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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena ikääntyneet kokevat ja näkevät 
hyvän vanhuuden. Halusimme selvittää, mitkä asiat ikääntyneet kokevat voimavaroina 
vanhuudessa ja mistä tekijöistä kokemus hyvästä vanhuudesta muodostuu. Geronomin 
näkökulmasta haluttiin myös selvittää, millaisia kehittämistarpeita ikääntyneet nostavat 
esille. 

Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaas-
tattelua. Työtä varten haastateltiin kahdeksaa kotihoidon asiakasta. Haastattelut litteroitiin, 
ja hankitulle aineistolle tehtiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi.  

Sisällönanalyysissä selvisi, että kokemus hyvästä vanhuudesta muodostuu monista erilai-
sista tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksymi-
nen, autonomia, elämänhallinta, merkityksellisyyden kokemus sekä omien kykyjen ja 
mahdollisuuksien toteuttaminen. Tutkimuksessamme selvisi, että oman ikääntymisen ja 
sen tuomien muutosten hyväksyminen rakentaa hyvän pohjan onnistuneelle vanhenemi-
selle.  

Kehittämistarpeina tutkimuksessa nousi esille ikääntyneiden erakoituminen kotiin, minkä 
taustalta löytyi useita tekijöitä. Syitä kotiin jäämiselle oli liikkumisseuran puute, häpeä pyö-
rätuolilla liikkumisesta, pelko kaatumisesta sekä kokemus siitä, että on vaivaksi muille. 
Joitain kotihoidon kehittämistarpeita nostettiin esille. Kotihoidolta toivottiin enemmän kiiree-
töntä läsnäoloa, läheisyyden osoituksia sekä palvelujen asiakaslähtöisyyttä.  
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The aim of this thesis was to find out how elderly people see and describe good old age, 
and what the resources that give them power and have an effect on good life quality are. 
The target was to find out what factors make the experience of good old age. The purpose 
was also to investigate if elderly people have some development proposals or aspects that 
could be done better to improve their lifequality.  

Eight home care customers were interviewed for this thesis. The study was carried out by 
using a qualitative research method. The survey method was the themed interview and the 
material was analysed by themes. 

Content analysis revealed that experience of good old age is made up of many different 
factors. These factors include accepting changes, such as changes in health and relation-
ships, autonomy, life management, experience of meaningfulness, and a possibility to use 
one's own abilities and opportunities. In our research, it was clear that adopting one's own 
aging and changes that come along with it, will build a good foundation for successful ag-
ing. 

The study also revealed development aspects, for example the separation of the elderly 
from home, with many factors behind this. The reasons for staying home were the lack of 
mobility, the shame of wheelchair movement, the fear of falling, and the experience that 
they would bother people if they were asking help for going out. Some development needs 
of home care were emphasized. The home care was expected to be more present, a wish 
was expressed for proximity demonstrations and customer orientation of services. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme aihe syntyi omasta kiinnostuksestamme voimavaralähtöiseen 

vanhuuteen ja sen mahdollisuuksiin vanhustyössä. Opinnäytetyössä halusimme 

selvittää, mistä asioista muodostuu kokemus hyvästä vanhuudesta ja mitkä ovat 

voimavaroja vanhuudessa nimenomaan ikääntyneen näkökulmasta. Valitsimme 

haastateltaviksi kotihoidon asiakkaita, sillä koimme tärkeäksi tuoda kotona asuvien 

vanhusten ajatuksia esille hyvästä vanhuudesta ja vanhuuden voimavaroista. 

Koimme tämän tärkeäksi yhteiskunnan pyrkiessä yhä enemmän panostamaan 

ikääntyneiden kotona asumiseen. Halusimme kuulla, mitkä asiat nousevat esille 

ikääntyneiden voimanlähteiksi ja asioiksi, jotka tekevät heidän elämästään hyvää. 

Työn tarkoituksena oli selvittää, mistä kaikesta kokemus hyvästä vanhuudesta 

muodostuu. Geronomin näkökulmasta halusimme myös selvittää, mitä asioita 

ikäihmisten mielestä voitaisiin kehittää ja millaisten tekijöiden avulla kokemusta 

hyvästä ja laadukkaasta vanhuudesta voitaisiin vahvistaa. Työn tuloksia voidaan 

käyttää esimerkiksi kotihoidon laadun kehittämisessä. Työ antaa arvokasta tietoa 

ikääntyneiden omista kokemuksista ja ajatuksista koskien hyvää vanhuutta sekä 

heidän voimavaroistaan. 

Työn teoriaosuudessa käsittelemme ensin lyhyesti väestön ikääntymistä yhteis-

kunnassamme. Tämän jälkeen käsittelemme yleisesti hyvän vanhuuden piirteitä ja 

käsitteitä, jonka jälkeen siirrymme käsittelemään ikääntyneiden voimavaroja.  
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2 VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN 

Yhteiskunnan ikärakenne muuttuu vanhojen ihmisten määrän kasvaessa ja nyt 

lähestytään uutta yhteiskunnallista tilannetta eliniän kasvun johdosta. Väestön 

kasvu on tällä hetkellä erityisen nopeaa Suomessa ja erityisen nopeasti kasvaa 

nimenomaan kaikkein vanhin ikäluokka. (Jyrkämä 2008,  267.) 

Sadan viime vuoden aikana Suomen väestö onkin kasvanut lähes kaksinker-

taiseksi, 2,9 miljoonasta lähes 5,4 miljoonaan. Väestön kasvuun on vaikuttanut 

ensisijaisesti syntyvyyden nousu ja kuolleisuuden lasku. Ikääntyneistä yhä suu-

rempi osa on jo varsin vanhoja. Nykyisin kaksi kolmasosaa ikääntyneistä on vähin-

tään 75-vuotiaita, kun 1970-luvulla vastaava osuus oli vain kolmannes. Tilastokes-

kuksen tutkimuksen mukaan vuoteen 2050 mennessä miesten elinajanodote ole-

tetaan kasvavan nykyisestä 8 ja puoli vuotta, eli 85,7 vuoteen. Naisten elinajan-

odotteen oletetaan kasvavan viisi ja puoli vuotta eli 89,1 vuoteen. 80 vuotta täyttä-

neiden määrä kasvaa ennusteen mukaan yli 2,5-kertaiseksi vuoteen 2050 men-

nessä. (Koskinen, Martelin & Sihvonen 2013, 28-31.) 

Heimosen mukaan (2013, 1) väestön ikääntymisen myötä tulee ajankohtaiseksi 

tarkastella ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa, vanhuutta elämänvaiheena sekä 

tunnistaa ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Yleinen 

kuva ikääntymisestä ja ikäihmisten arjesta sekä erityisesti ikäihmisten palveluista 

painottuu harmillisen usein epäkohtien ja väestön ikääntymisen yhteiskunnalle 

aiheuttamien haasteiden esiin nostamiseen. Vanhuus näyttäytyy tiedotusvälineis-

sä usein toimintakyvyn heikentymisen ja sairauksien varjostamana ja julkisuudes-

sa ikäihmisiä kuvataan palveluiden kohteina,käyttäjinä sekä yhteiskunnalle kus-

tannuksia aiheuttavana ryhmänä.  

Väestön ikääntymistä ja ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn heikentymistä tar-

kasteltaessa esiin nousevat usein uhkakuvat, joissa vanhusväestön kasvava mää-

rä liitetään palveluiden tarpeen voimakkaaseen kasvuun ja siihen varautumisen 

kuvataan olevan suuri yhteiskunnallinen haaste. Tämänkaltainen yleinen tarkaste-

lunäkökulma kuitenkin kapeuttaa ja vinouttaa kuvaa vanhuudesta ja heijastuu väis-

tämättä siihen, mitä ikäihmiset itse ajattelevat omasta elämästään ja vanhenemi-

sestaan. (Heimonen 2013, 1.) 
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Valtakunnallisissa linjauksissa korostetaan ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintaky-

vyn sekä kotona asumisen tukemisen keskeisyyttä. Kunnissa rakennettavissa 

ikääntymispoliittisissa strategioissa luodaan pohjaa ikäihmisten hyvinvoinnin tu-

kemiselle. Strategian lähtökohtina ovat ikäihmisten erilaiset tarpeet ja voimavarat 

ja kattava palvelujen ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytilan analyysi sekä 

toimintaympäristön muutosten ennakointi (Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen 

Kuntaliitto 2008).   

Heimosen mukaan (2003,1) onkin siis kiinnitettävä huomiota nimenomaan siihen, 

miten ikäihmiset itse sanoittavat arkeaan ja kuinka he määrittävät edellytykset hy-

välle, täysipainoiselle ja merkitykselliselle elämälle. Kauton mukaan (2004, 11-12) 

ikääntymistä tulee tarkastella myös mahdollisuuksien näkökulmasta ja ikä- raken-

teen muutoksella on myös myönteisiä vaikutuksia, joita ei juurikaan ole tuotu esiin. 

Voimavaralähtöinen ajattelu kyseenalaistaa näkemyksen vanhoista ihmisistä pas-

siivisina huollettavina. Se tuo myös esille sen, että voimavaroja on syytä tarkastel-

la monesta suunnasta.  
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3 HYVÄ VANHUUS 

Vanheneminen on subjektiivinen kokemus ja jokainen yksilö vanhenee itse ja luo 

vanhuudelle omat merkityksensä. Vanhuus salliikin erilaisia muunnelmia ja vaihto-

ehtoja. Lisäksi kulttuuri, yhteiskunta ja aika määrittelevät ja luonnehtivat vanhuutta. 

Vanhuus on yksilöllinen kokemus ja jokainen vanhenee omalla ainutlaatuisella 

tavallaan. (Siltala 2013, 7-9.) 

Vanhuksen perustarpeita on tulla nähdyksi ja kuulluksi yksilönä sekä kuulua myös 

laajempaan tai pienempään yhteisöön. Vanhuudessa kehittyy laajeneva tietoisuus, 

jolloin elämänkerralliset muistot palaavat mieleen ja vanhus tutkiskelee elettyä 

elämäänsä ja itseänsä. Vanhukset pyrkivät hyväksymään elämänsä sellaisena 

kuin se on ollut, rikkaana ja puuttellisena.(Siltala 2013, 7-9.) 

Vanhuus on myös muutosten ja menetysten aikaa. Muutokset koskevat omaa 

ruumiillista ja psyykkistä minuutta. Läheiset ihmiset sairastuvat ja kuolevat. Van-

hus saattaa joutua luopumaan tutusta kodistaan tai kotiseudustaan. Nämä erilaiset 

muutokset vaativat psyykkistä työtä ja tukea sekä avautumista surulle ja monet 

tarvitsevat siihen vuorovaikutuksellista tukea. (Siltala 2013, 7-9.) 

Read (2013, 248) puhuukin psykoanalyytikko Jungin kehittämästä, ikääntymiseen 

liittyvästä prosessista, individuaatiosta, joka kuvaa ihmisen kypsymistä elämän 

aikana. Elämän ensimmäisellä puoliskolla ihmisen tehtävä on tutustua ympärillä 

olevaan maailmaan ja toisella puoliskolla omaan sisäiseen itseensä. Tässä pro-

sessissa ulkoiset tekijät kuten ansiotyö, suorittaminen ja sosiaalinen asema me-

nettävät merkitystään. 

Jyrkämän (2013, 425) mukaan hyvän vanhenemisen voi ajatella olevan arjen elä-

män ja sen eri tilanteiden tuomia tyytyväisyyden, ilon, onnen ja myönteisyyden 

tuntemuksia. Niitä ei kuitenkaan voida nähdä pysyvinä, ominaisuuksien kaltaisina, 

vaan tilanteellisina ja muuttuvina. Kun ikäihmisen osaaminen, kykeneminen, ha-

luaminen, voiminen ja tunteminen ovat jollain tapaa sopusoinnussa arkielämässä, 

voidaan ajatella, että vanheneminen muotoutuu hyväksi tai suotuisaksi. Hyvää 

vanhuutta voi elää, vaikka ei ylenmääräiseen aktiivisuuteen kykenisikään.  
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Heikkisen mukaan (2002, 28) vanhenemista koskevassa tutkimuksessa on puolen 

vuosisadan ajan käyty keskustelua kahden toisistaan poikkeavan käsityksen kes-

ken siitä, millainen tapa elää johtaa parhaiten onnistuvaan vanhenemiseen. Toisen 

teorian mukaan vanhenemisessa on tyypillistä ja suotavaakin, että ikääntynyt ih-

minen vähitellen irtautuu sosiaalisista rooleista ja tekee tilaa nuoremmille ihmisille. 

Tähän liittyyvät myös muutokset arvomaailmassa; henkiset arvot korostuvat ai-

neellisten arvojen menettäessä merkitystään. Jyrkämän (2008, 293) mukaan tä-

män irtaantumisprosessin ollessa tasapainossa ja irtaantumisen ollessa vapaaeh-

toista ja toivottua on tuloksena tyytyväisyys ja hyvä vanheneminen.  

Tämän irtaantumisteorian vastakohtana on esitetty teoria, jonka mukaan onnistu-

neelle vanhenemiselle on tyypillistä aktiivinen toiminta, aktiivinen tapa elää, joka 

ylläpitää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Teoria on saa-

nut tukea monista tutkimuksista, joiden mukaan  fyysinen aktiivisuus ja uusien asi-

oiden oppiminen ylläpitävät ja parantavat toimintakykyä sairauksista ja iästä riip-

pumatta merkittävällä tavalla. (Heikkinen 2002, 28.) 

 

Kuvio 1. Onnistuneen vanhenemisen malli. (Koskinen 2004, 41.) 

