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Osallituimme EMEL-projektiin Venäjänkielisten syrjäytymisvaarassa olevien 
ikäihmisten parissa tehtävän työn ja palveluiden kehittäminen Virossa ja Suo-
messa. 
 
Projektin päätavoite oli lisätä Suomessa ja Virossa kohderyhmän osallisuutta ja 
hyvinvointia. Projektin osatehtävänä olivat Diakonia-ammattikorkeakoulun maa-
hanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöt. 
 
Tavoitteena oli venäjää puhuvien iäkkäiden maahanmuuttajien omien kokemuk-
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sistä, sosiaalista ja hengellistä toimintakykyään sekä elämänhallintaa. 
Tämän työn tavoitteena on antaa tietoa venäjänkielisien iäkkäiden voimaantu-
misen keinoista projektin jatkotutkimuksia varten. 
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Opinnäytetyössä käytimme kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, Fokusryhmä-
haastattelua. 
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan venäjänkielisten iäkkäiden paluumuuttajien fyy-
sinen toiminta perustuu arkiseen toimintaan. Myös sosiaalinen, psyykkinen ja 
hengellinen toiminta tulivat esille. Heille ihmissuhteet, yhteisöllisyys, kiitollisuus, 
sinnikkyys, hengellisyys, liikunta ja harrastukset olivat tärkeitä tekijöitä psy-
kososiaalisen hyvinvoinnin tukena ja selviytymisessä omassa kodissa.  
 
 
Sairaanhoitaja kohtaa työssään iäkkäitä venäjänkielisiä paluu- ja maahanmuut-
tajia. Jos hän pystyy ymmärtämään heidän kulttuuriaan, tapojaan ja tarpeitaan 
hän kykenee paremmin tukemaan iäkkäiden selviytymistä itse kotona. 
 
Tuloksissa korostuu voimakkaasti, että venäjänkieliset iäkkäät haluavat säilyttää 
kulttuurisen identiteettinsä ja kielitaitonsa. 
 
 
 
Asiasanat: venäjänkieliset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat, kulttuuri, venäläi-
nen kulttuuri, venäläisyys, vanhuus, kvalitatiivinen tutkimus, psykososiaaliset 
tekijät 



SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 5 

1.1 EU-projekti ................................................................................................. 5 

1.2 Venäjää puhuvien yli 65-vuotiaiden maahanmuuttajien arki Suomessa. ... 6 

1.2.1 Tutkimustehtävä ................................................................................. 8 

1.2.2 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ................................................... 9 

1.3 Aikaisemmat tutkimukset ......................................................................... 10 

2 KULTTUURI ................................................................................................... 14 

2.1 Venäläinen kulttuuri ................................................................................. 16 

2.2 Venäläisyys ............................................................................................. 17 

3 VENÄJÄNKIELISET MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA ............................ 19 

3.1 Vanhavenäläinen väestö ......................................................................... 19 

3.2 Uusvenäläinen väestö ............................................................................. 20 

3.3 Venäjänkieliset maahanmuuttajaiäkkäät ................................................. 21 

4 VANHENEMINEN ELÄMÄNVAIHEENA ........................................................ 23 

4.1 Toimintakyky ja vanheneminen ............................................................... 25 

4.2 Fyysinen toimintakyky ............................................................................. 26 

4.3 Psyykkinen toimintakyky.......................................................................... 27 

4.4 Sosiaalinen toimintakyky ......................................................................... 27 

4.5 Hengellinen hyvinvointi ............................................................................ 29 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN .............................................................. 31 

5.1 Tutkimusmenetelmä ................................................................................ 31 

5.2 Aineiston hankinta ................................................................................... 32 

5.3 Aineiston analyysi .................................................................................... 35 

6 TULOKSET .................................................................................................... 38 

6.1 Fyysinen toimintakyky arjen toiminnoissa................................................ 38 

6.1.1 Omatoimisuus päivittäisissä toiminnoissa ......................................... 38 

6.1.2 Liikunta iäkkäiden elämässä ............................................................. 39 

6.1.3 Iäkkäiden virikkeet ............................................................................ 40 



6.2 Psyykkinen toimintakyky elämän hallinnassa .......................................... 42 

6.2.1 Tyytyväisyys elämään ....................................................................... 42 

6.2.2 Suhteet lähtömaahan ........................................................................ 43 

6.2.3 Elämän hallinta ................................................................................. 44 

6.2.4 Tunne-elämä ..................................................................................... 45 

6.3 Sosiaalinen toimintakyky arjen vuorovaikutuksessa ................................ 45 

6.3.1 Suhteet läheisten kanssa .................................................................. 46 

6.3.2 Suhteet ystävien ja naapureitten kanssa .......................................... 46 

6.4 Uskonto ja hengellisyys voimavarana ..................................................... 47 

6.4.1 Henkinen hyvinvointi ......................................................................... 48 

6.4.2 Suomen kielen ja venäjän kielen tärkeys .......................................... 48 

6.4.3 Eri kulttuurien kohtaaminen .............................................................. 49 

6.4.4 Terveydenhuolto ............................................................................... 50 

6.4.5 Sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan ................................................ 50 

6.5 Toiveet..................................................................................................... 51 

7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS ......................................................................... 52 

8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS ................................................................ 55 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET ..................................................................................... 58 

10 POHDINTA .................................................................................................. 63 

10.1 Tutkimuksemme haasteet ..................................................................... 63 

10.2 Tulosten hyödyntäminen ....................................................................... 64 

LÄHTEET .......................................................................................................... 67 

LIITE 1: Taustatiedot 

LIITE 2: Fyysinen toimintakyky 

LIITE 3: Sosiaalinen toimintakyky 

LIITE 4: Psyykkinen toimintakyky 

LIITE 5: Hyvinvointi 



1 JOHDANTO 

 

 

1.1 EU-projekti 

 

EMEL-projekti ”Venäjänkielisten syrjäytymisvaarassa olevin ikäihmisten parissa 

tehtävän työn ja palveluiden kehittäminen Virossa ja Suomessa”. Projektin koti-

sivu: www.emelproject.eu. (EMEL-projekti i.a.) 

 

Projektin koordinaattorina toimi Tallinna Pedagoginen seminaari ja projekti-

kumppanina Diakonia-ammattikorkeakoulu. Yhteisprojekti toteutetaan vuosina 

maaliskuu 2009–kesäkuu 2011. Projektin rahoittaa Euroopan Unionin Central 

Baltiv intrerreg IV A -ohjelma. Kokonaisbudjetti:383696 euroa 

 

Projektin kohderyhmään kuuluvat: 

• Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset (65+), venäjänkie-
liset maahanmuuttajavanhukset. 

• Päiväkeskusten/palvelukeskusten henkilöstö tai muut vanhustyön aktiivi-
set toimijat, jotka ovat vastuussa tämän kohderyhmän palvelujen kehit-
tämisestä. 

• Kotihoidon henkilöstö 
• Omaiset 
• Eri yhteiskunnalliset tahot 

 

Projektin päätavoite on lisätä Suomessa ja Virossa kohderyhmän osallisuutta ja 

hyvinvointia. Tavoitteeseen pyritään voimaantumisen avulla. Tätä kehittämistyö-

tä mallinnetaan projektissa itsehoitoteorioiden avulla. 

 

Projektin erityistavoitteet ovat: 

• Kuvata keskeisimmät tarpeet ja ongelmat joita venäjänkieliseen vähem-
mistöön kuuluvilla ikäihmisillä on Suomessa ja Virossa. 

• Kehittää yhdessä voimaannuuttamista tukevia työtapoja syrjäytyneille tai 
syrjäytymisvaarassa oleville venäjänkielisille ikäihmisille. Työ perustuu 
tarveanalyysin itsehoitoteorioihin. 

• Levittää ja juurruttaa voimaannuttamista tukevia työtapoja eri kohderyh-
mille. 
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Yhteinen voimaannuttamismalli vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitkä ovat parhaat keinot helpottaa ikääntymiseen liittyviä ongelmia. 
• Miten tuetaan ihmisen voimaantumisen kokemusta ja miten työkäytän-

teet edesauttavat ikääntyvää osallisuuteen yhteiskunnassa. 
• Kuinka mahdollistetaan ikäihmisen omatoimisuus yhteistyössä omaisten 

ja muiden toimintatahojen kanssa. 
 

Projektisuunnitelmana on kartoittaa perustarpeet ja ongelmat ja tehdä niistä 

vertailua Viron ja Suomen välillä. 

 

Toimintamuotoina projektissa ovat erilaiset kartoitukset ja selvitykset, julkaisut, 

toimijoiden yhteiset työpajat ja seminaarit sekä koulutus. Koulutusta järjestetään 

ikääntyneille, heidän omaisilleen ja alan ammattilaisille. 

 

Voimaannuttamismallin edistämiseen ja käyttöönottoon käytetään erilaisia esit-

teitä, käsikirjoja ikääntyneille, eri kohderyhmille suunnattuja artikkeleita, joita 

julkaistaan ammattilehdissä ja muissa julkaisuissa sekä lehdistötiedotteita. 

 

Osana projektia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulun maahanmuuttajataustais-

ten sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöt. Näiden opinnäytetöiden aines-

tonkeruu käynnistyi toukokuussa 2009, jolloin opiskelijaparit ryhmissä haastatte-

livat venäjää puhuvia iäkkäitä. Haastattelujen teemat liittyvät sopeutumiseen, 

tiedon saamiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen, liikkumiseen, 

sosiaalisiin verkostoihin, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä ravit-

semukseen liittyviin muutoksiin. Vastaavat haastattelut tehdään myös Tallin-

nassa. Suomessa ja Eestissä saatuja tutkimustuloksia on tarkoitus vertailla. 

Tulokset julkistetaan keväällä 2010 opinnäytetöiden julkistamisseminaarissa. 

 

 

1.2 Venäjää puhuvien yli 65-vuotiaiden maahanmuuttajien arki Suomessa. 

 

Opinnäytetyömme käynnistyi maaliskuussa 2009, kun Suomen koordinaattori 

Risto Siren tarjosi ryhmälle mahdollisuutta osallistua kolmivuotiseen kansainvä-

liseen projektiin Venäjänkielisten syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten paris-
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sa tehtävän työn ja palveluiden kehittäminen Virossa ja Suomessa (EMEL-

projekti i.a.). 

 

Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen. 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat venä-

jää puhuvat maahanmuuttajat muodostavat suurimman maahanmuuttajien kieli-

ryhmän. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 lopulla muita kuin suomea, 

ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia oli 172 928 eli 3,3 prosenttia. Suu-

rimmat vieraskielisten ryhmät olivat venäjänkieliset – 45 224 henkilöä, vironkie-

liset – 19 812 henkilöä, englanninkieliset – 10 589 henkilöä, somalinkieliset – 

9 810 henkilöä sekä arabiankieliset – 8 119 henkilöä (Tanttu 2009,9). Koko 

Suomen venäjänkielisen ryhmästä Helsingissä asui 11 810 henkilöä, Vantaalla 

3 547 henkilöä, Espoossa 2 712 henkilöä (Tanttu 2009, 11). Vuonna 2008 ve-

näjänkielisiä asui koko maassa lähes 50 000 henkilöitä (Tanttu 2009,5). Venä-

jänkielisten asukkaiden määrä Suomessa koostuu Venäjän ja muun maan kan-

salaisista sekä venäjänkielisistä, joilla on Suomen kansalaisuus (Tanttu 2009, 

12). 

 

Iäkkäitten venäjänkielisten maahanmuuttajien määrää lisääntyy, työikäiset ihmi-

set vanhenevat sekä me itse vanhenemme, joten oletettavaa on, että venäjän-

kieliset iäkkäät lisääntyvät Suomessa. Tilastojen ennustusten mukaan vuonna 

2030 heidän osuutensa on yli 13,1 %. Iäkkäät ovat suurin sosiaali- ja terveys-

palvelujen käyttäjäryhmä. (Koistinen, Lotvonen, Päivilä, Aho, Kiiskinen, Pekka-

la, Rajala, Niitanen & Pehkonen 2005, 6.) 

 

Saman tien syntyy kysymys, millä keinolla voi tukea venäjää puhuvien iäkkäit-

ten ihmisten omatoimisuutta. Mitä palveluita ja voimaannuttamiskeinoja voidaan 

tarjota iäkkäille ihmisille ja heidän omaisilleen itsenäistä selviytymistä varten 

omassa kodissa mahdollisimman pitkään. 

 

Iäkkään väestön määrän kasvu tuo mukanaan monenlaisia haasteita, joihin on 

pyritty vastaamaan yhteiskunnan eri areenoilla. Palveluiden tarve tulee kuiten-

kin kasvamaan, ellei pystytä kehittämään ehkäiseviä, terveyttä edistäviä ja kun-

touttavia toimenpiteitä iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämi-

seksi ja edistämiseksi. (Hietanen & Lyyra 2003, 2, 9.) 
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Millaista on elää vanhuksena vieraassa kulttuurissa? Minkälainen arkielämä 

venäjänkielisillä ikääntyneillä on? Tutkimuksemme tarkoituksena oli kerätä ko-

tona asuvien yli 65-vuotiaiden venäjää puhuvien ikääntyneiden omaa kulttuuri-

taustaa, uskonnollisuuden merkitystä, sopeutumiskeinoja, liikunnan ja harras-

tusten merkitystä, vapaanajanviettoa sekä arkipäivän viettoa Suomessa. 

 

Kotiin liittyy asumisen lisäksi paljon inhimillisiä arvoja, rakkaita tunteita ja yhteys 

perheeseen. Kotona voi olla omana itsenään, saada hyväksymistä vajavaisuuk-

sistaan huolimatta sekä elää itsenäistä elämää ja päättää asioistaan itse. 

 

Tuttu ja turvallinen kotiympäristö luo iäkkäiden ihmisien elämään hallinnan ja 

jatkuvuuden tunnetta. Kotona asumisen edellytysten edistäminen on siten ajan-

kohtainen ja tärkeä haaste inhimillisen ulottuvuuden lisäksi myös taloudellisesta 

näkökulmasta, sillä iäkkäiden sairauskustannuksista suurin osa muodostuu lai-

toshoidon kustannuksista. 

 

Tieto venäläisestä sekä inkerinsuomalaisesta kulttuurista on tärkeää terveyden-

hoitoalalla työskenteleville ihmisille. Pystyäkseen tukemaan iäkkäiden elämän-

laatua ja auttamaan heitä säilyttämään omatoimisuuden ja hyvinvoinnin hoito-

henkilökunnan tulee tietää heidän taustastaan ja elämänkokemuksistaan 

 

Hoitotyön laadun kannalta ja venäjäkielisien iäkkäitten tarpeiden ymmärtämisen 

kannalta tämä tutkimus avaa laajempaa kuvaa iäkkäiden selviytymisestä päivit-

täisissä toiminnoissa. Se auttaa paremmin ymmärtämään heidän fyysisen, so-

siaalisen, psyykkisen ja henkisen toimintakykynsä säilymisen tarvetta. 

 

 

1.2.1 Tutkimustehtävä 

 

Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli kuvata pääkaupunkiseudulla 

asuvien venäjää puhuvien maahanmuuttajataustaisien yli 65-vuotiaiden ikäih-

misien elämänkokemuksia ja kertoa heidän asumisestaan. Tehtävämme oli löy-

tää vastauksia teemahaastattelun kysymyksiin. 
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Tavoitteena oli venäjää puhuvien maahanmuuttajien iäkkäiden omien kokemuk-

sien kautta selvittää heidän selviytymistään omassa kodissa, psyykkistä, fyysis-

tä, sosiaalista ja hengellistä toimintakykyään sekä elämänhallintaa. Opinnäyte-

työmme tavoitteena oli antaa tietoa venäjänkielisien iäkkäiden voimaantumisen 

keinoista projektin jatkotutkimusta varten. 

 

 

1.2.2 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

 

Taustatietoja olemme koonneet lomakkeen sekä haastattelun avulla. Kaikki 

haastattelemamme iäkkäät kuuluvat ns. uusivenäläiseen ryhmään. 

 
He ovat yli 65-vuotiaita venäjänkielisiä ikääntyneitä naisia, jotka asuvat pääkau-

punkiseudulla. Haastattelemamme iäkkäät ovat muuttaneet Suomeen 1994–

2002. Heidän ikänsä vaihtelivat 68–88 vuoden välillä. Aikoinaan he asuivat 

Neuvostoliiton alueella. Haastateltavista kuusi iäkästä naista oli muuttanut Ve-

näjältä, kolme Eestistä ja yksi Puolasta. Kaksi iäkästä naista asui sodan aikana 

Suomessa. (Liite 1). Haastatteluun osallistui yhteensä 10 iäkästä naista. 

 

Sukujuuriltaan iäkkäät naiset olivat inkerinsuomalaisia ja heidän lapsuuskielen-

sä oli suomi. Ryhmään osallistujilla suomen kielen taito oli vaihtelevaa. Nykyisin 

puheessa korostui venäjänkielen tai vironkielen murre, riippuen siitä, mistä 

maasta he olivat muuttaneet. Kaksi heistä osasi suomea oikein hyvin.  

 
Kaikki haastattelemamme puhuivat venäjää. Osa heistä puhui suomea hyvin, 

koska suomen kielen taito oli säilynyt; toisilla suomen kielen taito oli huonompi. 

Toiset heistä kokivat suomen kielen ymmärtämisen vaikeuksia, toisilla oli posi-

tiivisia kokemuksia kielitaidostaan. Monilla iäkkäillä oli vaikeuksia selviytyä 

enemmistön kielellä, koska jotkut olivat päässeet vasta ikääntyneinä perheiden-

sä luokse Suomeen. 

 

Synnyinmaassaan useimmilla ei ollut työkokemuksia koska he olivat silloin lap-

sia. Lähtömaassa haastateltavillamme oli vilkas aktiivinen elämä ja paljon työ-

kokemuksia eri ammattialoilta. 
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   Olin taloussuunnittelija. Ennen sitä työskentelin kaivoksessa kir-
janpitäjänä, ja ennen sitä Valtion pankissa    
   Minä työskentelin 50 vuotta terveysasemalla    
   Minä työskentelin 36 vuotta koulussa    

 

Haastattelun mukaan yksi iäkäs oli ollut Suomessa työssä, muilla ei ollut työko-

kemusta Suomessa. 

 
   Minä tulin silloin, kun ikäni oli jo korkea. En ehtinyt    
   Olin palvelijatar    
   Aikaisemmin pitäisi muuttaa aikaisemmin. Kaduta siitä, että en 
ehtinyt työskennellä Suomessa    

 

Osallistujat olivat kiinnostuneita keskusteluaiheista. 

 

 

1.3 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Opinnäytetyössämme esitämme aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia venäjää puhu-

vien iäkkäiden omista kokemuksista, heidän psykososiaalisesta toimintakyvystä 

ja henkisestä hyvinvoinnista sekä omatoimisuudesta. 

 

Svetlana Unt (2007) on tehnyt Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulussa opin-

näytetyönä tutkimuksen ”Venäjänkielisten vanhusten psyko-sosiaalinen toimin-

takyky ja henkinen hyvinvointi”. Hän haastatteli venäjän kielellä kuutta venäjän-

kielistä vanhusta. Aineisto oli kerätty teemahaastattelun avulla. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia entisestä Neuvostoliitosta kotoisin olevien 

ja venäläissyntyisten suomalaisten vanhuksien psykososiaalista toimintakykyä 

ja henkistä hyvinvointia, jotta vanhuslaitoksien henkilökunta voisi paremmin 

ymmärtää, auttaa ja tukea venäjänkielisiä vanhuksia (Unt 2007, 26). 

 

Ne vanhukset, jotka olivat syntyneet Suomessa tai muuttaneet Suomeen lapse-

na, olivat kvalitatiivisen tutkimuksen tulosten mukaan kotoutuneet Suomeen ja 

olivat kaksikulttuurisia. Vaikeammin olivat sopeutuneet ne venäjänkieliset van-
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hukset, jotka olivat muuttaneet Suomeen viimeisen kymmenen vuoden aikana 

ja keiden suomenkielentaito oli huono. (Unt 2007.) 

 

Sekä vanhavenäläiset että uudet maahan muuttaneet venäjänkieliset halusivat 

kuitenkin säilyttää etnisen ja kielellisen omaperäisyytensä. Tämän saavuttami-

seksi vanhukset pitivät tärkeänä seurustelua samanlaisen taustan omaavien 

henkilöiden kanssa venäjän kielellä sekä rakastivat venäjänkielistä kulttuuri- ja 

kerhotoimintaa. Vanhukset, jotka olivat muuttaneet Suomeen viimeisen kym-

menen vuoden aikana, pitivät tärkeänä, että vanhainkodin henkilökunta osaisi 

venäjää. (Unt 2007, 50.) 

