs sä oot touhunnu ja mitä sulle kuuluu? Ja jokaista ne jututtaa ja käy läpi 

jokaisen. Käydään ihan, kysellään nää kuulumiset. Se on hirveen hyvä. Ollaan niiku 

yhteydessä.” 

 

8.3 Persoonallinen taipumus rupatteluun 

 

Haastateltavat kokivat rupattelun itselleen luontevaksi tavaksi toimia ja omaa persoo-

nallista käyttäytymistä vahvistavaksi toiminnaksi, mikä voi vaikuttaa aiheesta annettui-

hin arvioihin. Haastatteluihin valikoituneet olivat varttuneet Itä-Suomessa, ja jokainen 

toi tämän esiin rupatteluaan selittävänä tekijänä. Itäsuomalaisuuteen on perinteisesti 

liitetty puheliaisuus. 

 

”Joo minä oon savolainen…” (Erään haastatellun ensimmäinen lause haastattelun alet-

tua.)  

 

”Tuolla minä aika paljon kanssa paljon juttelen. Minä kun oon suulas savolainen. -- Mä 

oon sitä mieltä että kyllä savolaiset osaa haastella. -- Kyllä siellä tarina käy.” 

 

” Mää on tällänen vilkas karjalainen. -- Mä oon sellanen kato Karjalasta kato avoin 

tommonen niin…” 

 

Eräs haastatelluista selitti harjoittamaansa rupattelua – varttumisympäristönsä ohella – 

persoonallisuudellaan. 

 

”Ku mä oon sellainen puhelias ja vapaa ja rento. Ja nehän kiusaakin aina mua että sä 

kävisit vaikka ohjaajasta. -- Mä oon sellanen että mä en oo sulkeutunu että on se sitte 

ilosta tai surusta tai mitä tällästä ni mä voin se tuoda itse esille. Että jos mulla on surua 

ni mä tuon sen itse esille tai jos mul on iloa ni kerron senkii. -- Se on niiku mun luon-

teesee kuuluu sellanen. Et mä en oo sellanen et mä sulkeutuisin tai en kerro kenelle-

kään. Et se on kaukana minusta!” 
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Haastateltujen mukaan osa asiakkaista on osallistuu rupatteluun vähemmän kuin haas-

tateltavat itse  

 

”Joku ei puhu mittää.” 

 

”Niin, no, kyllä se sillä lailla on että ne on ne määrätyt henkilöt täällä jotka juttelee. Toi-

set ei juttele, ja jos kysyykin niin ne ei oo niiku sillä lailla… Ne on ne määrätyt henkilöt, 

jotka juttelee ja kertoo kans ja kyselevät kuulemisia. Et se on sellasta keskinäistä… Et 

se on ihan… et sillä lailla mennään.” 

 

Eräs haastateltu epäili, että rupattelusta seuraa positiivinen tunne myös ujolle ihmiselle. 

Kuitenkin kommentissa kuvastuu epävarma näkemys.  

 

”Mä luulen että on…” (positiivinen tunne ujolla rupattelun seurauksena).  

 

8.4 Rupattelu vai toiminta positiivisen kokemuksen takana? 

 

Halusin selvittää haastatelluilta, miten he näkevät päivän aikana olevat toimintatuokiot 

ja rupattelun suhteessa toisiinsa päivätoiminnassa syntyvän positiivisen kokemuksen 

takana? Vertaileminen mahdollistaa rupattelun merkityksen suhteellistamista, sillä moni 

asiakas mieltää toimintaosuudet päivätoiminnan tärkeimmäksi sisällöksi. Vastauksissa 

oli hieman vaihtelua.  

  

Seuraavassa lainauksessa viitataan myös muistelemiseen, jonka takana heijastuu 

vanhuuteen kuuluva eletyn elämän ja tehtyjen valintojen hyväksyminen.  

 

”No, se on se vuorovaikutus. Se on hyvä. Se on… Mä tykkään hirveesti näistä ja se 

vuorovaikutus se on todella hyvä. Niinku tämmönen yhteisjuttu niiku kaikissa. Ne kyse-

lee ja mä kerron kanssa, mitä kuuluu? Sitten käydään läpi kato ne saattaa kysellä kaik-

kee, mitä ennen oli jotakin tapahtumia ennen vanhaan kaikkia käydään niitä läpi ja 

muistellaan sitä ja… Ja erilaisia ohjelmia joissa käy… Hirveen monenlaista, aina ajan-

tasaista, mitä milloinkin. Käydään aina läpi näitä vuodenaikoja, niin käydään niitä läpi. 

Ja mitä ennen oli. Ja käydään porukalla läpi, kuka mitäkin muistaa. Katokku on vanhoja 

ihmisiä paljon niin paljon sellasia juttuja tulee esille nimiä vanhoista esineistä ja työta-

voista ja kaikista tämmösistä.”  