 

Kuviossa 1 on havainnollistettuna onnistuneet vanhenemisen malli. Onnistuneen 

vanhenemisen (successful aging) käsite on ollut mukana hyvän vanhuuden tutki-

muksessa aina 1960-luvulta lähtien, mutta sitä on teoreettisesti kehitelty viime 

vuosien aikana Nykykäsityksen mukaan onnistuneen vanhenemisen edellytyksiä 

ovat hyvä fyysinen terveys ja toimintakyky, hyvät kognitiiviset toiminnot (ongel-
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manratkaisukyky, käsitteellistäminen, kielellinen kyky) sekä se, että ihminen on 

kiinni riittävästi yhteiskunnassa (sosiaaliset verkostot, mielekäs toiminta). On tär-

keää, ettei mikään  näistä kolmesta kriteeristä saa puuttua, jotta voidaan puhua 

onnistuneesta vanhenemisesta (Koskinen 2004, 41.) 

Ikääntyminen merkitsee monenlaisia muutoksia. Tavallisimpia muutoksia ikäihmis-

ten elämässä ovat muutokset työelämässä ja eläkkeelle siirtyminen, asunnon tai 

paikkakunnan vaihdos, viimeisen lapsen kotoa lähteminen, leskeytyminen, mah-

dollinen tulojen aleneminen, kroonisten sairauksien syntyminen ja toimintakyvyn 

aleneminen, omanarvontunnon heikkeneminen sekä sosiaalisten roolien ja harras-

tusten muutokset. Muutokset voivat aiheuttaa, etteivät kaikki vanhat ihmiset täytä 

hyvän ja onnistuneen vanhenemisen kriteereitä. (Koskinen 2004, 48.) 

Koskisen (2004) mukaan on olemassa kuitenkin monia keinoja sopeutua näihin 

muutoksiin ja että voidaan saavuttaa, jopa ylittääkin ennen muutoksia vallinnut 

taso. Useat muutokset tapahtuvat vähitellen, jolloin ikääntynyt mukautuu niihin 

tiedostamattaan ja rutiininomaisesti. Toisaalta usein tarvitaan tietoista ponnistelua 

muutoksista selviämiseksi.  

Gerontologiassa onkin kehitetty teoria adaptaatioprosesseista, jotka edistävät mu-

kautumista näihin muutoksiin. Adaptaatio tarkoittaa ikääntyvän ihmisen sopeutu-

mista itseensä, erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöön. Arkipäivän selviytymistaidot 

(coping skills) ovat tärkeitä mukautumisen kannalta. 

Ennakointi on yksi mukautumisstrategia. Ennakoinnin avulla ikääntynyt tarkastelee 

mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvia asioita pyrkien minimoimaan huonoja 

asioita ja edistämään muutoksen positiivia puolia. Valikoinnin mukautumisstrategia 

merkitsee keskittymistä ikäihmisen mielestä kaikkein tärkeimpiin ja välttämättö-

mimpiin toimintoihin, kun ei toimintakyky eikä ympäristö salli kaikkia aktiviteetteja. 

Keskittämällä voimavaransa vain valittujen toimintojen toteuttamiseen ja kiinnitty-

mällä näihin intensiivisesti ikääntynyt voi ylläpitää hyvää elämisen tasoaan. Myös 

kompensointi on varsin tavallinen keino muutoksiin sopeutumisessa, se tarkoittaa 

esimerkiksi teknologian hyväksikäyttöä, apuvälineitä, muistamista helpottavia kei-

noja sekä uusien kykyjen kehittämistä. (Koskinen 2004, 49.) 
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Usein iäkkäillä ihmisillä on taipumus alentaa vaatimustasoaan ajattelemalla esi-

merkiksi, että iäkkäänä toimintakyvyn ei tarvitsekaan olla enää niin hyvä. Voimava-

ra-ajattelun kannalta on tärkeä muistaa, että hyvinkin sairaat ja huonokuntoiset 

ihmiset voivat parantaa elämäänsä erilaisilla mukautumismekanismeilla ja lisätä 

mahdollisuuksiaan onnistuneeseen vanhenemiseen. Osa ikääntyneistä ihmisistä 

valitsee mukautumisen sijasta paon, mikä usein merkitsee kielteisiä keinoja kuten 

vanhenemismuutosten kieltämisen, eristäytymisen tai alkoholin käytön. (Koskinen 

2004, 48-49.) 

Koskisen mukaan (2004) hyvässä vanhuudessa onkin kysymys mukautumisesta 

vanhenemisen mukanaan tuomiin muutoksiin. Koskisen mukaan hyvä vanhuus voi 

olla tulosta tästä mukautumisesta. Hyvän vanhuuden olemusta pyrittiin 1950– 

1960-luvulta lähtien lähestymään elämään tyytyväisyyden (life satisfaction) käsit-

teellä. Mikäli ikääntyvä ihminen on tyytyväinen nykyiseen ja menneeseen elä-

määnsä, katsotaan hänen vanhenevan suotuisasti. (Koskinen 2004, 39.) 
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4 VOIMAVARAT VANHUUDESSA 

Koskinen (2004) on pohtinut ikääntyneiden voimavarojen sisältöä ja on laatinut 

sosiaaligerontologisen teorian ja empiiristen tutkimustulosten perusteella eräänlai-

sen mallin ikääntyneiden voimavaroista(Kuvio 2). 

Ikääntyneiden asemaan liittyvät voimavarat 

(kollektiiviset voimavarat) 

 

• Potentiaalinen poliittinen valta 

• Ikääntyvän työntekijän voimavarat 

• Taloudelliset voimavarat 

• Terveys 

• Koulutus 

• Työkyky, kädentaidot ja hiljainen tieto 

• Tekeminen, toiminta ja oleminen 
(omaishoito, vapaaehtoistyö ja järjes-
tötyö) 

• Työvoimareservinä olo 

Sosiokulttuuriset eli vanhuuteen elämänvai-

heena  liittyvät voimavarat (kulttuurinen 

pääoma) 

• Kolmannen iän pääomat ja vapaudet 

• Vanhuuden kehitystehtävät 
- Eletty elämä voimavarana 
- Elämänkokemus ja viisaus 
- Eheyttäminen ja sen merkitys 
- Yhteiskunnallisen muutoksen stabi-

lisoijana oleminen 
- Ikäihminen tarinana 
- Kulttuurinen generatiivisuus (merkin 

jättö) 
- Ikäihmiset kulttuurin käyttäjinä ja 

tuottajina 

• Elämänhallinnan resurssit 
 

Ympäristö voimavarana (Sosiaalinen pää-

oma) 

• Paikka ja asuinalue 
- Asunto ja kodin merkitys 
- Sosiaaliset verkostot 
- Perhe ja isovanhemmuus 

 

Psyykkiset ja henkiset voimavarat 

• Myönteinen elämänasenne 
- Mielekäs elämä ja elämän merkityk-

set 
- Mielen voimavarat (tunteet, tie-

to,osaaminen, ymmärtäminen, 
traumoista vapautuminen jne.) 

- Vahva minäidentiteetti ja arvostus 
- Muistot, lapsuus 
- Elämä täyttymyksenä 
- Elämänarvot, vakaumus, henkisyys, 

uskonto ja rakkaus 

 
Kuvio 2. Ikääntyneiden voimavarat. (Koskinen 2004). 
 

Koskinen (2004) on jaotellut ikääntyneiden voimavarat neljään pääluokkaan, joita 

ovat ikääntyneiden kollektiiviset voimavarat, sosiokulttuuriset voimavarat, ympäris-

töön liittyvät voimavarat (sosiaalinen pääoma) sekä psyykkiset ja henkiset voima-
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varat. Esittelemme joitain näihin pääluokkiin kuuluvista voimavaroista tarkemmin 

seuraavissa kappaleissa.  

4.1 Ympäristö voimavarana  

4.1.1 Kodin merkitys 

Koskisen (2004) voimavaramallin mukaan ympäristön voimavaroihin kuuluu 

asunto ja kodin merkitys, sosiaaliset verkostot sekä perhe ja isovanhem-

muus. 

Ympäristöt vaihtelevat ihmisen elämän aikana. Lapsuudessa ja vanhuudessa pai-

nottuu koti- ja lähiympäristö, kun taas työikäisenä ympäristöt laajenevat työn, har-

rastusten ja matkustamisen myötä. Ikääntyneet voivat  ylläpitää aikaisempaa elä-

mäntapaansa tai laajentavat sitä uusille elämän osa-alueille.  Toisaalta ikääntynei-

den ympäristöt supistuvat ja niukentuvat hiljalleen, kun terveys ja toimintakyky hei-

kentyvät. (Pikkarainen 2007, 42.) 

Ympäristö on yhtä aikaa osa sekä fyysistä että sosiaalista elämänlaatua. Kodin ja 

sen lähiympäristön tulee olla paikka, jossa voi säilyttää yhteyden toisiin ihmisiin. 

Mahdollisuus lähteä kotoa on yhtä hyvin osa hyvää elämänlaatua kuin kotona 

oleminen. Hakonen viittaa Silva Terdeen (2006), joka puhuu kotiinsa vangeiksi 

jäävistä vanhuksista, ellei palvelujärjestelmä mahdollista pääsyä kodin ulkopuolel-

le. Koti voi siis olla myös syrjäyttävä tekijä ikäihmisen elämässä. Se voi syrjäyttää 

ihmisen osallisuudesta ja toisten ihmisten yhteydestä, jolloin sosiaalinen identiteet-

ti voi murtua. (Hakonen 2008, 148.) 

Ihmisen elämänkulku kiinnittyy paikkoihin. Kodin tuntu syntyy tutusta kokemukses-

ta ja siitä, että kodin esineet palauttavat mieleen eletyn elämän muistoja. Kodin 

tuntu on myös elämänkulun aikana kiteytyneitä tunnerakenteita, vapautta toimia ja 

itsemääräämisoikeutta. Koti ylläpitää elämänkulun jatkuvuutta. Ikäihmiset haluavat 

asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kivelän mukaan (2009,135) koti 

on osa ihmisen identiteettiä. Se on palanen ihmistä itseään. Koti on paikka, jossa 
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tutut esineet herättävät muistoja eletystä elämästä. Koti luo mahdollisuuden kokea 

itsensä yksilölliseksi ja ehjäksi ihmiseksi. 

4.1.2 Sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen pääoma 

Vanhenemiseen ei kuulu pelkästään menetyksiä, vaan se voi olla ikäihmiselle 

myös uusien roolien ja uusien tehtävien aikaa. Ikääntyvillä voi olla useita sellaisia 

rooleja, joita heillä ei ole aikaisemmin elämässään ollut. (Kivelä 2009, 25) Isovan-

hemmuus on yksi esimerkki tällaisista uusista rooleista. Vanhuksille vuorovaikutus 

lasten ja lastenlasten kanssa sisältää elämän jatkuvuuden kokemuksen. Lapset ja 

lastenlapset puolestaan saavat kokea, mitä kaikkea elämän päätökseen saattami-

nen, vanhuus ja kuolema sisältävät.  (Siltala 2013, 130.)  

Vanhemmuus kehittyy ja muodostuu koko elämän aikana kuolemaan asti. Par-

haimmillaan vanhemmuus on monitasoinen vuorovaikutusprosessi, joka täydentyy 

isovanhemmuudessa. Sen juuret ovat omien vanhempien kanssa koetussa vuoro-

vaikutuksessa. Vanhemmuudessa on kysymys kehityksellisestä vastavuoroisuu-

desta. Vuorovaikutus jatkuu elämässä myöhemmin isovanhemmuudessa ja (lap-

sen)lapsenlapsissa. Vanhemmuuteen liittyy koko elämän läpi kulkeva laaja tuntei-

den kirjo. Vanhemmuutta ja isovanhemmuutta ravitsee parhaimmillaan vanhem-

pien keskinäinen rakkaus toisiaan kohtaan. Vanhuksen mielikuvat toisesta poissa-

olevasta vanhuksesta ovat merkityksellisiä niin hänelle itselleen kuin myös hänen 

lapsilleen ja lapsenlapsilleen. (Siltala 2013,131) 

Isovanhemmuudessa työstetään uudelleen aikaisempien kehitysvaiheiden koke-

muksia ja sisältöjä omasta lapsuudesta omaan vanhemmuuteen ja omiin vanhem-

piin. Näistä kokemuksistaan vanhemmat luovat omaa isovanhemmuuttaan, korja-

ten omaa miehen tai naisen elämäänsä. Isovanhemmuus voi merkitä kannateltuna 

olemisen kokemusta. Joillekin isovanhemmuus on elämän parasta aikaa. He naut-

tivat lapsenlapsistaan ja ovat heille puolestaan tavattoman tärkeitä. He kokevat 

että isovanhemmuus on hauskuutta ilman velvollisuuksia. Jotkut isovanhemmat 

ovat olleet omille lapsilleen huolekkaita vanhempia. Lapsenlapsilleen he sen sijaan 

ovat ystävällisiä ja rakastettavia. ( Siltala 2013, 132)  
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Isovanhemmuus voi kuitenkin päättyä myös täyttymättömään odotukseen ja yksi-

näisyyteen. (Siltala 2013, 133) Isovanhemmuus saattaa nostaa kipeitä asioita tai 

muistoja, eivätkä lapsenlapset välttämättä halua olla tekemisissä. Suhde omiin 

lapsenlapsiin voi olla etäinen, eikä ole itsestäänselvää että lapsenlapset käyvät 

katsomassa tai pitävät yhteyttä. Siltala viittaa teoksessaan Terttu Hyttisen runoon, 

joka kuvaa hyvin isovanhemmuuden kääntöpuolta;  

Kaksitoista työntekijää yhteiskunnalle synnytti isoäiti Maria – päästäk-
seen asumaan pitkän käytävän päähän huoneeseen numero satakak-
sitoista – ja tullakseen unohdetuksi. Ei kaksitoista kertaa vuodessa 
vaan kaksitoista kertaa vuoden jokaisena päivänä. 