 

Psykososiaalista toimintakykyä voidaan arvioida elämänlaatuna, elämäntyyty-

väisyytenä, yksinäisyyden kokemusten yleisyytenä ja sosiaalisena sopeutuvuu-

tena. Tutkimuksen tulosten mukaan lähes kaikki haastatellut vanhukset olivat 

tyytyväisiä omaan elämäänsä. (Unt 2007.) 

 

Leena Pilkka ja Ulla Saksa (2005) olivat tehneet Diakonia-ammattikorkeakoulun 

Lahden yksikössä opinnäytetyönä tutkimuksen ”Inkerinsuomalaisten ikääntyvien 

paluumuuttajien kokemuksia terveydestä, terveydenedistämisestä ja itsestä 

huolenpidosta”. He haastattelivat venäjän kielellä viittä venäjänkielistä inkerin-

suomalaista vanhusta. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia terveydestä sekä 

millaisia terveyden edistämisen ja itsestä huolenpidon tapoja inkerinsuomalaisil-

la ikääntyneillä paluumuuttajilla on. Tavoitteena oli myös tiedostaa eri kulttuuri-

en merkitys terveydenhuollossa asiakkaan ja terveydenhoitajan näkökulmasta. 

Laadullisen tutkimuksen mukaan inkerinsuomalaiset iäkkäät määrittelivät ter-

veyttään lähinnä fyysisen terveydentilan ja päivittäisen toimintakykyisyyden pe-

rusteella, myös sosiaalinen toimintakykyisyys tuli esille. (Pilkka & Saksa 2005.) 

 

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki vanhukset olivat tyytyväisiä nykyiseen elä-

määnsä vaikka monilla vanhuksilla oli terveydellisiä ongelmia. Vanhukset, joi-

den lapsuuskieli oli suomen kieli, olivat sopeutuneet hyvin. Huonommin olivat 

sopeutuneet ne vanhukset, jotka eivät osanneet suomen kieltä maahan tulles-



12 

saan. Melkein kaikilla vanhuksilla entiset sosiaaliset verkostot toimivat edelleen 

hyvin. (Pilkka & Saksa 2005, 51─53, 57─58.) 

 

Vanhukset pitivät tärkeänä itsestään huolehtimista. Haastatteluun osallistuneet 

iäkkäät kokivat terveydentilansa välillä hyväksi, välillä huonommaksi riippuen 

sen hetkisestä terveydentilastaan. Tutkimukseen osallistuneista iäkkäistä puolet 

harrasti kävelyä päivittäin, samoin kotivoimistelua. (Pilkka & Saksa 2005.) 

 

Kaikki haastatellut ikääntyneet inkerinsuomalaiset paluumuuttajavanhukset 

käyttivät kasveja ja niistä tehtyä valmisteita terveytensä edistämisessä ja sai-

rauksiensa ja oireidensa hoidossa. He käyttivät kasveja myös ulkoisesti erilaisi-

na kääreinä ja vihtoina, myös iholle hieromista ja tuoksua käytettiin hyödyksi. 

(Pilkka & Saksa 2005.) 

 

Irina Barinova, Alina Juntila ja Dina Kolomainen (2003) ovat tehneet Helsingin 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä tutkimuksen ”Elämä Suomes-

sa on ihanaa…:yli 75-vuotiaiden venäjäkielisten vanhusten keinoja selviytyä 

kotona yksin asumisesta”. He haastattelivat yhdeksää yli 75-vuotiaita venäjäkie-

lisiä henkilöitä, jotka asuivat pääkaupunginseudulla. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksentarkoitus oli selvittää venäjäkielisten vanhusten kei-

noja selviytyä kotona yksin asumisesta (Barinova, Juntila & Kolomainen, 2003, 

28). Kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksen mukaan vanhusten virkistymistä oli 

monenlaista ja monipuolista, iloa elämään toi kasvimaan hoitaminen. Puhelinyh-

teydet sekä ystäviin että kotimaahan auttoivat vanhuksia pitämään sosiaalisia 

kontakteja yllä. Kaikki iäkkäät selviytyivät itsenäisesti päivittäisistä toiminnois-

taan, monet vanhukset olivat tyytyväisiä nykyiseen elämäänsä. Virosta muutta-

neilla vanhuksilla suomen kielen omaksuminen onnistui hyvin. Muutamien van-

husten kielitaidon taso oli alhainen eikä riittänyt omatoimiseen asiointiin eri vi-

rastoissa. 

 

Tavoitteena oli vanhusten omien kokemuksien kautta auttaa hoitajaa ymmärtä-

mään muusta kulttuurista tulevaa vanhusta ja hänen elämäntilannettaan. Se 
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auttaa paremmin ymmärtämään ja tukemaan kotona asuvaa vanhusta. (Barino-

va, Juntila & Kolomainen, 2003, 28.) 
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2 KULTTUURI 

 

 

Sana kulttuuri tulee latinakielisestä sanasta cultura, joka tarkoittaa viljelemistä. 

Kulttuuri on hyvin laaja käsite. Lyhyesti määriteltynä voidaan sanoa, että kult-

tuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joita ihmiset ja kansat ovat oppineet 

historiansa aikana tekemään, arvostamaan, joihin he ovat oppineet uskomaan 

ja joista he ovat oppineet nauttimaan. (Alitolppa-Niitamo 1994, 18.) 

 

Kulttuuri-sanalla on monia merkityksiä. Kulttuuri voidaan käsittää tiettyyn yhtei-

söön kuuluvien ihmisten henkiseksi ja aineelliseksi todellisuudeksi, joka muo-

dostaa heidän koko maailmankuvansa ja elämäntapansa. Kulttuuri on kokonai-

suus, joka koostuu aineellisesta ympäristöstä sekä tiedoista, uskomuksista, mo-

raalikäsityksistä, laeista, tavoista ja tottumuksista, jotka omaksutaan samalla 

tavalla kuin äidinkieli. Jokainen kulttuuri on muotoutunut tarkoituksenmukaisesti 

juuri siinä ympäristössä, jossa se on kehittynyt ja jossa se vaikuttaa. Se, mitä 

yleensä kulttuurista havaitsemme, on sen näkyvä puoli kuten esimerkiksi ruoka, 

vaatetus, kieli ja käytöstavat, symbolit ja rituaalit. (Kanervo & Saarinen, Nylund 

2008, 7.) 

 

Suomalaisuuden symboleja voisivat olla sinivalkoisuus ja Suomi-neito. Suoma-

laiset rituaalit ovat saunominen. Kulttuurin kuuluvat myös sankarit. Suomalaisia 

maailmalla edustavat kiekkoleijonat ja muut urheilijat sekä tunnetut säveltäjät, 

kapellimestarit ja kirjailijat. (Salminen 1996, 10). 

 

Suurin osa kulttuurista on pinnan alla. Se muodostuu monesta asiasta: arvoista, 

valtarakenteista, uskonnoista, asumistiheydestä, tavasta käsittää aika ja ihmis-

suhteet. Tätä ydintä ulkopuolisen on vaikea hahmottaa, ja vaikka asuisi vie-

raassa maassa koko aikuisikänsä, ei pääse siitä koskaan täysin perille. Kulttuu-

rin näkymättömän osan syvällinen tajuaminen edellyttää siihen kasvamista lap-

suudesta lähtien. (Salminen 1996, 9.) 

 

Kun jokin ihmisryhmä sekä toimii ympäristössään, että ymmärtää sen yhtenäi-

sesti, sen voidaan sanoa muodostavan oman kulttuuriryhmänsä. Ryhmän muo-
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dostunutta kulttuuria voidaan määritellä eri lähtökohdista: historiallisesti, norma-

tiivisesti tai kulttuurin henkisten arvojen mukaan. (Frisk & Tulkki 2005, 6.) 

 

Historialliselta kannalta kulttuuri tarkoittaa sukupolvelta toiselle välittyvää perin-

töä ja kaikki toimiva ja arvokkaaksi koettu välitetään eteenpäin. Esimerkiksi 

kansanrunot, tarinat, uskomukset, perinneruuat ja kansatanssit ovat kulttuurin 

ominaispiirteitä. Kulttuurin käsitettä lähestyessä keskeisiä määritteitä ovat ihan-

teet, arvot ja asenteet sekä erilaiset säännöt. Itselle vieraan kulttuurin normien 

ymmärtäminen ja erityisesti niiden mukaan toimiminen on vaikeaa. Mikään osa 

kulttuuria ei ole synnynnäistä, vaan yksilö oppii oman ympäristönsä kulttuurin 

asenteet ja normit. (Frisk & Tulkki 2005, 7.) 

 

Kun ihminen tavalla tai toisella tutustuu vieraisiin kulttuureihin, niistä jää aina 

jonkinlainen kokemus ihmisen mieleen. Uudesta kulttuurista ihminen valitsee 

itselleen sopivia toimintatapoja ja arvoja ja niitä muokkaa näin omaa kulttuuri- 

identiteettiään. (Frisk & Tulkki 2005, 10.) 

 

Yksilön oma kulttuuri rakentuu monista osakulttuureista, ensin jokainen on osa 

ihmiskunnan maailmankulttuuria. Eri kulttuureissa on erilainen näkemys siitä, 

miten suoraan asiaan keskustelussa voidaan mennä. Suomalaiseen kulttuuriin 

on perinteisesti liittynyt suoruus, kun taas monissa muissa kulttuureissa käytet-

tään aluksi lämmittelypuheita eli niin sanottua small talkia. Se, minkä sisältöisiä 

lämmittelypuheiden oletetaan olevan, vaihtelee kulttuureittain. Myös hiljaisuu-

teen suhtautuminen vaihtelee kulttuureittain. (Frisk & Tulkki 2005, 26.) 

 

Kulttuuri toteutuu myös yksilötasolla. Jokainen kuuluu syntymästään lähtien jo-

honkin edustavaan ryhmään, yleensä perheeseen. Persoonallisuuden perustal-

la on kuitenkin kaikille ihmisille yhteinen universaali ihmisluonto, joka kulttuuris-

ta riippumaton. Ihmisluontoon kuuluu kyky tuntea rakkautta, vihaa, surua ja tus-

kaa, tarve kuulua johonkin ryhmää ja tulla hyväksytyksi, jatkaa sukua ja muo-

dostaa perhe tai tulla osaksi ”ikuisuutta” taiteen tai uskontoon välityksellä. (Sal-

minen 1996, 11.) 
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Kulttuuriympäristö vaikuttaa persoonallisuuden kolmeen tasoon: suhde ympäris-

töön, todellisuuteen ja ajan ja paikan hahmottamistapa sekä ihmisen toiminnan 

ja ihmissuhteiden luonne. Niitä ei tiedosteta eikä kyseenalaisesta, ne vain ovat. 

(Salminen 1996, 11.) 

 

Kulttuurisen identiteetin merkitys korostuu etenkin ikääntyneillä maahanmuutta-

jilla, sillä mitä iäkkäämpi henkilö on ollut muuttaessaan, sitä vahvempaa hän 

kokee etnisen alkuperänsä. Tästä syystä tavoitteeksi asetettiin ikääntyneiden 

maahanmuuttajien kulttuurisen (etnisen) identiteetin tukeminen. (Nylund 2008, 

7.) 

 

 

2.1 Venäläinen kulttuuri  

 

Satu Kahanpää (2007) kuvasi omassa pedagogissa tutkimuksessa venäläisen 

kulttuurin ja venäläisyyden piirteet. Tutkimuksessa ”Venäläiset ja venäläinen 

kulttuuri Suomessa” tarkastellaan venäläisväestöä osana Suomen monikulttuu-

rista perinnettä 

 

Todellisuudessa Venäjällä asuu useita eri kansallisuuksia, jotka puhuvat eri kie-

liä ja omaavat eri uskontoja. Venäjä eli Rossija on 140 kansallisuudesta koostu-

va Venäjänmaa (Shenshin 2008, 15). Nikolai Gogol aikanaan kirjoitti, että ”Ve-

näjänmaan kamaralla monilukuinen heimojen, rotujen ja kansojen kirjava paljo-

us hyörii ja temmeltää” (Shenshin 2008, 21). Keistä me puhumme, kun viit-

taamme venäläisiin? 

 

Jokaisella kansalla on omat psykososiaaliset erityispiirteensä ja arvojen järjes-

telmänsä. Kansanluonteen taustalla eivät ole psyykkiset erityispiirteet vaan his-

toriallinen ja sosiaalinen tausta, jokaisen kansan jäsenen tajunnassa elävä kult-

tuurinen muisti. (Kahanpää 2007, 16.) 

 

Venäläisessä kulttuurissa on paljon rikkautta ja kiehtovuutta, josta löytyy usko-

mattomia tarinoita, mukaansatempaavaa musiikkia, kuvataidetta, kirkkoja, pa-

latseja, teatteria (Shenshin 2008, 15). Kulttuuriharrastukset ovat aina olleet ve-
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näläisten sydäntä lähellä eikä laulu, musiikki ja taide katsonut ammattia tai työ-

tehtäviä, vaan antoi voimaa voittaa vaikeudet (Shenshin 2008, 108). 

 

Slavofiiliseen myyttiin on kuulunut ajatus venäläisen sielun (русская душа) laa-

juudesta, jolla tarkoitettiin sekä äärimmäisyyksien mahtumista samaan sieluun 

että myös sitä, ettei arkipäivän vähäpätöisiin seikkoihin katsottu tarpeelliseksi 

kiinnittää huomiota. Kirjailija Dostojevski katsoi, että laaja venäläinen sielu oli 

olemukseltaan yleisinhimillisyyttä, jossa kaikkien kansakuntien ominaisuudet 

yhdistyivät. (Kahanpää 2007, 3.) 

 

Venäläisiä on myös luonnehdittu kollektiiviseksi kansaksi, joka nöyrästi kunnioit-

taa johtajaansa, oli yhteiskuntajärjestelmä mikä tahansa. Ortodoksinen usko on 

vahvasti läsnä venäläisyydessä sekä luonto on venäläisille tärkeä. Kaiken ke-

hyksenä on jättiläismäinen maantieteellinen tila, joka jo kokonsa puolesta aihe-

uttaa pienessä naapurimaassa joko kunnioitusta tai pelkoa. Toisaalta taas ve-

näläisiä arvostetaan sydämellisinä ja vieraanvaraisina. Venäläiset taas ovat pi-

täneet suomalaisia rehellisinä ja siisteinä ja lakeja kunnioittavina. Ja toisaalta 

myös umpimielisinä ja kostonhimoisina. (Kahanpää 2007, 3.) 

 

 

2.2 Venäläisyys 

 

Lähiyhteisö on venäläiselle kaikki kaikessa. Perheyhteisöön kuuluvat sekä van-

hemmat että appivanhemmat, lapset, lastenlapset, mummot, vaarit, serkut, pik-

kuserkut, tädit ja sedät sekä lähimmät ystävät. Yhteen kokoonnutaan aina kun 

jollain on merkkipäivä. Perheyhteisössä jokainen siihen kuuluva tietää toisten 

asiat ja yhdessä iloitaan ja surraan ja etsitään ratkaisuja ongelmiin.(Vagabova, 

Vedru & Kotliar 2009.) Kylässä käymiseen varustaudutaan hyvin, pyhävaatteis-

sa ja hyvissä ajoin, Tuliaisia pitää olla aina (Vagabova ym. 2009). 

 

Nikunlassi siteeraa professori Marja Leinosen artikkelia, jossa ilmenee, että 

keskustelussa esiintyvät kielelliset erot voivat heijastaa keskustelustrategioiden 

kulttuurisidonnaisia eroja. Leinosen mukaan suomalainen ja venäläinen puhe-

kulttuuri eroavat toisistaan siinä, mikä kohteliaisuusstrategia katsotaan ensisi-
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jaiseksi. Esimerkkinä tästä ovat kohteliaisuus eli huomaavaisuusstrategiat eli 

niin sanottu positiivinen ja negatiivinen kohteliaisuus. Positiivisella kohteliaisuu-

della tarkoitetaan sitä, että puhuja kohtelee keskustelukumppaniaan oman ryh-

mänsä jäsenenä. Negatiivinen kohteliaisuus on päinvastaista. Puhuja lähtee 

siitä, että on kohteliasta olettaa, että hän ja keskustelukumppani eivät välttämät-

tä ajattele samoin. Venäläinen tuo myös tunnepitoisesti koko persoonansa kes-

kusteluun, kun taas suomalainen mielellään rajoittuu viestimään vain asiasisäl-

töä. Venäläisillä myös runsas eleiden ja ilmeiden käyttö elävöittää kanssakäy-

mistä. (Kahanpää 2007, 8.) 

 

Keskustelussa. lääkärin-, opettajan-, kollegojen kanssa Venäjällä teititellään ja 

mainitaan etunimi ja isännimi. Sen lisäksi, että tuttujakin ihmisiä hyvin pitkälle 

teititellään. Kovin nuorista henkilöistä ei kuitenkaan isännimeä käytetä. Nainen 

saattaa jopa kokea, että häntä pidetään jo iäkkäämpänä, jos isännimeä käyte-

tään. Isännimi voidaan korvata myös gospodin (herra) sanalla. Tällöin sanotaan 

kuten meillä herra Petrov, rouva (gospoza) Petrova (Kahanpää 2007, 17). 

 

Suomalainen samaistaa puhujan ja mielipiteet. Näin ollen julkinen puhuja aset-

taa aina persoonansa arvostelulle alttiiksi esittäessään mielipiteensä yleisölle. 

Arvostelluksi tuleminen ja muista erottuminen uhkaa suomalaisen pyrkimystä 

riippumattomuuteen, sillä omillaan toimeen tuleminen ja itsenäisyys ovat olleet 

suomalaisen perusperiaatteita kauan. Suomalainen haluaisi ”puhua vain asiaa”. 

(Kahanpää 2007, 8). 
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3 VENÄJÄNKIELISET MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA 

 

 

Maahanmuuttaja tarkoittaa kaikkia Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. 

Ylivoimaisesti suurin maahanmuuttajien ryhmä Suomessa on lähtöisin Venäjältä 

ja Virosta. Vuoden 2008 lopussa tilastokeskuksen mukaan suomessa asui ve-

näjänkielisiä 48740 ja vironkielisiä 22357 (Tilastokeskus 2008). 

 

Helsingin yliopiston tutkijan Juhani Kortteisen mukaan venäjänkielinen vähem-

mistö jakaantuu Suomeen ennen toista maailmansotaa lähinnä vuosisadan 

vaihteen molemmin puolin saapuneisiin ja viimeisten parinkymmenen vuoden 

aikana mahantulleisiin. Heillä on siis historiallisista syistä varsin erilainen kult-

tuuritausta. (Unt 2007, 8.) 

 

 

3.1 Vanhavenäläinen väestö 

 

Venäjänkielinen väestö oli ollut osa Suomen maahanmuuttohistoriaa sen alusta 

lähtien. Ensimmäisinä maahanmuuttajina voidaan pitää talonpoikia, joita siirret-

tiin Venäjältä Karjalan kannakselle Ruotsi Suomelta 1700-luvun alussa. Toisina 

maahanmuuttoaallossa Suomeen tulivat autonomian aikana (1809–1917) venä-

läisiä virkamiehiä, sotilaita, pappeja, kauppiaita, venäläissyntyisiä liikemiehiä ja 

rautatie- ja satama-alan venäläiset insinöörit. (Unt 2007, 9.) 

 

Kolmantena maahanmuuttoaallossa Suomeen tuli Venäjän vallankumouksen 

(1917) jälkeen pakolaisia Pietarista, Karjalasta ja muualta Venäjältä. Näiden 

kolmen ensimmäisen muuttoaallon aikana Venäjältä saapuneista käytetään ni-

mitystä ”vanhavenäläiset”. Monet vanhemman polven venäläisistä ottivat Suo-

men kansalaisuuden, vaihtoivat sukunimensä suomalaiseksi, sulautuivat kielel-

lisesti väestöön ja palvelivat Suomen valtiota eri tehtävissä. Silti monet heistä 

ylläpitävät edelleen kulttuuriperinteitään ja venäläistä identiteettiään. (Unt 2007, 

9.) 
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3.2 Uusvenäläinen väestö 

 

Uusi maahanmuuttoaalto syntyi 1943–1944: 63000 inkerinsuomalaista siirrettiin 

Suomeen Leningradia piirittävien saksalaisten jaloista. 55000 heistä luovutettiin 

takaisin Neuvostoliiton viromaisille (Unt 2007, 10). 