 



28 

  

Kysymyksenasettelu rupattelun vai ohjelman välisistä eroista positiivisen kokemuksen 

synnyttämisessä voi olla hieman keinotekoinen, koska nämä lomittuvat usein toisiinsa 

päivätoiminnan arjessa. Kysymyksenasettelun haasteet voivat kuvastua seuraavassa 

lainauksessa. Lainauksessa viitataan myös rupatteluun erityisesti läheisten päivätoi-

mintakävijöiden kanssa.  

 

”No se on millo mitenkii. Eipä siinä paljoo kahrestaan kato ku meil on aina ohjelmaa. 

On sekä tuolla että on aina ohjelmaa mutta että tuota… Aina jotakii. Yks rouva on tullu 

hyvinki tutuks että. Se on kato semmone yhteinen ohjelma. Että sellasia rupatteluja ei 

muuten tuu mutta kumminkin muuten ihan… Ja on tullu muutama tutuks ja… Me puhu-

taan niiku sairaudet ja kaikki puhutaan… Ja semmosta.”  

 

Eräs haastatelluista kertoi, että toiminnallinen tuokio menee rupattelun edelle positiivi-

sen päivätoimintakokemuksen syntymisessä, koska rupatteluhalukkuus tai -valmius eri 

asiakkailla vaihtelee.  

  

”No kyllä kai tuo tekeminen jossakin mielessä voi mennä edelle ku se rupatteleminen ei 

oo ihan tasasta. Siin on niin monenlaista. Ja sit on iso osa, joka ei sit rupattele ollen-

kaan. Kahtoo ja kuuntelee.” 

 

9 Johtopäätökset  

 

Tutkielmani antaa viitteitä, että smalltalk-tilanteilla, joissa ikääntynyt on mukana, voi 

olla yhteys tämän onnellisuuteen päivätoimintayksikössä. Kuitenkin koska smalltalkin 

merkityksellisyys on kontekstisidonnaista ja määritelmät tulkinnanvaraisia (Coupland 

2000: 1; Coupland 2000: 15), yhteys onnellisuuteen voi vaihdella tilanteiden ja ihmisten 

mukaan.  

 

Haastateltavien mukaan rupattelusta seuraa hetkellisiä positiivisia tunteita tai hetkellisiä 

tunteita, jotka eivät heikennä aiempaa mielialaa. Haastatellut eivät tunnistaneet mah-

dollisuutta negatiivisten tunteiden syntymiseen tai pidempään kuin korkeintaan seuraa-

vaan päivään jatkuvaan mielihyvän tunteeseen. Kun onnellisuutta tarkastellaan Hay-

bronin (2013: 19-20) kehittämän tunnetasoteorian valossa, rupattelun ja smalltalkin 

vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti hetkellisiin hyväksynnän tason emootioihin. Vaik-

ka kyseisten emootioiden merkitystä ei tule ylikorostaa, kuuluvat ne hyvään elämään 
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tuoden paljon iloa. Huolimatta tunnekeston ajallisesti lyhyestä vaikutuksesta smalltalk 

merkittävää myös laajassa mittakaavassa: pienistä arjen rupattelutilanteista voi olla 

helpompi rakentaa onnellisuutta kuin suurista elämän kysymyksistä käsin (Ojanen 

2014: 386-390).  

 

Toinen laajan mittakaavan onnellisuuteen liittyvä seikka on, että haastateltavat näkivät 

rupattelun merkityksen vahvana ihmissuhteiden syntymisessä ja kehittymisessä sekä 

päivätoiminnan yhteisöllisyyden muodostumisessa. Ihmissuhteet – perhe, ystävät, yh-

teisö – paaluttavat mitä suurimmassa määrin onnellisuutta. Kun on mahdollisuus puhua 

toiselle ihmiselle, kokee todennäköisesti enemmän positiivisia tunteita kuin yksin olles-

sa. (Haybron 2013:13, 68-70; Seligman 2008: 59-60, 81) Tällöin smalltalkilla voi olla 

vaikutusta myös Haybronin (2013: 22-24) tunnetasoteorian perustan muodostaviin virit-

tymisen tason emootioihin.  

 

Virittymisen tasoon liittyy turvallisuus, joka jakaantuu muun muassa ihmissuhteissa ja 

yhteisöissä koettuun sosiaaliseen turvallisuuteen. Jos ei ole ihmissuhteita tai yhteisöä, 

ei todennäköisesti koe sosiaalista turvallisuutta, mikä puolestaan heijastuu yleiseen 

turvallisuuteen. Helpoimpia teitä rakentaa ihmissuhdetta ja yhteisöllisyyttä – toisin sa-

noen turvallisuutta – on jutella toiselle ihmiselle. Rupattelu, ihmissuhteet ja yhteisölli-

syys liittyvät vahvasti toisiinsa. (Haybron 2013: 22-24, 56, 59-64; Malinowski1923: 313-

316; Seligman 2008: 59-60, 81.)  

