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1 JOHDANTO 

 

Väestön vanheneminen on globaali ilmiö, ja sekä Suomessa, että muuallakin 

keskustelun pääpaino on ollut hoiva- ja terveyspalveluiden tarpeessa, kustan-

nuksissa ja eläkekuluissa. Ikääntyvien ihmisten erilaisuudesta tarpeidensa, re-

surssiensa ja kykyjensä suhteen on keskusteltu vähemmän. Yhtä tärkeää kuin 

puhe terveyspalveluista ja eläkkeistä, on puhe ikääntyvien hyvinvoinnista ja 

elämänlaadusta. (Pirhonen, J., Jolanki, O., Tuominen K. & Jylhä, M. 2019, 

292–295.)  

 

Tilastokeskuksen (2019) väestöarvion mukaan vuonna 2020 Suomen väes-

töstä noin 22,6 prosenttia on iältään yli 65-vuotiaita, kun vielä vuonna 2000 

sama luku oli vain 15 prosenttia. Kehityksen oletetaan jatkuvan samanlaisena 

ja vuonna 2040 27,2 prosenttia suomalaisista odotetaan olevan yli 65-vuotiaita 

(Tilastokeskus 2019). Tämän ilmiön vuoksi hyvän ikääntymisen tutkiminen ja 

pohtiminen on tärkeää sekä merkityksellistä.  

 

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on noussut viime vuosina aktiivisuuden ja 

osallisuuden käsitteet, joiden nähdään olevan osa väestön hyvinvointia ja 

keino vaikuttaa omaan elämänlaatuun. (Hyvinvointi- ja terveyserot 2015). Ak-

tiivisuuden ja osallisuuden merkitystä on selvitetty ja selvitetään parhaillaan 

meneillään olevissa suomalaisissa tutkimushankkeissa ikääntyneiden elämän-

laatuun liittyen. Esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston AGNES-tutkimus tutkii mo-

nitieteisesti aktiivisuuden, terveyden ja toimintakyvyn yhteyttä hyvinvointiin 

vanhuudessa vuosina 2016–2021 sekä FINGER-tutkimushanke, joka on Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansanterveyden edistämisyksikön vuosina 

2009–2024 toteuttama tutkimus, jossa tutkitaan elintapainterventioiden vaiku-

tuksia muistisairauksien ehkäisemisessä. 
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Tässä opinnäytetyössä kuvaillaan ikääntymistä tämän päivän suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Tältä pohjalta selvitettiin Jämsän seutukunnan ikääntyvien ih-

misten omaa kokemusta toiminnastaan ja mahdollisuuksistaan. Työkaluksi va-

likoitui Taina Rantasen johdolla Jyväskylän yliopistossa AGNES-työryhmän 

kehittämä aktiivisena vanhenemisen mittari, (myöhemmin UJACAS), koska se 

on kattava, vastaajien toimijuutta ja subjektisuutta korostava, positiiviseen ge-

rontologiaan nojaava menetelmä. UJACAS tulee sanoista University of Jyväs-

kylä Active Aging Scale. Jyväskylän yliopistossa AGNES-tutkimusryhmä on 

tehnyt laajaa tutkimusta aktiivisesta ikääntymisestä, jonka keskiössä on aktiivi-

sena vanhenemisen tarkastelu iäkkään ihmisen omasta näkökulmasta. Aktiivi-

sena vanhenemisella tarkoitetaan yksilön pyrkimystä aktiivisuuteen omien ta-

voitteidensa, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. (Rantanen, Portegijs, 

Kokko, Rantakokko, Törmäkangas & Saajanaho 2018.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa Jämsän seutukunnan ikäänty-

vien ihmisten koetusta aktiivisena vanhenemisesta. Analyysin aiheena tässä 

opinnäytetyössä on, mitä aktiivisella ikääntymisellä oikeastaan tarkoitetaan eri 

yhteyksissä ja mitä on Jämsän seutukunnalla ikääntyvien ihmisten koettu aktii-

visena vanheneminen. Työssä pyrittiin myös selvittämään, onko yksinäisyy-

den kokemuksella yhteys aktiivisena vanhenemiseen. Opinnäytetyössä selvi-

tetään ja kuvataan Jämsän seutukunnan ikääntyvien ihmisten halua toimin-

taan, toimintakykyä, mahdollisuutta ja erilaisten toimintojen useutta tai mää-

rää. Selvitys perustuu vastaajien itsensä arvioon edellä mainituista. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Jämsän Muistiyhdistyksen 

tulevissa hankesuunnitelmissa ja siten edesauttaa ikääntyvien ihmisten aktiivi-

suuden ja hyvinvoinnin edistämistä.  
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2 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN JA HYVINVOINTI 

 

Vanheneminen on kaikille lajeille yhteinen, vääjäämätön, etenevä prosessi, 

jossa erilaiset biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset tapahtuvat eri ai-

kaan ja eri nopeuksin. Ikääntymiseen liittyy toimintakyvyn ja terveyden heikke-

neminen, millä on suuri sosiaalinen merkitys. Ikääntyvän ihmisen vireyteen 

vaikuttaa koko elämä: mennyt, nykyinen ja tuleva. Jokaisella ihmisellä on oma 

elämänkokemuksensa ja -historiansa ja hänen nykyisyydessään ovat mukana 

myös aikaisemmat kokemukset lapsena, nuorena ja työikäisenä. Ikääntymi-

nen tapahtuu historiallisessa, kulttuurisessa, sosiaalisessa ja fyysisessä ulot-

tuvuudessa, jossa osallistumisen, hyvinvoinnin, jopa elämisen ehtona on tar-

peellisen avun saaminen ja vastaanottaminen. (Ylä-Outinen 2012, 23–26.) 

 

”Hyvään ikääntymiseen” liittyvät termit vaihtelevat laajasti maailmanlaajuisesti. 

Näitä ovat onnistunut ikääntyminen, aktiivinen ikääntyminen, terve ikääntymi-

nen, positiivinen ikääntyminen, tuottava ikääntyminen ja osaava ikääntyminen. 

Jokainen näistä käsitteistä merkitsee hienovaraisin eroin erilaista lähestymis-

tapaa ikääntymisen mahdollisuuksiin ja hyötyihin (Barrett & McGoldrick, 

2013.) Viime vuosikymmenten aikana yleisimmät termit ovat olleet menestyk-

sekäs ikääntyminen Yhdysvalloissa ja aktiivinen ikääntyminen Euroopassa 

(Constança, Ribeiro, & Teixeira, 2012).  

 

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt aktiivisena vanhenemisen 

vuonna 2002 seuraavasti: ”Aktiivisena vanheneminen on prosessi, jossa opti-

moidaan mahdollisuudet terveyteen, osallisuuteen ja turvallisuuteen elämän-

laadun edistämiseksi ihmisten vanhetessa…ottaen huomioon kunkin tarpeet, 

tavoitteet ja voimavarat”.  WHO:n määritelmää voidaan käyttää vertailtaessa 
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eri maiden lakien ja yhteiskuntaelämän suhtautumista ikääntymiseen ja ikään-

tyneisiin ihmisiin. Määritelmän tarkoituksena on esimerkiksi ohjata yhteiskun-

tapoliittista tavoitteenasettelua. (World Health Organization, 2002.) 

 

Aktiivinen ikääntyminen merkitsee esimerkiksi pidempiä työuria, eläkkeellä 

olevien aktiivisuuden lisääntymistä ja terveen elämän ja turvallisen elinympä-

ristön luomista. Aktiivisuusteoria on ollut suosittu hyvän vanhenemisen ha-

vainnollistaja. Ihmisten eliniän pidentyessä aktiivisuuden näkökulma on yksi 

vastaus ristiriitaisiinkin havaintoihin ja odotuksiin, joita on ikääntyneiden ihmis-

ten roolin suhteen. (Andersson 2012.) 

 

Aktiivisena vanheneminen on yksi yleisimmin käytetyistä positiivisen geronto-

logian käsitteistä. Aktiivisena vanhenemisella tarkoitetaan yksilön pyrkimystä 

aktiivisuuteen omien tavoitteidensa, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. 

Se on ikääntyvän ihmisen pyrkimystä edistää omaa hyvinvointiaan oman toi-

mijuutensa avulla. Neljä keskeistä aktiivisena vanhenemiseen liittyvää näkö-

kulmaa ovat: tavoitteet, eli halu toimintaan, toimintakyky, autonomia, eli mah-

dollisuus haluttuun toimintaan sekä aktiivisuus eli toiminnan useus ja määrä. 

(Rantanen ym. 2018.) 

 

2.1 Ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin liittyvät tekijät 

 

Käsitteenä hyvinvointi on moniulotteinen, eikä sille ole löydettävissä yksiselit-

teistä merkitystä ja määritelmää. Hyvinvointia voidaan lähestyä eri määrittei-

den kautta kuten elinolot, elämänlaatu, subjektiivinen hyvinvointi, taloudellinen 

hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi. Näiden eri käsitteiden kautta hyvinvoin-
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nille saadaan erilaisia merkityksiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Kokonais-

valtainen eli holistinen ihmiskäsitys vahvistaa ajatusta yksilöllisestä ainutlaa-

tuisuudesta ja siten tukee hyvinvoinnin määrittelemisen monimutkaisuutta. 