 

Inkerinsuomalaiset olivat Neuvostoliiton alueen kansalaisia, joilla katsotaan ole-

van suomalainen syntymäperä. Suomalaiset alkoivat muuttaa Inkerinmaalle 

1600-luvulla, ja aina 1900-luvun alkupuolesta he säilyivät selvästi omana ryh-

mänään. Inkerinsuomalaiset eivät ole edes Neuvostoliiton aikana sulautuneet 

samalla lailla valtaväestöön kuin esim. amerikansuomalaiset. (Kärkkäinen & 

Mononen 1999, 5.) 

 

Inkerinsuomalaisten historia 1900-luvulla voidaan jakaa kolmeen jaksoon. En-

simmäinen näistä on inkerinsuomalaisten ”myyttinen kausi” (1930-luvulle asti). 

Tähän kauteen kuuluivat sisäryhmäavioliitot, luterilaisen kirkon toiminta ja suo-

men kielen vahva asema, jotka lisäsivät inkerinsuomalaisten erillisyyttä valtavä-

estöön. Myös yhteydet Suomeen olivat tiiviit. (Kärkkäinen & Mononen 1999, 5.) 

 

Pakkokollektivisointien myötä 1920- ja 1930-luvulla inkerinsuomalaisia karkotet-

tiin eri puolille Neuvostoliittoa monien muiden vähemmistökansallisuuksien ta-

paan. Tästä alkaa ”katkoksen kausi”. Inkerinsuomalaiset eivät suinkaan olleet 

ainoita vainojen kohteeksi joutuneita, mutta pelko Suomen invaasiosta Neuvos-

toliitoon leimasi heidät erityisen epäilyttäväksi. Kulttuurivallankumouksen seura-

uksena 30-luvun lopulla suomenkielinen koulutus kiellettiin, suomeksi ilmestynyt 

sanomalehdet lakkautettiin ja luterilaisten seurakuntien toiminta ja julkinen us-

konnollinen elämä lopetettiin virallisesti. (Kärkkäinen & Mononen 1999, 5.) 

 

Toisen maailmansodan aikana noin 63000 inkerinsuomalaisia siirrettiin Suo-

meen, mutta sodan jälkeen he joutuivat palaamaan, ja suurin osa karkotettiin eri 

puolille Neuvostoliittoa. Vuosikymmeniin heillä ei ollut mahdollisuutta pitää yllä 

suomalaista identiteettiään, vaan heidän oli sopeuduttava Neuvostoliiton kan-

sallisuuspoliittisiin päämääriin. (Kärkkäinen & Mononen 1999, 5–6.) 
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Uusi aika ja poliittinen avautuminen 1990-luvulla mahdollistivat toiminnan kan-

sallisten intressien pohjalta. Myös Suomessa inkerinsuomalaiset herättivät uutta 

mielenkiintoa, ja he saivat mahdollisuuden paluumuuttoon vuodesta 1990 lähti-

en. Neuvostoliitosta tulleille myönnetään oleskelulupa siis suomalaisen synty-

mäperän perusteella. (Kärkkäinen & Mononen 1999, 6.) 

 

Suomeen on sitten syntynytkin aivan uusi kategoria venäjänkielisiä emigrantteja 

– paluumuuttajat (Barinova, Juntila & Kolomainen 2003, 8). 

 

Haastatelluista maahanmuuttajista jotkut ovat olleet lapsia tai nuoria myyttisen 

kyläkulttuurin kautena. He ovat myös kokeneet kärsimyshistorian ajan, ja Taka-

lo toteaa, ettei heidän ole näiden taustojensa takia tarpeen kyseenalaistaa iden-

titeettiään Suomessakaan. Kun vanhukset kohtaavat eroja ollessaan suomalais-

ten kanssa tekemisessä, eroja ei koeta identiteettiongelmaksi, vaan vieraat asi-

at tulkitaan tapakulttuurin eroiksi. (Takalo 1994, 31.) 

 

Kolmannen polven inkerinsuomalaiset ovat kasvaneet jo lähes täysin venäläi-

sessä, virolaisessa tai muu kielellisessä ympäristössä vailla elävää kosketusta 

suomalaiseen kulttuuriin. Maahanmuuttajien erilaiset taustat vaikuttavat heidän 

suhteeseensa suomalaisuuteen ja suomen kieleen, mikä puolestaan vaikuttaa 

Suomeen kotoutumiseen. (Räty 2002, 83.) 

 

Vanhavenäläisen ryhmän ja uusvenäläisen ryhmän yhdistävät venäjän kieli ja 

yhteinen venäläinen perinne. Sekä vanhavenäläiset, että uudet maahan muut-

taneet venäläiset ja venäjänkieliset haluavat säilyttää etnisen, kielellisen ja si-

vistyksellisen omaperäisyytensä. (Pentikäinen & Hiltunen 1997, 216.) 

 

 

3.3 Venäjänkieliset maahanmuuttajaiäkkäät  

 

Suomen iäkkäiden maahanmuuttajaryhmään kuuluvat sekä he, jotka ovat muut-

taneet tänne nuorina ja nyt vanhenevat täällä, että he, jotka muuttaneet Suo-

meen ikääntyneempinä. Suuri osa Suomen maahanmuuttajaiäkkäistä näyttää 

tällä hetkellä olevan suomalaisten jälkeläisiä, joista suurimman ryhmän muo-
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dostavat inkeriläiset paluumuuttajat. Suuri osa inkerinsuomalaisista paluumuut-

tajista puhuu kuitenkin äidinkielenään venäjää, ja heidän mukanaan muuttaneet 

perheenjäsenet ovat yleensä venäläisiä. (Sarvimäki 2003, 84─85.) 

 

Paluumuuttoiäkkäiden suomen kielen taidoissa on suuria eroja. Osa puhuu 

suomea äidinkielenään, osa on kokonaan suomen kieltä taitamattomia, koska 

erityisesti Neuvostoliiton aikana ihmisiä vaadittiin puhumaan venäjää ja ihmiset 

pyrkivät jopa salaamaan äidinkielensä. (Räty 2002, 37, 84.) 
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4 VANHENEMINEN ELÄMÄNVAIHEENA 

 

 

Vanha, vanhus ja vanheneminen ovat käsitteitä, joita käytetään yleisesti, mutta 

joiden sisältö on useinkin epämääräinen ja vaihtelee tilanteesta ja sosiaalisesta 

yhteydestä toiseen. Jo käsitteinä ne ovat yhteiskunnallisia, siis sosiaalisia, asioi-

ta. ”Olla vanha” on yhteiskunnallinen luokitus, tapa hahmottaa maailma. Tällai-

nen luokittelu tehdään kaikissa yhteiskunnissa. Kuten Amoss ja Harrel ovat to-

denneet: ”Jokaisella tunnetulla yhteiskunnalla on nimettynä vanhojen ihmisten 

sosiaalinen kategoria – kronologisesti, fysiologisesti tai sukupolvittain. Jokai-

sessa tapauksessa näillä ihmisillä on erilaiset oikeudet, velvollisuudet, etuisuu-

det ja rajoitukset kuin niillä, jossa heitä nuoremmat nauttivat tai kärsivät.” (Poh-

jalainen 1990, 87.) 

 

Vanhus-käsite on sidoksissa kulttuuriin ja yhteiskunnan rakenteeseen. Se muo-

dostuu paitsi vanhusten asemaa koskevan arvojen, arvostusten ja asenteiden 

pohjalta. Vanhenemisen prosessin myötä ihmisen tapa katsoa itseään ja antaa 

asioille merkityksiä muuttuu. Tässä mielessä ikääntyminen on olennaisesti 

myös arvoja koskeva sisäinen tapahtumasarja, jolla voi suuri merkitys yksilön 

kannalta. Samalla myös yhteiskunnallinen tapahtumien virta ja siinä ilmenevät 

arvostukset, oletukset ja rakenteet vaikuttavat olennaisesti ikääntyneiden ihmis-

ten käsityksiin heidän rooleistaan, paikastaan ja arvostaan yhteiskunnassa. (Unt 

2007, 13). 

 

Uuden vanhenemisen kannalta on tärkeä, että vanheneminen ymmärretään 

elinikäisenä prosessina, jonka aikana tapahtuu biologisia, psyykkisiä, psyykkisiä 

ja sosiaalisia muutoksia (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 17). 

 

Vanhenemisen tutkimuksessa on asetettu 1980-luvun alusta lähtien yhdeksi 

tavoitteeksi kehittää keinoja biologisen, psyykkisen ja sosiaalisen iän määrittä-

miseksi. Biologinen ikä viittaa siihen, miltä ihmisen ruumis näyttää ikääntyessä 

tai millainen on hänen fyysinen kuntonsa. Psyykkisellä iällä kuvataan ikäänty-

vän ihmisen henkistä kehitystä, esimerkiksi älyllistä kyvykkyyttä, muistitoiminto-

ja, kielen käyttöä ja persoonallisuutta. Sosiaalisessa iässä on kysymys niistä 
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muutoksista, joita ikääntyessä tapahtuu ihmisen yhteisöllisissä tehtävissä, oike-

uksissa ja velvollisuuksissa sekä niissä merkityksessä, joita muut ihmiset anta-

vat ikääntyville. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 16.) 

 

Ikääntyneiden ihmisten oma käsitys vanhuudesta on yleensä myönteisempi 

kuin vallitseva yhteiskunnallinen vanhuskäsitys. Voidaankin sanoa, että van-

huus on kokemuksellinen ja asennekysymys. Vanha sanonta ”ihminen on niin 

vanha kuin hän itse tuntee” on hyväksytty osittain myös uusimmassa vanhene-

misen tutkimuksessa. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 11.) 

 

Useimmilla vanhoilla ihmisillä on positiivinen minäkuva eli hyvä käsitys omasta 

itsestään, voimavaroistaan ja kyvykkyydestään tehdä eri asioita. Nämä ihmiset 

kokevat elävänsä parhaita vuosia ja pitävät vanhuutta myönteisenä elämänvai-

heena. He ovat tyytyväisiä elämäänsä, niin taloudelliseen turvallisuuteensa kuin 

ihmissuhteisiinsakin. Iäkkäiden pitkän iän salaisuutena on kova työnteko elä-

män aikana, optimistinen, iloinen ja huumorintäyteinen elämänasenne, hyvä 

elämäntapa, kristillinen vakaumus sekä perheen ja lasten tuki. Yleistä näyttää 

myös olevan se, että hyväksytään menneisyys, eletään nykyhetkeä ja katsotaan 

eteenpäin. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 12.) 

 

Ikääntyneiden vähemmistön minäkuvaa voidaan luonnehtia kielteiseksi. Tähän 

kuuluvat tuntevat itsensä vanhaksi ja väsyneeksi. He saattavat vähätellä ja ali-

arvioida kykyjään. Monet ehkä ovat antaneet periksi vanhenemiselle. Joillekin 

lähestyvän kuoleman pelko saattaa aiheuttaa suoranaista paniikkia. Omaa de-

mentoitumistaan monet pitävät suurena uhkana, sillä usein kuullaan toive ”kun-

han vain järki säilyisi.” (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 12.) 

 

Hyvän vanhuuden edellytyksenä on, että vanha ihminen käy läpi omaa minuut-

taan ja elettyä elämäänsä. Hyvään vanhuuteen kuuluu myös se, että suhtaudu-

taan rauhallisen levollisesti ja luonnollisesti kuolemaan. (Koskinen, Aalto, Hako-

nen & Päivärinta 1998, 12.) 

 

Vanhenemisen prosessinäkemykseen nojaavat myös yritykset mitata vanhojen 

ihmisten toimintakykyä. Toimintakyky ratkaisee, miten vanhan ihmisen arkielä-
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mä sujuu. Toimintakyvyn käsitteeseen liittyvät myös vanhan ihmisen yksilölliset 

kyvyt, hänen oma toimintansa sekä ympäristön haasteet ja mahdollisuudet. Sii-

hen sisältyy myös ajatus ikääntyvän ihmisen mahdollisimman autonomisesta 

elämästä, jossa hän voi toteuttaa omien tavoitteittensa mukaista elämäntapaa. 

(Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 17.) 

 

Uudenaikaisessa vanhenemisen tutkimuksessa on yleistynyt elämänkulkunäkö-

kulma. Elämänkulussa yhdistyvät ihmisen yksilölliset elämänvaiheet, heidän 

subjektiiviset kokemuksensa sekä yhteiskunnan historiallinen muutos. (Koski-

nen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 17.) 

 

Vanhuuden määrittämisessä on tärkeä kysyä aina, mihin ihminen on vanha. 

Vanhuus on siten suhteellista. Vuonna 1997 maailman vanhimpana ihmisenä 

kuollut, 122-vuotiaaksi elänyt ranskalainen Jeanne Calment juoksi vielä 100-

vuotiassyntymäpäivänään ja siirtyi vanhainkotiin vasta 110-vuotiaana. 

 

 

4.1 Toimintakyky ja vanheneminen 

 

Psykososiaalinen toimintakyvyn mittari kuvaa mielenterveyttä ja siihen liittyvää 

toimintakykyä kokonaisuutena ja jatkumona. Henkilöllä on hyvä toimintakyky, 

jos hän on aktiivinen ja osallistuva ihminen, sosiaalisesti toimelias ja yleensä 

elämäänsä tyytyväinen. (Lehtinen, Alanen, Anttinen, Eerola, Lönnqvist, Pylkkä-

nen & Taipale 1989, 26.) 

 

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat jatkuvassa keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. Psyykkinen toimintakyky muuttuu yksilön kehittymisen ja 

vanhenemisen myötä. Se ei ole vain yksilön ominaisuus, vaan kyse on vuoro-

vaikutussuhteesta yksilön ja hänen elin- ja toimintaympäristönsä välillä. (Ruop-

pila 2002, 121.) 
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4.2 Fyysinen toimintakyky 

 

Fyysisellä vanhenemisella tarkoitetaan elimistön biologista vanhenemista. Fyy-

sinen vanheneminen on biologinen tapahtumasarja, joka on luonteeltaan aina 

elimistölle ja elämälle haitallinen. Sitä vastoin psyykkinen ja sosiaalinen vanhe-

neminen voivat merkitä kehittymistä ja muutoksia myönteiseen suuntaan. Van-

heneminen toteutuu perimän, elinympäristön ja elämäntavan monimutkaisena 

yhteispelinä. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päiväranta 1998, 91.) 

 

Ihminen voi kokea vanhuutensa alkavan silloin, kun erilaiset toiminnot vaikeutu-

vat, toimintakyky ja aistien toiminta heikkenee, muisti huononee ja erilaiset kivut 

lisääntyvät. Ikääntyneillä tapahtuu monia fyysisiä muutoksia. (Siltala 2004, 

152─154.) 

 

Iäkkäillä ihmisillä liikkumiskyky tukee merkittävästi elämänlaatua. Se mahdollis-

taa sosiaaliset kontaktit sekä aktiivisen osallistumiseen tilaisuuksiin ja tapahtu-

miin. Lisäksi se edistää elämäniloa ja antaa myönteistä sisältöä elämään. (Pilk-

ka & Saksa 2005, 15.) 

 

Kyky liikkua itsenäisesti on tärkeimpiä tekijöitä kotona selviytymisen kannalta. 

Itsenäisen liikkumiskyvyn fyysisiä osatekijöitä puolestaan ovat verenkierto- ja 

hengityselinten toimintakyky, lihasvoima, tuki- ja liikuntaelimistön kunto ja tasa-

paino. (Koistinen, Lotvonen, Päivilä, Aho Kiiskinen Pekkala Rajala, Niitanen & 

Pehkonen 2005, 2–7.) 

 

Alentunut lihasvoima, erityisesti liittyessään ylipainoisuuteen, on merkittävä iäk-

käiden itsenäistä kotona selviytymistä rajoittava fyysinen tekijä (Koistinen ym. 

2005). Liikuntaongelmien taustalla on usein heikentynyt lihasvoima. Voimien 

heikentymiseen liittyy usein myös kaatuilutaipumus ja kaatumisen pelko enti-

sestään passivoivat ikääntynyttä. 

 

Monilla ikääntyneillä lihasvoimat ovat niin vähäiset, että jokapäiväiset toiminnot 

kuten tuolista ylösnousu ja liikkuminen sisätiloissa onnistuvat vain suurin pon-
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nistuksin. Pienikin voimanlisäys saattaa ratkaisevasti parantaa liikkumista ja 

kotona selviytymistä. (Koistinen ym. 2005, 8─9). 

 

 

4.3 Psyykkinen toimintakyky 

 

Sosiaalinen, biologinen ja psyykkinen vanheneminen eivät ilmene itsenäisesti, 

toisista erillisinä. Ruumiin fyysisen tilan (ja etenkin aivojen) muutokset voivat 

vaikuttaa syvällekäyvästi psyykkiseen toimintaan (Stuart-Hamilton 2003, 39). 

 

Vanhuuden psykososiaalisena kehitystehtävänä on Eriksonin mukaan minän 

eheytyminen. Minän eheys ilmenee siten, että vanheneva ihminen on tyytyväi-

nen elettyyn elämään ja nykyhetkeen. (Unt 2007, 16.) 

 

Vanhuusikään liittyy paitsi ruumiillista haurautta myös aivojen ja mielen kasva-

nut haavoittuvuus. Vanhusikä koettelee ihmisen kestokykyä monin muutoksin. 

Joudutaan luopumaan työstä, terveydestäkin, osin aikaisemmasta ruumiillisesta 

toimintakyvystä, ulkoisesta viehätysvoimasta, usein ihmissuhteista, joskus ko-

dista. Vanhuus riisuu ihmisen siitä, mitä nuoruus ja keski-ikäisyys ovat tuoneet 

tullessaan ja laittaa viimein vanhuksen jälleen hoidettavaksi ja huollettavaksi. 

Tämä menestysten virta koettelee vanhuksen psyykkistä kestokykyä. (Unt 

2007, 13.) 

 

Psyykkisen vanhenemiseen kuuluvat mm. älyllisten toimintojen, oppimiskykyyn, 

muistin ja persoonallisuuden muutokset. Psyykkiset vanhenemisilmiöt tapahtu-

vat yksilöllisesti. Vanhetessa yleinen tietämys lisääntyy, mutta asioiden pohtimi-

nen tapahtuminen kestää kauemmin. Toisin sanoen vanhetessa viisaus lisään-

tyy. (Unt 2007, 18.) 

 

 

4.4 Sosiaalinen toimintakyky 

 

Sosiaalista vanhenemista ei voi määritteellä yhtä täsmällisesti kuin fyysistä ja 

psyykkistä vanhenemista. Keskeistä sosiaalisessa vanhenemisessa on se, että 
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käsite laajentaa vanhenemisen ja vanhuuden tarkastelua ikääntyvästä yksilöstä 

hänen ja hänen ympäristönsä sekä koko yhteiskunnan välisen suhteen eritte-

lyyn. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 118.) 

 

Sosiaalisesti määrittyneenä vanhuus voi merkitä myös uutta mahdollisuutta. 

Ihmisen ikääntyessä elämänkokemus ja tieto kasautuvat. Samalla mahdollisuu-

det henkisten ja muiden voimavarojen vapautumiseen lisääntyvät. Vanhuuden 

viisaus, elämänkokemus, elämänhallinta ja muistot ovat tärkeitä voimavaroja. 

Ihmiselle on merkittävää myös, että hän voi kokea jättävänsä jälkeensä jonkin 

merkin itsestään. Sosiaalinen vanheneminen on siten erilaisia menetyksiä, siir-

tymiä ja voimavarojen lisääntymistä. (Koskinen ym. 1998, 118.) 

 

Tutkimuksien mukaan vanhukset kykenevät muita ikäryhmä helpommin kontrol-

limaan tunteitaan. He kykenevät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa myös pa-

remmin sovittamaan käyttäytymisensä muiden kanssa. Toisin sanoen sosiaali-

set taidot ovat vanhoilla ihmisillä paremmat kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Sen 

sijan sosiaalisen osallistumisen ja sosiaalisen toiminnan kohdalla nuoremmat 

ikäryhmät näyttäisivät pärjäävän vanhempia paremmin. (Unt 2007, 19.) 

 

Ikäihminen on elämänsä varrella kulkenut monen verkon kautta, ja hänelle on 

ainakin jossain määrin syntynyt valmiudet kohdata erilaisia verkkomaailmoja ja 

sopeutua uusiin tilanteisiin ja kohtaamisiin. Etenkin kulttuuriset muutokset, joita 

tapahtuu tavoissa, arvostuksissa tai vaikkapa sanojen merkityksissä, vaikeutta-

vat vanhenevan ihmisen mahdollisuuksia sopeutua uusiin suhteisiin. Uudet suh-

teet merkitsevät aina uutta identiteettityötä ja kulttuurista sopeutumista tai jous-

tavuutta, eikä ikäihmisellä välttämättä ole enää fyysisiä tai henkisiä resursseja 

tai halujakaan siihen. (Unt 2007, 19.) 