 

Rupattelusta annettuihin arvioihin voi vaikuttaa haastateltavien mieluinen ja luonteva 

suhtautuminen rupatteluun – johtuu se sitten persoonallisuuden piirteistä tai kasvuym-

päristöstä. Koska haastatellut kokivat rupattelun persoonallisuudelleen luontevaksi toi-

mintatavaksi, voi rupattelu tukea haastatellun oman persoonallisen käytöksen toteutu-

mista, mikä puolestaan voi heijastua tämän onnellisuuteen (Mattila - Aarninsalo 2009: 

11-12).  

 

Kuitenkin haastatteluissa tuli ilmi, että päivätoimintayksikössä on asiakkaita, jotka eivät 

osallistu rupattelutilanteisiin. Syyt voivat olla moninaisia. Yhtäältä joku asiakas ei vält-

tämättä kykene tuottamaan puhetta. Toisaalta joku ei välttämättä pidä rupattelusta tai 

smalltalkista ainakaan vieraiden ihmisten kanssa (Nieminen 2007: 15, 24). Todennä-

köisesti joissakin tilanteissa rupattelu voi tuntua työläälle tai epämiellyttävälle kenelle 

tahansa (Coupland 2000: 14-15, 17). Työntekijältä tämä vaatii herkkyyttä tunnistaa 

erilaisia tilanteita ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tarjoamista. 
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Asiakaslähtöisyys smalltalk-tilanteessa voi tarkoittaa mahdollisuutta asiakkaan toimin-

takykyjen tai halun mukaiseen osallistumisen kokemukseen: haluanko osallistua vuo-

rovaikutustilanteeseen vai en (Haybron 2013: 54, 65-68; Näslindh-Ylispangar 2012: 20-

21, 156)? Kun rupattelutilanteeseen osallistuminen tai tilanteen ulkopuolelle jättäytymi-

nen lähtee henkilöstä itsestään, voi tämä tukea päätösvallan tunnetta omasta elämästä 

ja vaikuttaa omaan onnellisuuteensa (Ervasti – Saari 2011: 216; Ojanen 2014: 56, 57). 

Tilanteissa, joissa smalltalk on pienimuotoista ja nopeasti ohimenevää sananvaihtoa, 

päätösvallan kokeminen voi olla enemmän teoreettista kuin konkreettista.   

 

Haastatelujen tiedonantojen ja teorian perusteella parhaimmillaan smalltalk ja rupattelu 

voivat vaikuttaa turvallisuuteen, autonomiaan, ihmissuhteisiin, muiden arvostuksen 

kokemiseen, pieniin hyviin hetkiin ja toimintaan, jossa voi kokea lahjakkuutta ja merki-

tyksellisyyttä. Rupattelu voi ehkäistä ja hidastaa muistisairauden etenemistä. Smalltal-

killa voi olla yhteys hyveiden mukaiseen toimintaan, sillä molemmat jakavat saman 

primääritavoitteen: ihmisten yhteiselon mahdollistaminen (Haybron 2013: 54; Mattila - 

Aarninsalo 2009: 11-12; Kohdaten 2013: 3, 7-11; Ojanen 2014:  114, 388-390).  

 

Haastatteluissa ei tullut ilmi rupatteluun liitettyjä negatiivisia merkityksiä, mutta on silti 

mahdollista, että rupattelu ei välttämättä kaikissa tilanteissa vahvista ikääntyneen on-

nellisuutta. Tällöin perusteena käytetään smalltalkin merkityksen kontekstisidonnaisuu-

den tiedostamista tai yleisesti aiheeseen liitettyjä vähätteleviä merkityksiä (Coupland 

2000: 1, 3; Nieminen 2007: 13). 

 

Tutkielmani perusteella smalltalk-tilanteet voivat joissain tapauksissa vahvistaa päivä-

toimintayksikön asiakkaiden onnellisuutta eri tasoilla. Tällöin työelämäkokemuksiini 

pohjautuva lähtöoletukseni smalltalkin yhteydestä ikääntyneen onnellisuuteen voi pitää 

paikkansa.  

 

 

 

10 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkielmaan sisältyi monenlaisia eettisiä ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka 

täytyi ottaa huomioon prosessin aikana. Hyvän, luotettavan ja uskottavan tutkimuksen 
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tärkeimpiä piirteitä on sisäinen johdonmukaisuus ja eettinen kestävyys (Tuomi – Sara-

järvi 2013: 127, 132). 