Toinen esimerkki ikääntyvien ja iäkkäiden uusista muuttuvista rooleista ovat erilai-

set harrastukset. Niihin saattaa kuulua yhteiskunnallisesti merkittäviä toimia, esi-

merkiksi järjestöissä tai puolueissa toimimista. Se voi kohdistua toimintaan seu-

raavien sukupolvien hyväksi eli nuorisotyöhön tai toimintaan oman ikäpolven hy-

väksi. Aktiivinen osallistuminen, tekeminen ja ystävyyssuhteet kuuluvat hyvään 

vanhuuteen. Iäkkäiden osallistumisella on suuri merkitys heidän hyvinvointiinsa, 

mutta myös nuorempien hyvinvointiin. (Kivelä 2009, 25-26) Hyvän vanhuuden 

kannalta olisi tärkeää, että sukupolvien välistä vuorovaikutusta pyrittäisiin lisää-

mään niin, että yhteiskunnassamme vallitseva sukupolvien välinen kuilu kapenisi. 

Jokaisella meillä on opittavaa toisiltamme.  

Lisäksi esimerkiksi hyvät naapuruussuhteet ovat myös merkittävä voimavara. On 

arvokasta, jos seinän takana on naapuri, jota voi tarpeen tullen ”häiritä”. Yhdessä 

jaettu asumishistoria luo asukkaiden välistä luottamusta. (Hakonen 2008, 149.) 

Kaiken kaikkiaan yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma on suuressa asemassa iäk-

käiden hyvän elämän ja hyvän vanhuuden kannalta. Myös kansanterveyden tutki-

jat, epidemologit ja terveyden tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota sosiaalisen pää-

oman myönteisiin terveysvaikutuksiin. Sosiaalinen pääoma kasautuu yhteisöön, 

jossa me-henki ja yhteenkuuluvuus vallitsevat perinteisesti. Me-henkisyyttä esiin-

tyy myös monissa historiallisestikin merkittävissä ajanjaksoissa kuten Suomen 

talvisodassa ja sodan jälkeisessä rakentamisessa. (Hyyppä 2013 101.)  
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4.2 Ikääntyneiden asemaan liittyvät voimavarat  

Koskisen (2004) voimavaramallin mukaan ikääntyneiden asemaan liittyviin 

voimavaroihin tai kollektiivisiin voimavaroihin kuuluu potentiaalinen poliitti-

nen valta, ikääntyvän työntekijän voimavarat, taloudelliset voimavarat, ter-

veys, koulutus, työkyky sekä tekeminen, toiminta ja oleminen sekä työvoi-

maraservinä olo.   

Koskisen mukaan ikääntyneiden asemaan liittyvät myös voimavaroina ikääntyvän 

työntekijän voimavarat,  mikä tarkoittaa sitä, että he ovat yhä pidempään mukana 

työelämässä eläkkeelle siirtymisen jälkeen.  Lisäksi Koskinen kertoo voimavaroina 

ikääntyneiden poliittiset resurssit, jotka vaikuttavat heidän asemaansa ja siihen 

millaisia mahdollisuuksia heillä on ikääntyneenä vaikuttaa esimerkiksi vanhusneu-

vostoihin. Yksi tärkeimmistä on ikääntyneitten taloudelliset voimavarat ja taloudel-

linen merkitys, jotka ainakin yhteiskunnallisesti kasvavat koko ajan. Monessa suh-

teessa ikääntyneitten taloudelliset voimavarat (taloudellinen pääoma) ovat suu-

remmat kuin nuorempien ikäryhmien. Ikääntyneitten taloudellinen merkitys ilme-

nee heidän rooleissaan eläkkeen saajina, omistajina, säästäjinä, kuluttajina, sijoit-

tajina, investointien mahdollistajina (eläkerahastot), veronmaksajina, perinnönjättä-

jinä ja työllistäjinä (hoivahenkilöstö). 

4.2.1 Autonomia 

Itsemääräämisoikeus, jota autonomia sisällöllisesti tarkoittaa, johdetaan ihmisar-

vosta. Iäkäs ihminen on arvokas. Hänelle on annettava mahdollisuuksia itsenäi-

seen kehittymiseen ja itsenään olemiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita yksin, omas-

sa varassaan olemista vaan, sitä että hän saa osallistua itseään koskevaan pää-

töksentekoon. Vanhetessa ihmiselle alkaa ilmetä haurautta, muistiongelmia, hi-

tautta, sairautta ja monenlaisia toimintakyvyn muutoksia. Itsemääräämisoikeus 

vanhustyössä on paljolti sen opettelemista, miten ihmiset iän myötä tuomien rajo-

jen sisällä voisivat toimia ja elää mahdollisimman itsenäisesti. (Tiikkainen & Heik-

kinen 2013,458) 
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Ikääntyneiden ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on erityisen tär-

keää. Ikääntyneiden on saatava osallistua omaan elämään liittyvään päätöksente-

koon. Jokainen iäkäs on yksilö, ja yksilöt ovat erilaisia. Kaikilla on takanaan pitkä 

elämä ja sen mukanaan tuomat tavat ja tottumukset. Heikentyvä toimintakyky tai 

taloudelliset vaikeudet eivät saa olla esteenä aktiiviselle osallistumiselle. (Lyyra 

26, 2007.) 

4.2.2 Terveys ja toimintakyky 

Hyvä toimintakyky on tärkeä osa terveyttä. Kun iäkkäät ihmiset arvoivat omaa ter-

veyttään, on taustalla useita tekijöitä. Toimintakyvyn eri osa-alueet, kuten kyky 

selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ovat tär-

keässä roolissa. Pörnin (1993) mukaan terveys voidaan nähdä tasapainona yksi-

lön toimintakyvyn, hänen tavoitteidensa ja ympäristön välillä. Kun toimintakyky 

pyrkii ikääntyessä heikkenemään, tasapainoa voidaan yrittää ylläpitää monin eri 

tavoin; estämällä toimintakyvyn heikentymistä tai palauttamalla alentunutta toimin-

takykyä kuntoutuksen avulla. Sitä voidaan tukea myös muuttamalla tavoitteita vas-

taamaan paremmin toimintakyvyn antamiin mahdollisuuksiin tai muuttamalla fyy-

sistä ympäristöä enemmän toimintaa tukevaksi ja vähemmän esteelliseksi. (Heik-

kinen 2002, 29.) 

On selvää, että vanhuuteen liittyy väistämättäkin fyysiset sairaudet. Kivelän mu-

kaan monet vanhukset pystyvät kuitenkin sopeutumaan vaikeaankin sairauteen 

liittyvän terveyden ja toimintakyvyn menetykseen, ja sopeutua elämään ja toimi-

maan sairautensa kanssa. He puhuvat sellaisista tunteista, jotka liittyvät sairastu-

miseen. (Kivelä 2009, 23.) 

Iäkkäät voivat  hakeutua vertaistukiryhmiin ja ryhmien tuen avulla he käsittelevät 

sairauteen tai sairastumiseen liittyviä tunteitaan. Kivelän mukaan esimerkiksi epä-

onnistuminen surun psyykkisessä käsittelyssä horjuttaa mielenterveyttä. Se saat-

taa laukaista jopa masennustilan. (Kivelä, 2009, 23) On siis erittäin tärkeää iäk-

kään elämänlaadun kannalta, saako hän tarpeeksi tukea sairastuessaan tai vaik-

kapa puolison sairastuessa. Tuen saamisella ja sairastumiseen liittyvien tunteiden 

purkamisella on suuri merkitys iäkkään psyykkiseen toimintakykyyn. Esimerkiksi 
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järjestöjen ja seurakunnan työ on erittäin merkittävässä osassa yhteiskuntamme 

iäkkäiden hyvän vanhuuden luomisessa. 

Yksinomaan sairaudet tai fyysiset voimavarat eivät määrittele ihmisen kokemaa 

elämänlaatua, sillä ikääntyneiden omat arviot omasta terveydentilastaan ovat 

myönteisempiä kuin objektiiviset sairauden mittaukset. Iäkkäät  arvioivat omaa 

toimintakykyään kokonaisvaltaisemmin, kuin mitä toimintakykymittareilla saadut 

tulokset kertovat. Fyysisiä voimavaroja ja terveyttä voidaan ylläpitää kohdentamal-

la terveyden edistämisen toimia jo seniori-ikäisiin. Varhain annetulla tuella kotona 

asuville voidaan myöhentää vaativimpien palvelujen tarvetta. (Hakonen 2008, 123-

125.) 

4.3 Psyykkiset ja henkiset voimavarat 

Koskisen (2004) luokittelun mukaan psyykkisiin ja henkisiin voimavaroihin kuu-

luu myönteinen elämänasenne. Myönteinen elämänasenne pitää sisällään mie-

lekkään elämän ja elämän merkitykset sekä mielen voimavarat, esimerkiksi tun-

teet, tiedon, osaamisen, ymmärtämisen ja traumoista vapautumisen. Myönteiseen 

elämänasenteeseen kuuluu myös vahva minä-identiteetti ja arvostus.   Siihen liit-

tyvät niinkään muistot, lapsuus sekä elämä täyttymyksenä. Se sisältää myös elä-

mänarvot, vakaumuksen, henkisyyden, uskonnon ja rakkauden.  (Koskinen 2004.) 

Tarkastelemme työssämme tarkemmin mielen voimavaroina muistelua ja kerto-

musten luomista sekä tulevaisuuden haaveita ja toiveita.  

Mielen keskeisiä voimavaroja ovat muisteleminen ja kertomusten luominen omas-

ta eletystä elämästä. Vanhuuteen sisältyy luonnostaan halu muistella ja kulkea 

elämän polkua uudelleen ja etsiä merkitystä elämälle. Siltalan mukaan vanhus 

etsii vastauksia kysymyksiin: kuka minä olen, mitä minä teen elämälläni ja mikä on 

elämäni tarkoitus. Vanhus on luonnostaan utelias ja mietteliäs. Muisteleminen aut-

taa työstämään vanhuuteen liittyviä muutosmahdollisuuksia. Vanhus muistelee 

erityisesti silloin, kun hän on eksyksissään ja ymmällään vanhuutensa kanssa, tai 

kun joku kuuntelee häntä. Näin ollen kuuntelijalla onkin vanhan ihmisen muistelus-

sa tärkeä rooli. (Siltala 2013, 49.)  
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Mielen voimavaroihin kuuluvat myös erilaiset haaveet ja toiveet, joita ikäihmisellä 

saattaa olla. Monesti ajatellaan, että iäkkäillä ei ole enää haaveita tulevasta elä-

mästä, koska heillä on jo suurin osa elämästä takanapäin. Tämä on kuitenkin vir-

heellinen käsitys. Oman kunnon heikkeneminen tai kuoleman lähestyminen eivät 

merkitse toiveiden tai haaveiden loppumista. Toiveet ja haaveet saattavat vain olla 

erilaisia kuin nuoremmilla sukupolvilla. (Kivelä 2009, 27.) Haaveet ja toiveet, vaik-

ka ne olisivatkin aivan pieniä, ovat iso osa hyvää vanhuutta. Jos ikäihmisellä ei ole 

enää minkäänlaisia toiveita tai haaveita, voi elämä varmasti tuntua vähäpätöiseltä 

ja raskaalta, mikä taas vaikuttaa suuresti mielialaan.  

Tulevaisuuteen liittyvien haaveiden ja toiveiden aikaperspektiivi lyhenee iän myö-

tä. Kun nuori haaveilee oman kodin rakentamisesta, matkalle lähtemisestä tai 

vaikka perheenlisäyksestä, ikäihmisen haave saattaa olla vaikkapa seuraavan ke-

sän auringon näkeminen tai entisessä kodissa käyminen. Kivelä kuvailee tätä hy-

vin kirjassa Depressiosta tasapainoon – Hyvä elämä iäkkäänä (2009); 

 

He kohtasivat joella.  

Nuori mies puhui tyttöystävästään, opiskelustaan, tulevasta ammatis-
taan. Aikoi hankkia kolme lasta. 

Vanha mies toivoi saavansa kaksi ahventa.  

Molemmat kalastivat.  

4.4 Sosiokulttuuriset voimavarat 

Koskisen (2004) voimavaramallin mukaan sosiokulttuurisiin voimavaroihin kuu-

luu kolmannen iän pääomat ja vapaudet, vanhuuden kehitystehtävät, kuten 

eletty elämä voimavarana ja elämänkokemus ja viisaus, sekä elämänhallinnan 

resurssit.  
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4.4.1 Kolmas ikä ja vanhuuden kehitystehtävät  

Koskinen (2004) mainitsee, että kolmas ikä on yksi ikääntyneiden voimavaroista. 

Kolmannen iän keskeinen piirre ovat persoonalliset saavutukset. Kolmas ikä tulee 

yksilöllisen valinnan kautta eikä näin ollen mikään julkinen tapahtuma. Se voi  

merkitä ikääntyneille "elämän täyttymystä" ja "elämän kruunua". Kolmannessa iäs-

sä voi toteuttaa itseään vapaa-ajan kautta. Koskinen (2004) korostaa, että kolmas 

ikä on henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämisen aikaa, koska silloin on mahdollista 

tehdä sellaista, mitä työssä ollessa ei ole ehtinyt tehdä. Koskisen ( 2004) liiterapor-

tissa tulee ilmi, että 50–55-vuotiaina ajattelevat usein ohittaneensa elämänsä vai-

keimmat vuodet.  He kokivat, että eläkkeellä olo tuo mukanaan unelmia ja elä-

mänmuutostoiveita, joita edustavat esimerkiksi ympäristönvaihdos, matkustelu, 

vapaa-aika, hankinnat ja terveys sekä hyvinvointi.  Monille tärkeänä asiana kolmas 

ikä tulee lastenlapsista nauttimisen kautta. Kolmannen iän vapauksia täydentävät 

kauteen liittyvät oikeudet. Eläkkeelle siirtyminen tuottaa oikeuden eläkkeeseen, tai 

esimerkiksi erilaisiin alennuksiin.  