 

Ikääntyneille henkilöille omaan ikäryhmään kuuluvat ystävät ovat merkittäviä 

ihmissuhteita. Samat historian kulkuun liittyvät kokemukset ja toisen kokemus-

ten ymmärtäminen omaan elämänkokemuksen kautta auttavat yhteisen kielen 

ja yhteisten puheenaiheiden löytämistä. Muistojen ja ajatusten vaihtaminen 

oman ikäryhmän jäsenten kanssa on tärkeä. (Routasalo, Pitkälä, Savikko & Til-

vis 2005, 24–29.) 
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4.5 Hengellinen hyvinvointi 

 

Hengellisyys inhimillisessä toiminnassa on osa potilaan minuutta ja itsetuntoa. 

Toimiessaan voimavarana se on potilaan selviytymiskeino ja edistää osaltaan 

terveyttä. (Valopaasi 1996, 9–11.) 

 

Iäkkäillä ihmisillä uskonnollisiin tilaisuuksien osallistuminen on yhteydessä ter-

veellisiin elämäntapoihin, parempaan fyysiseen terveydentilaan ja toimintaky-

vyn. Ihminen voi turvata rukoukseen fyysisissä, psyykkisissä, sosiaalisissa ja 

hengellisissä ongelmissa. (Teinonen 2005, 47–63.) 

 

Uskonnon avulla ihminen voi selviytyä surusta, syyllisyyden tunteista ja epäoi-

keudenmukaisuuden kokemuksesta. Lisäksi uskonto voi helpottaa myös uuteen 

roolin sopeutumisessa. Sen avulla elämä voidaan kokea mielekkääksi ja elämi-

sen arvoiseksi. Uskonnon kautta ihminen voi kokea myös olevansa hyväksytty. 

(Teinonen 2005, 60–63.) 

 

Uskonto toimii myös välikappaleena ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä 

ja yhdessäolossa (Hyyppä 2005, 54, 118). 

 

Ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus muodostaa vuorovaiku-

tuksellinen kokonaisuuden, jolle hengellinen ulottuvuus antaa kattamaan kaikki 

kolme samalla mahdollistaen kyselemisen ja elämäntarkoituksen etsimisen. 

(Valopaasi 1996, 30.) 

 

 

Muuton merkitys maahanmuuttajan hyvinvoinnille 

 

Maastamuutto on yksi suurimmista muutoksista ihmisen elämässä. Se aiheut-

taa yleensä voimakkaita henkisiä paineita, koska siihen liittyy usein erilaisten 

kulttuurien ja elämäntapojen kohtaaminen ja sopeutumista uusiin olosuhteisiin. 

Venäläisille Suomeen muutto merkitsee useimmiten perinteisen suurperheen 

menettämistä. Ystävä-, perhe- ja sukulaissuhteiden muutosten myötä sosiaali-
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sen tuen saannin mahdollisuudet saattavat heikentyä. (Liebkind, Mannila, Ja-

sinskaja-Lahti, Jaakkola, Kyntäjä & Reuter 2004, 96, 181.) 

 

Alitolppa-Niitamon mukaan äidinkieli koetaan tärkeäksi osaksi omassa kulttuuri-

perinnössä ja identiteetissä. Useimmat ikäihmiset käyttävät äidinkieltään ele-

gantimmin kuin nuoret. (Alitolppa-Niitamo 1993, 40.) 

 

Sosiaalisella alueella riittävä taloudellinen turvallisuus, läheisten ihmisten ole-

massaolo ja yleisemminkin yhteisöllisyys ja tunne kuulumisesta johonkin laa-

jempaan yhteisöön luovat tasapainoa elämään (Heikkinen 2002, 31). 

 

Uuden kielen omaksuminen on vaikeampaa ja hitaampaa vanhalla iällä. Kielen 

osaamattomuus tai huono kielitaito saattaa muuttaa koko elämäntapaa. Kirjojen 

ja lehtien lukeminen, elokuvissa ja teatterissa käynti ei onnistu ja tämän myötä 

maahanmuuttajavanhus jää paitsi monesta toiminnasta ja myös monesta sosi-

aalisesta tapahtumasta. (Alitolppa-Niitamo 1993, 40.) 

 

Maahanmuuttajavanhuksien haavoittuvaisuus on kolminkertainen, koska iän ja 

etnisyyden lisäksi maahanmuuttajatausta saattaa rajoittaa heidän voimavaro-

jaan itsenäiseen kotona selviytymiseen (Sarvimäki 2003, 84). 

 

Muuttaminen toiseen maahaan vanhalla iällä on erityisen vaikeaa, koska niin 

suuri osa elämää ja muistoja jää taakse. Myös uuden kielen ja uusien normien 

omaksuminen on vaikeampaa ja hitaampaa vanhalla iällä. Lisäksi iäkkäät maa-

hanmuuttajat tuntevat menettävänsä sen arvostetun auktoriteetin aseman, joka 

heillä on ollut entisessä kotimaassaan. Tämä saattaa aiheuttaa vanhukselle 

suurta tuskaa, ja iäkkäät maahanmuuttajat syrjäytyvät helposti. (Alitolppa-

Niitamo 1993, 101.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää venäjää puhuvien iäkkäiden maa-

hanmuuttajien psykososiaalista hyvinvointia, heidän liikuntaansa ja omatoimi-

suuttaan. Tehtävänämme oli löytää vastauksia teemahaastattelukysymyksiin ja 

kuvata iäkkäiden ihmisien psykososiaalista toimintakykyä, liikkumista ja arjessa 

pärjäämistä. 

 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Fokus-

ryhmähaastattelu on laadullista tutkimusta. Laadullista tutkimusta käytetään 

erityisesti tutkittaessa ilmiöitä, joista ei ole aikaisempaa tietoa, tai etsittäessä 

uusia näkökulmia jo osin tunnettuihin ilmiöihin (Mäntyranta & Kaila 2008, 1). 

Tutkimusmenetelmän suunnitteluvaiheessa ajattelimme käyttää ryhmähaastat-

telua. Fokusryhmähaastattelu on haastattelijan ylläpitämä ryhmäkeskustelu. Se 

on laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla pyritään ymmärtämään tutkitta-

vaa ilmiötä. Fokusryhmähaastattelu on valikoidussa ryhmässä tapahtuva ja 

haastattelijan ylläpitämä keskustelu ennalta suunnitellun haastattelurungon poh-

jalta. (Mäntyranta & Kaila 2008, 1.) 

 

Keskustelu muodostaa tutkimusaineiston. Haastattelijalla on yleensä käytössä 

strukturoitu haastattelurunko, jossa on 5–8 teemaa. Näissä suositaan avoimia 

kysymyksiä (mitä, miten). Lisäksi tarvitaan syventäviä kysymyksiä esimerkiksi 

ryhmässä esiin tulevista ristiriitaisista mielipiteistä. Johdattelevia kysymyksiä 

vältetään. (Mäntyranta & Kaila 2008, 6.) 

 

Fokusryhmähaastattelu tallennetaan yleensä aina. Tallennuksessa on erityisen 

tärkeää välineiden laatu. Usein on hyödyksi tehdä muistiinpanoja tai kuvia esi-

merkiksi eri ihmisten istumapaikoista ja keskinäisestä yhteydestä. Muistiinpanot 

voivat myös sisältää havaintoja keskustelun ilmapiiristä tai muista asioista, jotka 

eivät tallennu äänimateriaalina. Aikaa säästävä tapa dokumentoida näitä on 
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sanella samaan tallenteeseen heti haastattelun jälkeen yleisiä havaintoja. (Män-

tyranta & Kaila 2008, 8.) 

 

Fokusryhmähaastattelu tuottaa monipuolisen ja rikkaan aineiston, jota ei olisi 

saatavissa muilla menetelmillä. Fokusryhmähaastattelun avulla pyritään ymmär-

tämään tutkittavaa ilmiötä ja vastaamaan kysymyksiin miksi, kuinka, mitä tai 

miten. (Mäntyranta & Kaila 2008, 1.) 

 

Tulosasiasta esitetyt mielipiteet tai käsitykset kuvataan tekstinä ja suorina lai-

nauksina. Tulosten esittäminen ei saa jäädä pelkästään kuvailuksi tasolle. Tyy-

pillisesti fokusryhmäaineiston analyysi tuottaa joitakin teemoja tai luokkia, jotka 

nimetään ja joiden sisältö kuvataan. Usein teemoihin tai luokkiin liitetään aineis-

tosta poimittuja esimerkkejä, jotka kuvastavat luokan sisältöä. (Mäntyranta & 

Kaila 2008.) 

 

 

5.2 Aineiston hankinta 

 

Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan laadullisen aineiston analyysitapoja on 

jaettu muun muassa aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen. 

Aineiston analyysi vahvistuu, jos kaksi tutkijaa tai jopa useampi analysoi ja luo-

kittelee aineiston toisistaan riippumatta (Mäntyranta & Kaila 2008, 5). 

 

Tutkimuksen metodologiseksi ratkaisuksi sopii teemahaastattelu. Haastattelu on 

siinä vuorovaikutusta tutkivan kanssa. Haastattelussa ihminen nähdään tutki-

mustilanteessa subjektina, hänelle annetaan mahdollisuus tuoda esille itseään 

koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Haastattelussa on mahdollisuus 

nähdä vastaaja, hänen ilmeensä ja eleensä, ja hän voi myös selventää saatavia 

vastauksia ja syventää saatavia tietoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 

193–194.) 

 

Haastatteluja tehtäessä ja niistä saatua informaatiota arvioitaessa on syytä 

muistaa, että haastattelutilanne ei ole tasa-arvoinen keskustelutilanne. Haastat-

telija johtaa puhetta, esittää kysymyksen ja haastateltava vastaa. Näin ainoas-
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taan yksi tilanteeseen osallistuja kontrolloi keskustelua keskustelun aiheen va-

linnalla ja myös kysymysten muotoilulla. Toisaalta haastattelutilanne on yhteis-

työtä: haastateltava on suostunut vapaaehtoisesti haastatteluun ja siksi hänen 

voidaan olettaa vastaavan kysymyksiin sekä antamalla mahdollisuus haastatte-

lijalle tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2004.) 

 

Tutkimusaineiston keräämisen aloitimme toukokuussa 2009. Tutkimustehtäväs-

sä nousseiden teemojen mukaan laadimme haastattelukysymykset ja taustatie-

tolomakkeen. Koehaastattelussa harjoittelimme omia haastattelutaitoja. Tutki-

musaineiston keräsimme Fokusryhmähaastattelulla (Focus-Group interview/ 

discussion). 

 

Haastattelimme vanhuksia, jotka suostuivat kertomaan omasta elämästään 

Suomessa. Ensin mietimme, mistä saisimme haastateltavia. Kävimme ortodok-

sissa seurakunnaassa, venäjänkielisessä seurassa ja venäjäkielisissä kerhois-

sa. Oli vaikea löytää haastateltavia iäkkäitä ihmisiä. Kerroimme työstämme ys-

täville, jos jotkut heidän tuttavistaan voisivat osallistua tutkimukseen. Näin 

saimme 11 haastateltavaa. Otimme heihin yhteyttä kertomalla haastattelun tar-

koituksen ja kyselemällä heidän kiinnostustaan osallistumiseen, minkä jälkeen 

sovimme haastattelun ajankohdan. Tässä tutkimuksessa käytettiin teemahaas-

tattelua. Aihepiirit ja teema-alueet mietittiin etukäteen. Haastattelun kysymyksiä 

suunnittelimme venäjän sekä suomen kielellä. Haastattelu tapahtui venäjän kie-

lellä koska ryhmän osallistujat puhuu venäjää. Mahdollisten kieliongelmien ja 

ymmärtämisen vaikeuksien takia kysyttävät aihepiirit laadittiin valmiiksi molem-

milla kielellä. 

 

Jokaisen haastattelijaa varten olemme tehneet kutsukorttiin ja sen kansisivulle 

liimasimme eläin-, lintu- tai kukkamerkkejä. Kortin avulla olisi helppo seurata 

vastaukset. 

 

Kaikki haastatellut iäkkäät osaavat venäjän kieltä. Haastattelussa osallistui kak-

si ryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä oli 9 iäkkäittä ja toisessa ryhmässä kaksi 

iäkästä. Haastattelijat olivat kotona asuvia 68─88 vuoden välillä venäjää puhu-
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via paluumuuttajataustaisia iäkkäitä. Haastattelu perustuu iäkkäiden omiin tun-

temuksiin ja kertomuksiin elämästään.  

 

Tässä opinnäytetyössä ikääntyneille maahanmuuttajille kerrottiin tutkimuksesta 

ja selvitettiin haastatteluun liittyviä asioita. Myös oli jaettu suomen- sekä venä-

jän kielellä kirjallinen tiedote kansanvälisen projektin tarkoituksesta ja meidän 

roolistamme projektissa. Kaikilta haastateltavilta iäkkäiltä pyydettiin kirjallisen 

haastatteluluvan. Suomen- sekä venäjänkielinen taustatietokaavake olimme 

jakaneet osallistujille. Lomakkeiden käyttäminen oli vapaaehtoinen. Ja muut 

haastattelukysymykset esitimme dialogin kautta. Alun perin yhdeksästä haasta-

teltavasta yksi poistui haastateltupaikalta. Hänen poistuminen oli asianmukai-

nen, sillä haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä on oikeus kiel-

täytyä. Haastatteluissa käytettiin nauhuria ja siihen kysyttiin lupa ennen nauhoit-

tamista. Ensimmäinen haastattelu kesti kaksi ja puoli tuntia ja toinen haastattelu 

kesti puolitoista tuntia. 

 

Ensimmäinen haastattelu oli isossa kodinomaisessa kerhohuoneessa, jossa 

iäkkäät ihmiset tapaavat toisiansa ja osallistuvat erilaisiin toimintoihin. Kerho-

huoneen sijainti on rauhallisessa paikassa. Varmistimme että kukaan ei häiritsi-

si haastattelumme. Huoneessa oli paljon kauniita kukkia, vanhanaikaisia kalus-

teita, mitä toi mukavaa ja lämmintä tunnelmaa. Haastateltavat olivat pukeutu-

neet juhlavaateisiin ja olivat iloisella mielellä. Kahvitarjoilu maistui kaikille. 

 

Toinen haastattelu tehtiin osallistujien toivomuksesta yhden osallistujan kotona. 

Haastateltavien kotona ei ollut muita ihmisiä, elikkä haastattelu tapahtui rauhal-

lisella ja turvallisessa ympäristössä. Osallistujat järjestivät juhlatilaisuuden. Toi-

mimme venäläiskulttuurin mukaan ja toimme emännälle kukkia. Haastattelu ta-

pahtui isossa olohuoneessa, jossa oli paljon kukkia. 

 

Fokusryhmän haastattelun tallennetamminen helpotti keskittymiseen haastatte-

luun. Kutsukorttien merkkien avulla oli helppo seurata vastaavan henkilön vas-

taukset. 
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Molemmissa haastatellussa rauhallinen ja kiireetön ympäristö, kodinomainen ja 

lämmin ilmapiiri toivat turvallisuutta. Osallistujat olivat kiinnostuneitta keskuste-

luun aiheesta. Avoin, luottamuksellinen ja ystävällinen keskustelu toivat positii-

visia tunteita osallistujille ja myös meille. 

 

Meidän mielestämme fokusryhmähaastattelu oli hyvä tapa kerätä tietoa haasta-

teltavien arjesta, elämäntavoista ja selviytymiskeinoista, koska kaikkia haasta-

teltavia yhdistää kielitaito, kulttuuri sekä maahanmuuttajien kokemukset. Haas-

tattelussa toinen meistä esitti venäjäksi kysymyksiä haasteltaville ja toinen seu-

rasi tilaisuutta ja heidän reaktioitaan. Hän myös kirjoitti muistiinpanoja ilmeistä 

ja eleistä.  

 

Litterointi tehtiin suomennetusta aineistosta. Yhteensä litterointia tuli 38 sivua. 

 

 

5.3 Aineiston analyysi  

 

Analyysimenetelmäksi valitsimme sisällönanalyysin. Aineistolähtöisessä sisäl-

töanalyysissä aineisto analysoidaan ja liitetään teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 116). 

 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan kerätyn tietoaineiston tiivistämistä niin, että tut-

kittavia ilmiöitä voidaan lyhyesti ja yleistävästi kuvailla tai, että tutkittavien ilmi-

öiden väliset suhteet saadaan selkeinä esille (Janhonen & Mikkonen 2001, 23). 

 

Analyysi lähtee liikkeelle aineiston alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä (aineis-

ton pelkistäminen). Ensin tunnistetaan aineistosta asiat, jossa tässä tutkimuk-

sessa ollaan kiinnostuneitta ja näitä ilmaisevia lauseita pelkistettään yksittäisiksi 

ilmaisuiksi. Pelkistetyt ilmaisut ryhmitellään yhtäläisten ilmaisujen joukoksi (ai-

neiston ryhmittely). Sama tarkoittavat ilmaisut yhdistetään samaan kategoriaan 

ja annetaan kategorialle sisältöä kuvaava nimi. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 102–

103.) 
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Saadaksemme kokonaiskäsityksen luimme useampia kertoja haastattelukerto-

mukset läpi. Tämän jälkeen pelkistimme alkuperäisilmaisuja, jotka ovat kuulu-

neet tutkimusaiheeseen. Ilmaisut koodattiin käyttämällä väreillä. Saaman kuulu-

vat ilmaisut yhdistettiin koodauksen perusteella. 

 

Meidän aineiston analyysi alkoi kuuntelemalla fokusryhmän tallennettu haastat-

telunauhoja. Kuuntelimme useampaan kertaan, tallennettu aineisto kirjasimme 

venäjän kielellä sanasta sanaan ja niistä tehtiin autenttiset lainaukset, elekö 

litteroimme. Haastattelunauhojen kuunteleminen ja kirjaaminen on vienyt use-

ampia päiviä. Myös muistinpanoja eleöisestä ja ilmeöisestä dokumentoimme 

heti haastattelun jälkeen. Seuraavaksi suomentaisimme kirjoitettu tekstin ja yh-

distimme tekstin ja toisen opiskelijan haastattelun muistipanoja. Kahdesta haas-

tattelusta yhteensä kertyi 38 sivua suomenkielisen tekstiä. Muistiinpanot haas-

tateltujen istumapaikoista on auttanut havainnoilta keskustelun ilmapiiristä. 

 

Lähtökohtana olivat haastateltujen venäjäpuhuvien maahanmuuttajaiäkkäiden 

alkuperäiset ilmaisut. Aineisto ryhmiteltiin ja siinä etsittiin samaa tarkoittavia 

ilmaisuja samaan luokkaan. Muodostuneille luokille annettiin niiden sisältöjä 

kuvaavat nimet. Ryhmittelyn jälkeen aineisto abstrahoitiin ja samansisältöiset 

luokat yhdistettiin yläluokkien. Yläluokat myös nimetään. Lopulta kaikki yläluo-

kat yhdistetään yhdeksi kaikkia kuvaavaksi luokaksi. 

 

Kategorioiden muodostaminen on analyysin kriittinen vaihe, sillä tutkija päättää 

tulkintansa mukaan, millä perusteella eri ilmaisut kuuluvat samaan tai eri kate-

goriaan. Analyysia jatketaan yhdistämällä samansisältöisiä alakategorioita toi-

siinsa ja muodostamalla yläkategorioita (aineiston abstrahointi). Yläkategoriat-

kin nimetään. Lopulta yläkategoriat yhdistetään yhdeksi kaikkia kuvaavaksi ka-

tegoriaksi. Alakategorioiden, yläkategorioiden ja yhdistävän kategorian avulla 

vastataan tutkimusongelmiin. (Tuomi & Sarajarvi 2004, 103.) 

 

Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan aineistolähtöisessä analyysissä pyritään 

luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan 

aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Analyysin 

ydin on, että analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Analyysi 
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tapahtuu aineiston tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saatte-

lemana. (Tuomi & Sarajarvi 2004, 97–98.) 

 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeytä ja sitten 

tuoda uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään tiivistämään aineisto 

kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Päinvastoin sillä pyritään informaa-

tionarvon kasvattamisen luomalla hajanaisesta aineistoista selkeää ja mielek-

käästä. (Eskola & Suoranta 2008, 138.) 
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Fyysinen toimintakyky arjen toiminnoissa 

 

Haastattelun tuloksissa ilmeni, että haastateltaville on tärkeää liikkumisen 

säännöllisyys ja sen toteuttaminen siten, että se tuottaa iloa. Tuloksien mukaan 

iäkkäät kokevat fyysisen kykynsä välillä paremmaksi, välillä heikommaksi. 