 

10.1 Eettisyys 

 

Eettisyys voidaan saavuttaa noudattamalla hyviä tieteellisiä käytäntöjä (Tuomi – Sara-

järvi 2013:132):  

 

1. Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja kuten re-

hellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta 

2. sovelletaan kriteerien mukaisia menetelmiä ja eettisesti kestäviä käytäntöjä 

3. tunnustetaan muiden tutkijoiden työ 

4. suunnittelu, toteutus ja raportointi tapahtuvat tieteellisen tiedon vaatimusten 

mukaisesti  

5. hankitaan tutkimusluvat  

6. selvitetään oikeudet, vastuut, periaatteet ja velvollisuudet on kaikille osapuolille 

7. huomioidaan  tietosuoja. 

 

Lisäksi tieteellisiin käytäntöihin kuuluu avoimuus rahoituslähteistä ja sidonnaisuuksista, 

tutkijan esteellisyyden huomiointi ja hyvä talous- ja henkilöstöhallinto. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012-2014.)  

 

Haastattelujen suorittamisessa oli tärkeämpää huolehtia haastateltavan oikeuksien ja 

hyvinvoinnin toteutumisesta kuin oman tiedonjanon tyydyttymisestä (Tuomi – Sarajärvi 

2013: 131). Haastateltava oli ensisijaisesti päivätoiminnan asiakas, jolla oli omat kun-

toutumisen tavoitteensa, ja vasta toissijaisesti opinnäytetyöhöni osallistuja. Etukäteen 

jaetuissa tiedotteessa ja suostumuslomakkeessa (Liite 1 ja 2) kerrottiin kattavasti in-

formaatiota opinnäytetyön taustasta, tarkoituksesta, osallistumisen vapaaehtoisuudes-

ta, tietojen käsittelytavasta, anonymiteetista ja luottamuksellisuudesta.  

 

Käyttämäni teema- eli puolistukturoitu haastattelumalli sisälsi vapaan keskustelun ele-

menttejä, mikä tarkoitti etukäteen vaikeasti ennakoitavia eettisiä ongelmia (Tuomi – 

Sarajärvi 2013: 125). Haastateltavien aloitteesta haastatteluissa tallentui tutkielman 

aiheeseen kuulumatonta yksityis- ja tunnistetietoja. Litterointivaiheessa en litteroinut 

näitä tietoja turvatakseni haastateltavien yksityisyydensuojaa. Haastattelutallenteet 

poistin kokonaan tiedostoista parin päivän sisällä aineistonkeruusta, kun olin saanut 
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tallenteet litteroituun muotoon. Tutkielman aiheeseen liittyvässä litteroinnissa poistin 

kaikki tunnistetiedot. Opinnäytetyön valmistuttua poistan myös litteroinnit ja jäljellä tun-

nistelomakkeet.  

 

Haastattelujen vapaan keskustelun piirteet ja osittainen ennakoimattomuus ilmeni 

omassa käyttäytymisessäni harkittuna varovaisuutena kohtaamisessa ja teemoja käsit-

telyssä. Minulla ei ollut tietoa haastateltavien syistä osallistua päivätoimintaan tai haas-

tateltavien aiemmasta elämäntarinasta. Koska tutkielmassani tarkastellaan onnellisuut-

ta, johon voi sisältyä myös syvällisiä elämän pohdintoja, erääseen haastatteluun sisäl-

tyi herkkiä piirteitä. Herkkyys todentui haastateltavan muistellessa rupattelun merkitystä 

tämän äitisuhteessa, mikä vaati minulta haastattelijana erityisen sensitiivistä otetta.  

   

10.2 Luotettavuus 

  

Laadullisen tutkimuksen perinteessä on vaihtelevia käsityksiä tutkimuksen luotettavuu-

desta. Voidaan kuitenkin määrittää yleisiä ohjeita, joiden huomiointi kuuluu kestävään 

ja uskottavaan tutkimukseen. On tärkeää huomioida sisäinen johdonmukaisuus ja esi-

teltyjen seikkojen suhteellisuus toisiinsa. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 134,140.) 

 

Tutkimuksessa tulee selvitä, mitä on tutkimassa ja miksi? Lisäksi tule tuoda esiin tutki-

jan omat sitoumukset – miksi aihe on tärkeä, mitä on oletettu ja miten näkemykset ovat 

muuttuneet tutkimusprosessin aikana (Luku 2). Aineistonkeruu pitää selvittää sekä me-

netelmänä ja tekniikkana että erityispiirteineen, haasteineen ja muine merkityksellisine 

seikkoineen (Luku 7). Samassa kappaleessa esittelen myös aineiston analyysimuodon. 

Lisäksi on tuotava näkyväksi tiedonantajien valintaan liittyvät seikat ja tutkijan suhde 

näihin tiedonantajiin sekä tutkimuksen aikataulu ja raportointi. Lopuksi kerrotaan, miksi 

tutkimus on luotettava? (Tuomi – Sarajärvi 2013: 140-141.) 