Tämä Kolmannessa iässä vapaus merkitsee sitä, että monen työssäoloaikaiset 

vastuut ja velvoitteet ovat poistuneet. Kolmannessa iässä ollaan vapaita työstä, 

mahdollisesti enemmistö rahahuolista sekä lasten kasvatuksesta.  Koskisen 

(2004) mukaan kolmannessa iässä ollaan "vapaita toteuttamaan henkilökohtaisia 

päämääriä niin hyvin kuin mahdollista". Toisaalta kolmannen iän vapauksia voi 

toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös hyvin korkeassakin iässä.  

Koskisen (2004)  mukaan myös vanhuuden kehitystehtävät ovat voimavaran lähde 

vanhuudessa. Ikääntyessä syntyy vahvaa tietoisuutta, jonka avulla vanhus tutkii 

elettyä elämäänsä. Se on  elämänprosessi, joka johtaa viisauteen ja merkitsee 

kykyä eheyttää elämänsä kokemukset.  Lisäksi viisaus merkitsee myös elämän 

vaalimista kuoleman edessä. Viisaus määritellään vanhuuden henkiseksi perus-

voimaksi. Sen avulla vanhus säilyttää  kokemusmaailmansa eheyden, vaikka ruu-

miilliset ja henkiset toiminnot heikkenisivät. (Koskinen 2004, 69-71.)  

Vanhuuden kehitystehtävien yksi keskeinen piirre on ihmisen sisäinen halu sym-

boliseen kuolemattomuuteen. Ihmiset tulevat ikääntyessään tietoisiksi kulttuurises-

ta generatiivisuudesta sen jälkeen, kun he ovat huolehtineet jälkikasvusta ja siirtä-
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neet tietojaan ja taitojaan nuoremmille.Tällöin Ikääntynyt ihminen haluaa jättää 

perinnöksi jonkin merkin itsestään. Merkki voi olla jokin konkreettinen esine tai ra-

kennus. Ikääntyneitten kiinnostusta sukututkimukseen tai muistelmien kirjoittami-

seen näitä voidaan tarkastella kulttuurisen generatiivisuuden pohjalta. Tähän voi 

sanoa, että sukupolvien välinen sykli ja generatiivisuus ovat suurimpia vanhuuden 

voimavaroja. (Koskinen 2004, 70-71.) 

4.4.2 Elämänhallinta 

Selvää empiiristä näyttöä ei ole, mihin suuntaan elämänhallinnan keinot muuttuvat 

ikääntymisen myötä. Koskisen mukaan yksi näkemys on, että elämänhallinnan 

kyvyt kypsyvät ikääntymisen mukana. Sosiaaliset taidot, suvaitsevaisuus ja ihmis-

suhdetaidot saattavat lisääntyä ihmisen vanhetessa. Ikäihmiset voivat myös palata 

niihin selviytymiskeinoihin, joilla he ovat onnistuneet aikaisemmassa elämässään. 

(Koskinen 2004, 73) Saarenheimo taas kuvailee, että elämänhallinta on vanhuu-

den haasteellisin vaihe, koska ajatellaan vanhenemisen tuovan tullessaan uusia 

haasteita ja vaikuttavan suuresti voimavaroihin. (Saarenheimo 2003,  39.) 

Elämänhallinta voi olla ihmisen uskoa siihen, että hän voi vaikuttaa asioihin ja 

muuttaa olosuhteita itselleen paremmaksi. Omalla toiminnalla voi pyrkiä muutta-

maan ulkoisia tai sisäisiä olosuhteita, jotka henkilö voi arvioida itselleen liian rasit-

taviksi tai voimavaransa ylittäviksi. Ihminen pyrkii muuttamaan konkreettisesti olo-

suhteet toisiksi tai sitten hän muuttaa tavoitteitaan tai omaa tapaansa tulkita asioi-

ta. Elämänhallinta on pitkälle samaa kuin stressin hallinta. (Keltikangas-Järvinen 

2008, 256.) 

Kun elämänhallintaa tarkastellaan psykologisesti, käytetään ilmaisua ”oman elä-

mänsä subjekti”. Toiset ovat elämänsä hallitsijoita, toiset eivät. Joillakin ihmisillä 

on enemmän mahdollisuuksia tehdä päätöksiä ja hallita elämäänsä kuin toisilla.  

Elämänhallinta saattaa vaihdella paljonkin elämän eri alueilla. Elämä on raskasta, 

jos ihminen on aina itse vastuussa kaikesta, mitä hänelle tapahtuu ja itse syypää 

kaikkiin vastoinkäymisiinsä. (Keltikangas-Järvinen 2008, 257-259.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena kotihoidon asiakkaat ko-

kevat ja näkevät hyvän ja laadukkaan vanhuuden. Tarkoituksena oli selvittää, mitä 

on heidän mielestään hyvä vanhuus ja mitkä asiat  he nostavat esille voimavaroi-

naan. Geronomin näkökulmasta tarkoituksena oli myös selvittää, miten ikäihmisten 

mielestä heidän elämänlaatuaan voitaisiin kehittää ja mahdollistaa hyvä ja laadu-

kas vanhuus kotona. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös 

kotihoidon laadun kehittämisessä sekä yleisesti vanhustyössä. Tutkimuskysymyk-

semme ovat:  

1. Mistä asioista hyvä ja laadukas vanhuus kotona rakentuu? 

2. Mitkä ovat voimavaroja vanhuudessa? 

3. Miten ikäihmisten elämänlaatua voitaisiin kehittää paremmaksi? 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohta-

na on todellisen elämän kuvaaminen ja kohdetta on tarkoitus tutkia mahdollisim-

man kokonaisvaltaisesti. Yleisesti voidaan sanoa, että laadullisessa tutkimuksessa 

on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo ole-

massa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) 

Laadullisissa tutkimuksissa aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa 

ja tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina. Laadullisessa 

tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien oma ’’ääni’’ ja näkökulmat 

pääsevät esille. Tutkija luottaa  tutkimuksessa enemmän omiin havaintoihinsa ja 

keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä hankittavaan tietoon. 

Perusteluna tälle toimintatavalle on näkemys, että ihminen on riittävän joustava 
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sopeutumaan vaihtuviin tilanteisiin. Tutkija voi käyttää apuna täydentävän tiedon 

hankinnassa myös lomakkeita ja testejä. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.)  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetes-

sä ja suunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa tutkimuksen aikana. Lähtökohtana 

ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan aineiston monitahoinen tarkastelu. 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista on myös, että kohdejoukko valitaan tarkoituk-

senmukaisesti eikä käytetä satunnaisotoksen menetelmää. Jokaista tapausta käsi-

tellään ainutlaatuisesti ja tulkinta on myös sen mukaista. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 

Laadullisessa tutkimuksessa ei olekaan tarkoituksena tehdä tilastollisia yleistyksiä 

niin kuin määrällisessä tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). 

Halusimme toteuttaa opinnäytetyömme nimenomaan laadullisena tutkimuksena 

saadaksemme ikäihmisten oman äänen kuuluviin. Tämän tutkimuksen toteuttami-

nen laadullisena tutkimuksena mahdollistaa sen, että ikäihmisten omat mielipiteet 

ja näkökulmat pääsevät esille ja pääsemme perehtymään heidän subjektiivisiin 

kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä hyvästä vanhuudesta.  

5.3 Teemahaastattelu 

Laadullisessa tutkimuksessa käytettäviä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastatte-

lu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Näitä aineiston-

keruumenetelmiä voidaan käyttää joko rinnan tai eri tavoin yhdisteltynä tutkittavan 

ongelman sekä tutkimusresurssien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72.)  Näistä 

teemahaastatteluksi kutsuttu haastattelutapa on suosituin tapa kerätä aineistoa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 35.) 

Valitsimmekin opinnäytetyömme tiedonkeruumenetelmäksi teemahaastattelun. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan teemahaastattelun etuna on ennenkaik-

kea joustavuus, sillä haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista 

mahdollisia väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja käydä vapaa-

muotoista keskustelua haastateltavan kanssa. Haastattelun etuna on myös, että 

kysymykset on mahdollista esittää siinä järjestyksessä kuin koetaan parhaimmak-
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si. Laadullisen tutkimuksen haastattelun tarkoituksena on kerätä mahdollisimman 

paljon tietoa tutkittavasta aiheesta.  

Teemahaastattelussa edetään tiettyjen ennalta valittujen teemojen ja niihin liitty-

vien kysymysten varassa. Tämä vapauttaa pääosin haastattelijan tutkijan näkö-

kulmasta ja näin saadaan tutkittavien oma ääni kuuluviin. Teemahaastattelu huo-

mioi sen, että ihmisten tulkinnat asioista sekä asioille antamansa merkitykset ovat 

keskeisiä, ja että merkitykset syntyvät vuorovaikutustilanteessa. (Hirsjärvi & Hur-

me 2008, 48.) 

Teemahaastattelussa on kyseessä siis eräänlainen keskustelu, joka tosin tapahtuu 

tutkijan aloitteesta ja usein tutkijan ehdoilla, mutta jossa tutkija pyrkii vuorovaiku-

tuksessa saamaan haastateltavilta selville häntä kiinnostavat asiat tai ne jotka 

kuuluvat oleellisesti tutkimuksen aihepiiriin. Haastattelussa haastateltavalle tarjou-

tuu mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä. Tutkimushaastattelu tarjoaa ikään kuin 

kanavan, jonka kautta tavallisellakin ihmisellä on mahdollisuus saada äänensä 

kuuluviin. (Eskola & Vastamäki, 2015, 27-28.) Valitsimme teemahaastattelun tie-

donkeruumenetelmäksi juuri sen takia, että saamme kotona asuvien ikäihmisten 

omat mielipiteet esille. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-

alueet on etukäteen määritelty. Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen pää-

tetyt teema-alueet tulevat käsiteltyä, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat 

haastattelusta toiseen. (Eskola & Vastamäki 2015, 29.) Teemahaastattelurunko on 

liitteenä 1. 

Haastattelupaikan valinta on olennainen haastattelun onnistumisen kannalta, sillä 

kyse on moninaisten sosiaalisten tekijöiden määrittämästä vuorovaikutustilantees-

ta. Haastattelu voidaan tehdä haastateltavan kotona tai julkisessa tilassa. Haastat-

telutilanteen on hyvä olla mahdollisimman rauhallinen eikä erilaisia virikkeitä tule 

olla haastatteluympäristössä, koska tarkoitus on keskittyä itse teemahaastatteluun. 

(Eskola & Vastamäki, 2015, 30) Teemahaastattelupaikkana tässä  tutkimuksessa 

on haastateltavien oma koti, sillä halusimme haastatella heitä heille tutussa ympä-

ristössä, jossa heidän on helppo ja luonteva olla.  Haastateltavien kotona tehtävillä 

haastatteluilla on suurempi mahdollisuus onnistua, sillä tila on haastateltavalla tut-

tu ja turvallinen. Haastattelija on vieraalla maalla, ja hänen täytyy seurata haasta-

teltavan antamia merkkejä siitä, kuinka tässä tilassa tulee käyttäytyä. Kutsu haas-
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tateltavan henkilön luo kertoo tutkijalle siitä, että haastateltava luottaa tutkijaan ja 

on sitoutunut haastatteluun. On tutkijan omalla vastuulla, kuinka hyvin hän käyttää 

tilaisuuden edukseen. Haastateltavan kotona tutkijalle tarjoutuu hieno mahdolli-

suus havainnoida esimerkiksi, millainen perhe haastateltavalla on ja millaisessa 

ympäristössä hän. (Eskola& Vastamäki 2005, 31.) 

5.4 Aineiston kuvaus ja hankinta 

Opinnäytetyötä varten haastattelimme kahdeksaa kotihoidon asiakasta. Haastatte-

lusta kiinnostuneiden kotihoidon asiakkaiden yhteystiedot saimme kotihoidon kaut-

ta. Neljä haastateltavista oli Seinäjoen kotihoidon asiakkaita ja neljä Ilmajoen koti-

hoidon asiakkaita. Haastateltavista kuusi oli naisia ja kaksi miestä. Sekä Seinäjoel-

la että Ilmajoella haastateltavista kotihoidon asiakkaista kolme oli naisia, ja yksi oli 

mies. Asiakkaat olivat iältään 77-91–vuotiaita. Kaikki kahdeksan haastateltavaa 

olivat yksinasuvia. Seitsemän heistä oli leskiä, ja yhden haastateltavan puoliso 

asui hoitokodissa. Kaikilla haastateltavilla oli ympärillään sosiaalista verkostoa, 

johon kuului lapsia, lapsenlapsia, ystäviä tai muita läheisiä ihmisiä. Suurimmalla 

osalla haastateltavista oli omia lapsia ja lapsenlapsia. Viisi haastateltavaa asui 

omassa kodissaan ja kolme haastateltavista asui senioriasunnoissa. Ammatillisel-

ta taustaltaan kaikki kuuluivat ammatillisen koulutuksen saaneisiin, lukuunottamat-

ta yhtä haastateltavaa, joka oli toiminut miehensä omaishoitajana.  

Kaikki haastattelut toteutettiin haastateltavien luona. Haastattelut onnistuivat hy-

vässä, luonnollisessa vuorovaikutuksessa ja haastateltavat kertoivat yksityiskoh-

taisesti omista asioistaan. Haastattelut olivat muodoltaan vapaita mutta noudattivat 

tehtyä teemahaastattelurunkoa. Haastattelut  nauhoitettiin ja haastateltaville ker-

rottiin ennen haastattelun alkamista nauhoittamisesta, sekä nauhoitteiden asian-

mukaisesta yksityisyydestä ja niiden hävittämisestä tutkimuksen jälkeen. Haastat-

teluaineistoa kertyi yhteensä 7 tuntia ja 41 minuuttia. Haastattelujen kesto vaihteli 

yhdestä tunnista kahteen tuntiin. Haastattelut litteroitiin sanantarkasti ja niistä tuli 

n. 40 sivua litteroitua tekstiä. Asiakkaiden kertomat asiat litteroitiin sanatarkasti, 

lukuun ottamatta joitakin keskustelun kohtia, jotka eivät liittyneet tutkimuksen ai-

hepiiriin.  
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Haastatteluihin osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Ennen haastatteluja osal-

listujille lähetettiin saatekirje, jossa kerrottiin haastattelun teemoista ja tarkoituk-

sesta (Liite 2) ja ennen haastattelua osallistujat allekirjoittivat erillisen suostumus-

lomakkeen (Liite 3). 