 
   Tänään aamulla heräsin jalkojen kivun vuoksi    
…Tilasin ambulanssin itselle… 
   Ikäni ja kuntoni takia en voi mennä käymään    
tanssin oikein hyvällä mielellä ja unohdin, että minulla on jalka ki-
peä ja aamulla jalkaa ei särkynyt ollenkaan    
 

Haastateltavilla toimintakyky päivittäisissä toiminnassa selviämiseksi on tärke-

ää. Tuli ilmi, että iäkkäiden aiemman elämän tottumukset ja tyylit heijastuvat 

heidän toimintaansa. Haastattelun tuloksen mukaan Iäkkäiden fyysisen toimin-

taan kuuluvat päivittäinen ajankäyttö; kodinhoito, kuten ruuanlaitto, tiskaaminen, 

siivoaminen, pyykinhuolto, kaupassa sekä apteekissa käyminen; osallistuminen 

erilaisiin perhe- ja sukutilaisuuksiin, kylässä käyminen; harrastukset kuten ulkoi-

lu, uinti, käsityö, sauvakävely, aamuvoimistelu; kulttuuritoimintoihin, erilaisin 

kerhotoimintoihin ja uskonnollisiin tilaisuuksien osallistuminen. 

 

Haastattelussa tuli ilmi että haastattelemamme iäkkäitä ovat sinnittelijöitä. 

 
…Minä joka päivä aamuisin käyn ulkoilemassa    
   Omassa elämässä minä aina pyrkisin paljon kävellä    
   Jalat on kipeä, toistaiseksi siivoan vielä kokonaan itse    

 

 

6.1.1 Omatoimisuus päivittäisissä toiminnoissa 

 

Kaikki haastateltavamme selviytyvät omatoimisesti kotona. Yhden iäkkään lii-

kunta onnistuu kävelykepin turvin ja toisen rollaattorin turvin. Tarvittaessa iäk-

käät naiset pyytävät pientä apua omaisilta. 
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   Tässä vaiheessa en käy itse kaupassa. Omaiset hoitavat ostoksia    
   Kotona en tarvitse vielä niin paljon apua. Esimerkiksi kun lääk-
keeni loppuvat, tytär käy hakemassa reseptit minun sijasta. Annok-
set taas tiedän itse, olemme lääkärin kanssa sovittu niistä    
 

Muiden iäkkäiden liikkuminen onnistuu hyvin tai kohtalaiseksi. Arkipäivän tehtä-

vistä suoriutuminen on tärkeä tekijä omatoimisuuden ylläpitämisessä. 

 

   Käyn kaupassa joskus joka päivä, joskus kaksi kerta viikossa    
   Minä käyn ostoksilla tarpeen mukaan    
   Minä käyn usein ostoksilla. Totta on, että tavarat ovat kalliit. Mutta 
pääasia on, että autokauppa käy    

 

Mahdollisuus pärjätä kotona omin voimin ilman ulkopuolista apua tai pienen 

avun tukemana merkitsee todella paljon. 

 

   Pyykkipesukoneet ovat helpottaneet meidän arkielämän    
   Siihen saakka, kun jalat liikkuvat, hyvin    
   Käydään itse ostoksilla joskus joka päivä    

 

Nuoruudessa suoriutuminen jokapäiväisistä tehtävistä oli sujunut yleensä hel-

posti ja ongelmitta. Iän lisääntyessä päivittäiset askareet on ollut vaikeampi hoi-

taa samalla tavalla kuin ennen. Haastateltavamme olivat tyytyväisiä ja ylpeitä, 

että he pystyvät hoitamaan kaikki itse, toteuttaa tavoitteittensa mukaista elä-

mäntapaa ja heillä on mahdollisuus autonomiseen elämään. 

 

   Pyykkienpesu onnistuu hyvin    
   Toistaiseksi siivoan vielä kokonaan itse. Minulla on hyvä pesuko-
ne. Jos tarvitsee silittää, niin se on hiukan vaikeaa, silloin tytär aut-
taa    

 

 

6.1.2 Liikunta iäkkäiden elämässä 

 

Liikunta on tärkeä elämän toimintojen osa. Tutkimuksemme iäkkäiden kerto-

muksen mukaan he liikkuvat monipuolisesti ja ovat kaikki ainakin jossain elä-

mänsä vaiheessa harrastaneet liikuntaa. 
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Tällä hetkellä osa heistä harrastaa voinnista riippuen hyötyliikuntaa. Monet iäk-

käät arvostavat liikuntaa ja harrastavat aktiivisesti kuntoilua. 

 
   Ulkoilu on minun harrastusteni    
   Minä aamuisin voimistelen    
   Minä harrastan sauvakävelyä    
   Tiistaisiin käyn uimahallissa    
   Joskus minä käyn jumpassa    
   Minulla on rollaattori ja kävelen sen kanssa ulkona    

 

Haastattelun mukaan jotkut haastateltavamme iäkkäät seurustelevat omaisten 

kanssa, käyvät juhlissa ja osallistuvat eri kerhoihin sekä viihtyvät luonnossa. 

 
   Kesällä joskus osallistun luonnonretkeen    
   Meidän harrastustemme on retkeily    
   Käyn uimassa, joskus kalastamassa    
…Käymme kylässä    
   Matkustan lasten kanssa… 

 

Haastattelemamme kaksi iäkästä mainitsi, että he eivät harrasta varsinaista lii-

kuntaa ja nauttivat kotona olemisesta. 

 
   Minä mieluummin jään istumaan sohvalle ja katsomaan televisio-
ohjelmaan    
   Laiskuutta, mutta käyn kirkossa, kaupoissa, kerhoissa    

 

 

6.1.3 Iäkkäiden virikkeet 

 

Kaikkien haastateltaviemme iäkkäiden entinen elämä oli toimeliasta. Siihen kuu-

lui ansiotyö, kotityöt ja lapsien kasvatus, sukulaisien ja ystävien tapaaminen 

sekä harrastukset. Sosiaaliset kontaktit olivat hyvin tärkeitä haastateltaville. 

Harrastuksia on edelleen monenlaisia. Iloa elämään tuovat kutominen, lukemi-

nen ja niin edelleen. Puhelinyhteydet sekä ystäviin että omaisiin auttavat van-

huksia pitämään kontakteja yllä. 

 

Kulttuuriharrastukset ovat aina olleet venäjäkielisien iäkkäiden harrastuksena, 

kuten musiikki ja taide, teatteri, museot ja esitykset.  
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   Käymme teatterissa ja elokuvissa    
   Käyn museoissa    
   Käyn venäjää kulttuurikeskuksessa    

 

Koko elämän matkan varrella, vaikeuksissa ja juhlissa, tanssiminen ja laulami-

nen ovat olleet haastateltavien sydäntä lähellä. 

 
   Pidän tanssimista ja laulamista, tanssiminen    
   Minulla oli hyvä mahdollisuus. Juhlapäivällä lauloin. Ja minut oli 
pyydetty tanssimaan    
   Juhannus päivällä me olemme tanssineet pihalla    

 
Tuloksien mukaan iäkkäät harrastavat lukemista sekä venäjän kielellä että 

suomen kielellä. 

 
   Minun harrastukseni ovat kirjallisuus ja televisio    
   Minä paljon ymmärrän, paljon luen suomenkielistä kirjallisuutta ja 
venäjänkielistä kirjallisuutta    

 

Ennen muuttoa Suomeen monet ikääntyneet naiset olivat kiinnostuneita käsi-

töistä, kukkien kasvattamisesta ja eläimistä. Nykyisin he harrastavat samoja 

asioita. 

 
   Minä rakastan kukkia. Joka perjantai minä pidän huolta omistaa 
ja kerhohuoneen kukista    
   Rakastan kukkia koko elämäni. kun kasvoimme kotona lasten 
kanssa, kaikki kotona rakastivat kukkia    
   Me usein neulomme lapsenlapsille, omaisille ja ystävälle    
   Tykkäämme eläimistä ja linnuista    
   Minulla on kissa    
 

Myös erilaiset kerhotoiminnot on suosittuja. 

 
   Me osallistumme seura 60+    
   Me osallistumme seuratoimintaan, luonto ja terveys    
   Kesäisin perjantaisin osallistumme grillauskerhoon    
   Minulla on paljon harrastuksia: seura 60+, saarto seura, luonto ja 
terveys. Viimeisestä sai kiitoskirjeen    

 

Haastattelun mukaan jotkut haastateltavamme iäkkäät tekevät ulkomaanmatko-

ja sekä osallistuvat seurakunnan järjestämiin matkoihin Suomessa. 
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   Käyn joskus Virossa tai Pietarissa tapaamassa kavereita. Mah-
dollisuuksien mukaan käyn omalla synnyinpaikalla    
   Käyn Siperiassa    
   Minä käyn paljon matkoilla, kaksi kertaa vuodessa etelässä sekä 
ympäri Suomea. Minä oikein paljon pidän matkustamisesta    

 

 

6.2 Psyykkinen toimintakyky elämän hallinnassa 

 

Psyykkisistä tekijöistä kulttuuri, lähinnä oman kulttuuriperinteen arvostaminen, 

turvallisuuden tunne, kiitollisuus, tyytyväisyys elämään, elämänilo, elämänmie-

lekkyys ja myönteinen elämänasenne ovat haastattelemillemme paluumuuttajil-

le psyykkistä toimintaa tukevia asioita. 

 

 

6.2.1 Tyytyväisyys elämään 

 

Monet haastateltavat iäkkäät ovat tyytyväisiä elämään. Elämä tuntuu hyvältä 

asuessa Suomessa, koska taloudellisesti heillä ei ole ongelmia ja tämä ilahdut-

taa heitä. He kokevat myös hyvänä sen, että on ruokaa ja huoneessa lämmintä. 

Ruoka, vaatteet ja asunto kuuluvat ihmisen perustarpeisiin. Useimmille iäkkäille 

hyvä elämä tarkoittaa juuri perustarpeiden tyydyttämistä. Haastateltavamme 

iäkkäät vastasivat, että ovat tyytyväisiä elämään. 

 
   Oikein paljon tykkään asua täällä    
   Sodan aikana minulla oli ollut hyvä elämä täällä, ja nyt haluan 
asua    
   Jumala suokoon, elää elämän lopun saakka tämmöisissä olosuh-
teissa    
   Hyvä on asua, ei ole moittimista    

 

Haastateltavamme iäkkäät olivat myös tyytyväisiä siihen, että olivat päässeet 

Suomeen asumaan. Heidän ei tarvitse taistella enää arkiasioista, koska heidän 

mielestä turvattu vanhuus kuuluu kaikille Suomessa asuville. 

 

Haastateltavat olivat myös hyvin tyytyväisiä omaan asuntoonsa. Haastattelun 

perustella näiden iäkkäiden ihmisten asuinympäristö on turvallinen ja viihtyisä. 
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Monet kokevat, että rauhallinen ympäristö on iäkkäille erityisen tärkeä. Monet 

olivat asuneet maalla lapsuudessaan ja nykyinen asuinympäristö muistutti maa-

seutua ja samalla oli kuitenkin kaupunkimiljöö. 

 
täällä taas pidetään huolta, tuodaan ruokaa, sekä annetaan lääk-
keitä. Mikäli on tarve, lähetetään vanhustentaloon… 
…Virossa asuminen alkoi olla hankalaa. Sen jälkeen Suomen pre-
sidentti, Mauno Koivisto, ehdotti suojella omaa kansaa, inkerin-
suomalaisia… 
…taloudellisesti on helpompaa… 
…on olemassa ilmaisia ruoka sekä vaatteet… 
… Erinomaista asua täällä, täällä on kumpaakin, kaupunkia sekä 
maata... 

Monet inkerinsuomalaiset olisivat toivoneet lasitetun parvekkeen, mutta ymmär-

tävät että se nostaisi vuokraa. 

 
   Olisi kiva, jos olisi lasitettuparveke. Mutta tämä muutos nostaisi 
vuokraa    

 

 

6.2.2 Suhteet lähtömaahan 

 

Monet haastateltavamme pitävät Suomea omana kotimaanaan. Silti maa, jossa 

oli eletty ”parhaat vuodet”, oli hyvin tärkeä, koska merkittävät elämän tapahtu-

mat olivat tapahtuneet juuri siellä. Esimerkiksi naimisiinmeno, lapsien syntymi-

nen, ystävät ja sukulaiset, jotka jäivät asumaan sinne. Monilla sinne on haudat-

tu lähiomaisia tai sukulaisia. Käynnit lähtömaassa ovat erittäin tärkeitä koti-

ikävän takia. Jotkut ihmiset eivät ole halukkaita lähtemään Suomesta edes päi-

väksi. Mahdollisuuksien mukaan ja jos terveyden tilanne sallii, he käyvät lähtö-

maassa 

 

   Kotimaa vetää aina puoleensa. Ei ole väliä paljonko aikaa on ku-
lunut. ikävöin kotimaata. Onneksi se on lähellä, ja aina voi käydä 
siellä, eivätkä liput ole niin kalliita    

…Minä pidän kotioloista. En tykkää yöpyä vieraissa paikassa… 
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Haastattelun tuloksen monella iäkkäällä ei ole mahdollisuus matkustaa, siihen 

syynä on iäkkäiden korkea ikä, terveydentilanteen syistä, lähtömaassa ei ole 

sukulaisia ja matkustamisluvan myöntämisen on vaikeuksia. 

 

   Tiedättekö, meillä ei ole enää synnyinpaikka    
   Ei ole paikka, mihin voisi mennä käymään    
   Ikäni ja kuntoni takia en voi enää mennä    
…Minulle ei myönnetty viisumia, Eikä matkavakuutusta… 
…Minä pelkään matkustaa… 

 

 

6.2.3 Elämän hallinta 

 

Haastattelun aikana lähes jokainen haastateltavamme kertoi lyhyesti oman 

elämäntarinansa. Iäkkäät muistelivat asioita omasta elämästään ja kertoivat 

omista kokemuksistaan. Monet muistelivat, että sodan aikana ja sodan jälkeen 

oli raskasta elämää, varsinaisesti luopuminen perheen tavoista ja kulttuurista. 

Monet inkerinsuomalaisista joutuivat myös luopumaan omasta etunimestä sekä 

sukunimistä, koska venäläisessä ympäristössä suomalaisuutta usein halveksit-

tiin. Silloin oli pakko löytää selviytymiskeinoja 

 
   Kun minulle oli annettu venäjän sukunimi, minä salasin kansalai-
suuden… 
   Minulle oli sanottu, että minä olen juutalainen    
   En ole virolainen, olen suomalainen    
   Jos minulla olisi silloin suomalainen etunimi, venäläiset lapset heti 
olisivat ymmärtäneet, että minä en ole venäläinen    
   Ja minä oikein vakavasti salasin, että minä olen suomalainen    

 

Monella haastateltavalla on ikävä vanhoja aikoja, ja silti he eivät halua palauttaa 

niitä. 

 
   Niistä asioista on mahdoton unelmoida    
   Sota on tuhonnut kaikki    
   On ollut vaikeat ajat    
   Minulla oli erinomainen lapsuus    
   Nyt on eri aika. Koko elämä muuttui. On mahdoton palauttaa 
vanhan ajan, joten ihmisten on sopeuduttava uuteen aikaan    
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6.2.4 Tunne-elämä  

 

Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta tunteiden merkitys on keskeinen, koska tun-

teet ovat osa ihmisenä olemista syntymästä kuoleman saakka (Unt 2007, 34). 

Haastattelun mukaan haastateltavamme ovat käyneet monet kerrat elämäänsä 

läpi. Esimerkiksi monilla iäkkäillä haastateltavilla oli ikävä kotimaahaan. 

 
   Minä ikävöin Siperiaan    
   Minä usein muistelen, että oli todella kaunis alue, jossa synnyin ja 
kasvoin. surullisena miettii ja piitä kädet kasvoissa    
   Meillä oli onnellinen lapsuus    
   Minä ikävöin. Mutta Viroa eikä synnyinmaani. Siperian jälkeen 
meillä ei ollut enää kotia. Ja me jouduimme töihin Viroon    
   Oli todella kaunis alue, jossa synnyin ja kasvoin    
   Sota on tuhonnut kaikki    
 

Yhdellä iäkkäällä ei ollut ikävä omaa kotia. 

 

   Minulle ei ole ikävää. Nyt me olemme jo kotiutuneet. Mutta alussa 
oli vaikea    

 

Haastateltavamme iäkäs oli surullinen siitä, että hän joutui luopumaan kissasta.  

 

   Minulla oli melkein 20 vuotta kissa. Nyt minä ikävöin häntä    
 

Haastattelun mukaan nousi esille, että jollekin vanhuksille omien lapsien ja su-

kulaisien asuminen Suomessa antaa henkisesti voimia ja toisilla ei ole omaisia. 

 
   Minua pelottaa, että minä olen yksin    
   Minulla myös on pelko    
   Jokaisella on pelko    
   Pelottavaa, jos olet sairas    

 

 

6.3 Sosiaalinen toimintakyky arjen vuorovaikutuksessa 

 

Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluvat ihmisten vuorovaikutus- ja ystävyyssuh-

teet, aktiivinen toiminta sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen 
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(Pilkka & Saksa 2005, 17). Yhteisö voi tarjota ihmiselle tukea, se voi toimia sel-

viytymistä tukevana ihmisten verkostona (Lahti 1995, 45─53). 

 

 

6.3.1 Suhteet läheisten kanssa 

 

Perhe ja sukulaiset ovat tärkeitä kaikille, joilla on sukulaisia. He monesti haas-

tattelussa ottivat puheeksi perheensä ja muut sukulaisensa. Monella lähiomai-

set asuivat Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Saimme selville, että lapsien ja 

sukulaisten tuki on erittäin merkityksellistä iäkkäiden elämässä. He käyvät ky-

lässä ja pitävät yhteyttä puhelimella. Iäkkäät ihmiset haluavat olla osana lasten-

sa elämää ja nähdä lapsia ja lapsenlapsia, pitää huolta muista sukulaisista. 

 
   Siskoni asuu täällä, käydään kylässä    
   Veljelläni asuu Suomessa, pidetään yhteyttä puhelimella    
   Poikani ja miniäni, lapsenlapseni. Me ollaan kanssakäymisessä    
   Tyttäreni asuu perheensä kanssa ja sisaruksien lapsia, Tiivisti pi-
detään yhteyttä    
   Minulla on todella hyvä lapsenlapsi    
   Lapsien kanssa me teemme ulkomaanmatkoja ja ympäri Suomea    
   Me pidämme yhteyttä omaisten kanssa. 

 
Usein sattuu niin, että yksinäiset iäkkäät, joilla ei ole omia lapsia, eivät myös-

kään ikävöi ketään ja pärjäävät hyvin ilman sukulaisiakin. 

 
   Siskoni suomalaiset tuttavat tosiaan on hyvät ihmiset. Nyt siskoni 
jo nukkui pois. Mutta meidän hyvä suhde on säilynyt. Minä olen 
heidän varten sama, kun siskoni    
   Minä olen myös heidän kanssa tutustunut. Elikkä minäkin sain 
hyvän suhteen tunnelmaan    

 

 

6.3.2 Suhteet ystävien ja naapureitten kanssa 

 

Useilla haastatelluista oli ystävinään lähinnä muita inkerinsuomalaisia. Kolmella 

oli myös suomalaisia tuttavaperheitä. Ystävät ja naapurit ovat haastateltaville 

paluumuuttajille tärkeitä. 

 
   Minulla ei ole yhteyttä suomalaisten kanssa    
   Minä seurustelen suomalaisten kanssa vähän    
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   Joka vuosi Jouluna yksi suomalaisperhe käy minun luona. Meillä 
on oikein hyvä suhde    
   Minulla kaikki tuttavat ovat täällä ja usein käymme kylässä    
   Me usein yhdessä käymme kaupoissa ja kirkossa, kerhoissa    

 

Haastatteluissa korostui iäkkäiden yhdessä toimiminen, tekeminen ja harrasta-

minen. 