(Hyvinvointi. 2015.) Hyvinvoinnin kokemus on subjektiivinen. Hyvinvointi on 

suhteessa siihen mitä ihmisen toiveet ja tarpeet omassa elämässään on sekä 

niihin resursseihin, joita hänellä on hyvinvointinsa saavuttamiseen. (Pyykkö-

nen 2012, 75–80.) 

 

Sosiologi Erik Allardt on kirjoittanut erityisesti 70–80-luvuilla hyvinvoinnista ja 

elämänlaadusta. Allardt määrittelee elämänlaadun laajasti käsitettynä sisältä-

vän kaiken sen mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin. Hyvinvoinnin käsit-

teen Allardt on jakanut kolmeen luokkaan: omistaminen, rakastaminen ja ole-

minen. Seuraavassa taulukossa 1 esitellään Allardtin hyvinvointimallia. (Allardt 

1976, 37–49.) 

 

Taulukko 1. Allardtin hyvinvointimalli 

Omistaminen • terveys 

• ravinto, vaatetus, asuminen 

• tulot, koulutus, työllisyys ja työolot 

• vapaa-aika, opitut taidot 

• sosiaalinen turvallisuus, ihmisoikeudet 

Rakastaminen • toveruuden tarve 

• tarve kuulua sosiaaliseen verkostoon: a) paikal-
lisyhteisö, b) perheyhteisö, c) ystävyyssuhteet 

• tarve vastaanottaa välittämistä ja rakkautta ja 
jakaa sitä 

• ymmärrys ja empatia 
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Oleminen • itsensä toteuttaminen 

• saada osakseen kunnioitusta 

• mahdollisuus harrastuksiin ja vapaa-ajan toi-
mintaan  

• mahdollisuuksia poliittiseen osallistumiseen  

• mahdollisuus vaikuttaa toimintaansa, elä-
määnsä ja kohtaloonsa. 

 

Suomessa hyvinvointia määritellään ja pyritään takaamaan lakien turvaa-

mana. Vanhuspalvelulaissa on tarkoituksena tukea ikääntyneiden hyvinvoin-

tia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa ikäänty-

neen väestön mahdollisuutta osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin 

heitä koskevien sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen. (L 980/2012, 1 §). So-

siaalihuoltolain tarkoitus on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista tur-

vallisuutta. Lain mukaan yhteiskunnan tulee myös turvata laadukkaat ja riittä-

vät hyvinvointia edistävät palvelut asiakaskeskeisesti (L 1301/2014, 1 §.) Hy-

vinvoinnista säädetään myös kuntalaissa. Sen mukaan kunnan tulee edistää 

asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (L 410/2015, 1 §).  

 

Pynnösen (2017) Jyväskylän yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa tutkittiin 

ikäihmisten järjestetyn sosiaalisen aktiivisuuden vaikutuksia hyvinvointiin ja 

terveyteen. Väitöstutkimuksessa käytettiin 21 vuoden seuranta-aineistoa sekä 

kontrolloitua satunnaistettua koeasetelmaa (n = 1181). Sosiaalisesti aktiiviset 

ihmiset olivat tutkimusaineiston mukaan fyysisesti parempikuntoisia ja kokivat 

vähemmän alakuloa tai masentuneisuutta kuin vertailuryhmien edustajat. So-

siaalista aktiivisuutta olivat tutkimuksessa esimerkiksi järjestötoiminta, opis-

kelu, liikuntaharrastus, kulttuuritoiminta ja avustustoiminta. Hyvinvointia tuotti-

vat merkityksellisyyden ja kiintymyksen kokeminen sekä uuden oppiminen. 



10 

 

Pynnösen mukaan aktiivisuutta tukee parhaiten riittävän haasteellinen toi-

minta, joka antaa aivoille sopivassa suhteessa lepoa ja työtä. Sosiaalisten 

suhteiden ylläpitäminen on tärkeässä osassa toiminnoissa. (Pynnönen 2017.) 

 

2.1.1 Terveydentila ja ikääntyminen 

 

Ikääntyminen vaikuttaa heikentävästi terveydentilaan. 75 vuotta täyttäneistä 

57,9 % koki terveydentilansa keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi Kansalli-

sen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten 2017–2018 tutkimuk-

sessa. 55–74-vuotiaista 37,9 % koki näin. Kaikista vastaajista 33,2 % koki ter-

veydentilansa keskitasoiseksi tai sitä heikommaksi. Kansallinen terveys-, hy-

vinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä 

sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia maakunnittain ja väestöryhmittäin. (Fin-

Sote 2019.) 

 

Ikääntyvän väestön terveen ja toimintakykyisen vanhenemisen turvaaminen 

on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tärkeimpiä varautumistoimia nope-

asti ikääntyvässä Suomessa. Tämä on merkityksellistä paitsi yksilöiden kan-

nalta, niin se myös vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen. Terve ikääntymi-

nen tukee työurien pidentämistä, parantaa ikääntyvien ihmisten elämänlaatua, 

mahdollistaa heidän täysivaltaisen osallisuutensa yhteiskunnassa ja vähentää 

sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. (Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisu 

2017:6, 10–13.) 

 

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä kyse ei ole vain iäkkäiden määrän 

kasvusta vaan koko väestörakenteen muutoksesta. Väestön ikääntymistä se-

littää suurten ikäluokkien vanheneminen sekä syntyvyyden ja kuolevuuden 
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lasku. (Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisu 2017:6, 10–13.) Elinajanodote 

on kasvanut huomattavasti runsaan sadan vuoden tarkastelujakson aikana, 

ollen nykyisin samalla tasolla muiden pohjoismaiden kanssa. Suomen eri alu-

eilla väestönrakenteen kehitys on erilaista. Tämän vuoksi kunnilla ja alueilla 

on erilaisia haasteita ja tarpeita suunnitella ikääntyvien ihmisten asumiseen, 

osallisuuteen, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja palveluihin liittyviä 

ratkaisuja. (Koskinen, Martelin, Sihvonen 2013, 28–39.) 

 

Yhteiskunnan tuottamien palvelujen tulisi olla oikea-aikaisia ja helposti saavu-

tettavissa olevia, ellei keskittäminen ole perusteltua palvelujen laadun ja tur-

vallisuuden vuoksi. Kehittämisessä ja päätöksenteossa tulisi huomioida kunta-

laisten tarpeet ja mielipiteet. Sosiaali- ja terveysministeriön (2017) laatusuosi-

tuksessa todetaan, että yhteiskunnan tulee mukautua laajasti entistä iäkkääm-

män väestön tarpeisiin. Ikääntyvän ihmisen omaa toimijuutta mahdollistaa yk-

silölliset palvelut, jotka perustuvat monialaiseen tukeen ja palvelujen tarpeen 

arviointiin. Asuin- ja lähiympäristön muuttuminen tai ympäristön liikkumises-

teet ja turvattomuus lisäävät toimintarajoitteiden riskiä. Esteettömät ja turvalli-

set asuin- ja elinympäristöt, esimerkiksi toimivat liikenneratkaisut tukevat mah-

dollisuuksia asiointiin, mielekkääseen tekemiseen, kuten elämänikäiseen oppi-

miseen, harrastamiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, julkaisu 2017:6, 3–13.) 

 

Tutkimusten mukaan terveydentilan heikkeneminen, erilaiset pitkäaikaissai-

raudet ja niihin liittyvä monilääkitys ovat itsenäistä selviytymistä uhkaavia teki-

jöitä. Monet toimintakyvyn rajoitteet ja sairaudet, etenkin muistisairaudet, li-

sääntyvät iän myötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisu 2017:6, 17.) Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen ikääntyneiden hyvinvointia ja palveluita kar-

toittaneessa tutkimuksessa todetaan, että suurin osa vanhuspalvelujen asiak-
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kaista on muistisairaita. Joka toinen muistisairas ihminen asuu kotona omais-

hoidon ja kotihoidon tukemana. (Kahdeksan faktaa vanhuspalvelujen tilasta 

2019.)  

 

2.1.2 Sosioekonomiset tekijät ja ikääntyminen 

 

Hyvinvointiin ja terveyteen ja niitä määrittäviin tekijöihin on suoraan yhtey-

dessä sosioekonomiset tekijät. Aineellisen hyvinvoinnin osa-alueita on esimer-

kiksi tulot, omaisuus ja asumismuoto, niiden hankkimiseen liittyvät elementit, 

kuten koulutus tai asema työelämässä. (Hyvinvointi 2015.) Sosioekonomisen 

aseman mukaiset erot ovat samansuuntaiset, koulutus-, ammatti- tai tuloryh-

miä tarkastellessa. Vähemmän koulutusta saaneet, työntekijäammateissa toi-

mivat ja pienituloiset kokevat terveytensä huonommaksi kuin pitkän koulutuk-

sen saaneet, toimihenkilöt tai suurituloiset. (Rahkonen, Talala, Sulander, 

Laaksonen, Lahelma, Uutela & Prättälä 2007. 25–28 ja 65–73.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton laatusuosituksen julkaisussa tode-

taan, että suurin osa ikääntyneistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä sosiaali- ja 

terveyspalveluita. Aikuisten terveys- hyvinvointi- ja palvelututkimus 2016:n 

mukaan vanhemmat ihmiset kokevat terveytensä huonoksi huomattavasti ylei-

semmin kuin nuoremmat. Keski-ikäisen ja iäkkään väestön kokema terveys on 

kuitenkin viime vuosikymmeninä parantunut. (Aikuisten terveys- hyvinvointi- ja 

palvelututkimus 2016.) Alle 80-vuotiaiden toimintakyky on kohentunut ja koettu 

terveydentila parempi verrattuna vanhempien ikäluokkien toimintakyvyn ja ter-

veyden kehitykseen. Suurimmalla osalla 90-vuotiaista ja sitä vanhemmista on 

toimintakyvyn rajoitteita. Toiminnanrajoitteet eivät jakaudu väestössä tasai-

sesti: sosioekonomiset erot vaikuttavat toimintakykyyn myös iäkkäillä. Vähän 

kouluja käyneillä, ruumiillista työtä tehneillä ja pienituloisilla ihmisillä on eniten 
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toimintakyvyn ongelmia. (Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisu 2017:6, 10–

13.)  