 

Tutkielman tiedonantajat valikoitiin päivätoimintayksikön henkilökunnan toimesta siten, 

että haastattelumahdollisuutta tarjottiin asiakkaille, jotka ovat kykeneviä osallistumaan 

haastatteluun. Jäi tiedonantajien päätettäväksi, mikäli tämä on halukas olemaan muka-

na tiedonkeruussa. Suurin osa päivätoimintayksikön osallistujista on naisia, joten en 

pyrkinyt sukupuolisesti tasaiseen tiedonantajien joukkoon – tärkeämpää oli kykenevyys 

ja halu osallistua. Pyrkimys kolmesta viiteen tiedonantajaan vaikutti realistiselta niin 

asiakaskunnan, aikataulujen kuin opintopisteiden näkökulmista, ja lopulta haastattelui-

hin päätyi kolme päivätoiminnan asiakasta. Eräs haastateltava osoittautui tutuksi asi-
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akkaaksi ensimmäisen vuoden harjoittelujaksolta, mutta tämä ei muistanut minua tava-

tessamme haastattelun merkeissä. Muut haastateltavat eivät olleet tuttuja etukäteen.   

 

Opinnäytetyö toteutui kevään 2014 ja kesän 2015 välillä. Aloitin tutkielman alustavan 

tiedonkeruun ja kirjoittamisen jo opinnäytetyön ideapaperivaiheessa huhtikuussa 2014. 

Kyseisen vuoden kesällä ja syksyllä jatkoin teoriaosuuden keräämistä ja kirjoittamista. 

Loppuvuodesta 2014 sain päivätoimintayksikön yhteistyökumppanikseni, jonka jälkeen 

koostin tutkimussuunnitelman ja tutkimuslupahakemuksen. Tutkimuslupahakemus hy-

väksyttiin keväällä 2015, jolloin pääsin suorittamaan haastatteluja. Suoritin tutkielman 

loppuun samaisen vuoden keväällä ja kesällä.  

 

Olen pyrkinyt raportoimaan tarkasti opinnäytetyöprosessiin liittyviä seikkoja. Ideapape-

rivaiheesta lähtien olen kirjoittanut oppimispäiväkirjaa tutkielman etenemisestä, mitä 

olen hyödyntänyt lopullisen tutkielman raportoinnissa. Jouduin jättämään melko paljon 

pois haastattelujen sisällöstä, koska sisältö ei vastannut opinnäytetyön tarkoitusta tai 

etiikkaa. Lopullista analyysia olen verrannut haastatteluiden pohjalta kirjoitettuihin litte-

rointeihin tulosten ja johtopäätösten paikkansapitävyyden varmistamiseksi. 

 

Tutkielman luotettavuuteen liittyy haasteita. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei ole 

tarkoituksena pyrkiä yleistettävyyteen, voi tutkielmani olla aineistoltaan niukka. Tällöin 

ongelmaksi saattaa muodostua, kertooko tutkielma ylipäätään mitään tutkittavasta ilmi-

östä (Tuomi – Sarajärvi 2013: 74)? Koska opinnäytetyö perustuu käytännön harjoittelu-

huomiolleni smalltalkin sijasta osana asiakkaan kanssa käytävää vuorovaikutusta päi-

vätoiminnassa, on uhkana, että pyrin saamaan huomiolleni vahvistusta ilman todellista 

näyttöä tai teoriapohjaa. Haastatteluun valikoituneet ihmiset saattoivat myös olla kes-

kimääräistä aktiivisempia rupattelemaan, mikä saattaa vaikuttaa tutkielman tuloksiin. 

Suurempi luotettavuus olisi saavutettu tutkielmalla tai tutkimuksella, jossa olisi ollut 

suurempi tiedonantajien joukko tai syvällisemmin porautuvat haastattelut.  

 

Valintani käyttää smalltalkin sijaan rupattelu-termiä haastatteluissa voi vaikuttaa luotet-

tavuuteen. Näen termit joko riittävän samansisältöisinä tai täysin samansisältöisiä huo-

lellisen termeihin perehtymisen jälkeen. Yleensä käytetyt käännökset, kuten rupattelu, 

juttelu tai jutustelu, sisältävät samoja elementtejä kuin smalltalk, ja termejä käytetään 

toistensa synonyymeina erilaisissa Internet-sanakirjoissa. Teoriakirjallisuuden mukaan 

smalltalkia voi käydä sekä pinnallisista että merkityksellisistä aiheista ja raja syvälliseen 

keskusteluun epäselvä (Holmes 2000: 47; Malinowski 1923: 314; Tracy – Naughton 
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2000: 64, 67). Erilaisten vuorovaikutusmuotojen määrittely on tulkinnanvaraista (Coup-

land 2000: 1), jolloin valintaani rupattelu-termin käytöstä on löydettävissä sekä puolta-

via että vasta-argumentteja. 