 
   Joskus kerromme oma elämäntarina, sillä tavalla me nautimme il-
lasta 
   Tarvittaessa esimerkiksi pyydän apua naapurilta jos on hätä, soit-
taan naapurille ja sukulaisille    
…Yhdessä juhlittaan semmoisia me ollaan… 
   Autamme toisiamme. Esimerkiksi, H ystäväni, kastelee kukkia, 
jos minä olen matkalla. Ja sellaisia ihmisiä meillä on paljon    
      Onnistui, että talossa asuu hyviä naapureita, he ovat valmiita 
auttamaan    

 

 

6.4 Uskonto ja hengellisyys voimavarana 

 

Haastatteluissa tuli esille myös hengellinen ulottuvuus. Ihmisen etnisellä ja kult-

tuurisella taustalla on tärkeä merkitys hänen hengellisten tarpeittensa ilmenemi-

sessä, sillä uskonto on merkittävä osa kulttuuria. Toiselle normatiiviset arvot ja 

muodollinen jumalanpalvelus ovat tärkeitä, toiselle taas uskonto liittyy tiiviisti 

jokapäiväiseen elämään. Usko voi olla ihmiselle voimavara, joka auttaa selviy-

tymään kriisitilanteissa ja antaa elämälle suuntaa ja merkitystä. Ihmistä tukeva 

ja vapauttava usko on osa hengellistä hyvinvointia. (Sonninen 1998, 33, 135.) 

 

Kaikki haastateltavamme iäkkäät pitävät tärkeänä kirkossa käymistä ja osallis-

tumista jumalapalveluksiin. Kirkossa käyminen sunnuntaisin heillä on traditio. 

Toiset käy useamman kerran kirkossa, toisen harvemmin. Monet rukoilevat päi-

vittäin. Heidän kertomuksen mukaan uskonto aina oli ja on tärkeä. Raamatun 

lukeminen, kirkossa ja muissa hengellisissä tilaisuuksissa käyminen on myös 

luonnollinen osa hengellisyyttä. Usko antaa heille myös turvallisuutta ja toivoa. 

Kysymyksessä ”Miten suhtaudutte uskontoon?” haastateltavat pitivät tärkeänä 

kirkon käymistä 

 



48 

   Minulla on luterilainen uskonto    
   Minulla on ortodoksinen uskonto    
   Minä joka sunnuntaina käyn kirkossa    
   Olen kirkon jäsen. Nyt ei oikein tule käytyä. He lähettävät minulla 
kirkko lehtiä    
   Kotimaassa me myös pidimme seurakunnasta    

 

 

6.4.1 Henkinen hyvinvointi 

 

Monet haastateltavamme iäkkäät vastasivat pitävänsä itseään etnisesti inkerin-

suomalaisina sekä venäläisinä. Selityksenä iäkkäät nostivat esille venäläisen 

koulun, venäjän kielen, venäläisen kulttuurin ja venäläisen tuttavapiirin. Inkerin-

suomalaisuus oli vuosia piilossa ja käytössä oli venäläinen kulttuuri. Heille myös 

äidinkieli ja identiteetti ovat tärkeä osa elämää. 

 

   Silloin, kun minä asuin siellä, minä en tykännyt omasta suomalai-
sesta etunimestä, vasta täällä minä rakastuin oman suomalaisen 
etunimen    
   Minulla oli venäläinen etunimi, kaunis nimi    
   Meille ei tarvitse ujostella. Me olemme jälkeläisiä    
   Joskus minä haluan näyttäytyä ihan suomalaisena. Tähän on 
oma tarkoitus    
   Minä haluaisin oikein hyvin puhua suomea, että minulta kukaan 
enää ei kehtaisi kysyä missä minä olen syntynyt    

 

 

6.4.2 Suomen kielen ja venäjän kielen tärkeys 

 

Tuloksissa nousi lisäksi esille haastateltavien suomen kielen merkitys heidän 

elämässään. Lapsuuskielestä oli jäänyt muisto äidistä, isästä ja lähiomaisista, 

elämänkokemuksista sekä uskonnosta. 

 
   Isoäiti ja isoisä ovat puhuneet suomea    
   Kaikki sukulaiset puhuivat suomea    
   Kaikki kyläläiset ovat puhuneet suomea    
   Minä kävin suomalaisissa koulussa    
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Samoin haastattelussa korostui voimakasti venäjän kielen tärkeys. Opiskelukie-

li, seka-avioliitot ja perheenkieli, Neuvostoliitossa asiointikieli, työpaikan kieli oli 

venäjän kieli sekä paikallisen maan kieli, viron kieli. 

 

   Nykyisin me puhumme lasten kanssa venäjän kielellä    
   Opiskelin venäjän kielellä    
   Olisin toivonut että poikani olisi puhunut suomea    
   Perheen kieli oli virolainen kieli    
   Meidän perheen kieli on viron kieli    

 

 

6.4.3 Eri kulttuurien kohtaaminen 

 

Kielen lisäksi on myös muita kulttuurisia piirteitä, tapoja ja perinteitä, jotka vai-

kuttavat iäkkäiden elämäntapoihin. Haastattelussa osa haastateltavista kuului 

venäläiseen kulttuuriin, osa ei osannut sanoa, osa suomalaiseen kulttuuriin, osa 

virolaiseen kulttuuriin. 

 

   Meidän perheessä on venäjän kulttuuri    
   Lapseni ja lapseni ovat suomalaisia    
   Siinä missä asutaan, semmoinen on kulttuuri    
   Meillä on virolainen kulttuuri    
   Itse olen sitä mieltä että omasta ei ehditty vielä irtaantumaan eikä 
tähän vielä sopeutumaan. Siteet Venäjän kanssa ovat edelleen    
   Sentään kulttuurit ovat erilaiset. Me olemme kaksiskulttuurisia ja 
kaksikielisiä    

 

Sopeutuminen uuteen kulttuuriin korkeassa iässä ei ole helppoa. Monien haas-

tateltavien maahanmuuttajien mielestä venäläisen ja suomalaisen kulttuurin 

välillä on eroja. 

 

   Kanssakäymisen erot. Ihmiset asuivat kaukana toisistaan. Tapai-
livat vaan kirkossa    
   Me taas asuimme yhteisössä. Haettiin suolaa sekä tulitikkuja 
naapureilta, puhuttiin päivittäin. Me olemme puheliaampia    
   Ihmiset, jotka asuneet karjalassa ovat paljon puheliaampia kuin 
muut suomalaiset    
   Meillä on säilynyt osakunta. Me muutimme, vaikka mistä vaan. Ja 
me yritämme pitää yhteyttä    
   Olen huomannut, että meidän kulttuurien välillä on iso ero    
   Tyttäreni sanoi minulle, että minä olen siekailematon    



50 

    Ihmiset ovat tervehtiväisiä. Ei puhuta negatiivisista piirteistä    
 

Virosta muuttaneet inkerinsuomalaiset olivat sitä mieltä, että kulttuurissa löytyy 

paljon samoja piirteitä. 

 
   Virossa traditiot ovat hyvin samanlaiset. Suomalaiset keskustele-
vat enemmän, yrittävät auttaa, tulevat vastaan. Ehkä se johtuu 
myös siitä, että osan kielen hyvin    

 

 

6.4.4 Terveydenhuolto 

 

Suomen kielen puutteellisen ymmärryksen vuoksi terveydenhuollon palvelut 

olivat joskus vaikeita. Haastattelussa tuli ilmi, että haastateltavamme iäkkäät 

joskus käyvät naapurimaassa saamassa terveydenhuoltopalveluja. 

 

   Minulle oli paljon helpompi, kun meidän terveyskeskukseen tuli 
Virosta lääkäri. Minä pystyin puhumaan venäjän kielellä    
   Minulla yöllä tapahtui akuutti tilanne. Minä soitin ”H”-lle, ja hän 
soitti ”A”-lle. Ja sitten ”A” tilasi ambulanssiin    
   Meillä oli poliklinikassa venäjänkielinen lääkäri ja nyt ei ole vaike-
uksia    
   lääkärille numeron ottaminen on niin työllistävää    
   Joskus tilataan lääkkeet Pietarista tai tuodaan Virosta    
   Joskus käyn Virossa lääkärissä    
   Käyn Venäjällä lääkärissä    

 

Taas monet haastatteluun osallistujat olivat tyytyväisiä terveydenhuoltopalvelui-

hin Suomessa. 

 
   Minä taas pidän hoitopalveluista    
   olen diabeetikko. Minulle tuli kirje kotiin, että minun pitäisi käydä 
silmälääkärissä. Kukaan ei ole edes kysynyt. Kukaan ei olisi ajatel-
lutkaan tehdä tämmöistä Venäjällä    

 

 

6.4.5 Sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan 

 

Haastateltavat sanoivat sopeutuneensa Suomen hyvin. Yksi tärkein tekijä Suo-

meen sopeutumisesta on suomen kielen taito. Yhteinen kieli on erittäin tärkeä 
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ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille. Monet iäkkäät pitävät suomen kieltä äidin-

kielenään. Muutamien haastateltavien kielitaito on heikompi eikä riitä omatoimi-

seen asiointiin eri virastoissa. Niiden iäkkäiden apuna ovat omaiset, naapurit, 

ystävät ja virallinen tulkki. 

 
Meillä on täällä tosiaan hyvä olla 
Me olemme onnellisia 
Vaikeuksia ei ole, ihmiset ymmärtävät mainiosti Englannin kieltä 
Minä puhun suomea niin, kun osaan 
Nyt me olemme jo kotiutuneet. Mutta alussa oli vaikea 

 

 

6.5 Toiveet 

 

Heikkisen (2002, 31) mukaan tavoitteiden realistisuus ja niiden kohtuullinen 

saavuttaminen sekä riittävä tulevaisuuden toivo ovat edellytyksiä henkisen hy-

vinvoinnin säilymiselle. Haastattelun päättyessä kysyimme iäkkäiltä: ”Jokainen 

ihminen voi unelmoida jostakin. Onko teillä toivomuksia?” Jokaisella haastatte-

lemallamme iäkkäällä oli omanlaineensa toivomus.  

 
Haluamme jatkaa elämää samanlaisena elämän lopun saakka. 
Jumala suokoon, elää elämän lopun saakka tämmöisissä olosuh-
teissa. 
Haluaisin, että matkustaminen olisi halvempi vanhuksille. En pysty 
käyttämään julkiset kulkuneuvot. Kävisin silloin enemmän tuttavien 
luona. Jos kulkuneuvot olisivat halvempia, käyttäisin niitä enem-
män. 
Toivomukset: että parlamentissa käsiteltäisiin asioita koskien nuor-
ten työllistämistä, samalla että nostettaisiin käyttäytymiskulttuuria. 
Sitten, että alkoholismia olisi vähemmän Suomessa, että hoitohen-
kilökunta olisi paremmin koulutettu. Lääkäreitä saisi olla enemmän 
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7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS 

 

 

Laadullinen tutkimus tärkeitä eettisiä periaatteita ovat tiedonantajan vapaehtoi-

suus ja henkilöllisyyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus. Lisäksi on tärke-

ää, että tutkija ei tutkimuksellaan vahingoita tiedonantajaa. (Janhonen & Mikko-

nen 2001, 36.) Jokaisella yhteisöllä on luonteinen tarve suojella itseään ja me 

pidämme tärkeänä haastateltavien henkilöllisyyden suojaaminen. Tutkijoina me 

selitimme tutkittaville mihin tarkoitukseen tutkimusta tehdään ja missä muodos-

sa tutkimustulokset aiotaan julkaista. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden maahanmuuttajien kanssa käytiin läpi se, 

että tutkimukseen osallistuminen on vapaanehtoista. Haistatteluun alkaessa 

eräs henkilö kieltäytyi haastattelusta, hänelle oli siihen oikeus ja hänen päätös-

tään kunnioitettiin. 

 

Tutkimusetikka korosta tutkimisaineiston ja tutkittavien suojaan liittyviä kysy-

myksiä (Kuula 2006, 25). Tutkimusaineiston kohdalla on turvattava se, että ai-

neisto ei joudu vääriin käsiin ja anonymiteetti säilyy koko tutkimuksen ajan aina 

tutkimustuloksiin asti (Vilkka 2005, 35). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa eettiset kysymykset tarkastelussa on kaksi mah-

dollista lähtökohtaa, ne ovat luottavuus ja anonymiteetti. Tutkijalla pitää olla riit-

tävästi herkkyyttä huomioimaan oman tutkimuksensa ongelmakohdat. Tutkija 

joutuu pohtimaan aineiston määrän lisäksi kysymystä aineiston saturaatiosta, 

sen teoreettisesta merkityksestä tutkimusongelman suhteen. (Eskola & Suoran-

ta 2008 56–59.) 

 

Tutkimuksen eettisyyden toteutuminen on tutkijoiden vastuulla (Vehviläinen-

Julkunen 1997 26–27). 

 

Suojasen mukaan eettisiä ongelmakohtia voi liittyä tutkimuslupaan liittyviin ky-

symyksiin, tutkimusaineiston keruuseen, tutkimuskohteen hyväksikäyttöön, 
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osallistumiseen liittyviin kysymyksiin sekä tutkimuksesta tiedottamiseen (Eskola 

& Suoranta 2008 52–53). 

 

Tutkimukseen osallistuneiden määrä on hyvä ilmoittaa, samoin kun se, että hei-

dät on valittu tutkimukseen. Anonymiteetistä pitää huolehtia tarkasti. Tutkijan on 

hyvä antaa tutkimukseen osallistuneiden lukea tutkimuksen tulokset ennen tut-

kimuksen julkaisua ja mainita mahdollisesti heidän kommenttinsa tutkimukses-

saan. Myös aineiston analyysitapa on selvitettävä tutkimuksessa. Tutkimuksen 

luotettavuus on arvioitava eettisesti ja korkeatasoisesti. Tutkimuksen raportoin-

nissa selvitetään se, miten aineisto on koottu. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 138.) 

 

Haastattelun alussa annoimme informatiivista tietoa tutkimukseen liittyvistä asi-

oista. Haastattelutavan eli haastattelun nauhoittamisen kerroimme haastatteli-

joille ennen haastatteluun osallistumista, että heidän tunnistustietonsa pysyvät 

salassa ja suorat tunnistustiedot hävitetään siten, että niitä ei voi käyttää mihin-

kään muuhun tutkimukseen. Heidän anonymiteettinsa säilytetään, etteivät haas-

tateltavat ole myöhemminkään tunnistettavissa opinnäytetyöstämme. 

 

Me emme tunteneet haastatteluun osallistujia ennestään. Kaikilta pyydettiin kir-

jallinen haastattelulupa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla, apuky-

symyksiä käytettiin apuna. Haastattelujen nauhoittamiseen kysyttiin haastatel-

tavilta kirjallinen lupa. Kun kaikki haastateltavat olivat antaneet luvan haastatte-

lujen nauhoittamiseen, haastattelut nauhoitettiin. Nauhoitetut haastattelut kuun-

neltiin muutamaan kerran läpi, kirjoitettiin puhtaaksi ja litteroitiin, minkä jälkeen 

ääninauhat tuhottiin. Autenttisissa lainauksissa ei ole sellaista tietoa, joka pal-

jastaisi haastatellun ihmisen henkilöllisyyden. Anonymiteetin takasimme myös 

sillä, ettei tutkittavien nimiä, asuinpaikkaa tai muita paljastavia tekijöitä ilmaista.  

 

Ensimmäinen ryhmähaastattelu tehtiin haastateltaville tutussa kerhohuoneessa. 

Toinen haastattelu tehtiin haastateltavan kotona. Molemmat haastattelut olivat 

tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 

 

Kerroimme haastateltaville tarkasti tutkimuksestamme, olimme selittäneet ja 

jakaneet kirjallisen tiedotteen sekä suomen että venäjän kielellä kansainvälisen 
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projektin tarkoituksesta ja meidän roolistamme projektissa. Kerroimme haasta-

teltaville, että heidän tunnistetietonsa pysyvät turvassa ja heidän anonymiteet-

tinsa säilytetään. 

 

Tutkimuksen analyysin teimme niin, että tiedonantajan omat objektiiviset kuva-

ukset tulivat esille. Tutkimusraportissa kokemukset tuodaan alkuperäisinä esille 

niin, ettei sisältö muuttuisi. Tutkimuksen tulokset olemme kirjoittaneet avoimesti 

ja rehellisesti. Tutkimuksemme tiedonantajan henkilöllisyys ei ilmene, koska 

raportista ei käy ilmi tiedonantajan nimeä. 

 

Tutkimusmateriaalia ei tule käsittelemään kukaan muu kuin tutkijat ja opinnäyte-

työn hyväksymisen jälkeen kaikki tutkimukseen liittyvä materiaali hävitetään. 

Silloin tutkittavien anonymiteetti säilyy. 
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan perinteisesti validiteetilla ja 

reliabiliteetilla. Validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on 

luvattu. Reliabiliteetilla tarkoitettaan tutkimustulosten toistettavuutta. Laadullista 

tutkimusta tulisi arvioida kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus 

painottuu. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133–139.) 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa. Sen 

selvittelyssä tarkastellaan sitä, kuinka totuudenmukaista tietoa tutkimuksessa 

on pystytty tuomaan esille. Luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida muun 

muassa seuraavia asioita: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, eli mitä ollaan tutki-

massa ja miksi. Syytä on miettiä, mitkä ovat tutkijan sitoumukset tutkimuksessa 

eli miksi tämä tutkimus on tärkeä. Aineistonkeruussa on merkitystä, millä mene-

telmällä se tehdään ja jos tehdään haastattelulla, niin millä haastattelumuodolla. 

Vaikutusta on myös sillä, onko haastattelijoita yksi vai useampia. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 135–138).  

 

Koska kysymys on paluumuuttajista, joiden kieli on erilainen kuin toisen tutkijan, 

tulee meillä tutkijoina olla mahdollisuus tarkentaa epäselväksi jääneiltä asioita. 

Kääntäessämme nauhoitettua tekstiä suomeksi käytimme apuna useamman 

kerran toisen opiskelijan poikaa, jonka suomen kielen taito on erittäin hyvä. 

 

Ennen varsinaisia haastatteluja tutkimuskysymykset käytiin läpi työn ohjaajien 

kanssa. Täydellisen ymmärtämisen vuoksi olemme valmistaneet etukäteen 

haastattelukysymykset molemmilla kielillä, suomeksi ja venäjäksi. Haastattelu 

tapahtui haastateltavien yhteisellä kielellä eli venäjän kielellä. Ennen varsinaista 

haastattelua tehtiin koehaastattelu. Tarkoituksena oli selvittää, että haastatelta-

vat ymmärsivät kysymyksiä. Haastattelu tehtiin teemahaastatteluna ja siinä otet-

tiin huomioon haastateltavien kaksikielisyys. Haastattelijat käyttivät myös tar-

kentavia kysymyksiä, jos joku kysymys oli epäselvä. Haastattelun teema-alueet 

olivat laajoja, jolloin haastateltavat pystyivät kertomaan itse tärkeinä pitämistään 
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asioista ja omista ajatuksestaan. Haastatteluista on kirjoitettu tähän raporttiin 

autenttisia lainauksia. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tulkitaan kehittämällä yläluokituksia, ka-

tegorioita ja niille sopivia alaluokituksia. Luokitusten tulee noista aineistosta. 

Luokkien tulee olla myös toistensa poissulkevia. Luotettavuutta lisäävät myös 

pyrkimys tutkimuksen taloudellisuuteen eli kattavaan kuvauksen mahdollisem-

man harvojen käsitteiden avulla sekä uusien asioiden esille nostaminen. (Vehvi-

läinen-Julkunen, Katri 1998.) 

 

Ryhmitellessään aineistoa tutkijat yhdistävät pelkistetyistä ilmaisusta ne asiat, 

jotka näyttävät kuuluvan yhteen. Abstrahoinnissa pyritään yleiskäsitteiden avul-

la kuvaamaan tutkimuskohdetta. Tärkeä on se, miten tutkija onnistuu pelkistä-

mään aineiston ja muodostamaan niistä kategoriat. Kategorioiden nimeämises-

sä käytetään usein deduktiivista päättelyä, kategorioille annetaan jo entuudes-

taan tuttu käsite esim. fyysinen toiminta, sosiaalinen toiminta. Tutkijan on pys-

tyttävä osoittamaan aineiston ja tulosten välinen yhteys. Muodostettujen katego-

rioiden pitää olla yhteydessä aineistoon. Niiden täytyy liittyä myös luotuun käsi-

tejärjestelmään. Tutkija on myös eettisesti vastuussa siitä, että tutkimus tulos 

vastaa aineistoa. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–11.) 

 

Tutkimuksemme muodostetut kategoriat ovat yhteydessä aineistoon ja ne on 

muodostettu haastatteluista saadun aineiston perusteella. Ne liittyvät myös kä-

sitejärjestelmään eli ne ovat yhteydessä kokemuksiin vanhuudesta, omatoimi-

suudesta, hyvinvoinnista ja itse selviytymisestä. Käsitejärjestelmänä käytettiin 

jaottelua fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja hengelliseen osa-alueisiin. Ka-

tegorioiden muodostamista vaikeutti se, että ihminen on jakamaton kokonaisuus 

ja fyysinen, psyykkinen sosiaalinen ja hengellinen toiminta ovat pysyvästi kes-

kellä vuorovaikutuksessa. Luokitteleminen johonkin osa-alueeseen oli vaikea. 