 

Hyvään elämänlaatuun ja sen edistämiseen liittyy myös itsemääräämisoikeus 

ja toimiva arki, eli se ei ole pelkästään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 

tai eriasteisen hoidon ja huolenpidon tarpeen arviointia ja siihen vastaamista. 

Hyvää elämänlaatua tavoitellaan pyrkimällä parantamaan palveluiden laatua 

ja edistämällä kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

julkaisu 2017:6.) 

 

2.1.3 Sosiaaliset suhteet ja ikääntyminen 

 

Ikääntymistä ei haluta tulkita vain luopumisena, vaan ikääntyvän ihmisenkin 

terveys ja autonomia ovat yhteydessä toimeliaisuuteen ja sosiaalisiin suhtei-

siin. Ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin myötävaikuttavat sosiaaliset suhteet, 

sosiaalinen aktiivisuus, myönteinen vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa ja 

sosiaalisten tarpeiden täyttymisen kokemus. Niillä tutkittavilla, jotka olivat aktii-

visempia kollektiivisiin sosiaalisiin toimintoihin osallistumisessa, oli pienempi 

kuolleisuuden ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumisen riski noin 17 vuoden 

seurannan aikana verrattuna vähemmän aktiivisiin. Pynnönen arvioi, että sosi-

aalisesti aktiivisemmilla ikääntyvillä ihmisillä saattaa olla parempi liikkumis-

kyky. Toisaalta sosiaalinen aktiivisuus voi ylläpitää liikkumiskykyä. (Pynnönen 

2017, 83–85.) 

 

Ilka Haarnin mukaan sosiaalisen aktiivisuuden lisäksi merkityksellistä asioita 

ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin kannalta ovat terveydentila, sosioekono-

minen asema, mahdollinen ikäsyrjinnän kokemus ja ihmissuhteiden sekä osal-
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lisuuden merkitys. Itsensä hyväksyminen ja ihmisenä kypsyminen, itsemää-

rääminen ja ympäristön hallinta sekä hengellisyys ja elämän tarkoitus ulottavat 

vaikutuksensa hyvinvointiin. Paikalliset yhteisöt, kulttuuri ja yhteiskunta vaikut-

tavat kokemuksiin. Teknologisesti moniulotteinen yhteiskunta edellyttää uu-

denlaisia ja entistä monipuolisempia taitoja jokaiselta. (Haarni 2017.) 

 

FinSoten tutkimuksen mukaan, tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ihmissuhtei-

siinsa on noin 80 % vastaajista. Tulokset olivat samansuuntaiset Keski-Suo-

men maakunnassa kuin koko maassa. (Pentala-Nikulainen, Koskela, Parikka, 

Kilpeläinen, Koskenniemi, Aalto, Muuri, Koskinen & Lounamaa 2018.)  

 

2.2 Ikääntyvien ihmisten hyvinvointi Jämsässä 

 

Jämsän kaupungin hyvinvointisuunnitelman painopisteet ovat valikoituneet 

jämsäläisen tarpeen ja alueellisten suositusten perusteella. Alueelliset suosi-

tukset Jämsässä nousevat Pirkanmaan hyvinvointisuunnitelmasta (2017–

2020), jonka yleisenä tavoitteena on terveyserojen kaventaminen eri väestö-

ryhmien välillä ja sitä kautta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin vaikut-

taminen. (Jämsän laaja hyvinvointikertomus n.d., 22–32.) 
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Kuvio 1. Tilastokeskuksen väestöennuste 2015, Jämsä 

 

 

Kuvio 2. Tilastokeskuksen väestöennuste 2015, Kuhmoinen 
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Tilastokeskuksen väestöennusteen (2015) mukaan Jämsässä ja Kuhmoisissa 

koko väestön määrä laskee, mutta yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan nou-

sevan tasaisesti vuoteen 2025–2030, jolloin yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan 

noin 28,7–31,4 %. Tämän jälkeen 75–84-vuotiaiden määrän arvioidaan kään-

tyvän laskuun. Kuvioista 1 & 2 selviää, että kuten Jämsässä, myös Kuhmoi-

sissa yli 85-vuotiaiden osuuden arvioidaan nousevan vuoteen 2030–2040 (Ti-

lastokeskus 2015.)  

 

Jämsän ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-

alueen suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017–2020 tode-

taan, että ikääntynyt väestö elää tulevaisuudessa pidempään ja ehkä jossain 

määrin terveempänä, silti hoivapalveluiden tarve ei todennäköisesti tule Jäm-

sän seutukunnalla vähentymään, korkeintaan siirtyvät muutamaa vuotta myö-

hemmäksi. Ikääntyneiden ihmisten alentunut fyysinen toimintakyky ja toiminta-

rajoitteet sekä muistisairaudet ovat suurimpia palveluntarvetta lisääviä teki-

jöitä. Ulkopuolista avun tarvetta lisäävät myös ikäihmisten yksinäisyys, yksin-

asuminen, puutteellisesti asuinolot, asuin- ja elinympäristöjen esteettö-

myyshaitat sekä sosiaalisten tukiverkostojen puute. Suunnitelman mukaan 

muistisairauksien lisäksi myös päihde- ja mielenterveysongelmat on huomioi-

tava ikääntyneiden palveluiden kokonaisuutta suunniteltaessa. (Suunnitelma 

ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018.) 

 

Väestön ikääntyessä asuinalueiden kehittämisessä tarkastellaan yhä enem-

män asuinympäristöjen muisti- ja ikäystävällisyyttä. Tarkoituksena on kehittää 

elinympäristöt sellaisiksi, että ikääntyvien voimavarat ja tarpeet huomioiden 

ympäristö tukisi heidän taitojaan ja voimavarojaan. (Rappe, Kotilainen, Raja-

niemi & Topo 2018, 19–26.) 
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Jämsän kaupunginhallituksen asettama vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelu-

kunta teetti eläkeläisjärjestöjen kyselyn loppuvuodesta 2018. Kyselyn tarkoi-

tuksena oli kartoittaa eläkeläisjärjestöihin kuuluvien ihmisten elämäntilannetta 

ja siinä mahdollisesti esiintyviä puutteita. Kyselyyn osallistuivat Eläkeliiton 

Jämsän, Kuoreveden ja Längelmäen yhdistykset, Jämsän Eläkeläiset, Jäm-

sänkosken Eläkkeensaajat, Jämsän Sotaveteraanit ja Jämsän seniorit. Kyse-

lylomakkeella toteutettuun tutkimukseen osallistui yli 500 vastaajaa. Tulosten 

mukaan suurin osa koki elämäntilanteensa joko hyväksi tai tyydyttäväksi. Elä-

mäntilanteen puutteiksi kuvattiin yksinäisyyttä ja harrastuksien vähyyttä, tai 

etteivät harrastukset ole ihmisten ulottuvilla. Esimerkiksi harrastustoimintaan 

sopivien tilojen puute mainittiin. Kyselyn toteutukseen ja tuloksiin liittyen neu-

vottelukunta otti kantaa, että Jämsässä tulisi panostaa enemmän ennaltaeh-

käisevän avun kartoitukseen ikäihmisille, etteivät tilanteet ehtisi mennä huo-

noon suuntaan, jos apua tarvitsevia ikääntyneitä ei tavoiteta ajoissa. (Vanhus- 

ja veteraaniasiain neuvottelukunnan muistio 2018.) 

 

 

3 OSALLISUUS IKÄÄNTYESSÄ 

 

Mitä on osallisuus? Isolan ja kumppaneiden mukaan osallisuudella tarkoite-

taan liittymistä hyvinvoinnin lähteisiin ja vuorovaikutussuhteisiin, jotka lisäävät 

elämän merkityksellisyyttä. Osallisuudessa vaikutetaan omaan elämänkul-

kuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja yhteisiin asioihin. Osallisuu-

den eri ulottuvuuksia on, että ihminen pystyy päättämään omasta elämästään, 

säätelemään tekemistään ja olemistaan sekä olemaan vuorovaikutuksessa 

toimintaympäristöönsä. Osallisuus on myös vaikuttamista yhteiskunnassa, 

ryhmissä ja asuinympäristössä. Sosiaalinen vuorovaikutus, merkityksellisyy-

den luominen ja kyky panostaa yhteiseen hyvään kuuluvat myös osallisuu-

teen. (Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 

2017, 9–23.)  
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Osallisuuden kokemus syntyy, kun ihminen tiedostaa ja kokee muutoksen 

mahdollisuuden. Yleisesti osallisuuden mielletään ilmenevän yksilökohtaisesti, 

mutta myös yhteisössä voidaan havaita osallisuuden elementtejä, kun yhtei-

sön jäsenet ovat tasavertaisia ja toimivat toisiaan kuunnellen, kunnioittaen ja 

toisiinsa luottaen. (Rouvinen-Wilenius & Koskinen-Ollonqvist 2011, 50–53.) 