5.5 Aineiston analyysi 

Haastattelut litteroitiin ja litteroidulle aineistolle tehtiin sisällönanalyysi. Sisäl-

lönanalyysissä litteroitua aineistoa luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään sen 

mukaan, miten aineistoa halutaan järjestellä (Tuomi & Sarajärvi, 2009,93). Tee-

moittelu tarkoittaa aineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti ja sitten sen pelkis-

tämistä. Teemahaastattelun vahvuutena on, että kynnys aineistosta analyysiin ei 

ole niin korkea, sillä aineiston voi järjestää litteroinnin jälkeen uudestaan teemoit-

tain niin, että jokaisen teeman alla on kaikkien haastateltavien vastaukset liittyen 

tähän kyseiseen teemaan. Tämän jälkeen aineistoa on helppo analysoida teemoit-

tain. Ensin otetaan yksi teema, ja sen sisältämä antoisimmalta vaikuttava vastaus 

ja katsotaan mitä se sisältää. Näin konstruoituvaa kuvaa muokataan seuraavan 

haastattelun avulla, kunnes koko aineisto on käyty läpi. Toisaalta aineistoa voi 

myös lukea tapaus kerrallaan. (Eskola & Vastamäki 2015,43.) 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, joten aluksi lähdimme tarkastelemaan  

hankkimaamme aineistoa siten, että meillä oli jo valmiina jonkinlaiset teemat. Näitä 

teemoja olivat esimerkiksi voimavarat, hyvä vanhuus sekä kotona asuminen. Ko-

kosimme aluksi kaikki yhteen teemaan liittyvät vastaukset yhteen. Näin aloimme 

etsiä aineistosta samankaltaisia vastauksia, joista muodostui työmme yläluokat. 

Yläluokkien sisältämistä vastauksista etsimme edelleen samankaltaisuuksia ja 

näistä muodostimme alaluokkia. Seuraavassa on havainnollistettuna aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin luokittelua. (Kuvio 3.) Aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

rakentuminen  on kuvattu yksityiskohtaisemmin taulukolla, joka on tämän tutki-

muksen liitteenä. (Liite 4) 
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Kuvio 3. Aineiston luokittelun havainnollistaminen.  
 

Aineistolähtöisen luokittelun avulla haastateltavien vastaukset siis järjesteltiin loo-

gisiksi kokonaisuuksiksi. Osa haastateltavien vastauksista jätettiin analysoimatta, 

koska niihin ei saatu tarpeeksi aineistoa niin, että luokittelu olisi ollut järkevää. Ai-

neistosta valittiin siis eniten samankaltaisuutta sisältäviä vastauksia ja niitä lähdet-

tiin analysoimaan tarkemmin.  

PÄÄLUOKKA/TEEMA: 
Kokemus Hyvästä 

vanhuudesta

YLÄLUOKKA: Itsensä ja 
ikääntymisen tuomien 

muutosten hyväksyminen

ALALUOKKA:Kiitollisuus

ALALUOKKA:Puolison 
poismenon hyväksyminen

ALALUOKKA:Fyysisten 
muutosten hyväksyminen

ALALUOKKA:Lähipiirin 
kaventumisen 
hyväksyminen

YLÄLUOKKA:Autonomia

ALALUOKKA:Päätösvalta

ALALUOKKA:Vapaus

ALALUOKKA:Kotona 
asuminen
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Haastateltavien kokemuksia hyvästä vanhuudesta ja voimavaroista 

Tutkimusta varten haastattelimme kahdeksaa kotihoidon asiakasta. Neljä haasta-

teltavista oli Ilmajoen kotihoidon asiakkaita ja neljä Seinäjoen kotihoidon asiakkai-

ta.  Viisi haastateltavista asui omassa kodissaan ja kolme asui senioriasunnoissa. 

Haastateltavat olivat kaikki yksinasuvia ja iältään he olivat 77-91-vuotiaita. 

Tässä kappaleessa avaamme tutkimuksemme tuloksia. Opinnäytetyömme tavoit-

teena oli selvittää, mistä asioista muodostuu kokemus hyvästä ja laadukkaasta 

vanhuudesta ja mitkä asiat ikääntyneet kokevat tärkeinä voimavaroina. Geronomin 

näkökulmasta halusimme myös selvittää, miten ikääntyneiden elämänlaatua voi-

taisiin kehittää ja mitkä asiat nousevat esille kehittämistarpeina.  

Tutkimustulostemme tulkintaa perustelemaan olemme valinneet joitain suoria lai-

nauksia litteroidusta aineistosta. Lainaukset on erotettu tekstistä sisentämällä ja 

poisjätetyt kohdat on merkitty lainauksiin kahdella viivalla.  

Sisällönanalyysin,perusteella Kokemukseen hyvästä vanhuudesta muodostui viisi 

yläluokkaa joita olivat, Itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksyminen, 

autonomia, elämän merkityksellisyys, elämänhallinta sekä omien mahdollisuuksien 

ja kykyjen toteuttaminen. Nämä yläluokat sekä niiden alaluokat on esitelty seuraa-

vissa kappaleissa. Sisällönanalyysitaulukko on liitteenä 4. 

6.1.1 Itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksyminen 

Haastateltavien kerronnasta nousi esille yhtenä hyvää vanhuutta määrittelevänä 

tekijänä itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksyminen. Itsensä ja 

ikääntymisen tuomien muutoksien hyväksymisestä kertoi monet asiat haastatelta-

vien kerronnassa. Nämä nimettiin alaluokiksi, joita ovat, fyysisten muutosten hy-

väksyminen, puolison poismenon hyväksyminen, lähipiirin kaventumisen hyväk-

syminen sekä kiitollisuus.  
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Itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksyminen nousi haastatteluissa 

esille tärkeänä asiana, jonka voidaan ajatella vaikuttavan subjektiiviseen koke-

mukseen hyvästä vanhuudesta. Muutosten hyväksymiseen kuului esimerkiksi 

ikääntymisen myötä muuttunut terveydentila, oman puolison poismeno tai läheis-

ten menetys. Haastateltavilla oli fyysisiä sairauksia, mutta he hyväksyivät nämä 

sairaudet osana vanhuutta. Haastateltavat kokivat elämänsä ja vanhuutensa hy-

väksi näistä sairauksista huolimatta, mikä kertoo fyysisten muutosten hyväksymi-

sestä. 

Sehä on luonnollista että minä sairastan ku minä oon vanha. - - Fyy-
sistä on ja minä vaan sanon että sitä monella muullaki ja minä olisin 
onnellinen jos näillä monella muullaki ei olisi mutta mulla on ja minä 
tyydyn siihen. (Haastateltava 1) 

Haastateltavat saattoivat kokea itsensä terveeksi sairauksista huolimatta eivätkä 

fyysiset sairaudet rajoittaneet kokemusta hyvästä vanhuudesta.  

Hyvä vanhuus on jos rempat laskee pois, niin se on kuitenki hyvää - - 
Silti itse kokee itsensä terveeksi vaikka on sairauksia.(Haastateltava 
7) 

Itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksymiseen kuului myös lähipiirin 

kaventumisen hyväksyminen. Hyväksyttiin, että ikääntyessä on tavanomaista, että 

läheiset ihmiset vähenevät ympäriltä ja ikäihminen saattaa viettää aikaisempaa 

enemmän aikaa yksin. 

Mä tykkään siitä, jotta ihmisiä käy täällä, mutta onhan se ny aina näin 
jotta elonpiiri pienenee ku tulee näin vanhaksi. (Haastateltava 4) 

Kaikki haastateltavat asuivat yksin ja viettivät paljon aikaa yksin omassa kodis-

saan. He eivät kuitenkaan kokeneet olevansa yksinäisiä. Yksinäisyyden kokemus 

ei noussut esille haastatteluissa, vaan ikääntyneet olivat tyytyväisiä ja kokivat so-

siaaliset suhteet riittävinä lähipiirin kaventumisesta huolimatta. Haastateltavat oli-

vat hyväksyneet sen, että vanhuudessa läheisten ihmissuhteiden määrä vähenee, 

sukulaisten ja ystävien poismenoista johtuen.  

Minä olen sillä tavalla hyvin yksin, jos näin sanoo mutta minä en yh-
tään oo yksin - - Eikä mul oo sitä ongelmaa että mä olisin yksinäinen 
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ja tuota ettei mun päiväni kuluis eikö kenenkä päivät ei kulu kotona. 
(Haastateltava 1) 

Itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksymiseen kuului myös oman 

puolison poismenon hyväksyminen ja elämän jatkaminen yksin puolison kuoleman 

jälkeenkin. 

Viidettä vuotta niinku mä oon yksin. Tosiaan mun mies on kuollu että 
mä oon siitä asti ollu ja sitte tietysti ku toinen siitä katoaa siitä yhtei-
sestä elämästä niin se on niin mutta kumminkin mä oon nyt täs me-
neskelly. (Haastateltava 4) 

Mun kohdalla mä oon ollu yli neljä vuotta yksin. Tottunut olemaan 50 
vuotta saman kaverin kanssa ja sitten on yhtäkkiä yksin. Oon kuitenki 
pystynyt tässä olemaan ja hoitelemaan arkiasiat. (Haastateltava 3) 

Kiitollisuus nousi haastatteluissa vahvasti esille. Kiitollisuuden kokemus kertoo 

oman tilanteen hyväksymisestä. Jotta voi kokea kiitollisuutta, on ensin hyväksyttä-

vä asiat. Adjektiivit, kuten kiitollinen ja tyytyväinen toistuivat haastateltavien pu-

heessa usein. Omaa elämää kuvattiin mm. adjektiivein täysi ja hyvä.  

Minä sanon ettei multa puutu mitään, mulla on aivan täysi elämä. Kii-
tän vaan taivaan isää aamuin illoin että minä täältä vieläkin nousen ja 
meen taas maate. (Haastateltava 1) 

Kiitollisuutta ja tyytyväisyyttä kuvasivat myös esimerkiksi ilmaukset ei mulla oo 

mitään valittamista, ei mulla oo mitään moittimista sekä ei multa puutu mitään.  

Mä oon niin tyytyväinen tähän elämään ettei mulla oo mitään valitta-
mista. (Haastateltava 2) 

Kiitollinen saa luojalle olla. Ei mulla oo mitään moittimista. (Haastatel-
tava 3) 

Kiitollisuutta koettiin muun muassa kotihoidon palveluista, mahdollisuudesta asua 

kotona sekä kaikesta hyvästä omassa elämässä. 

Kyllä mulla täyttyy (hyvä vanhuus) niin täydellisesti kun voi olla - - Hoi-
tajat sitten vielä soittaa mitä ehtoolla vähän myöhemmin että onko sul-
la kaikki hyvin - - Mä oon niin kiitollinen. (Haastateltava 5)  



32 

 

6.1.2 Autonomia 

Autonomia oli haastateltaville tärkeä osa hyvää vanhuutta. Tähän yläluokkaan ala-

luokiksi muodostuivat vapaus, päätösvalta sekä kotona asuminen. Haastateltavat 

arvostivat omaa vapauttaa sekä sitä, että saivat järjestää päivän ohjelman oman 

itsensä ja omien tarpeidensa mukaan.  

Hyvä vanhuus on vapautta elämään, saa muodostaa ohjelman oman 
itsensä mukaan. (Haastateltava 7) 

Se merkittöö mulle sitä, saa mennä koska tahdon illalla mennä nuk-
kumaan, emmä voisi laitokses olla - - tietynlaista vapautta ja armolli-
suutta siihen elämään. (Haastateltava 8) 

Tärkeänä asiana pidettiin mahdollisuutta päättää omista asioista ja vaikuttaa omiin 

asioihin. 

- - Jotta saa säilyttää itsetuntonsa - - saa myös jotaki ittekki päättää. 
Ettei viedä sitä sellaasta, jotta oo sä hiljaa sielä nurkas, et sä tiedä mi-
tään.(Haastateltava 8) 

- - eikö tämä oo aivan loistavaa että on yhteiskunta järjestäny että saa 
olla kotona ja saa itte määrätä kaikki.(Haastateltava 1) 

Kotona asuminen oli jokaiselle haastateltavalle äärettömän tärkeää. Kotona asu-

minen merkitsi haastateltaville vapautta ja kotona asumiseen liittyi vahvasti ajatus 

itsemääräämisoikeuden säilymisestä.  

Koti on maailman paras paikka - - ensiksi oma koti ja turvallisuus, ei 
koskaan kukaan aja pois. (Haastateltava 1) 

Kotona asuminen merkittöö niin paljo jotta ei sitä osaa sanoin kuvata - 
- pitää olla kuitenkin oma sellanen oma vapaus.(Haastateltava 8) 

Tavoite on että ei joutuis vanhainkotiin. (Haastateltava 7) 

Kotona asuminen on mulle a ja o. Täydellä rakkaudella tähän huus-
holliin. Mä en luovu tästä (itkee).(Haastateltava 5) 



33 

 

6.1.3 Elämän merkityksellisyys 

Elämän ja itsensä kokeminen merkitykselliseksi oli haastateltaville tärkeä osa hy-

vää vanhuutta. Kokemus siitä, että on edelleen tärkeä ja tarpeellinen.  

Se on hyvää vanhuutta, että on jollekin tärkeä. Tarpeellinen jollekin. 
(Haastateltava 7) 

Kyllä mä niinku tykkään tosiaan, että ne aina piipahteloo tuos ja ei 
tunne sellasta oloa että ei kukaa piittaa.(Haastateltava 4) 

Elämän ja itsensä merkitykselliseksi kokemisen kannalta sosiaaliset suhteet olivat 

suuri voimavara haastateltaville. Ne antoivat elämälle merkitystä ja haastateltavat 

puhuivatkin paljon läheisistään.  