(Liite 5.) 

 

Raportoinnin luotettavuudessa kiinnitetään huomioita sen kielelliseen sujuvuu-

teen, aineiston tuoreuteen ja uusiin näkökulmiin (Vehviläinen-Julkunen, Katri 

1998). 
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Tutkimustuloksissa raportoidaan analyysissä muodostettu malli, käsitejärjestel-

mä tai kategoriat. Tuloksissa kuvataan kategorioiden sisällöt. Suorien lainauksi-

en tarkoituksena on lisätä raporttien elävyyttä ja luotettavuutta. (Kyngäs & Van-

hanen 1999, 10.)  

 

Opinnäytetyömme haastatteluissa tuli esille myös sellaisia asioita, mitä emme 

varsinaisesti kysyneet kuten terveydenhuollon järjestelmä, vaikeat muistoja 

edellisestä elämästä. Ne ovat tässä tutkimuksessa esiin tulleita tärkeitä ja mer-

kittäviä tuloksia ja näiden iäkkäiden inkerinsuomalaisten omia kokemuksia ja 

niillä on merkitystä näiden iäkkäiden inkerinsuomalaisten paluumuuttajien hy-

vinvoinnille. Ainoastaan haastateltujen ihmisten vastaukset ovat vaikuttaneet 

tutkimustuloksiin. Autenttisia lainauksia on käytetty elävöittämään työtä ja li-

säämään sen luotettavuutta. 

 

Laadulliseen tutkimukseen vaaditaan riittävästi aikaa tehdä tutkimusta ja työstä 

prosessia. Kun tutkijakollegat ja tiedonantajat antavat palautetta koko ajan, pa-

ranee luotettavuus. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133–139.) Tutkimuksemme teke-

miseen oli riittävästi aika. Prosessia on työstetty yhdessä ohjaajien kanssa. Se 

lisää tämän tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Ensimmäinen ryhmähaastattelu tehtiin haastateltaville tutussa kerhohuoneessa. 

Toinen haastattelu tehtiin haastateltavan kotona. Molemmat haastattelut olivat 

tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 

 

Luotettavuuden lisäksi opinnäytetyössä on pyritty kuvaamaan hyvin tutkimuksen 

eteneminen, haastateltavat ja haastattelun kulku. Tutkimusprosessimme kaikis-

sa vaiheissa on pyritty mahdollisimman suureen objektiivisuuteen eikä tutkijoi-

den omia mielipiteitä tai näkemyksiä ole tietoisesti nostettu esiin missään tutki-

muksen vaiheessa. Työtä tehdessä on koko ajan pidetty päiväkirjaa, johon on 

laadittu haastatteluihin liittyviä muistinpanoja ja havaintoja. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Tutkimukseemme osallistuneet olivat eri ikäisiä iäkkäitä. Kaikki paluumuuttajat 

iäkkäät olivat venäjänkielentaitoisia. Kaikki osallistujat asuivat omassa kodis-

saan. 

 

Kulttuuritaustaltaan heitä yhdistävät inkerinsuomalaiset juuret, äidinkieli, yhtei-

nen kulttuuri ja elämänkokemukset. Myös venäläinen kulttuuri, tapojen vaikutus 

ja venäjänkieli yhdistävät heitä. He olivat muuttaneet Suomeen viimeisen 20 

vuoden aikana. Tullessaan Suomen he olivat jo korkeassa iässä. Heillä siis oli 

historiallisista syistä samanlainen kulttuuritausta. (Dahlgren, Kortteinen, Lång, 

Pentikäinen & Scheinin 1996.) 

 

Tutkimuksemme tehtävänä oli selvittää psykososiaalista hyvinvointia, liikuntaa, 

omatoimisuutta ja selviytymistä omassa kodissa. Lehtisen ym. (1989, 26) mu-

kaan henkilöllä on hyvä toimintakyky, jos hän on aktiivinen ja osallistuva ihmi-

nen, sosiaalisesti toimelias ja yleensä elämäänsä tyytyväinen. 

 

Tutkimuksessamme inkerinsuomalaisilla oli selkeä ja sisäinen tapa pitää itses-

tään ja myös muista yhteisönsä jäsenistä huolta. Opinnäytetyössä tuli ilmi, että 

haastattelun osallistujat kuuluvat omavastuiseen ryhmään. He ovat selviytyjiä, 

sinnittelijöitä ja yleensä tyytyväisiä elämäänsä, lisäksi heillä on paljon omaeh-

toista toimintaa. (Liite 5.) 

 

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat jatkuvassa keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa (Ruoppila 2002, 121). 

 

Päivittäisistä toiminnoista selviämiseksi moni oli kehittänyt itselleen sopivia kei-

noja ja jakoi arkiaskareita eri päiviksi. Omaiset tukevat tarvittaessa heidän oma-

toimisuuttaan. Lisäksi he auttavat toinen toisiaan. Kaksi heistä selviytyy apuvä-

lineiden turvin itsenäisesti omassa kodissa. Tuloksien mukaan haastattelun 

osallistujat pitävät huolta omasta fyysisestä kunnostaan ja myös ystävien ja 

naapureitten fyysisestä kunnosta. He kehottavat muita osallistumaan kanssaan 
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liikuntaan ja muihin harrastuksiin. Myös yhteisiin juhliin osallistuminen ja kylässä 

käyminen tuovat inkerinsuomalaisille positiivisen tunnelman ja fyysisen toimin-

nan. 

 

Tulosten perusteella voimme todeta, että kotonaan asuvat vanhukset olivat ak-

tiivisia selviytymisessä arkielämässä. He käyttävät hyväkseen kaikkia keinoja, 

jotka olivat tarjolla, kuten lähisukulaisten ja ystävien verkostoa. 

 

Opinnäytetyömme mukaan lähes kaikki haastatellut vanhukset olivat tyytyväisiä 

omaan elämäänsä, vaikka sodan aikana ja sodan jälkeen oli ollut raskastakin. 

Erikssonin mukaan minän eheys ilmenee siten, että vanheneva ihminen on tyy-

tyväinen elettyyn elämään ja nykyhetkeen. Vaikeuksista huolimatta vanhus tun-

tee, että hänen elämällään on ollut tarkoitus. Myös vanhuuden hän kokee pää-

osin myönteiseksi. (Laakso & Pohjanvirta 1988, 200.) 

 

Haastatteluissa iäkkäät eivät suoraan puhuneet masentuneisuudesta, mutta 

kaksi haastateltavaa kertoi haluttomuudesta ja laiskuudesta. Toisaalta he osal-

listuivat yhteisiin illanviettoihin ja pärjäävät arkitoiminnassa. Inkerinsuomalaisille 

yhteisöllisyys, vastavuoroinen auttaminen ja yhdessä tekeminen on luonteinen 

tapa toimia. He yrittävät kuitenkin selviytyä päivittäisistä askareistaan itsenäi-

sesti niin kauan kun se on mahdollista. 

 

Haastattelut inkerinsuomalaiset kertoivat, että heidän muuttaessaan Suomeen 

oli alussa vaikeaa suomen kielen puutteellisen taidon ja suomalaisten ennakko-

luulon vuoksi. Nykyisin monella on vieläkin suomen kielen vaikeuksia. He käyt-

tävät silloin omaisten, naapureiden, ystävien ja tulkkien apua. Haastatelluilla 

ikääntyneillä inkerinsuomalaisilla paluumuuttajilla on tiivis yhteisö sekä muita 

inkerinsuomalaisia sukulaisia ja ystäviä. Se voi vähentää heidän yksinäisyyttään 

ja tukea heidän sopeutumistaan paikalliseen kulttuuriin ja ilmapiiriin. 

 

Psyykkistä toimintakykyä voidaan Ruoppilan (2002, 121) mukaan parhaiten ar-

vioida, kun tunnetaan yksilön elämän tärkeimmät puitteet, kuten asuin- ja 

elinympäristö sekä virallinen ja epävirallinen sosiaalinen verkko, jotka voivat 

tukea yksilöä selviytymään päivittäisen elämän asettamista haasteista ja vaati-
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muksista. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki iäkkäät ovat tyytyväisiä asumi-

seensa, asuinympäristöönsä ja pitävät naapureistaan. 

 

Suhteet läheisten ihmisten kanssa sekä naapurien ja ystävien kanssa ovat 

haastateltaville tärkeitä. Lähiyhteisö on venäläiselle kaikki kaikessa. Kulttuurin 

mukaan vanhemmat ovat pitäneet huolta lapsistaan ja kun vanhemmat tulevat 

vanhoiksi, lapsilla on velvollisuus ja ilo pitää huolta vanhempiensa aineellisista 

tarpeista (Karvinen 1995, 13). Venäläiseen kulttuuriin kuuluu vanhemmista huo-

lehtiminen terveinä ja sairaina ja se on lapsien velvollisuus. 

 

Kaikilla haastatteluun osallistuneilla paluumuuttajilla on joku perheenjäsen tai 

sukulainen Suomessa. Heillä on myös ystäviä Suomessa tai lähtömaassa. 

Kaikki heistä kertoivat saavansa apua ja tukea omaisiltaan, ystäviltään tai naa-

pureiltaan eli heillä oli jonkinlainen verkosto. Heidän vastauksistaan korostui 

lähiomaisten tai muiden sukulaisten, ystävien ja yhteisöllisyyden merkitys elä-

män sisällön antajana ja onnellisuuden lähteenä. Venäläisillä vanhuksilla on 

yhdenmukainen käsitys venäläisyydestä. Yleisimpiä piirteitä, joista vanhukset 

kertoivat, olivat avoimuus, ystävällisyys, vieraanvaraisuus, seurallisuus ja autta-

vaisuus.  

 

Ikääntyneille henkilöille omaan ikäryhmään kuuluvat ystävät ovat merkittäviä 

ihmissuhteita. Samat historian kulkuun liittyvät kokemukset ja toisen kokemus-

ten ymmärtäminen oman elämänkokemuksen kautta auttavat yhteisen kielen ja 

yhteisten puheenaiheiden löytämistä. Muistojen ja ajatusten vaihtaminen oman 

ikäryhmän jäsenten kanssa on tärkeää. (Routasalo & Pitkälä 2005, 24─25.) 

 

Sosiaalisen tuen saaminen on merkittävä asia, kun ajatellaan paluumuuttajien 

henkistä vointia. Sosiaalinen tuki lieventää myös kokemusta syrjinnästä. Pa-

luumuuttajalle omat etniset verkostot ovat tärkeitä. Inkerinsuomalaisilla paluu-

muuttajilla on ystävinään lähinnä muita inkerinsuomalaisia, osalla on myös 

suomalaisia ystäviä. Monet iäkkäät pitävät aktiivisesti yhteyttä myös Venäjällä ja 

Virossa asuviin sukulaisiin ja ystäviin. Se lisää henkistä hyvinvointia etenkin 

sellaisilla iäkkäillä, jotka kokevat syrjintää. 
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Opinnäytetyössämme ikääntyneillä paluumuuttajilla korostui yhteisöllisyyden 

merkitys. Tutkimuksesta voi päätellä, että yhteisöllisyys on haastatelluille mer-

kittävä voimavara, joka tukee heidän hyvinvointiaan ja selviytymistään. Heillä on 

keskinäistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja he toimivat yhdessä. Yhteinen 

historia, yhteiset siteet venäläiseen kulttuuriin ja venäjän kieli toimivat heillä yh-

distävinä tekijöinä. Inkerinsuomalaisille paluumuuttajille kanssakäyminen mui-

den inkerinsuomalaisten kanssa on tärkeää, sillä se lisää heidän henkistä hy-

vinvointiaan. (Liebkind ym. 2004, 262─263.) 

 

Tuloksien mukaan lähes kaikki haastatellut iäkkäät pitivät itseään etnisesti ve-

näläisinä. Tässä iäkkäät nostivat esille venäläisen kulttuurin ja venäjän kielen. 

Etnisyyttä voidaan Sarvimäen (2003, 78─80) mukaan pitää yhtenä näkökulma-

na ikääntymiseen, koska kaikki ihmiset kuuluvat johonkin etniseen tai kulttuuri-

seen ryhmään ja ikääntyvät sen jäseninä. Etnisyyttä voidaan tavallaan luonneh-

tia kulttuurin ja identiteetin kohtaamispaikkana. Ikääntymisen myötä, kun oman 

elämän menneisyys ja oma tausta alkavat kiinnostaa, etnisyyden merkitys saat-

taa kasvaa.  

 

Alitolppa-Niitamon (1993, 40) mukaan äidinkieli koetaan tärkeäksi osaksi omaa 

kulttuuriperintöä ja identiteettiä. Haastattelut iäkkäät nostivat esille venäjän kie-

len tärkeyden heidän elämässään. He pitivät tärkeänä että terveyskeskuksen 

henkilökunta osaisi venäjää. Kielivaikeudet hankaloittavat ikääntyneiden kom-

munikointia hoitohenkilökunnan kanssa, ja tuntevat itsensä turvattomiksi ja ei-

ymmärretyiksi (Sarvimäki 2003, 82─83). 

 

Haastatteluun osallistuneilla ikääntyneillä paluumuuttajilla on ollut elämän var-

rella kaikenlaisia vaikeuksia. Heidän vastauksistaan ilmenee, että uskonnolla on 

tärkeä merkitys heidän elämässään. Jokapäiväisessä selviytymisessä auttaa 

uskonto ja rukous. 

 

Uskonto tarjoaa ihmiselle voimavaroja, joiden avulla hän selviytyy elämän vai-

keuksista. Uskonto ei varsinaisesti suojaa ihmistä elämän vaikeuksilta ja ma-

sennuksesta. Uskonto voi osaltaan lisätä elämän hallittavuuden tunnetta ja olla 
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tärkeä keino elämän vaikeuksista selviämisessä. (Teinonen 2005, 47─63, 

105─113.) 

 

Inkerinsuomalaiset iäkkäät ovat sopeutuneet Suomeen hyvin. 
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10 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme oli pitkä prosessi, joka alkoi toukokuussa 2009. Aihe on meil-

le erittäin mielenkiintoinen. Meistä toiselle Venäjän kulttuuri ja venäjän kieli oli 

ihan uusi alue ja kaikki hankittu tieto on vienyt hänet uuteen maailmaan. Opin-

näytetyön prosessin kautta hän tutustui venäläiseen kulttuuriin ja sai tietoja iäk-

käiden venäjäkielisten maahanmuuttajien psykososiaalisesta hyvinvoinnista, 

liikunnasta, omatoimisuudesta ja selviytymisestä yksikseen kotona. Toisella 

opinnäytetyön tekijällä on inkerinsuomalaiset juuret. Vaikka hän itsekin osittain 

kuuluu venäläiseen kulttuuriin, teoriaosuuden kirjoittaminen on laajentanut hä-

nen käsitystään venäläisistä maahanmuuttajista. Lisäksi hänen perheensä his-

toria oli pitkään ollut salaisuus ja tutkimuksen kautta hän on saanut tiettyihin 

kysymyksiin vastauksia.  

 

Me molemmat olemme maahanmuuttajasairaanhoitajia ja monikulttuurinen vä-

estö tuo meillekin paljon haasteita. Kotona asuminen mahdollisimman pitkään 

on yleensä iäkkäiden ihmisien ja heidän omaistensa toiveena. Me olemme huo-

lissamme siitä, mitä keinoja voimme tarjota iäkkäille ja heidän omaisilleen tässä. 

 

 

10.1 Tutkimuksemme haasteet 

 

Alkuperäinen ajatuksemme oli tutkia iäkkäiden venäjänkielisten maahanmuutta-

jien psykososiaalista hyvinvointia, liikuntaa, omatoimisuutta ja selviytymistä yk-

sikseen kotona ja heidän mahdollisia ongelmiaan. Monien iäkkäiden entinen 

elämä on ollut hyvin vaikeaa. Verrattuna entisiin oloihin heidän nykyinen elä-

mänsä on monikertaisesti korkeampilaatuista. Haastattelun alussa he sen 

vuoksi väittivät, että heidän elämänsä täällä Suomessa on ihanaa – ”nykyiset 

vaikeudet eivät ole vaikeuksia entisiin vaikeuksiin verrattaessa”. 

 

Teoriaosuuden kirjoittaminen sujui ilman isompia ongelmia, paitsi sitä että kaikki 

aihealueet olivat mielenkiintoisia ja oli vaikea jarruttaa innostusta. Opinnäyte-

työmme ohjaajien avulla se onnistui. Ensimmäisen haastattelun jälkeen meillä 
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oli tunne, että olisimme tyhjentäneet ison kuorman puita. Ensimmäisessä haas-

tattelussa oli kahdeksan osallistujaa. Pysyminen haastatteluteemassa ja olemi-

nen läsnä vuorovaikutuksessa vei paljon voimavaroja. 

 

Maahanmuuttajat suostuivat mielellään osallistumaan tutkimukseemme. Heidän 

ymmärtäväisyytensä ja ystävällisyytensä meitä kohtaan näkyi myös siinä, että 

he soittelivat omille tutuilleen pyytääkseen heitäkin osallistumaan haastatteluun. 

Haastateltavien valmius auttaa meitä tutkimuksessamme suorastaan vei työ-

tämme eteenpäin. 

 

Haastattelujen jälkeen meille oli keräytynyt paljon tutkittavaa materiaalia. Nau-

hoitettujen haastattelujen kuunteleminen ja kirjoittaminen ei ollut helppoa. Kuun-

telu oli vaikeaa, koska haastateltavat ajoittain puhuivat yhtä aikaa ja jouduimme 

kuuntelemaan nauhalta monesti saman kohdan, että saisimme kaikkien vasta-

ukset kirjoitettua. Myös tekstin suomentaminen oli haastavaa. Useammin kuin 

kerran tarkistimme sanan sanakirjasta tai varmistimme ymmärtämisen kieltä 

hyvin taitavalta henkilöltä. Toisaalta onnistuimme haastattelemaan vanhuksia 

heidän valitsemallaan kielellä, minkä ansiosta ymmärsimme toisiamme parem-

man. 

 

Analyysissä oli vaikea luokitella vastauksia, koska ihmisen fyysinen, psyykki-

nen, sosiaalinen ja hengellinen toiminta ovat keskenään vuorovaikutuksessa. 

Sujuva ja joustava yhteistyö haastateltavien kanssa, opettajien kanssa ja mei-

dän kesken toi meille tuloksia ja hyvän mielen. 

 

 

10.2 Tulosten hyödyntäminen 

 

Opinnäytetyöstä on jatkossa paljon höytyä, koska viime vuosien aikana venä-

jänkielisten iäkkäiden määrä Suomessa on kasvanut. 

 

Aidosti monikulttuurisessa yhteiskunnassa vanhustyötä luonnehtii etninen herk-

kyys. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhustyön työntekijät ovat tietoisia eri etnisten 

ryhmien taustasta ja kulttuurista: mikä on niiden tapa hahmottaa maailmaa, mitä 
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perinteet ja tavat merkitsevät, millä tavalla niiden jäsenet ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään? (Sarvimäki 2002, 150.) 

 

Monikulttuurisen yhteiskunnan vanhustyötä voidaan luonnehtia kulttuurisesti 

sopeutetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitohenkilökunnalla ja iäkkäällä on sa-

ma etninen tausta, mikä lisää henkilökunnan ja vanhusten välistä luottamusta ja 

tuttavuutta. Tätä edistävät mm. yhteinen kieli ja yhteenkuuluvuuden tunne. 

(Sarvimäki 2002, 150.) 

 

Iäkkäiden psykososiaalisen hyvinvoinnin, heidän liikkumisensa ja omatoimisuu-

tensa sekä omassa kodissa selviytymisensä tukeminen antaa iäkkäille mahdol-

lisuuden elämän hallintaan ja jatkuvuuden tunnetta. 

 

Tulokset ovat hyödyllisiä kohderyhmälle, omaisille ja sosiaali- ja terveydenhoito-

työn tekijöille. Valitusta aiheesta on Suomessa vähän tutkimuksia. Opinnäyte-

työssä mielenkiintomme kohteena ovat venäjää puhuvat iäkkäät, jotka ovat tul-

leet asumaan Suomeen 1990-luvulla ja asuvat pysyvästi Suomessa. Vanhuutta 

ja vanhenemista on tutkittu runsaasti. Tutkittua tietoa venäjää puhuvien yli 65-

vuotiaisien iäkkäiden kokemuksista elämisestään ja asumisestaan on vain vä-

hän. Näkökulmana opinnäytetyössämme on arjen toiminnan fyysinen, psyykki-

nen, sosiaalinen ja hengellinen ulottuvuus. Iäkkäillä paluumuuttajilla on paljon 

omia kokemuksia menneisyydestään ja nykyisyydestään ja ajatuksia tulevai-

suudestaan sekä oma kulttuurinen ja historiallinen taustansa. Iäkkäillä on paljon 

”piilotettua” tietoa, joka pitäisi ottaa talteen. Toivomme, että opinnäytetyömme 

tulokset on hyöytyksi monelle venäjää puhuvien ikääntyneiden maahanmuutta-

jien kanssa työskentelevälle. 