 

Nivalan ja Ryynäsen mukaan osallisuuden vastakohtana voidaan nähdä osat-

tomuus, jolloin osallisuus sisältää syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaa. Toi-

nen näkökulma on nähdä osallisuus osallistumisen kautta, aktiivisuutena, jol-

loin vastaparina on passiivisuus. Muita osallisuuden vastakkaisuuksia ovat vä-

linpitämättömyys, vieraantuminen ja syrjäytyminen, jotka saattavat olla kiin-

nostuksen puutetta yhteisön asioista, ulkopuolisuutta yhteiskunnan niin sano-

tuista normaalitoiminnoista. (Nivala & Ryynänen 2013, 19.) 

 

FinSoten tutkimuksessa osallisuutta on selvitetty kysymällä kotitalouden ulko-

puolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitämisen useutta, yksinäisyyden 

useutta sekä osallistuvatko vastaajat jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, 

harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esimerkiksi 

urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta). Kaikista vastaajista 

27,7 % vastasi osallistuvansa aktiivisesti toimintaan. Ikäluokittain vastaukset 

jakautuivat siten, että 20–54-vuotiaista 27,7 %, 55–74-vuotiaista 28,4 % ja 75 

vuotta täyttäneistä 26,2 % vastasi osallistuvansa aktiivisesti toimintaan. (Pen-

tala-Nikulainen ym. 2018.) 

 

Ikääntyvien ihmisten osallisuutta voidaan konkreettisesti edistää erilaisuutta 

hyväksyvän asenneilmapiirin sekä fyysisen ympäristön esteettömyyden kei-

noin sekä toimivilla liikennejärjestelyillä. Yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäi-
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sevä työ, sosiaalisten verkostojen tuki ja lähiverkostojen aktivointi sekä vapaa-

ehtoistoiminta tukevat osallistumista ja osallisuuden toteutumista. (Rappe ym. 

2018, 27–30.) 

 

Fyysisen kunnon ja muistin sekä aivoterveyden ylläpitäminen ja sosiaalisten 

suhteiden ylläpitäminen ovat usealle ikääntyvälle ihmiselle mieluisia ja tarpeel-

liseksi koettuja tavoitteita, joihin pyritään tekemällä ja osallistumalla. Omien ar-

vojen mukainen toiminta ja kiinnostuksen kohteiden, itselle sopivien aikataulu-

jen ja mahdollisuuksien yhdistelmä voivat onnistuessaan tarjota hyvän vanhe-

nemisen elementtejä. (Haarni 2017, 46–48.) 

 

Osallisuus ja osallistuminen liittyvät läheisesti toisiinsa, kuten Erja Rappe ja 

kumppanit toteavat Ympäristöoppaassa 2018; tunne osallisuudesta syntyy 

osallistumisen myötä. Siksi osallistumismahdollisuuksien luominen ikääntyville 

ihmisille on tärkeää. Paikallisesti järjestöt, seurakunnat ja yhdistykset voivat 

organisoida matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, vertaistoimintaa sekä su-

kupolvia yhdistäviä toimintamahdollisuuksia ja lisätä siten osallisuutta. (Rappe 

ym. 2018, 27–30.) 

 

 

4 TOIMIJUUS IKÄÄNTYVÄN IHMISEN ELÄMÄSSÄ 

 

1800-luvulta alkaen on sosiologiassa keskusteltu toimijuudesta. Toimijuus on 

yksi käsitteistä, joita ei ole yksinkertaista määritellä, koska se on moniulottei-

nen ja kontekstisidonnainen. Yleisesti on nähty toimijuuden sisältyvän yksilön 
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tai ryhmän toiminnan harjoittamiseen ja valintojen tekemiseen. Nämä valin-

nanmahdollisuudet perustuvat ihmisten odotuksille ja kokemuksille, jotka ovat 

ympäristön muokkaamia. (Hendricks & Russell Hatch 2009, 435–439.)  

 

Perinteisiä sosiaalipsykologisia ja sosiologisia vanhenemisteorioita on kriti-

soitu esimerkiksi siitä, että iäkkäitä ihmisiä ei nähdä tavoitteellisina toimijoina 

vaan kiinnitetään enimmäkseen huomiota ulkoiseen käyttäytymiseen ja sen 

muutoksiin. Nykypäivän käsitys toimijuudesta on monipuolisempi; toimijuutta 

voidaan tarkastella kuudella ulottuvuudella eli toimijuuden modaliteetilla: ha-

luamisella, osaamisella, tuntemisella, kykenemisellä, täytymisellä ja voimi-

sella. Jyrkämän mukaan haluaminen viittaa erilaisiin tavoitteisiin ja motivaatioi-

hin, osaaminen puolestaan erilaisiin elämänkulun varrella opittuihin taitoihin. 

Kykenemisellä tarkoitetaan ensisijaisesti fyysisiä, psyykkisiä ja kognitiivisia ky-

kyjä eli perinteistä toimintakykyä. Tunteminen viittaa tunteisiin ja arvostuksiin, 

voiminen ja täytyminen tilanteessa vallitseviin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. 

Toimijuuden modaliteetit ovat monin tavoin yhteydessä ikään, ajankohtaan 

sekä paikkaan tai tilaan. (Jyrkämä 2008, 195 ja Jyrkämä 2007, 196–199.)  

 

Ikääntyvä ihminen on omien voimavarojensa mukaisesti, osallistuja ja toimija, 

joka asettaa itse omat tavoitteensa, valikoi kiinnostuksen kohteensa ja toimin-

tatapansa sekä arvioi omaa toimintaansa. Ikääntyviä ei tule nähdä vain sosi-

aali- ja terveyspalveluiden tarvitsijoina ja käyttäjinä. (Jyrkämä 2013, 421–425.) 

 

Toimijuus ei ole samaa kuin aktiivisuus. Toimijuus rakentuu aina uudelleen 

ajassa, paikassa ja tilanteessa, eli on kontekstuaalinen elementti. Prosessina 

toimijuus on dynaaminen ja rakentuu vuorovaikutuksellisesti. Toimijuus toteu-

tuu suhteena ja suhteessa toisiin ihmisiin. Toimijuuden tutkimus suuntautuu 

toimintaan ja tämän toiminnan edellytyksiin ja seurauksiin. (Virkola 2014.) 
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Nivalan mukaan toimijuuden voi mieltää jakautuvan omassa elämässä ja sen 

valinnoissa ilmenevään persoonalliseen toimijuuteen sekä sen pohjalta kehit-

tyvään yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Yksilökohtainen, persoonallinen toimi-

juus näyttäytyy siten, että ihminen kykenee toteuttamaan elämässään itsel-

leen merkityksellisiä asioita omasta elämästään, valinnoistaan ja toiminnas-

taan päättämisen kautta. Yhteiskunnallinen toimijuus on omien oikeuksien tun-

temista, yhteiskunnan toimintamekanismien ja järjestelmien tuntemusta sekä 

vastuun ottamista toimistaan. (Nivala 2008, 313–314.) 

 

 

5 IKÄÄNTYVIEN IHMISTEN KOKEMA YKSINÄISYYS 

 

Yksinäisyyttä tutkitaan enemmän kuin ennen, mutta yksinäisyyden kokeminen 

ihmisten keskuudessa ei ole kuitenkaan tutkimusten mukaan lisääntynyt. (Kar-

vonen, Kauppinen & Ilmarinen 2010, 216–231.) Yksinäisyydellä on vaikutuksia 

ihmisten kokemaan hyvinvointiin, terveyteen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. 

Ennaltaehkäisemällä yksinäisyyttä, on mahdollista vähentää terveyspalvelujen 

käyttöä ja edistää tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Yleensäkin alhai-

nen koettu yksinäisyys kulkee käsi kädessä tasa-arvoisen yhteiskunnan ja kil-

pailukykyisen yhteiskuntamallin kanssa.  (Saari 2015, 89–96.) 

 

Suomessa elää 1 272 000 yli 65-vuotiasta, joista yksin asuvia on yli 350 000. 

(Maan terveysprofiili, 2017). Eliniän pidentyessä vanhuusiän yksin asuminen 

on yleistynyt ja yksin asuminen on yksinäisyydelle altistava elämäntapa. 

Ikääntyneet ihmiset kokevat yksinäisyyttä enemmän kuin työikäiset, ja yksin 

viettävät eniten aikaa 65 vuotta täyttäneet naiset. Tämä selittyy osittain nais-

ten miehiä korkeammalla keskimääräisellä eliniällä, joten leskeksi jääneitä, yk-

sin asuvia ikääntyneitä naisia on huomattavasti miehiä enemmän. 75 vuotta 
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täyttäneistä naisista leskiä on lähes 60 prosenttia ja miehistä noin 20 prosent-

tia. (Andersson & Saarikalle 2013, 40.) 