- - jotta ku on tavallansa kiinni vielä omis perheissänsä, se on mulle 
sellanen tietynlainen voimavara. (Haastateltava 7) 

Osalla haastateltavista ei ollut lapsia tai lapsenlapsia. Kaikilla oli kuitenkin läheisiä 

ja tärkeitä ihmissuhteita jotka toivat merkityksellisyyttä elämään. Nämä ihmissuh-

teet muodostuivat esimerkiksi ystävistä, sukulaisista ja naapureista.  

Sitte ku jää yksin niin se on kova puute - - mullakin on miesystävä 
tuolta naapurista - - se on sitä hyvää.(Haastateltava 8) 

Yhdellä haastateltavalla oli myös oma vapaaehtoistyöntekijä, joka oli suuri voima-
vara hänen elämässään ja mahdollisti monia asioita.  

- - Mä oon tutustunut yhteen - - hän on punaisen ristin ihmisiä. Et 
hän on hoitanut kans ja sillätavalla monta asiaa. Ollaan tehty yh-
dessä asioita. Hän on mun ystävä, sellainen että jos on joku vähän 
isompi harmi niin hänelle voi soittaa ja sanoa. 

Myös hoitajat oli tärkeässä ja merkittävässä osassa haastateltavien elämässä, 

etenkin haastateltavilla joilla ei ollut omia lapsia tai lapsenlapsia.  

Kyllä ne on niinku suuri voimavara nämä hyvät tyttäret (hoitajat). 
(Haastateltava 1) 



34 

 

6.1.4 Elämänhallinta 

Elämänhallinta oli yksi tekijä, joka vaikutti kokemukseen hyvästä vanhuudesta. 

Elämänhallinnan kokemukseen vaikutti suuresti kotihoidolta saatu tuki ja turva.  

Kotipalvelu on mulle tärkiä - - ne mua auttaa, ja voin olla kotona ja 
pystyn laittamaan ruokaa. (Haastateltava 2) 

Mulla on kotipalvelun lääkäri ja hoitaja, jotka hoitaa kaikki. Mä oon niin 
tyytyväinen siihen. (Haastateltava 4) 

Oma toimintakyky vaikutti myös suuresti kokemukseen elämänhallinnan tunteesta, 

ja haastateltavilla oli kova tahto hoitaa omia asioita itse niin paljon kuin mahdollis-

ta. 

”Mä oon maharollisimman paljo ollu ja jaksanu tehdä itte ja se on suu-
rin asia että mä oon pystynyt itte asioitani hoitamaan ja vieläki hoidan. 
(Haastateltava 8) 

Mä ny sanon vielä tuosta ruokapuolesta, että ku kolme kertaa viikos 
se tulee, ja flikat oli mulle kovaa että joka päivä. Mä sanoin että ei hy-
vät ihmiset, minä en, mä tykkään tuos vähän keitellä ja toosailla, em-
mä halua sillälailla että mä lyön lossihin, jotta ei, ei. (Haastateltava 4) 

6.1.5 Henkilökohtainen kasvu ja omien kykyjen toteuttaminen  

Tärkeänä osana hyvää vanhuutta oli myös se, että haastateltavat kykenivät edel-

leen toteuttamaan itseään ja omia kykyjään toimintakyvyn laskusta huolimatta. 

Usealla haastateltavalla oli jonkinlaisia harrastuksia, jotka olivat suuri voimavara ja 

voimanlähde heille.  

Runoudesta saan voimaa. (Haastateltava 7) 

Mä harrastan..kirjootan - - mä purkaan sillälailla ajatusmaailmaani - -
se on sellaasta eräänlaasta kanssakäymistä, ja muistelua. Se on ni-
menomaan sitä – hyvät muistot. (Haastateltava 8) 
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Intervallit haastateltavat kokivat virkistäviksi ja voimaa antaviksi. Intervalleissa 

käyminen oli haastateltaville tärkeää ja merkitsi heille osallistumista ja omien jäljel-

lä olevien kykyjen käyttöä.  

Tuo on ollu iso asia - - siellä mulla on kuukausittain viikon reissu. Se 
on hienoa. Nuoresta asti tottunut olemaan kaikessa mukana. Se on 
mulle kuin etelänmatka. (Haastateltava 3) 

Mutta se on aina tosi hyvä, kun saa vain ladattua pussinsa ja kassinta, 
jotta ku menöö sinne - -  oon nyt ollu siinä kuntoutukses. (Haastatelta-
va 4) 

Myös päivätoiminta oli tärkeä voimanlähde haastateltaville.  

Sitten täältä on päässyt pari kertaa päivätoimintaan. Täältä viedään 
sinne kolmeksi päiväksi huvittelemaan. Tämä päivätoiminta on hyvä 
voimavara.”(Haastateltava 7) 

Täällä sitten käy näitä vieraita ja diakoniapiiriä ja kaikkia tällaasia. Ai-
nahan me tykkäämme, yhtä hyvin me oomma ollu nuo-
ria.(Haastateltava 8) 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

6.2 Hyvä vanhuus - kehittämistarpeita 

Sen lisäksi, että halusimme tutkimuksessamme selvittää, mistä asioista kokemus 

hyvästä vanhuudesta rakentuu, halusimme myös selvittää, millaisia kehittämistar-

peita haastatteluissa nousee esille. Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten 

ikäihmisten elämänlaatua voitaisiin kehittää paremmaksi ja tukea hyvää vanhuutta.  

Sisällönanalyysin perusteella pääluokkaan kehittämistarpeet muodostui kaksi ylä-

luokkaa, joita olivat kotiin erakoituminen sekä kotihoidon kehittämistarpeet 

6.3 Kotiin erakoituminen 

Sisällönanalyysin avulla syitä kotiin erakoitumiselle löytyi useita. Nämä syyt nimet-

tiin  alaluokiksi, joita ovat pelko kaatumisesta, ulkoiluseuran puute, häpeä, sekä 

kokemus että on vaivaksi muille. Kaikki haastateltavat olivat hyvin onnellisia siitä, 

että saivat asua kotona, mutta elämä kuitenkin rajoittui haastateltavilla suurelta 

osin neljän seinän sisälle. Halua liikkua kodin ulkopuolelle oli, mutta usealla haas-

tateltavalla liikkumista kodin ulkopuolelle rajoitti pelko kaatumisesta.  

Niin siin on se kauhia huoli, ku ei tohdi mennä kuule pihalle, eikä tohdi 
mennä mihinkään yksin.(Haastateltava 8) 

Emmä käy mihnää - - Mä menisin kovasti tuohon seurakunnalliseen, 
mutta mä oon saanu niin kipiät kokemukset kaatuilemises-
ta.(Haastateltava 2) 

Koska usealla haastateltavalla liikkumista kodin ulkopuolelle rajoitti pelko kaatumi-

sesta, ulkoiluun ja asioimiseen kodin ulkopuolella olisi tarvittu seuraa ja tukea. Ul-

kona oltaisiin voitu käydä useamminkin, mutta lähtöä kodin ulkopuolelle rajoitti liik-

kumisseuran puute. Joillakin haastateltavilla ulkona käyminen oli täysin riippuvais-

ta kotihoidosta. 

Yksin ei sais lähtee ku tasapainon kans ongelmia. Liikkumisseuraa 
mä toivoisin. (Haastateltava 3) 

- - mutta sitte sielä pitää olla joku sellanen joka on sitte mun kans, ko-
koajjan, se on se justiin.(Haastateltava 8) 
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Joo sillonku kodinhoitajat kerkeää viemään (käy ulkona), siinon monta 
asiaa jota pitää hoitaa.(Haastateltava 6) 

Vaikka omat jalat eivät enää kantaneet, liikkuminen kodin ulkopuolelle olisi ollut 

mahdollista myös pyörätuolin avulla, mutta sen käyttäminen koettiin vaikeana ja 

negatiivisena. Rivien välistä nousi esiin häpeä pyörätuolin käytöstä, ja parempana 

vaihtoehtona koettiin kotiin jääminen kuin julkisesti näyttäytyminen pyörätuolissa.  

- - he hakoo sellasella istumakärryllä, sit kaikki kattoo - - jotta mä oi-
keen sellaases istun. Ne on kaikki ihan pöllähdyksis että mitä tuo nyt 
tuolla istuu...Niin se on vähä tällaasta. Ettei pääse edes menemähän. 
(Haastateltava 8) 

- - tuo talo mikä näkyy tuos, tytär sano mulle että mitä jos säki yrittäisit 
sinne juhliin, mä sanoin että emmä varmaan jaksa  - - emmä sellaas-
ta, tottahan se tietysti oli mutta ei siitä tuu enää mitään ku ei omat jalat 
kanna, on paree olla silloi pienes ilmapiiris.(Haastateltava 4) 

Yhtenä syynä kotiin erakoitumiselle muodostui myös kokemus, että on vaivaksi 

muille, kun ei pysty liikkumaan enää itsenäisesti kodin ulkopuolelle. Myös tämä oli 

yhtenä syynä kotiin jäämiselle.  

Mä näen että musta on liikaa vaivaa nuolle, mutta ne ei sano sitä sillä-
lailla. (Haastateltava 6) 

6.4 Kotihoidon kehittäminen 

Kysyimme haastateltavilta kehittämisehdotuksia. Halusimme kuulla, mitä he kai-

paavat ja miten heidän elämänlaatuaan voitaisiin parantaa. Haastatteluissa nousi 

esiin hoitajien kiire ja sitä pahoiteltiin.  

Kotihoidolla on aina kiire, ettei ne kerkiä olemaan kauaa. (Haastatel-
tava 2) 

Ikääntyneet ymmärsivät hoitajilla olevan kiire, mutta toivoivat, että siitä ei ainakaan 

puhuttaisi asiakkaan kuullen. Toivottiin läsnäoloa ja kiireetöntä kohtaamista.  

Niin minä sanon että kiirus ei saa näkyä sairahalle ihmiselle -  - esi-
merkiks muhun se vastas sillälailla jotta ku kuulin ovenraos jotta kun 
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on niin kiirus, niin mä että herranjumala, että tässähän on kauhia rie-
sa.(Haastateltava 8) 

Eräs haastateltava toivoi myös enemmän läheisyyttä hoitajilta. Hän koki joskus 

kiireen olevan esteenä läsnäolevalle kohtaamiselle.  

Jotta kyllä mä näen sellasen yhteisen ja sellaasen läheisyyden erittäin 
tärkeänä - - jotta ei saa niin kiirus olla. Kyllä sitäs saa vähän taputella. 
Ja niin kun panoo nukkumahan ja tällalailla. Läheisyyttä kyllä sais olla 
enemmän. Kyllä vanha ihminen kaipaa sitä. (Haastateltava 5) 

Haastatteluissa nousi esille myös se, että yhteiskunnassamme säästetään ikään-

tyneiden palveluista.  Osa haastateltavista olisi ottanut enemmänkin palveluita, 

mutta usealla hinta tuli vastaan. Hoitajat olivat vain tietyn ajan haastateltavien luo-

na ja joskus se aika jäi todella lyhyeksi. 

- - tuntuu että aina vaan se mitä se tarttis se vanha ihminen niin aina 
vaan vähennetään sitä apua, vanhalta ihmiseltä nitistetään joka puo-
lelta. Se on aivan totta, siihen pitäs tulla stoppi.” (Haastateltava 3) 

Palveluita toivottiin asiakaslähtöisemmiksi. Kotihoidon palveluihin kuuluu vain tietyt 

asiat ja jos asiakas joskus toivoi jotain tiettyä asiaa hoidettavaksi, saattoi vastauk-

sena kuulua että ”se ei kuulu meidän töihin.” Toivottiin lisää asiakaslähtöisyyttä ja 

sitä, että hoitaja tekisi asiakkaan toiveiden mukaisesti töitä.  

--Niinkun ajattelin esimerkiks että pitäis saada pusero silitetyksi, mutta 
en minä pysty silittämään. Ei ne voi silittää sitä yhtä mun puseroa - -
Ei, ei ku sanotaan että ne ei kuulu meidän töihin.—(Haastateltava 1) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä on hyvä vanhuus kotihoidon 

asiakkaiden kokemana sekä mistä kokemus hyvästä ja laadukkaasta vanhuudesta 

muodostuu. Geronomin näkökulmasta halusimme myös selvittää, mitkä asiat 

ikäihmiset nostavat esille kehittämistarpeina, joiden avulla elämänlaatua voitaisiin 

edelleen parantaa.  

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tiedonkeruumenetelmänä 

käytettiin teemahaastattelua. Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan kotihoi-

don asiakasta. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroinnin pohjalta tehtiin aineistoläh-

töinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissä muodostuneiden päätelmien pohjalta 

kokemus hyvästä vanhuudesta muodostuu seuraavassa kuviossa nimetyistä teki-

jöistä. 

 

 

 

Kuvio 4. Tutkimuksessa löytyneitä hyvän vanhuuden elementtejä.  
 

Elämänhallinta

Autonomia

Omien kykyjen ja 
mahdollisuuksuen 

toteuttaminen

Itsensä ja ikääntymisen 
tuomien muutosten 
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Merkityksellisyyden 
kokemus
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Kuviossa 4 on esitelty tässä tutkimuksessa löytyneet hyvän vanhuuden elementit. 

Näitä olivat elämänhallinta, autonomia, omien kykyjen ja mahdollisuuksien toteut-

taminen, itsensä ja ikääntymisen tuomien muutosten hyväksyminen sekä merki-

tyksellisyyden kokemus. Tulosten perusteella haastateltavien kokemus hyvästä 

vanhuudesta muodostui useasta eri tekijästä. Näihin tekijöihin sisältyi niin fyysisiä, 

psyykkisiä kuin sosiaalisiakin voimavaroja.  