 

Toivomme että tutkimuksemme avulla on mahdollisuus kehittää uusia palveluja 

ja voimaannuttamiskeinoja iäkkäille ja heidän omaisilleen. 

 

Sairaanhoitajan työhön kuuluu kirjaaminen. Olemme erinomaisen tyytyväisiä 

siitä, että meidän suomenkielen taitomme on kehittynyt valtavasti. Olemme op-

pineet, että paluu- ja maahanmuuttajia sekä yleensä asiakkaita ja ihmisiä koh-

datessa olisi hyvä muistaa se, että toisia ihmisiä voi kunnioittaa ja arvostaa, 
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vaikka heillä olisikin joistain asioista omista näkemyksistämme poikkeavia nä-

kökantoja, mielipiteitä ja käytäntöjä. Työskennellessämme sairaanhoitajina pi-

dämme tärkeänä henkilöllisyyden suojaamista. Olemme oppineet työskentele-

mään parina. Meille tämä opinnäytetyön tekemisen kokemus oli erittäin tärkeä 

ja opettavaa. Saimme tästä paljon eväitä niin opiskelun kuin työelämäänkin. 

Omaiset ovat vanhusten hyvinvoinnin merkittävä voimavara. Tukeva oleva lähi-

verkosto venäjäkielisien maahanmuuttajille vaikuttaa omatoimisuuteen ja koto-

na selviytymiseen. 



67 

LÄHTEET 

 

 

Alitolppa-Niitamo, Anne 1993. Kun kulttuurit kohtaavat. Matkaopas maahan-

muuttajan kohtaamiseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. 

Helsinki: Sairaanhoitajien koulutussäätiö 

Barinova, Irina; Juntila, Alina & Kolomainen, Dina 2003. Elämä Suomessa on 

ihanaa…: yli 75-vuotiaiden venäjäkielisten vanhusten keinoja sel-

viytyä kotona yksin asumisesta. Opinnäytetyö. Helsinki: Diakonia-

ammattikorkeakoulu.  

Dahlgren, Taina; Kortteinen, Juhani; Lång, K.J; Pentikäinen, Merja & Scheinin, 

Martin 1996. Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa. Ihmisoike-

usliitto r.y:n julkaisusarja n:4. Helsinki: Yliopistopaino. 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tam-

pere: Vastapaino. 

Frisk, Outi & Tulkki, Heikki 2005. Kulttuuriavain. Helsinki: Otava. 

Heikkinen, Eino 2002. Sairauksista toimintakykyyn. Teoksessa Eino Heikkinen 

& Marjatta Marin (toim.) Vanhuuden voimavarat. Helsinki: Tammi, 

13–32. 

Hietanen, Anne & Lyyra, Tiina-Mari (toim.) 2003. Iäkkään väestön terveyden ja 

toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön selvityksiä 2003:2.  

Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. Hel-

sinki:Tammi 

Hyyppä, Markku T. 2005. Me-hengen mahti. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Janhonen, Sirpa & Nikkonen, Merja (toim.) 2001. Laadulliset tutkimusmenetel-

mät hoitotieteessä. Helsinki: WSOY. 

Kahanpää, Satu 2007. Venäläinen kulttuuri ja venäläisyys. Miksi niihin pitäisi 

tutustua venäjän kielen opetuksessa? Pedagoginen tutkimus. Hel-

sinki: Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos. Verkko-

julkaisuna: www.enorssi.fi/virmo/virmo-

1/osku/.../tutkielmia.../venalkult_oskuun.doc 

Karvinen, Elina 1995. Ikäänny viisaasti. Sipoo: Vanhustyön koulutus- ja tutki-

muskeskus Kuntokallio. 



68 

Koistinen, Pentti; Lotvonen, Sinikka; Päivilä, Kati; Aho, Leena; Kiiskinen, Pentti; 

Pekkala, Tiina; Rajala, Virpi; Niitanen, Tiina &Pehkonen, Timo 

2005. Oulun kaupungin liikuntaohjelma ikääntyville. Yhteistyössä 

Sosiaali- ja terveystoimi. Vanhustyö Lääkinnällinen kuntoutus. Lii-

kuntavirasto 2005 

http://www.oulu.ouka.fi/sote/ikaantyminen/Ikaantyvien_liikuntaohjel

ma_2005.pdf 

Koskinen Simo; Aalto, Leena; Hakonen, Sinikka & Päivärinta, Eeva 1998. Van-

hustyö. Vanhustyön keskusliitto.  

Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tam-

pere: Vastapaino. 

Kyngäs H & Vanhanen L, 1999, Sisällön analyysi, Hoitotiede-lehti, Vol.!!,no 

1/99. (3-12)  

Kärkkäinen, Tanja & Mononen, Kaarina 1999. Maahanmuuttajavanhukset ja 

suomen kieli. Haastattelututkimus inkerinsuomalaisten, bosnialais-

ten ja vietnamilaisten vanhusten kielenoppimismotivaatiosta, sosi-

aalisista verkoista ja etnolingvistisestä identiteetistä. Pro gradu-

tutkielma, Helsingin yliopisto, 1998. Ituja vanhustyön 1/1999. Hel-

sinki: Vanhustyön keskusliitto. 

Laakso, Anja & Pohjanvirta, Anja 1988. Psykologian perusteet. Helsinki : 

WSOY,  

Lahti, Pirkko 1995. Mielenterveysajattelun lähtökohdat. [toimituskunta:] Harri 

Heino, Pirkko Lahti, Kristiina Salonen (toim). Uskonnon kahdet kas-

vot : mielenterveyden tuki vai taakka Helsinki : Suomen mielenter-

veysseura, 1995. 45─56 

Lehtinen, Ville; Alanen, Yrjö; Anttinen, Erik; Eerola, Kaija; Lönnqvist, Joukko; 

Pylkkänen, Kari & Taipale, Vappu 1989. Sosiaalipsykiatria. Helsin-

ki: Tammi. 

Liebkind, Karmela; Mannila, Simo; Jasinskaja-Lahti, Inga; Jaakkola, Magdalena; 

Kyntäjä, Eve & Reuter, Anni 2004. Venäläinen, virolainen, suoma-

lainen: kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. 

Helsinki: Gaudeamus 

Mäkinen, Olli 2006. Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi  



69 

Mäntyranta, Taina & Kaila, Minna 2008. Fokusryhmähaastattelu laadullisen tut-

kimuksen menetelmänä lääketieteessä. Viitattu 01.2.2010 Duode-

cim 2008:124(13):1507-1513.Teksti/tiivistelmä: 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo97349.pdf 

Nylund, Arja 2008. Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyöhön -hanke. Teok-

sessa Arja Nylund (toim.) Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyö-

hön. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 6–15. Saatavana myös 

www-muodossa: 

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522160416.pdf. 

Paunonen, Marita; Makkonen, Heikki & Vehviläinen-Julkunen, Katri 1998. Hoito-

tieteen tiutkimusmetodiikka. Helsinki: WSOY, 1998 

Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja 1997. Suomen kulttuurivähemmistöt. Suo-

men Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72. Helsinki: Yliopistopaino 

Pilkka, Leena & Saksa, Ulla 2005. Inkerinsuomalaisten ikääntyvien paluumuut-

tajien kokemuksia terveydestä, terveydenedistämisestä ja itsestä 

huolenpidosta. Opinnäytetyö, syksy 2005. Diakonia-

ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, diakoninen sosiaali-, terveys- 

ja kasvatusalan koulutusohjelma, terveydenhoitaja (AMK). 

Pohjalainen, Pertti & Jylhä, Marja 1990. Vanheneminen ja elämänkulku: sosiaa-

ligerontologian perusteita. Weilin + Göös, 1990. 

Routasalo, Pirkko; Pitkälä, Kaisu; Savikko, Niina & Tilvis, Reijo 2003. Ikäänty-

neiden yksinäisyys: kyselytutkimuksen tuloksia. Geriatrisen kuntou-

tuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 3, Helsinki: 

Vanhustyön keskusliitto. 

Ruoppila, Isto 2002. Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen. Teoksessa Eino 

Heikkinen & Marjatta Marin (toim.) Vanhuuden voimavarat. Helsin-

ki: Tammi, 119─150. 

Räty, Minttu 2002. Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi. 

Salminen, Kerstin & Poutanen, Päivi 1996. Kulttuurikompassi. Helsinki: Edita. 

Sarvimäki, Anneli 2003. Vanheneminen eri kulttuureissa ja etnisissä ryhmissä. 

Teoksena Eino Heikkinen & Taina Rantanen (toim.) Gerontologia. 

Helsinki: Duodecim, 78–86 

Shenshin, Veronica 2008. Venäläiset ja venäläinen kulttuuri Suomessa. Kulttuu-

rihistoriallinen katsaus Suomen venäläisväestön vaiheista au-



70 

tonomian ajoilta nykypäiviin. Aleksanteri-instituutti. Helsingin yli-

opisto. Viitattu 18.12.2009. 

http://www.formin.fi/public/?contentid=132501&contentlan=1&cultur

e. 

Siltala, Pirkko 2004. Geropsykologia: vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. 

Toimittajat: Tarjaliisa Raitanen ym. Helsinki: WSOY. 

Sonninen, Anna Liisa 1998..Hoitotyön ulottuvuuksia : näkökulmia ammattikie-

leen / toimituskunta:... [et al.].Helsinki: Suomen Sairaanhoitajaliitto. 

Stuart-Hamilton, Ian 2003. Vanhenemisen psykologia. Kuopio: Unipress 

Takalo, Pirjo 1994. Inkerinsuomalaiset paluumuuttajina: selvitys inkerinsuoma-

laisten integraatiosta ja viranomaispalvelujen käytöstä. Helsinki: 

Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto. 

Tanttu, Jekaterina 2009. Selvitys vähemmistövaltuutetulle. Venäjänkielisenä 

Suomessa 2008. Helsinki: Edita. 

Teinonen, Timo 2005. Uskonnollisuus ja terveys iäkkäillä. Turun yliopiston jul-

kaisusarja C osa 225. Turku: Turun yliopisto. 

Tilastokeskus 2009. Väestörakenne. Viitattu 18.1.2010. 

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#Vaestorakenne 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 

Helsinki: Tammi 

Unt, Svetlana 2007. Venäjänkielisten vanhusten psykososiaalinen toimintakyky 

ja henkinen hyvinvointi. Opinnäytetyö. Helsinki: Diakonia-

ammattikorkeakoulu. 

Vagabova, Eila; Vedru, Viktoria & Kotliar, Nina i.a. Venäläinen kulttuuri. Moni-

kulttuurisen pedagogiikan sivusto. Viitattu 12.9.2009. 

http://www.tkukoulu.fi/~moped/kulttuurit/venaja.html. 

Valopaasi, Mirjam 1996. Uskonnollisuus hoitotyön arjessa: näkökulma hengelli-

seen hyvinvointiin ja pahoinvointiin. Helsinki: Kirjayhtymä. 

Vehviläinen-Julkunen, Katri 1998.  Hoitotieteen tutkimusmetodiikka / [toimitta-

neet:] Marita Paunonen, Katri Vehviläinen-Julkunen ; [kuviot: tekijät 

ja Heikki Makkonen]. Helsinki: WSOY. 1─2 painos 

 

 

 



71 

LIITE 1 Taustatiedot 

Ikä  

 

68v─1 
70v─1 
71v─1 
76v─1 

83v─1 
84v─1 
81v─1 
82v─1 

85v─1 
88v─1 

 

sukupuoli  N x 10 

syntymämaa 
kaupungissa maasu-
tulla 

NVSL x 10 
4 
6 

vanhempien syn-
nyinmaa 
 
kaupungissa 
maasutulla 

Äiti 
Venäjä 9 
Suomi 1 
2 
8 

Isä 
Venäjä 9 
Puola 1 
2 
8 

maa, mistä 
on muuttaneet 

Venäjältä x 6  
Eestistä x 3 
Puolasta x 1 

lapsuuskieli Suomi x10 

Suomessa asumi-
nen  
 

8vuotta.x 1 
9v.x 2 
10v.x 1 

13v.x.2 
15v.x 2 
16v.x 2 

kotikieli 

 

suomi & venäjä x 5 
suomi, venäjä & eesti x 3 
venäjä x 2 

kieli mitä on käytös-
sä kodin ulkopuolella 
 

suomi & venäjä x 5 
suomi, venäjä & englanti x 1 
venäjä x 1 
suomi, venäjä & viroaX2 

venäjänkieli taito 
puhekieli 
Huono  
Tyytyväinen  
Hyvä  

puhekieli 
 
1 
1 
8 

virallinen kieli 
 
1 
1 
8 

suomenkielen taito 
Huono  
Tyytyväinen  
Hyvä  

puhekieli 
1 
5 
4 
 
 

virallinen kieli 
3 
5 
2 
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LIITE 2 Fyysinen toimintakyky 

 

• joka päivä käyn kaupassa 

• toistaiseksi siivoan vielä kokonaan itse 

• Tässä vaiheessa en käy itse kaupassa. Omaiset hoi-

tavat ostoksia    

• Kotona en tarvitse vielä niin paljon apua 

• Käyn kaupassa joskus joka päivä, joskus kaksi kerta 

viikossa 

• Minä käyn ostoksilla tarpeen mukaan 

• Minä käyn usein ostoksilla.  

• Pyykkipesukoneet ovat helpottaneet meidän ark-

kielämän    

• Siihen saakka, kun jalat liikkuvat hyvin pärjään 

• Käydään itse ostoksilla joskus joka päivä 

• Pyykkienpesu onnistuu hyvin 

• pesen pyykkiä itse, silittämisessä ytär auttaa 

 

 

 

 

ARKKI 

• Ulkoilu on minun harrastusteni 

• aamuisin voimistelen 

• harrastan sauvakävelyä 

• käyn uimahallissa 

• Joskus käyn jumpassa 

•  rollaattorilla kävelen ulkona 

• Kesällä osallistun luonnonretkeen 

•  harrastustemme on retkeily 

• Käyn uimassa, joskus kalastamassa 

• Minä mieluummin jään istumaan sohvalle  

• Laiskuutta, mutta käyn kirkossa, kaupoissa, kerhois-

sa 

LIIKUNTA 
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• Käymme teatterissa ja elokuvissa 

• Käyn museoissa 

• Käyn venäjää kulttuurikeskuksessa 

• Pidän tanssimista ja laulamista  

• .Juhlapäivällä lauloin 

• tanssineet pihalla 

• harrastukseni on kirjallisuus ja televisio 

•  paljon luen kirjallisuutta  

 osallistumme seura 60+ 

 osallistumme seuratoimintaan, luonto ja terveys 

• Kesäisin osallistumme grillauskerhoon 

• seura 60+, saarto seura, luonto ja terveys 

• käyn omalla synnyinpaikalla 

• käyn paljon matkoilla 

HARRASTUKSET 
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Liite 3 Sosiaalinen toimintakyky 

  

• Siskoni asuu täällä 

• Veljelläni asuu Suomessa 

• Poikani ja miniäni, lapsenlapseni 

• Tyttäreni asuu perheensä kanssa ja sisaruksien 

lapsia 

•  lapsenlapsi 

• Pidämme yhteyttä omaisten kanssa. 

 

 

LÄHIOMAISET 

 olen yhteydessä suomalaisten kanssa  

kaikki tuttavat ovat täällä ja usein käymme kylässä 

usein yhdessä käymme kaupoissa ja kirkossa, 

kerhoissa 

i pyydän apua naapurilta,  

soittaan naapurille ja sukulaisille 

• yhdessä juhlittaan 

 asuu hyviä naapureita   he 

 

YSTÄVÄT 

 

 

NAAPURIT 
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LIITE 4 Psyykkinen toimintakyky 

 

• Oikein paljon tykkään asua täällä 

• hyvä elämä täällä 

• Hyvä on asua 

• taloudellisesti on helpompaa 

•  hyvä lapsenlapsi 

• hyvät ihmiset. 

• hyvän suhteen tunnelmaan 

• oikein hyvä suhde 

•  Rakastan kukkia koko elämäni 

• olemme onnellisia täällä 

TYYTYVÄISYYS  

• Kun minulle oli annettu venäjän sukunimi, 

minä salasin kansallisuutena. Se, silloin, 

kun olin Siperiassa 

• Minulle oli sanottu, että minä olen juutalai-

nen 

• En ole virolainen, olen suomalainen   miksi 

sinä sitten asut täällä 

• Minä elin jo 53 vuotta Siperiassa ja siskoni 

Suomessa 53 vuotta 

• Jos minulla olisi silloin suomalainen etu-

nimi, venäläiset lapset heti olisivat ymmär-

täneet, että minä en ole venäläinen    

• Ja minä oikein vakavasti salasin, että minä 

olen suomalainen 

• Meillä ei ollut masennusta. Tarvitse pitää 

huolta lapsesta. Meillä oli tyhjät kaupat. 

Kun tulet kauppaan olet onnellinen siitä, 

mitä saat 

• Niistä asioista on mahdoton unelmoida 

• Sota on tuhonnut kaikki 

 

ELÄMÄN HALLINTA 
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• On ollut vaikeat ajat 

• Minulla oli erinomainen lapsuus 

• Nyt on eri aika. Koko elämä muuttui. On 

mahdoton palauttaa vanhan ajan, joten 

ihmisten on sopeuduttava uuteen aikaan 

 

• Minä ikävöin Siperiaa 

• Minä usein muistelen    Meillä oli onnelli-

nen lapsuus    

• Minä ikävöin.  

• Oli todella kaunis alue, jossa synnyin ja 

kasvoin  

• Minulle ei ole ikävää. Nyt me olemme jo 

kotiutuneet. Mutta alussa oli vaikea 

• Minulla oli melkein 20 vuotta kissa. Nyt 

minä ikävöin häntä  

• Minua pelottaa, että minä olen yksin  

• Minulla myös on pelko 

• Jokaisella on pelko  

• Pelottavaa, jos olet sairas 

• ikävöin kotimaata 

 

TUNNE-ELÄMÄ 

• joka sunnuntaina käyn kirkossa   

• rukoilemme 

• minä joka aamu rukoilen 

HENGELLINEN  

TOIMINTA 
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LIITE 5 Hyvinvointi 

 

 

 

 

ruuanlaitto, 
tiskaus, 
siivous, 
apteekissa 
käyntikau-
passa käyn-
ti, vaate-
huolto, 

 
 

teatteri, 
venäläinen 
kulttuurikes-
kus, matkai-
lu, seura 60+, 
luontokerho 
ja terveys  

 

 

ulkoilu, sau-
vakävelyä, 
aamulenkit, 
jumppa, uinti, 
aamuvoimis-
telua 

 

lähiomaiset 
(Suomessa & 
Suomen ulko-
puolella) 

 

yhdessä te-
keminen, 
yhdessä muis-
teleminen, 
tukeminen 
toisia 
 

FYYSINEN TOIMIN-

TAKYKY 
SOSIAALINEN 
TOIMINTAKYKY 

    HYVINVOINTI 

 

HENGILLINEN 
TOIMINTAKYKY 

PSYYKKINEN 

TOIMINTAKYKY 

rukoilemi-
nen, luotta-
mus  
 

joka sun-
nuntai kir-
kossa käy-
minen, 
osallistumi-
nen seura-
kunnan 
ohjelmiin 
 

elä-
mänilo 

henkinen 
vireys 

stressi, 
ikävöinti, 
huoli suku-
laisista 

tunne-
elämä 

tarpeelli-
suuden 
tunne 

toivotto-
muuden 
kokemus 

sinnikkyys 

myönteinen 
asennoitu-
minen 

ulkopuolelle 
jättäminen 

syrjintäko-
kemus 

suomen ja venäjän 
kielien tärkeys, eri 
kulttuurien kohtaa-
minen, terveyden-
huolto, sopeutumi-
nen uuteen yhteis-
kuntaan 

 

HENKINEN 
HYVIN-
VOINTI JA 
TURVALLI-
SUUS 

 

ARKKI HARRASTUS LIIKUNTA IHMISSUHDE YHTEISÖLLI-
SYYS 

suhteet 
lähtö-
maahan 

elämän 
hallinta 