 

Yksinäisyyden kokemista on tutkittu Suomessa muun muassa osana FinSote-

tutkimusta sekä osana Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n Huomisen kyn-

nyksellä 2016–tutkimusta, jossa haastatteluun vastasi 1109 55–84-vuotiasta 

ihmistä. Yksinäisyyden kokemus on ikääntyneiden ihmisten esiintuoma huo-

lenaihe. Huomisen kynnyksellä -tutkimukseen osallistuneista eniten vastan-

neita huolettava asia oli taloudellinen niukkuus, ja seuraavaksi eniten yksinäi-

syys. Kolmanneksi eniten mainittu huolenaihe oli sosiaali- ja terveyspalvelui-

den heikko saatavuus. (Huomisen kynnyksellä 2017.) 

 

Yksinäisyyden kokemiseen liittyen, sosiaalisten suhteiden laatu on keskeistä, 

ja yksin asumisen, sosiaalisten kontaktien ja ryhmiin osallistumisen vähäisyy-

den on ikäihmisillä todettu olevan yhteydessä yksinäisyyteen. (Pynnönen 

2017, 83–85.) Sosiaaliset suhteet ovat tärkeässä roolissa henkisen ja fyysisen 

hyvinvoinnin kannalta koko eliniän ajan. Yksinäisyyden tunne on subjektiivi-

nen, eikä sillä ole yhteyttä toisten ihmisten kanssa vietetyn ajan määrään, 

vaan sosiaalisten suhteiden laatuun. (Hanifi 2015.) 

 

Hanna Uotilan (2011) väitöskirjassa Vanhuus ja yksinäisyys todetaan, että 

subjektiiviseen ja yksityiseen kokemukseen yksinäisyydestä vaikuttavat ympä-

röivän yhteiskunnan ja kulttuurin näkemykset ja merkityksenannot. Yksinäi-

syys on monimerkityksellinen ja erilaiset kontekstit tuovat siihen erilaisia tul-

kintoja. Iäkkäiden ihmisten omassa puheessa ja kirjoituksissa samoin kuin leh-

titeksteissä yksinäisyyteen on liitetty monia kielteisiä asioita, kuten ulkopuoli-

suuden kokemusta sekä tapahtumaköyhyyttä. Tyytymättömyys omiin ole-

massa oleviin sosiaalisiin suhteisiin lisää yksinäisyyden kokemista negatiivi-

sena asiana. Yksinäinen ihminen saattaa kokea olevansa turha, tarpeeton ja 
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arvoton lähiyhteisössään tai laajemmin yhteiskunnassa. Toimintakyvyn heik-

keneminen, sosiaalisen verkoston kapeutuminen ja koetun turvallisuuden tun-

teen heikkeneminen lisäävät yksinäisyyden kokemusta. Myös myönteiset mer-

kitykset yksinäisyyteen liittyen ovat mahdollisia. Positiivinen yksinäisyys on 

voimakkaasti yhteydessä omavalintaisuuteen. (Uotila 2011, 8–10, 69–72.) Uo-

tila toteaa vielä, että iäkkäiden miesten tavoittaminen yksinäisyysteeman yh-

teydessä naisiin verrattuna näyttää olevan hankalampaa ja siten tutkimuk-

sessa naisten puhe saa suuremman painon. (Uotila 2011, 69–72 ja 73–79.) 

 

Yksinolon lisääntyminen saattaa altistaa jotkut väestöryhmät yksinäisyydelle ja 

sen myötä myös sosiaalisen tuen puutteelle, jolloin voidaan puhua sitovan so-

siaalisen pääoman laskusuuntauksesta näiden ryhmien kohdalla. Tutkimuk-

sissa on osoitettu, että yksin asuminen ja yksinäisyys vaikuttavat elinajan laa-

tuun ja pituuteen heikentävästi. Ilmiö on tunnettu myös globaalisti. (esim. Lim 

2015, Anderssen-Ramberg 2013).  

 

Yksinäisyys on erityisesti suurten kaupunkien ja toisaalta eristäytyneiden 

haja-asutusalueiden ongelma. Karvonen, Kauppinen & Ilmarinen tutkivat 

asuinpaikkojen hyvinvointieroja vuosien 2004, 2006 ja 2009 aineistojen perus-

teella ja totesivat yksinäisyyden olevan harvinaisinta maaseudulla ja yleisintä 

keskustassa asuvilla, eikä tämä yhteys ollut juuri muuttunut, kun iän, sukupuo-

len ja koulutuksen erot otettiin huomioon. (Karvonen ym. 2010, 216–231.) 

Yleisin syy vanhusten yksin asumiseen on leskeys. Seuraavaksi yleisimpiä 

syitä ovat naimattomuus tai avioero. Ikääntyneen ihmisen yksin asumisen syy 

voi olla myös puolison muuttaminen hoitolaitokseen. (Jaako 2012). 

 

Terveydentilan ja yksinäisyyden sekä avun puutteen yhteys on melko suoravii-

vainen – mitä heikompi terveydentila, sitä enemmän yksinäisiä ja epävirallisen 
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avun puutetta. Sosiaalisen eristäytyneisyyden terveysriskit ovat samassa suu-

ruusluokassa kuin tupakoinnin – ja kolme kertaa suuremmat kuin ylipainon. 

Yksinäiset käyttävätkin sosiaali- ja terveyspalveluita huomattavasti enemmän 

kuin muut ikäisensä. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen 

(myöhemmin ATH) mukaan kroonisesti yksinäisten elinajanodote on muita 

vertailuryhmiä heikompi ja alttius erityisesti infektioille, sydänsairauksille ja 

masennukselle muita vahvempi. (Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelutut-

kimus 2016.) 

 

ATH-tutkimusten (n = 28 510) 2012–2014 mukaan, usein tai jatkuvasti yksinäi-

siksi itsensä koki 12 prosenttia. Yksinäisyys oli hieman yleisempää naisilla (13 

%) kuin miehillä (11 %). Jopa neljännes naisista, joilla oli melko huono tai 

huono terveydentila, koki itsensä yksinäisiksi, miehistä viidennes. Tutkimus-

joukkona ovat olleet 65 vuotta täyttäneet suomalaiset. (Ilomäki, Saares, 

Rinne, Shemeikka 2015, 31–39.) FinSote-tutkimuksen 2018 mukaan vastaa-

jista (n = 25 941), itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi koki 8,4 %. 

Ikäryhmittäin tulos jakautui siten, että 20–54-vuotiaista 9,8 %, 55–74-vuotiaista 

5,7 % ja yli 75-vuotiaista 9,1 % tunsi itsensä melko usein tai jatkuvasti yksi-

näiseksi. (Pentala-Nikulainen ym. 2018.) 

 

 

6 AKTIIVISENA IKÄÄNTYMISEN ARVIOINTIMENETELMIÄ 

 

Suomessa on tutkittu aktiivisena ikääntymistä 2000-luvulla aktiivisesti. Tutki-

musmenetelminä on käytetty monipuolisesti, kvantitatiivisia, kvalitatiivisia että 

mixed methods –lähestymistapoja. Esimerkiksi erilaisia seurantatutkimuksia, 

joissa on selvitetty toteutunutta aktiivisuutta, seuraamalla tutkittavien liikku-
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mista tai liikuntasuoritteita, on käytetty paljon. Teknologian kehittyessä yksilöl-

lisesti fysiologista aktiivisuutta mittaavat menetelmät ovat yleistyneet. Erilaiset 

mittaukset ja analyysit, kuten toimintakyvyn, kestävyyden, fyysisten ominai-

suuksien havainnointi ja myös näytteiden mittaaminen ovat tutkimusmenetel-

minä käytettyjä. Kyselyitä ja haastattelumenetelmiä, kuten appreciative in-

quiry, arvostavaa haastattelua sekä narratiivisia menetelmiä, sovelletaan tut-

kittaessa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä, kuten aktiivisena ikääntymistä. (Bry-

man 2012.) 

 

Vanhenemisen mittaus- ja arviointimenetelmiä on useita, ja ne kehittyvät jat-

kuvasti. Fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen on erilaisia laitteita, kuten UKK-

instituutin käyttämä liikemittari, joka mittaa liikkumista ja paikallaan oloa (UKK-

instituutin toimintastrategia 2019), askelmittarit, sykemittarit, kuten palautu-

mista ja aktiivisuutta sydämen sykevaihteluiden avulla mittaava Firstbeat-ana-

lysointi, joka on ympärivuorokautinen mittaus. Suorituskykymittauksia käyte-

tään myös ikääntyneiden tutkimuksissa, kuten esimerkiksi kahden kilometrin 

tai kuuden minuutin kävelytestit. Liikkuvuusanturimittauksia on käytetty muun 

muassa FINRISKI 2012 ja Terveys 2011 -hankkeissa. (Borodulin 2014.)  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää TOIMIA-tietokantaa, jossa on koo-

tusti toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin tueksi kansallisen asiantuntijaver-

koston valmistelemia suosituksia ja arviointeja suosituksiin liittyvistä mitta-

reista. TOIMIA-tietokannassa ikääntyvien toimintakyvyn mittaamisen on esi-

telty muun muassa Elderly Mobility Scale, EMS, joka on tarkoitettu liikkumisen 

arviointiin raihnaisilla ikääntyneillä. Mittarissa on seitsemän tehtävää: selinma-

kuulta istumaan nousu, istumasta selinmakuulle meno, istumasta seisomaan 

nousu, seisominen, kävely, kurkottaminen eteen käsivarsi ojennettuna ja 6 

metrin kävelytesti. (Peurala & Paltamaa 2011.)  
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Työikäisten ja ikääntyneiden terveydentilan seurantaan on käytettävissä Euro-

HIS-8-elämänlaatumittari, joka perustuu WHOQOL-BREF-mittariin. Tutkittavat 

elementit ovat: fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja 

elinympäristö. WHOQOL-BREF-mittarin kysymyksistä (26 kpl) valikoitui kah-

deksan kysymystä; Aiheet ovat yleinen elämänlaatu ja terveydentila, elinvoi-

maisuus, itsetunto, suhteet muihin ihmisiin, koti ja taloudellinen tilanne. (Korpi-

lahti 2013.)  