Jos joku tuloksista syntynyt tekijä tulisi nostaa etusijalle, sanoisimme, että tär-

keimpänä tutkimuksessamme nousi esille itsensä ja ikääntymisen tuomien muu-

tosten hyväksyminen. Hyväksyminen rakensi pohjan hyvälle vanhenemiselle. Ki-

velä (2009,20) kirjoittaakin, että tasapainoisesti vanhenevat ihmiset hyväksyvät 

itsessään fyysiset, kognitiiviset ja ulkonäölliset muutokset. He muuttavat toiminta-

tapojaan, sopeutuvat toimimaan uusilla tavoilla ja toimivat voimavarojensa mukai-

sesti.    

Haastateltavat hyväksyivät fyysiset muutokset ja kokivat terveyttä sairauksistakin 

huolimatta. Kuten viittasimmekin teoriaosuudessa, yksinomaan sairaudet tai fyysi-

set voimavarat eivät määritteleet ihmisen kokemaa elämänlaatua, ja ikääntyneiden 

omat arviot omasta terveydentilastaan olivat myönteisempiä kuin objektiiviset sai-

rauden mittaukset. (Hakonen 2008, 123-125.)  

Koskisen mukaan (2004) ikääntyminen merkitsee monia muutoksia ja kyvyttömyys 

hyväksyä näitä muutoksia voi aiheuttaa sen, että ikääntyneet eivät täytä hyvän ja 

onnistuneen vanhuuden kriteereitä. Haastateltavat olivat kuitenkin erilaisin keinon 

sopeutuneet ikääntymisen tuomiin muutoksiin ja esimerkiksi alentamalla vaatimus-

tasoaan niin, että ei tässä iässä toimintakyvyn tarvitsekaan olla niin hyvä. He käyt-

tivät erilaisia mukautumisstrategioita, esimerkiksi kompensoivat tilannetta käyttä-

mällä apuvälineitä ja teknologiaa, ja keskittämällä omat voimavaransa vain tietty-

jen toimintojen toteuttamiseen. Kuten Koskinen (2004, 39) totesi, hyvä vanhuus 

merkitsee mukautumista, adaptaatiota vanhenemisen mukanaan tuomiin muutok-

siin. Hyvä vanhuus voi olla tulosta tästä mukautumisprosessista 

Muutosten hyväksymisestä kertoi myös haastateltavien vahva kiitollisuus elämäs-

tä, kodista, hoitajista ja kaikesta hyvästä omassa elämässä. Haastattelut saivat 
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itsemmekin yllättymään siitä, kuinka laadukkaana ja hyvänä haastateltavat kokivat 

oman ikääntymisensä.  

Brandtstädterin mukaan (117,1997) eräiden ikäihmisten elämänhallintaa käsittele-

vien tutkimusten mukaan koettu elämänhallinta (percieved control), eli subjektiivi-

nen kyky saavuttaa omat tärkeiksi koetut tavoitteet, on yleisen käsityksen mukaan 

positiivisen ikääntymisen avaintekijöitä. 

Kokemukseen hyvästä vanhuudesta liittyi haastateltavien omien kykyjen ja mah-

dollisuuksien toteuttaminen heidän toimintakykynsä laskusta huolimatta. Ryffin 

(1989a) mukaan kasvu ihmisenä jatkuukin koko elämän ja kokemus omasta kas-

vusta ja kehittymisestä on yksi, ehkä harvemmin mielen hyvinvointiin liitetty, mutta 

merkittävä hyvinvoinnin ulottuvuus. Ihminen muuttuu ja kehittyy koko elämän ajan 

ja mahdollisuudet kehittää omia kykyjä ja taitoja sekä kasvu ihmisenä jatkuvat läpi 

elämän. Kasvu ja kehitys ilmenevät avoimuutena erilaisille kokemuksille.  

Haasteltaville oli erittäin tärkeää olla mukana päättämässä omista asioistaan. Tyy-

tyväisyys näkyi, kun he saivat itse vaikuttaa omiin asioihinsa. He kokivat, että ko-

tona asuessaan he saavat enemmän itse päättää asioistaan. Tiikkaisen ja Heikki-

sen 2013, 458 mukaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa sisällöllisesti johdatusta 

ihmisarvoon. Tämä takaa sen, että myös iäkäs ihminen on arvokas. Iäkkäille on 

annettava mahdollisuuksia itsenäiseen kehittymiseen ja itsenään olemiseen. Tar-

koituksena ei ole, että he ovat yksin, omassa varassaan olemista vaan sitä, että 

he voivat ja saavat saa osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.  

Haastatteluissa tuli ilmi, kuinka tärkeänä he kokivat kotihoidosta tuen ja turvan. 

Ilman kotihoitoa heillä ei olisi mahdollisuutta olla kotona. Riippuvuus kotihoidon 

tuesta näkyi selvästi. Tämän voi rinnastaa hyvään elämänhallintaan, joka oli haas-

tateltavilla hyvin hallussa. Elämänhallintahan on vanhuuden haasteellisin vaihe, 

koska vanheneminen tuo tullessaan uusia haasteista ja vaikuttaa suuresti voima-

varoihin. (Saarenheimo 2003,  39.) 

Elämänhallinnan avulla voi vaikuttaa asioihin ja muuttaa olosuhteita itselleen pa-

remmaksi. Toiminnallaan voi pyrkiä muuttamaan ulkoisia tai sisäisiä olosuhteita, 

jotka voi arvioida itselleen liian rasittaviksi tai voimavaransa ylittäviksi. Vanhus 

pyrkii muuttamaan konkreettisesti olosuhteet toisiksi tai sitten hän muuttaa tavoit-
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teitaan tai omaa tapaansa tulkita  hänelle tärkeitä asioita. (Keltikangas-Järvinen 

2008, 256) 

Sisällönanalyysissä nousi esiin ikäihmisten kotiin jääminen neljän seinän sisälle. 

Haastateltaville koti oli tärkeä ja kotona viihdyttiin erittäin hyvin. Haastateltavien 

oma elämä kuitenkin rajoittui suurilta osin neljän seinän sisälle ja muutama haas-

tateltava sanojensa mukaan ei käynyt missään. Selvitimme sisällönanalyysissä 

syitä kotiin jäämiselle, joista vahvimpana esiin nousi pelko kaatumisesta. Kotiin 

jäämiseen vaikutti myös se, että olisi tarvittu liikkumisseuraa tai ihmistä tueksi vie-

relle. Ulkona liikkuminen olisi ollut mahdollista myös pyörätuolin avulla, mutta sitä 

ei koettu vaihtoehdoksi eikä lisäksi haluttu vaivata muita ihmisiä. 

 
 

 
 

Kuvio 5. Syitä ikäihmisen kotiin jäämiselle.  
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Kuten teoriassa kerroimme, koti voi olla myös syrjäyttävä tekijä ikäihmisen elä-

mässä. Se voi syrjäyttää ihmisen osallisuudesta ja toisten ihmisten yhteydestä, 

jolloin sosiaalinen identiteetti voi murtua. Ympäristö on yhtä aikaa osa sekä fyysis-

tä että sosiaalista elämänlaatua. Kodin ja sen lähiympäristön tulee olla paikka, jos-

sa voi säilyttää yhteyden toisiin ihmisiin. Mahdollisuus lähteä kotoa on yhtä hyvin 

osa hyvää elämänlaatua kuin kotona oleminen. (Hakonen 2008, 148.)  

Haastateltavat kuitenkin määrittelivät oman elämänlaatunsa ja ikääntymisensä 

hyväksi siitäkin huolimatta, että elämä rajoittui suurelta osin omaan kotiin neljän 

seinän sisälle. Tyytyväisyys ja kiitollisuus omasta elämästä nousi vahvasti esille 

haastatteluissa. Haastateltavat olivat hyväksyneet fyysisten muutosten tuomat ra-

joitukset ja olivat sopeutuneet tilanteeseen. Kaikilla haastateltavilla oli myös lähei-

siä ihmissuhteita ja tärkeitä ihmisiä ympärillään, jotka kävivät heidän luonaan. 

Haastateltavat kykenivät säilyttämään yhteyden muihin ihmisiin, vaikka eivät enää 

itse juurikaan liikkuneet kodin ulkopuolelle. He olivat sopeutuneet tilanteeseensa ja 

kokivat olonsa hyväksi, vaikka eivät enää liikkuneetkaan juurikaan kodin ulkopuo-

lella. 

Toisaalta usealla haastateltavalla oli kovasti halua lähteä myös kodin ulkopuolelle, 

esimerkiksi seurakuntaan tai lenkille. He eivät kuitenkaan yksin voineet lähteä. 

Eräällä haastateltavalla oli vapaaehtoistyöntekijä, jonka kanssa he kävivät teatte-

rissa ja muualla kodin ulkopuolella. Tällaiset vapaaehtoistyöntekijät ovat todella 

tärkeitä ja heidän apu voisi auttaa paljonkin siinä, että kotona asuvat ikääntyneet 

pääsisivät enemmän liikkumaan kodin ulkopuolelle.  

Tämä olisi tärkeää siinäkin mielessä, että jos haluamme että yhteiskunnallisesti 

ikääntyneet nähdään voimavarana tai resurssina, vaatii se sen, että ikääntyneet 

nähdään edelleen aktiivisina toimijoina, eikä ainoastaan kotona passiivisina. Ei ole 

tarkoituksena, että ikääntyneet ovat eristäytyneinä omissa kodeissaan, vaan tar-

koituksena olisi että he näkyisivät osana yhteiskuntaa, yhtä arvokkaana osana 

kuin me nuoremmatkin sukupolvet. Tämä vaikuttaisi myös luultavasti asenteisiin 

ikääntyneitä kohtaan ja kaventaisi kuilua ikääntyneiden ja nuorempien sukupolvien 

välillä. Monilla ikäihmisillä on vielä paljon annettavaa, paljon koettavaa ja heidät on 

huomioitava yhteiskunnassa ja annettava myös heille mahdollisuus osallistua.   
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Kotiin neljän seinän sisälle jäämisen lisäksi, kehittämistarpeina työssämme nousi 

esille kotihoidon kiire. Tämä ei tullut meille yllätyksenä ja arvasimme että se luulta-

vasti tulee näkymään jollain tavalla haastatteluissa. Vaikka kotihoidolla on kiire, se 

ei saisi näkyä asiakkaalle, tai siitä ei ainakaan tulisi mainita asiakkaan kuullen. 

Näin voidaan välttää se, että asiakkaalle ei tule itselleen oloa että hän olisi jollain 

tapaa riesa tai vaivaksi.  

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa selvisi, että kokemus hyvästä vanhuudesta muo-

dostuu monenlaisista erilaisista tekijöistä. Tärkeintä on oma asenne, oma suhtau-

tuminen ikääntymiseen ja omaan itseen. Hyväksymisestä nousee kiitollisuus, jon-

ka avulla myös pienet epäkohdat omassa elämässä jäävät toissijaisiksi.    
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8 POHDINTA 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen mittaustulosten toistetta-

vuutta, sillä tarkoitetaan siis tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

(Hirsjärvi ym.2009, 231.) Tämä tarkoittaa sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä, 

saadaan kahdella eri kerralla sama tulos. Toinen tapa määritellä reliaabelius on 

se, että tulos on reliaabeli, jos kaksi tutkijaa päätyy samanlaiseen tulokseen. Kol-

mas tapa ymmärtää tutkimuksen reliaabeliutta on, että kahdella rinnakkaisella tut-

kimusmenetelmällä tulisi saada aikaiseksi sama tulos. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 

186).Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius, eli pätevyys. Validius 

tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoi-

tuksenakin mitata.  

Termit reliaabelius ja validius ovat kuitenkin syntyneet määrällisen tutkimuksen 

piirissä ja niiden käyttöä pyritäänkin näin ollen välttämään tarkasteltaessa laadulli-

sia tutkimuksia. Kuitenkin kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi 

arvioda. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selos-

tus tutkimuksen toteuttamisesta. Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston hankinnan olosuhteet tulisi kertoa selvästi 

ja totuudenmukaisesti. Samoin tulisi kertoa haastatteluihin käytetty aika, mahdolli-

set häiriötekijät, virhetulkintojen mahdollisuus haastattelussa ja myös tutkijan oma 

arviointi tilanteesta. Laadullisen aineiston analyysissa oleellista on luokittelujen 

tekeminen ja lukijalle olisi kerrottava luokittelujen perusteet. Lukijalle  tulisi kertoa, 

millä perusteella tutkija esittää tulkintoja ja mihin hän perustaa päätelmänsä. Täs-

sä lukijaa auttaa esimerkiksi tutkimusraporttiin lisätyt suorat otteet haastatteluista 

tai muut dokumentit. (Hirsjärvi ym. 2009, 232-233.) 

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan (2009, 188-189) laadullisessa tutkimuksessa reli-

aabelius koskee sitä, onko kaikki käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon, 

onko tiedot litteoritu oikein, sekä että tulokset heijastavat niin pitkälle kuin mahdol-

lista tutkittavien omaa ajatusmaailmaa. Tutkimuksen on pyrittävä siihen, että se 

paljastaa tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin mahdollista. 
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Käsiteanalyysi nousee keskeiseksi ja tutkijan on kyettävä perustelemaan uskotta-

vasti,  miten hän on päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan tutkittavien maailmaa 

juuri niin, kuin hän on sen tehnyt.  

Tutkimuksemme luotettavuuden kannalta olemme kuvanneet mahdollisimman tar-

kasti kaikki tutkimuksemme vaiheet, niin että lukijan on mahdollista saada totuu-

denmukainen ja selkeä kokonaiskuva tutkimuksesta ja sen vaiheittaisesta etene-

misestä. Omia tulkintojamme todentamaan ja perustelemaan lukijalle olemme va-

linneet suoria otteita litteroidusta tekstistä. Olemme pyrkineet myös sanallisesti 

perustelmaan päätelmiämme.  