 

Luotettavuutta voi heikentää monenlaiset tulkinnat sekä onnellisuudesta että smalltal-

kista. Ilmiöinä kumpikaan ei ole yksiselitteinen tieteessä tai arkikielessä ja kumpikin voi 

sisältää arvolatautuneisuutta. Haaste on myös, missä määrin pystyn näennäisesti puo-

lueettomana arviojana kuvaamaan toisen ihmisen onnellisuuteen – toisin sanoen suu-

relta osin subjektiiviseen kokemukseen – vaikuttavia tekijöitä?  

 

Luottamusta vahvistaa pyrkimykseni huolellisuuteen, perustelevuuteen, objektiivisuu-

teen, kriittisyyteen ja reflektioon. Olen tiedostanut intressini tehdä opinnäytetyötä ja 

huomioinut, että erityisesti ihmistieteisiin liittyvään tietoon sisältyy objektiivisuuden vaa-

teesta huolimatta tulkinnallisuutta ja näkökulmaisuutta (Ronkainen, Pehkonen, Lind-

blom-Ylänne, Paavilainen 2011: 11-14). Olen perustellut ratkaisuni ja toiminut tarkasti 

ja huolellisesti prosessin aikana.  

 

11 Pohdintaa 

 

Opinnäytetyön tekemisen aikana heräsi muutamia pohdinnan aiheita. Nämä liittyvät 

haastatteluiden suorittamiseen ja käytettyihin termeihin, tulosten hyödynnettävyyteen, 

mielenkiintoisiin jatkotutkimusaiheisiin ja yleiseen pohdintaan.    

 

 

 

 

11.1 Suoritetut haastattelut   

 

Tutkielmani olisi voinut hyötyä, jos olisin haastatellut päivätoimintayksikön asiakkaiden 

lisäksi työntekijöitä. Minun olisi ollut mahdollista käyttää työntekijähaastatteluissa small-

talk-termiä johdonmukaisesti eikä olisi tarvinnut kiinnittää huomiota haastateltavien 

mahdolliseen muistisairauteen tai muuhun päivätoiminnan asiakkuuden syyhyn, jotka 

saattoivat vaikuttaa haastatteluun. Työntekijänäkökulman toinen etu liittyy työntekijöi-

den ammattiosaamiseen: oman työn reflektointiin ja asiakkaiden hyvän pohtimiseen. 
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Päivätoimintayksikön työntekijöitä haastateltaessa olisin voinut saada toteutuneita eri-

tellympiä näkemyksiä.  

 

Valitsin tietoisesti asiakkaiden haastattelemiseen parista syystä. Päivätoimintayksikös-

sä työtä tehdään asiakkaita varten, jolloin asiakaskokemuksen selvittäminen on toimin-

nan perustelun kannalta tärkeää. Lisäksi koska mahdollista onnellisuuden ja smalltalkin 

yhteyttä vanhuudessa ei ole tietojeni mukaan aiemmin tutkittu, oli tärkeää fokusoida 

näkökulma tutkielman kohteena olevan ikäryhmän edustajiin.  

 

11.2 Hyödynnettävyys ja jatkotutkimus 

 

Tutkielmani tuloksia voidaan hyödyntää pohdittaessa tutkielman kohteena päivätoimin-

tayksikön käytäntöjä. Vähäisen aiemman aiheeseen liittyvän tutkimuksen ja opinnäyte-

työni keveyden takia aihe vaatii jatkotutkimusta muun vanhustyön tai sosiaalialan teh-

tävien kannalta.  

 

Päivätoimintayksikön henkilökunnalle voi olla hyötyä asiakkaiden kanssa rupattelusta 

ja asiakkaiden saattamisesta rupattelutilanteisiin. Tutkielman analyysin mukaan small-

talk voi vaikuttaa vahvistavasti ikääntyneen onnellisuuteen. Asiakkaiden välinen onnis-

tunut rupattelu voi olla erityisesti vertaistuen saamisen näkökulmasta tärkeää. Työnte-

kijä voi saavuttaa vuorovaikutusmuodon avulla erilaisia kanssakäymiseen liittyviä ta-

voitteita rennosta ilmapiiristä syvällisempiin keskusteluaiheisiin siirtymiseen. (Nieminen 

2007: 13; Tracy – Naughton 2000: 63,65.)  

 

Opinnäytetyötäni voidaan hyödyntää arvioitaessa jatkotutkimusaiheita. Jatkotutkimuk-

sessa olisi kiinnostavaa laajentaa näkökulmaa ikääntyneiden päivätoimintayksiköstä 

muihin vanhustyön ja sosiaalialan tehtäviin. Millainen rooli smalltalkilla voi olla esimer-

kiksi ikääntyneiden sosiaaliohjaajan tehtävissä, nuorisotyössä tai palveluohjauksessa? 

Entä miten smalltalk voi toimia resurssina sosiaalialan työtä tehtäessä?    