 

FSQfin on työikäisten ja ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista toi-

mintakykyä ja niissä tapahtuvaa muutosta mittaava mittari. FSQfin-mittauk-

sessa selvitetään haastattelun ja kyselylomakkeen avulla päivittäisiä perustoi-

mintoja, kuten välineelliset päivittäiset toiminnot, psykologiset toiminnot, 

työssä selviytyminen, sosiaaliset toiminnot ja vuorovaikutuksen laatu. (Palta-

maa 2013.)  

 

Ikääntyneiden toimijuutta ja toimintakykyä omassa ympäristössään on 60-lu-

vulta lähtien arvioitu IADL-asteikon avulla. Mittari on kehitetty kartoittamaan 

alun perin iäkkäiden ihmisten päivittäisen elämän välinetoimintoihin liittyvää 

toimintakykyä, kuten talouden hoitoa, asiointia, puhelimen käyttöä sekä lääk-

keiden otosta tai raha-asioista suoriutumista. Asteikon tarkoituksena on ohjata 

löytämään sopivin asuinympäristö ikääntyneelle ihmiselle. IADL- asteikon 

taustalla on käsitys, että ihmisen käyttäytyminen rakentuu hierarkkisesti al-

kaen elämän säilyttämiseen tähtäävistä toiminnoista, päätyen peräkkäisten 

monimutkaisempien toimintojen kautta sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

(Lawton & Broady 1969 ja Autio 2011.)  

 

UJACAS on määrällinen mittari, jolla tutkitaan aktiivisena vanhenemista 

ikääntyessä. (Gerontologian tutkimuskeskus 2018). UJACAS-mittarin 

vahvuuksiin kuuluu vastaajalähtöisyys. Osallistujilta saatua palautetta on 
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tarkasti hyödynnetty mittaria kehitellessä. Rantasen johtaman tutkimusryhmän 

mukaan käyttäjien osallistamisella ikääntymistutkimuksessa on seuraavia 

etuja; Ensinnäkin ikääntyvien ihmisten tulisi voida vaikuttaa heitä koskevaan 

tutkimukseen, ja  toisekseen relevanttien tutkimustulosten tuottaminen 

ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnista on todennäköisempää, jos he ovat itse 

päässeet vaikuttamaan siihen, mitä ja kuinka asiaa tutkitaan. Muut vahvuudet 

ovat aktiivisena vanhenemisen määritelmän ja mittariosioiden käsitteellinen 

analyysi, joka edelsi mittariluonnosta, ja aktiivisena vanhenemisen 

määritteleminen myös yksilötasolla, joka oli pohjana mittarin kehittämiselle. 

(Rantanen ym. 2018.) 

 

UJACAS-mittaria voidaan käyttää ikääntyvien ihmisten tutkimuksessa ja 

käytännön työssä. Se mittaa yksilön pyrkimystä aktiivisuuteen keskeisillä 

elämän osa-alueilla. Mittari kuvaa ikääntyvien ihmisten aloitteellista toimintaa. 

Vanhenemistutkimuksessa UJACAS tuottaa tietoa vanhenemisesta 

positiivisesta näkökulmasta. Sitä voidaan hyödyntää myös, kun arvioidaan 

aktiivisena vanhenemista edistävien interventioiden vaikuttavuutta. (Rantanen 

ym. 2018.) 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa Jämsän seutukunnan 

ikääntyvien ihmisten koetusta hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta. Opinnäytetyön 

tavoitteena on tutkia Jämsän seutukunnan ikääntyvien ihmisten koettua aktiivi-

sena ikääntymistä selvittämällä heidän toimintaansa ja toimintamahdollisuuk-

siaan erilaisten arkielämään liittyvien asioiden suhteen.  
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Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Jämsän Muistiyhdistyksen 

toiminnassa, tulevassa hankesuunnitelmassa ja -hakemuksessa ja siten edes-

auttaa ikääntyvien ihmisten aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä.  

 

Tutkimuskysymyksiä ovat:  

• Mitä on aktiivisena ikääntyminen Jämsän seutukunnalla?  

o Miten ikääntyvien tavoitteet, toimintakyky, autonomia ja aktiivi-

suus toteutuvat UJACAS-mittarin mukaan? 

o Onko koetulla hyvinvoinnilla ja aktiivisuudella yhteyttä? 

o Onko koetulla yksinäisyydellä yhteys ikääntyvien ihmisten aktiivi-

sena vanhenemiseen? 

 

 

8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyö on kuvaileva analyysi ja pyrkii vastaamaan muun muassa kysy-

myksiin 'mitä', 'minkälainen' tai 'kuinka paljon'. Kuvailevan analyysin tarkoituk-

sena on kuvata, minkälainen tutkimuksen kohteen ilmiö on tai kuinka yleisestä 

ilmiöstä on kyse. Havaintojen laatu, luotettavuus ja tarkkuus sekä yleistettä-

vyys ovat tärkeitä arviointiperusteita kuvailevassa tutkimuksessa. (Bryman 

2012, 142 ja 203–207.)  
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8.1 Tutkimuksen osallistujat 

 

Opinnäytteen kohderyhmää olivat ikääntyvät, Jämsän seutukunnan eli Jäm-

sän ja Kuhmoisten kunnan alueilla asuvat ihmiset. Ikääntyneellä ihmisellä tar-

koitetaan yleisesti vanhuuseläkeiän, eli 65 vuotta ylittäneitä. (Vanhuspalvelu-

laki, 980/2012 3 §.) Tässä tutkimuksessa kartoitettiin myös alle 65-vuotiaiden 

kokemusta ikääntymisestään, koska toimeksiantaja tuottaa aivoterveyttä ja hy-

vinvointia edistävää toimintaa ja palveluja myös työikäisille.  

 

Opinnäytteen kohdealue oli Jämsän seutukunta, eli Jämsä ja Kuhmoinen. Tä-

män tutkimuksen perusjoukko oli ikääntyvät Jämsän seutulaiset. Vastaajien 

saamiseksi käytettiin monipuolisia kanavia, määrällisesti ja laadullisesti katta-

van joukon vastaajien tavoittamiseksi. (Vilpas 2017, 9–11). Vastaaminen oli 

aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Vastaajia rekrytoitiin Jämsän Muistiyhdis-

tyksen toteuttamilla luento- ja vierailukäynneillä, kuten toiminnallisen aivoter-

veyden edistämisen ohjausiltapäivissä, joihin osallistuvat ihmiset olivat ko-

koontuneet jonkin ryhmän tai kerhon tapaamiseen. Vastaajia orientoitiin kerto-

malla aluksi opiskeltavasta alasta sekä tutkittavasta aihealueesta. Heitä moti-

voitiin osallistumaan kertomalla saatekirjeessä sekä suullisesti tutkimuksen 

taustasta ja merkityksestä, että Jyväskylässä ja Muuramessa on vasta ikään 

toteutettu samaa mittaria ja että tämän tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntä-

mään Jämsän Muistiyhdistyksen toimintaa kehittäessä.  

 

Tapahtumissa paikalla oleville ihmisille jaettiin saatekirje (liite 1), taustatietoky-

symyslomake (liite 2) sekä UJACAS-lomakkeet ja kynät, ja annettiin mahdolli-

suus kyselylomakkeen täyttämiseen paikan päällä, tuoda tai lähettää myö-

hemmin postitse Jämsän Muistiyhdistyksen toimistolle tai jättää lomake täyttä-
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mättä ja palauttaa tyhjänä. Kyselylomakkeita ja palautuslaatikko jätettiin Jäm-

sän pääkirjastoon, Jämsän seurakuntatila Kustaankotoon ja Jämsän Muistiyh-

distyksen toimistolle.  

 

Kyselylomakkeet tuli täyttää itse eli vastaajien tarvitsi kyetä ilmaisemaan itse-

ään valitsemalla omaa tilannetta kuvaavan vastausvaihtoehdon. Vastaajille ei 

määritelty ala- tai yläikärajaa, koska arvioitiin, että mittarin laajuus ja tarvittava 

vastausaika, noin kymmenestä kahteenkymmeneen minuuttia, vahvistaa vas-

taajan kiinnostuksen ja kosketuspinnan aiheeseen. Myös alle 65-vuotiaiden 

vastaukset olivat arvokkaita, koska haluttiin selvittää myös eläkeikää lähesty-

vien kokemusta. Perusjoukon kokoa oli mahdoton määrittää juuri tämän ikära-

jattomuuden vuoksi. 