Kaikkiin tutkimuksiin liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen eri vaiheissa 

joudutaan erilaisten eettisten kysymysten eteen. Etenkin haastattelussa, eettiset 

kysymykset ovat erityisen monitahoisia, koska haastattelussa ollaan suorassa 

kontaktissa tutkittaviin henkilöihin. Tutkijan onkin hyvä olla tietoinen tutkimuksen 

eettisistä kysymyksistä jo ennen tutkimusta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 19). Esimer-

kiksi tiedonhankintatavat ja koejärjestelyt aiheuttavat eettisiä kysymyksiä. Tutki-

muksen lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen ja ihmiselle annetaan 

lupa päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen. On myös selvitettävä, miten 

suostumus hankitaan ja millaista tietoa heille annetaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 25.) 

Teimme haastatteluja varten saatekirjeen, joka lähetettiin osallistujille ennen haas-

tatteluja. Saatekirjeessä kerroimme tutkimuksemme tarkoituksesta ja tavoitteista. 

Saatekirjeessä kerrottiin, että vastaukset käsitellään nimettömänä, eikä henkilölli-

syys käy ilmi tutkimuksessamme. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaeh-

toista ja tutkittavilla oli mahdollisuus perua osallistumisensa missä tutkimuksen 

vaiheessa tahansa. Ennen haastattelujen aloittamista keräsimme vielä kaikilta 

haastateltavilta erillisen henkilökohtaisesti allekirjoitetun suostumuksen haastatte-

luun osallistumisesta. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin. Litteroinnin jälkeen ää-

nitteet poistettiin nauhurista ja tutkimuksen valmistuttua litteroitu materiaali hävite-

tään.  Huolehdimme myös siitä, että haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa 

tutkimustulosten raportoinnissa käytetyistä suorista lainauksista.  
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8.2 Omat ajatukset prosessista  

Opinnäytetyön tekeminen on  prosessi, joka etenee vaihe vaiheelta. Tutkimuksen 

edetessä hahmottuu kokonaiskuva työstä ja pikkuhiljaa työ jäsentyy niin omassa 

päässä kuin paperilla. Opinnäyteytön tekeminen sujui hyvässä yhteistyössä ja 

eteni järjestelmällisesti vaihe vaiheelta. Haastattelujen tekeminen oli mukavaa ja 

myös tulosten analysointi oli mielenkiintoista.   

Opinnäytetyön tekeminen opetti paljon laadullisen tutkimuksen tekemisestä ja 

myös tutkimuskirjallisuuteen perehtymisestä. Saimme vastaukset laatimiimme tut-

kimuskysymyksiin ja opinnäytetyön tekeminen onnistui hyvin ja itsenäisesti.  
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Liite 1. Teemahaastattelun haastattelurunko  

Taustatiedot 

1. VOIMAVARAT 

- Mitkä asiat auttavat sinua jaksamaan kotona arjessa? 

- Mitkä asiat koet tärkeimmiksi voimavaroiksesi? 

- Mistä saat voimaa? 

2. HYVÄ JA LAADUKAS VANHUUS 

- Mitä on mielestäsi hyvä vanhuus? 

- Mitä asioita siihen kuuluu? 

- Koetko että palveluntarpeesi täyttyvät niin että pystyt 

elämään hyvää ja laadukasta vanhuutta kotona? 

3. VANHUUDEN ELÄMÄN LAADUN KEHITTÄMINEN 

- Miten mielestäsi ikäihmisten elämänlaatua kotona voi-

taisiin kehittää paremmaksi? 

- Miten mielestäsi voitaisiin mahdollistaa hyvä elämä 

iäkkäänä kotona? 

4. KOTONA ASUMINEN 

- Koetko että vanhuutesi on taloudellisesti turvattu? 

- Koetko että kotisi ja asuinympäristösi tukee hyvää ja 

laadukasta vanhuutta? 

- Mitä kotona asuminen sinulle merkitsee? 
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-  

Liite 2. Saatekirje Seinäjoen kotihoidon asiakkaille 

Arvoisa tutkimukseen osallistuja,  

Olemme kaksi geronomi- opiskelijaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Valmis-

tumme vanhustyön koulutusohjelmasta. Koulutukseemme liittyy opinnäytetyön 

tekeminen, johon keräämme tietoa haastattelemalla kotihoidon asiakkaita. Opin-

näytetyömme aihe on ”Hyvä vanhuus kotihoidon asiakkaiden kokemana – voima-

varat vanhuudessa”. 

Opinäytetyömme aihe syntyi omasta kiinnostuksestamme voimavaralähtöiseen 

vanhuuteen ja sen mahdollisuuksiin vanhustyössä ja sen kehittämisessä. Opin-

näytetyössämme haluamme selvittää, mitä on hyvä vanhuus ja mitkä ovat voima-

varoja vanhuudessa, ja miten näitä voimavaroja voitaisiin tukea. Toivoisimmekin 

kuulevamme sinun näkemyksiä hyvästä vanhuudesta, ja siitä, mitkä asiat mieles-

täsi liittyvät hyvään vanhuuteen ja mitkä ovat sinun voimavarojasi arjessa.  

Tavoitteenamme on haastatella yli 75 -vuotiaita kotihoidon asiakkaita. Opinnäyte-

työn tekemiseen olemme saaneet luvan XXXXXXX XXXXXXX. Toivomme opin-

näytetyön avulla löytävämme vanhuuden voimavaroja ja sitä kautta voivamme 

tuoda esille, miten kotona asuvien vanhusten elämänlaatua voitaisiin parantaa ja 

mitkä tekijät vaikuttavat hyvään elämänlaatuun.  

Opinnäytetyön aineiston keräyksen suoritamme haastattelujen muodossa. Kaikki 

vastaukset käsitellään nimettömänä, eikä henkilöllisyys käy ilmi opinnäytetyös-

tämme. Kirjeen alaosasta löytyvät meidän yhteystietomme. Jos sinulla on kysyttä-

vää haastattelusta tai opinnäytetyöstämme, vastaamme kysymyksiisi mielelläm-

me.  

Ajatuksesi ovat meille tärkeitä ja arvostamme kovasti halukkuuttasi osallistua. Kii-

tos! 

Geronomi opiskelijat Anna Antfolk 044-XXXXXXX & Anu Kallio 050-XXXXXX
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Liite 3. Suostumuslomake 

Haastattelun suostumus 

 

Annan suostumukseni haastattelututkimukseen osallistumiseksi ja kerätyn haas-

tatteluaineiston käyttämiseksi opinnäyteyön tekemiseen. Antamani tiedot käsitel-

lään luottamuksellisesti, ja minua ei ole mahdollista valmiista työstä tunnistaa. 

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Mikäli haluan kieltäytyä, 

voin tehdä sen tutkimuksen missä vaiheessa prosessia tahansa.  

 

 

___________________________ 

Päiväys ja paikka 

 

 

 
  

 



1(8) 

 

 
Liite 4. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi   

 

 

Lainaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

” Ei minulla oo valittamista - - kaikki 

90 vuotiaat tai kohta 90 vuotiaat on 

sairaita..ei mun oo yhtään huono olla 

- - fyysistä on ja minä tyydyn siihen. ” 

Fyysisten muutosten hyväksyminen Itsensä ja ikääntymisen tuomien muu-

tosten hyväksyminen 

Kokemus hyvästä vanhuudesta  

”Hyvä vanhuus on jos rempat laskee 

pois niin se on kumminki hyvää - - silti 

kokee itsensä terveeksi vaikka on 

sairauksia.” 

”- - mun mies on kuollu että mä oon 

siitä asti ollu yksin ja sitte tietysti ku 

toinen katoaa siitä yhteisestä elämäs-

tä, mutta kumminki mä oon ny täs 

meneskelly.” 

Puolison poismenon hyväksyminen 
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”Mä oon yli 4 vuotta ollu yksin, niin se 

jotta oon pystynyt olemaan ja hoita-

maan nuo arkiasiat - - Tottunut ole-

maan 50 vuotta saman kaverin kanssa 

ja sitten onkin yksin.” 

”Mä tykkään siitä, jotta käy ihmisiä 

täällä mutta onhan se ny näin jotta 

elonpiiri pienenee ku tulee näin van-

haksi. ” 

Lähipiirin kaventumisen hyväksymi-

nen 

” - - minä olen sillätavalla hyvin yksin 

jos näin sanoo, mutta minä en yhtään 

oo yksin, - - ja eikä mulloo sitä ongel-

maa että mä olisin yksinäinen ja tuota 

ettei mun päiväni kuluis eikö kenenkä 

päivät ei kulu kotona.” 

”Joo kyllä mulla niin hyvin pelaa tää 

palveluhomma. Mä oon niin kiitolli-

nen tähän elämään ettei mulla oo 

mitään valittamista.” 

Kiitollisuus 

”En voi moittia mistään. Mä saan olla 

kiitollinen - - Kiitollinen saa luojalle 
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olla. 

”Minä sanon ettei multa puutu mi-

tään, mulla on aivan täysi elämä. Kii-

tän vaan taivaan isää aamuin illoin 

että minä täältä vieläkin nousen ja 

meen taas maate.” 

”- - Jotta saa säilyttää itsetuntonsa - - 

saa myös jotaki ittekki päättää. Ettei 

viedä sitä sellaasta, jotta oo sä hiljaa 

sielä nurkas, et sä tiedä mitään.” 

Päätösvalta Autonomia 

”- - eikö tämä oo aivan loistavaa että 

on yhteiskunta järjestäny että saa olla 

kotona ja saa itte määrätä kaikki.” 

” Se merkittöö mulle sitä, saa mennä 

koska tahdon illalla mennä nukku-

maan - - tietynlaista vapautta ja ar-

mollisuutta siihen elämään.” 

Vapaus  

”Hyvä vanhuus on vapautta elämään, 

saa muodostaa ohjelman oman itsen-

sä mukaan.” 
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”Koti on maailman paras paikka - - 

ensiksi oma koti ja turvallisuus, ei 

koskaan kukaan aja pois. 

Kotona asuminen 

”Kotona asuminen on mulle a ja o. 

Täydellä rakkaudella tähän huushol-

liin. Mä en luovu tästä (itkee).” 

”Kotona asuminen merkittöö niin 

paljo jotta ei sitä osaa sanoin kuvata - 

- pitää olla oma kuitenkin sellainen 

oma vapaus.” 

”- - jotta ku on tavallansa kiinni vielä 

omis perheissänsä, se on mulle sella-

nen tietynlainen voimavara.” (Lapset 

ja lapsenlapset) 

Vastavuoroiset ihmissuhteet Elämän merkityksellisyyden kokemus 

”Se on sitte yksi ihminen joka tuloo 

joka viikko mun työ - - Selaanen ihmi-

nen on hyvä. Ja mä kiitän, että se 

jaksaa vielä työnsän ohes sen tehdä, 

että se tuloo vielä muaki vielä hoi-

vaamaan” 
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”Sitte ku jää yksin niin se on kova 

puute - - mullakin on miesystävä tuol-

ta naapurista - - se on jotakin sitä 

hyvääkin.” 

”Kyllä ne on niinku suuri voimavara 

nämä hyvät tyttäret.”(kotihoitajat) 

 

” Se on hyvää vanhuutta, että on jol-

lekin tärkeä. Tarpeellinen jollekin.” 

Merkityksellisyyden kokemus 

”Kyllä mä niinku tykkään tosiaan, että 

ne aina piipahteloo tuos ja ei tunne 

sellasta oloa että ei kukaa piittaa.” 

 

”Kotipalvelu on mulle tärkiä - - ne 

mua auttaa, ja saan olla kotona ja 

pystyn laittamaan ruokaa.” 

Kotihoito Elämänhallinta 

”Se on sellaista, että saa tarvittaessa 

apua - - mä saan tukea sieltä, sit mä 

saan soittaa jos mulla tulee joku hätä. 

Että on turvallinen olo täällä kotona. 

Ja illalla mennä maata.” 
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”Mulla on kotipalvelun lääkäri ja hoi-

taja, jotka hoitaa kaikki. Mä oon niin 

tyytyväinen siihen.” 

”Pystyy olemaan liikkeellä kun tehtiin 

uusi jalkakäytävä kadun viereen - - 

oon viihtynyt ja on turvallinen olo.” 

Ympäristö  

”Tämä koto ja ympäristö auttaa mua 

jaksamaan.” 

”Mä oon maharollisimman paljo ollu 

ja jaksanu tehdä itte ja se on suurin 

asia että mä oon pystynyt itte asioita-

ni hoitamaan ja vieläki hoidan.” 

Toimintakyky ja terveys 

   

”Sitten täältä on päässyt pari kertaa 

päivätoimintaan. Täältä viedään sinne 

kolmeksi päiväksi huvittelemaan. 

Tämä päivätoiminta on hyvä voimava-

ra.” 

Päivätoiminta Henkilökohtainen kasvu ja omien 

kykyjen toteuttaminen 
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täällä sitten käy näitä vieraita ja dia-

koniapiiriä ja kaikkia tällaasia. Aina-

han me tykkäämme, yhtähyvin me 

oomma ollu nuoria.  

” Tuo on ollu iso asia - - siellä mulla on 

kuukausittain viikon reissu. Se on 

hienoa. Nuoresta asti tottunut ole-

maan kaikessa mukana. Se on mulle 

kuin etelänmatka.” 

Intervallit 

”Mä harrastan..kirjootan - - mä pur-

kaan sillälailla ajatusmaailmaani - -se 

on sellaasta eräänlaasta kanssakäy-

mistä, ja muistelua. Se on nimen-

omaan sitä – hyvät muistot.” 

Harrastukset 

”Runoudesta saan voimaa.”   

”Sitten mulla on yks tärkeä hobby 

mäseuraan kaikki maailman urheilu-

tapahtumat. Multa saa kysyä,mä tie-
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dän kaikki.” 

 
  