 

Sattumalta tutkielmaani kvalifioituneet kolme haastateltavaa olivat sekä varttuneet Itä-

Suomessa että puheliaita oman kuvauksensa mukaan. Jos eri maiden välillä nähdään 

eroja vuorovaikutuksessa (Jaworski 2000: 114; Malinowski 1923: 314), voisiko eroja 

olla myös maan sisäisten osien välillä? Suomi on laaja maa, ja historiallisesti ihmiset 

ovat asuneet pitkien välimatkojen takana. Tuntuu loogiselta, jos pinnallisen vuorovaiku-

tuksen tyylit ovat kehittyneet erilaisiksi eri puolilla maata, vaikka kasvuympäristö ei yk-
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sin määrääkään vuorovaikutuskäyttäytymistä. Jatkossa olisi hyvä laajentaa sekä luku-

määräisesti haastateltavien otantaa että pyrkien edustavuuteen maamme eri osien 

välillä.  

 

Koska opinnäytetyöhöni osallistuneet olivat ulospäin suuntautuneita ihmisiä, olisi ai-

heellista tarkastella, voiko rupattelu ja smalltalk tuottaa mielihyvän kokemusta ujolle tai 

hiljaiselle ihmiselle? Kenties onnellisuuteen viittaavia tunteita voi syntyä ainakin, jos 

vuorovaikutuksen toisena osapuolena kumppanina on tälle tärkeä ihminen tai vuoro-

vaikutuksen myötä kautta kehittyy uusi ystävyyssuhde. 

 

Tutkielmani ja mahdollisen jatkotutkimuksen perusteella voi pohtia, pitäisikö smalltalk 

huomioida nykyistä paremmin sosionomin (AMK) koulutusohjelmassa esimerkiksi asia-

kasviestinnässä? Sosionomin kompetensseihin kuuluu vuorovaikutusosaaminen, min-

kä johdosta koulutusohjelmassa tulee käsitellä monipuolisesti erilaisia vuorovaikutus-

muotoja. Tämä voi tarkoittaa myös smalltalkin huomioimista koulutuksessa. Monella 

sosiaalialalla päätyneellä on hyvät sosiaaliset taidot luonnostaan, jolloin varsinaisia 

smalltalk-taitoja ei välttämättä tarvitse opettaa. Kuitenkin vuorovaikutusmuodon merki-

tys työvälineenä voisi olla aiheellista huomioida ainakin jossain muodossa koulutuksen 

aikana.  
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Liite 1 

  1 (2) 

 

  

Opinnäytetyö: Rupattelun merkitys ikäihmisen onnellisuuden kannalta 

 

Etsin haastateltavia (3-5 kpl) opinnäytetyöhöni, jonka tarkoituksena on kartoittaa ru-

pattelun (smalltalkin) ja rupattelumahdollisuuksien merkitystä ikäihmisen onnel-

lisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.  

 

Suoritin keväällä 2012 Louhessa ensimmäisen harjoitteluni. Päällimmäisenä harjoitte-

lustani muistan, kuinka mukavia rupatteluhetkiä koin Louhen senioreiden kanssa. 

Useissa tutkimuksissa on painotettu sosiaalisten suhteiden ja aktiviteettien tärkeyttä 

ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Tästä huolimatta rupattelulle ei anneta mielestäni riittä-

västi arvoa. Saatetaan puhua ”turhan jauhamisesta”, samalla kun ”asian” puhuminen 

on sitä, mitä arvostetaan.  

 

Jos rupatteluhetkestä jää yhteisesti jaettu mukava muisto, onko sellainen olla arvoton-

ta? Voisiko rupattelu olla ”asian” puhumista, jos se vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin? 

Kenellä on valta määrittää, mikä vuorovaikutus on merkityksellistä ja mikä ei?  

 

Näennäisestä kepeydestään huolimatta rupattelu aiheena voi olla herkkä, sillä teema 

voi nostaa mahdolliseen yksinäisyyteen liittyviä tunteita pintaan. Haastateltavalla on 

oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ennen tutkielmani päättymistä. 

Haastattelun tavoitteena on selvittää rupattelun merkitystä haastateltavan hyvinvoinnin 

kannalta. Tarkoitus ei ole kysyä henkilökohtaisia kysymyksiä haastateltavan elämästä, 

ellei haastateltava itse nosta esiin jotain henkilökohtaista tilannettaan, joka sopii haas-

tattelun tavoitteeseen. Salassapitovelvollisuus koskee haastattelussa käsiteltäviä asioi-

ta. Haastateltavien henkilöllisyys ja haastatteluaineisto pidetään luottamuksellisena. 

Jos haastattelussa syntyy tunnistetietoja, häivytän ne lopullisesta opinnäytetyöstäni. 