 

Kyselylomakkeita tulostettiin yhteensä kaksisataa kappaletta. 107 lomaketta 

palautui täytettynä, lisäksi yhdeksän lomaketta vajaasti täytettynä, jolloin niitä 

ei otettu mukaan analyysiin, sekä kuusi tyhjää lomaketta. Vastaukset paperilo-

makkeista syötettiin Webropoliin, jonne oli luotu kysely sisällöllisesti täysin sa-

manlaisena, kuin paperilomakkeissa. Webropol-linkkiä levitettiin toimistolla 

sekä internetissä Jämsän Muistiyhdistyksen verkkosivuilla ja Facebookin ryh-

missä; Jämsän tapahtumat, Halli, Kuhmoinen sekä Uusi Länkipohja. Länki-

pohjan ryhmässä ilmoitus ei päätynyt ryhmän sivuille näkyviin, ja valitettavasti 

Länkipohjan alueelta ei saatu vastauksia lainkaan. Linkki kyselyyn lähetettiin 

sähköpostitse useille Jämsän Muistiyhdistyksen yhteistyökumppaneille ja pai-

kallisille toimijoille. Webropolissa kysely oli avattu 282 kertaa, vastaaminen oli 

aloitettu 74 kertaa ja 45 kertaa vastaaminen oli suoritettu loppuun saakka.  

 

Taustatietokysymykset olivat erillisellä lomakkeella. Siinä kysyttiin taustamuut-

tujia, joita olivat vastaajien ikäryhmä, sukupuoli, asuinpaikkakunta ja asumis-

muoto, eli asuuko vastaaja yksin vai puolison tai muiden ihmisten kanssa, 
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sekä oliko asunto taajama- vai haja-asutusalueella. Vuonna 2018 Jämsän 

asukkaista asui 74,3 % taajamissa ja 25,7 % taajama-alueiden ulkopuolella. 

(Keski-Suomi 2021).  

 

Monipuolisilla vastaajien tavoittamisen keinoilla pyrittiin tietoisesti välttämään 

vastaajien profiloitumista muistisairaisiin tai heidän läheisikseen. Jotta tutki-

muksessa saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina, on tutkimusaineiston ol-

tava riittävän suuri ja edustava. Vastaajien määrä (n = 152), osoittaa onnistu-

mista tässä asiassa. (Vilpas 2017, 10.) 

 

8.2 Menetelmät 

 

Määrällisessä tutkimuksessa kyselytutkimus on yleisesti käytetty menetelmä. 

Kvantitatiivisella tutkimusotteella tavoitellaan etupäässä yleiskäsityksiä. Mene-

telmä soveltuu hyvin tutkimuksiin, joissa testataan jonkun teorian tai hypotee-

sin paikkansa pitävyyttä. Kyselytutkimukset soveltuvat menetelmänä yhteis-

kunnallisten ilmiöiden, näkemyksien ja asenteisiin liittyvien asioiden tutkimi-

seen. (Bryman 2012, 614–626.) 

 

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien omaa arvioita heidän aktiivisuudestaan ja 

hyvinvoinnistaan: ”kuinka hyvinvoivaa elämänne on asteikolla 0–10” (n = 151) 

ja ”kuinka aktiivista elämänne on asteikolla 0–10” (n = 152). Vastausvaihto-

ehto ympyröitiin janalta paperilomakkeissa ja Webropolissa valittiin sopiva 

kohta janalla, jossa nolla tarkoitti ei lainkaan hyvinvoivaa ja kymmenen erittäin 

hyvinvoivaa. Vastaajien määrä tässä kysymyksessä oli 152. 
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Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös vastaajien kokeman yksinäisyyden 

useutta. TOIMIA-tietokannassa on koetun yksinäisyyden mittaamisesta to-

dettu, että itsearviointiin perustuva yksinäisyyskysymys soveltuu hyvin käytet-

täväksi väestöä koskevissa tutkimuksissa, joissa tiedonkeruu perustuu kyse-

lyihin tai haastatteluihin. Soveltuvuus on parempaa kyselyissä kuin haastatte-

luissa. Kysymyksellä saadaan tietoa yksinäisyydestä yksiulotteisena ilmiönä, 

myös kuinka yleistä yksinäisyys on. Mittaamisen haasteellisuutta lisää yksinäi-

syyden kokemuksen subjektiivisuus ja tilannesidonnaisuus. (Tiikkainen 2011.)  

 

Kyselyn taustatietokysymyksissä kysyttiin vastaajien subjektiivista kokemusta 

omasta yksinäisyydestään, tarkemmin yksinäisyyden kokemuksen useudesta. 

Kohdassa ei määritelty yksinäisyyttä tai annettu sille selitystä, vaan lähestyttiin 

ilmiötä ilman etukäteisoletusta sen merkityksistä tai sisällöistä. Kysymys oli 

muotoiltu: ”Kuinka usein tunnette itsenne yksinäiseksi?”, ja neljä vastausvaih-

toehtoa olivat allekkain, ohjeena oli valita yksi vaihtoehto rasti ruutuun-merkit-

semällä: ei koskaan, harvoin, usein tai lähes aina. (Tiikkainen 2011.) 

 

UJACAS-mittarin avulla saatiin selvitettyä vastaajien aktiivisuutta arkielä-

mänsä asioissa viisiportaisen Likert-asteikon antamien pisteiden mukaan. Mit-

tarissa oli seitsemäntoista erilaista osa-aluetta, joiden avulla pyrittiin selvittä-

mään ikääntyvien ihmisten halua toimintoihin ja aktiviteetteihin. Näitä on esi-

merkiksi erilaiset kädentaidot ja askareet, liikunta ja ulkoilu, vuorovaikutus 

muiden ihmisten kanssa ja osallistuminen yhteisön ja yhteiskunnan toimintoi-

hin. Toiminnot ovat mittarissa:  

 

1. Käsityöt, nikkarointi tai muiden kädentaitojen harrastaminen 

2. Maalaaminen, musisointi, kirjoittaminen tai muun taiteen harrastaminen 

3. Erilaisiin tapahtumiin tai opinto- ja yhdistystoimintaan osallistuminen 
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4. Ulkoileminen luonnossa 

5. Kuntoilu 

6. Älyn ja muistin tietoinen harjoittaminen 

7. Tietokoneen tai tabletin käyttö 

8. Läheisten tai muiden ihmisten auttaminen tai tukeminen 

9. Ihmissuhteiden ylläpitäminen 

10. Uusiin ihmisiin tutustuminen 

11. Vastuun ottaminen asioiden eteenpäinviemisestä omassa elämässä 

12. Vastuun ottaminen yhteiskunnallisten tai yhteisöllisten asioiden 
edistämiseksi 

13. Asioiden tekeminen, jotta päivistä tulisi mahdollisimman mielenkiintoisia 
ja ilahduttavia 

14. Kodin viihtyisyyden parantaminen ja ylläpitäminen 

15. Ulkoisesta olemuksesta huolehtiminen 

16. Taloudellisen tilanteen tasapainosta huolehtiminen 

17. Asioiden tekeminen vakaumuksen tai maailmankatsomuksen eteen 

(Rantanen ym. 2018.) 

 

Näissä 17 osa-alueissa oli neljä arvioitavaa näkökulmaa, kysymystyypit olivat 

seuraavat: 

 

• Tavoitteet, eli halu toimintaan: ”Vastatkaa, kuinka kovasti olette 

halunneet tehdä kysyttyä asiaa viimeksi kuluneen neljän viikon aikana.” 

• Toimintakyky, eli kyky toimintaan: ”Vastatkaa oletteko tai olisitteko 

pystynyt tekemään kysyttyä asiaa viimeksi kuluneen neljän viikon 

aikana terveytenne ja toimintakykynne puolesta ja missä määrin olette 

kokenut vaikeuksia toiminnan suorittamisessa.” 
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• Autonomia, eli mahdollisuus toimintaan: ”Vastatkaa millaisiksi olette 

kokenut mahdollisuutenne tehdä kysyttyä asiaa viimeksi kuluneen 

neljän viikon aikana kun ajattelette elämäänne kokonaisuutena.” 

• Aktiivisuus, eli toiminnan useus tai määrä: ”Vastatkaa kuinka usein tai 

missä määrin olette tehnyt kysyttyä asiaa viimeksi kuluneen neljän 

viikon aikana.”  

(Rantanen ym. 2018.) 

 

Kaikissa osa-alueissa tarkastelujakso oli edellisen neljän viikon ajalta. Mittaria 

koekäytettiin Jämsän seudulla kaksi kertaa ennen tutkimuksen aloittamista. 

Alkuperäistä UJACAS-mittarin kaavaketta täydennettiin taustatietokysymyksin 

(liite 1) ja saatteella (liite 2), sekä paperilomakkeena että Webropol-kyselyssä. 

Webropol-kysely tehtiin muutoin täysin samansisältöiseksi, kuin alkuperäinen 

UJACAS-mittari on. Webropolin tuloksia kootusti liitteenä 3. 