Hävitän tunnistetiedot opinnäytetyöni valmistuttua. Litteroidun eli puhtaaksi kirjoitetun 

haastattelun säilytän omissa tiedostoissani. Haastateltavalle ei saa antaa minkäänlais-

ta palkkiota haastattelusta. 

 

Valmis opinnäytetyö voidaan esitellä Metropolia Ammattikorkeakoulun opettajille ja 

opiskelijoille sekä mahdollisille työelämäkumppaneille. Opinnäytetyön pohjalta on mah-

dollista kirjoittaa artikkeli, joka ilmestyy alan lehdessä. 
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Tarkoituksenani on suorittaa haastattelut yksilöllisesti seuraavien (lähi)viikkojen aikana. 

Tutkimusaikatauluni riippuu siitä, miten tutkimuslupahakemukseni etenee kaupungin 

hallinnossa. Yksittäinen haastattelu kestää maksimissaan tunnin.  

 

Henkilökunnan rooli on kysyä Louhen asiakkailta kiinnostuksesta osallistua haastatte-

luun ja avustaa suostumuksen täytössä. Henkilökunta sopii haastattelujen aikataulut 

allekirjoittaneen ja haastateltavan kanssa ja on yhteydessä allekirjoittaneeseen myös 

muissa käytännön asioissa tarvittaessa.  

 

Mikäli Teitä kiinnostaa osallistua opinnäytetyöni haastatteluun, olisi se erittäin hienoa! 

Jos Teillä on mielessä lisäkysymyksiä koskien opinnäytetyötäni, annan mielelläni lisä-

tietoja.  

 

Ystävällisesti Pasi Talonpoika 

sosionomi-opiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Liitteen sisältö 
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Suostumus opinnäytetyön haastatteluun 

 

Minua on pyydetty osallistumaan Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan sosio-

nomi-opiskelijan Pasi Talonpojan Rupattelun merkitys ikäihmisen hyvinvoinnin kannalta 

-opinnäytetyöhön.  

 

Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkielmasta kertovan tiedotteen (versio). Tiedot-

teesta olen saanut riittävän selvityksen tutkielmasta ja sen yhteydessä suoritettavasta 

tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Tiedotteen sisältö on kerrottu 

minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koske-

viin kysymyksiini. Tiedot antoi ________________________________ , ___/___/ 20__ 

. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani tutkimukseen. 

 

Päivätoiminta Louhen henkilökunta on katsonut, että haastateltava on kykenevä osal-

listumaan haastatteluun eikä ei ole Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 7-10 

§: ssä tarkoitettu vajaakykyinen, alaikäinen, raskaana oleva, imettävä, vanki tai oikeus-

psykiatrinen potilas.  

 

Kaikki minusta haastattelun aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. 

Opinnäytetyöstä häivytetään mahdolliset tunnistetiedot. Opinnäytetyön valmistuttua 

työhön liittyvät tunnistetiedot hävitetään kokonaan. Litteroitu (puhtaaksi kirjoitettu) 

haastattelu säilytetään Pasi Talonpojan kotikoneen tiedostoissa. Pasi Talonpoika on 

ainoa, joka käsittelee haastattelutietoja.  

 

Valmis opinnäytetyö voidaan esitellä Metropolia Ammattikorkeakoulun opettajille ja 

opiskelijoille sekä mahdollisille työelämäkumppaneille. Opinnäytetyön pohjalta on mah-

dollista kirjoittaa artikkeli, joka ilmestyy alan lehdessä. Hyväksyn, että minusta kerättä-

viä tietoja voidaan käyttää tällaiseen tarkoitukseen. 

 

Ymmärrän, että osallistumiseni tähän tutkielmaan on täysin vapaaehtoista. Minulla on 

oikeus milloin tahansa tutkielman aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimuk-

seen osallistuminen. Haastateltavasta ei kerätä muun kuin haastattelun kautta tietoja.  
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Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän opinnäytetyöhön ja suostun 

vapaaehtoisesti haastatteluun. 

 

________________________  _________________________ 

Allekirjoitus     Päiväys 

 

_________________________   

Nimen selvennys     

 

 

Suostumus vastaanotettu 

 

_________________________  __________________________ 

Opiskelijan allekirjoitus   Päiväys 

 

_________________________ 

Nimen selvennys 

 

Alkuperäinen allekirjoitettu haastateltavan suostumus sekä kopio tiedotteesta jääävät 

opiskelijan arkistoon tutkielman valmistumiseen saakka. Tiedote ja kopio allekirjoitetus-

ta suostumuksesta annetaan haastateltavalle. 
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Haastatteluteemat 

 

1. Avoin rupattelun merkitysten pohtimisen  

 

2. Rupattelusta seuraavien tunteiden erittely  

 

3. Persoonallinen taipumus rupatteluun 

 

4. Rupattelun ja toiminnan suhde päivätoiminnan rakentumisessa 

 

 