 

8.3 Tutkimusaineiston analyysi  

 

UJACAS-mittarissa vastausvaihtoehdot oli muotoiltu siten, että ne sopivat 

kuhunkin kysymykseen ja numeroitu nollasta (esimerkiksi vähiten aktiivinen) 

neljään (esimerkiksi kaikkein aktiivisin). Tulos saatiin laskemalla vastausten 

pisteet yhteen. Jokaisen neljän osa-alueen pisteet olivat vähintään 0 ja 

enintään 68 pistettä ja nämä yhteenlaskemalla saatiin kokonaispistemäärä, 

joka oli vähintään 0 ja enintään 272. Kullakin osa-alueella sai olla korkeintaan 

kaksi puuttuvaa vastausta ja koko mittarista voi puuttua korkeintaan 

kahdeksan vastausta. Jos vastauksessa oli puuttuvia tietoja, mittarin 

pistemäärä korjattiin vertailukelpoiseksi seuraavan kaavan mukaan: 

(summa/vastausten lukumäärä)*kysymysten lukumäärä. UJACAS:n pisteet on 

validoitu vertaamalla niitä muihin aktiivisuuden ja hyvinvoinnin mittareihin sekä 
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toimintaterapeutin arvioon. Validiteetti ja reliabiliteetti olivat hyviä. 

Osioanalyysin avulla tutkijatyöryhmä osoitti, että UJACAS-mittarin antama 

kokonaispistemäärä kuvaa aktiivisena vanhenemista tiivistetyssä muodossa. 

Rantasen työryhmän mukaan alustavat analyysit viittaavat siihen, että 

aktiivisena vanheneminen on suotuisaa hyvinvoinnin kannalta. (Rantanen ym. 

2018.) 

 

Tutkimuksen aineisto tallennettiin Wepropol-kyselyohjelmaan, josta se 

siirrettiin tilastointiohjelmaan. Aineistoon ei tallentunut vastaajien 

tunnistetietoja, koska tutkimukseen osallistuttiin nimettömänä. Aineiston 

analyysissa käytettiin Excel-taulukointia, Webropolin analysointi-työkaluja 

sekä SPSS 25-ohjelmaa. Analyysivaiheessa aineistosta muodostettiin 

kuvailevia tilastoja ja tuloksia kuvattiin prosentteina, keskiarvoina ja 

keskihajontoina. Luokiteltujen muuttujien välisiä yhteyksiä pyrittiin 

selvittämään ristiintaulukoinnilla. Pearsonin korrelaatiokertoimella testattiin  

taustamuuttujien ja tavoitteiden, toimintakyvyn, autonomian ja aktiivisuuden 

välistä riippuvuutta. (Bryman 2012, 341–344 & 710.) Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokerroin eli r, joka voi olla –1,0:stä, merkitsee täydellistä negatiivista 

korrelaatiota, arvoon 1,0 joka merkitsee täydellistä positiivista korrelaatiota. 

Nolla tarkoittaisi, ettei muuttujien välillä ole lainkaan korrelaatiota. Korrelaatio-

kerroin r osoittaa kahden arvojoukon välisen lineaarisen riippuvuuden määrän. 

(Bryman 2012, 370.) 

 

9 TULOKSET 

 

Tutkimukseen vastasi 152 ihmistä, taustamuuttujat on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Vastaajien taustatiedot 

Taustamuuttujat   n % 

    

Sukupuoli (n = 152) Mies 35 23,03 

 Nainen 117 76,97 

 En halua kertoa  0 0 

    

Ikäryhmä (n = 152) alle 65-vuotias 37 24,34 

 65–74-vuotias 61 41,13 

 75–84-vuotias 46 30,26 

 85 vuotta täyttänyt 8 5,27 

 En halua kertoa 0 0 

    

Asuminen (n = 151) Taajamassa 111 73,51 

 Taajama-alueen ulkopuolella 40 26,49 

    

Asuinalue (n = 152) Halli 27 17,76 

 Jämsä 62 40,79 

 Jämsänkoski 30 19,74 

 Kuhmoinen 28 18,42 

 Jokin muu 5 3,29 

    

Asumismuoto (n = 152) Yksin 62 40,79 

 Puolison kanssa 86 56,58 

 lasten tai lastenlasten kanssa 3 1,97 

 Sisarusten tai muiden ihmisten kanssa 1 0,66 

 

Taulukosta 2 näkyy muun muassa tutkimukseen osallistuneiden asuinalueet. 

Kohtaan jokin muu, oli selvennetty asuinalueen olevan Kuorevesi ja Padas-

joki. Koska nämä alueet ovat Jämsän seutukunnan välittömässä yhteydessä, 

ja koska vastaajia ei ollut muualta tuon enempää, huomioitiin vastaukset mu-

kaan tilastoihin.  
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9.1 Aktiivisena vanheneminen 

 

9.1.2 Aktiivisena vanhenemisen mittarin (UJACAS) tulokset 

 

Tutkiessa Jämsän seutukunnan ikääntyvien ihmisten aktiivisuutta UJACAS-

mittaria käyttäen, saatiin kokonaispistemäärän keskiarvoksi 202,68. Pisteiden 

vaihteluväli oli 95–259. Keskihajonta oli 30,18 pistettä. 

 

Taulukko 3. UJACAS-mittarin pisteet ikäryhmittäin 

Alle 65-vuotiaat 

(n = 37) 

Tavoitteet Toimintakyky Autonomia Aktiivisuus Kokonaispisteet 

Keskiarvo 45,95 60,14 53,70 41,73 201,51 

Mediaani 47,00 61,00 55,00 43,00 207,00 

Keskihajonta 7,64 7,31 10,56 9,71 28,82 

65 - 74-vuotiaat 

(n = 61) 

Tavoitteet Toimintakyky Autonomia Aktiivisuus Kokonaispisteet 

Keskiarvo 47,84 60,75 54,80 47,28 210,67 

Mediaani 49,00 62,00 56,00 47,00 214,00 

Keskihajonta 8,69 6,93 9,58 8,49 30,12 

75 - 84-vuotiaat 

(n = 46) 

Tavoitteet Toimintakyky Autonomia Aktiivisuus Kokonaispisteet 

Keskiarvo 43,48 58,26 51,74 44,26 197,74 

Mediaani 44,50 59,00 52,50 45,00 201,50 

Keskihajonta 9,06 6,36 8,65 9,21 28,69 

85 vuotta täyttä-

neet (n = 8) 

Tavoitteet Toimintakyky Autonomia Aktiivisuus Kokonaispisteet 

Keskiarvo 40,50 51,13 44,63 39,25 175,50 

Mediaani 40,50 50,00 46,50 37,00 171,00 

Keskihajonta 7,13 8,10 9,59 10,02 27,27 
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Eri ikäryhmien UJACAS-mittarin kokonaispisteet osoittivat, että alle 65-vuotiai-

den saamat pisteet, 201,51 olivat alhaisemmat kuin 65–74-vuotiaiden, 210,67. 

Kokonaispisteet laskivat vanhemmissa ikäryhmissä, ollen 75–84-vuotiailla 

197,74 ja 85 vuotta täyttäneillä 175,50 pistettä.  

 

Taulukko 4. Pearsonin korrelaatiokertoimet: halu toimintaan ja aktiviteetteihin, toimin-

takyky, mahdollisuudet ja toiminnan useus 

Pearsonin korrelaatiokerroin: halu toimintaan ja aktiviteetteihin, toiminta-

kyky, mahdollisuudet ja toiminnan useus, n = 152 

Halu toimintaan/ toimintakyky r= 0,615 p < 0,001 

Halu toimintaan/ mahdollisuudet r= 0,851 p < 0,001 

Halu toimintaan/ toiminnan useus r= 0,885 p < 0,001 

Toimintakyky/ mahdollisuudet r= 0,723 p < 0,001 

Toimintakyky/ toiminnan useus r= 0,456 p < 0,001 

Mahdollisuudet/ toiminnan useus r= 0,865 p < 0,001 

 

Taulukkoon 4 koottiin Pearsonin korrelaatiokertoimien tulokset UJACAS-mitta-

rin neljän eri osa-alueen keskinäisten riippuvuuksien tarkastelua varten. Tulok-

sissa näkyi merkitsevä positiivinen riippuvuus osa-alueiden kesken. Erityisesti 

vahva riippuvuus esiintyi motivaation eli halun toimintaan, toimintamahdolli-

suuksien ja toiminnan useuden välillä. Toimintakyky ei korreloinut muiden osa-

alueiden suhteen yhtä suuresti, vaikka se tuotti eniten pisteitä muihin osa-alu-

eisiin nähden ikääntyvien ihmisten arvioidessa aktiivisuuden osa-alueitaan. 
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9.1.3 Aktiivisuuden oma arvio 

 

Vastaajien (n = 152) oma arvio aktiivisuudestaan tuotti asteikolla 0–10, pistei-

den keskiarvoksi 7,64. Vaihteluväli oli 2–10 ja keskihajonta 1,71. Kuviossa 3 

on kuvattu eri ikäryhmien omaa arviota aktiivisuudestaan.  

 

 

Kuvio 3. Aktiivisuuden oma-arvio 

 

Tässä tutkimuksessa saatiin tuloksia, joiden mukaan ikääntyvien ihmisten ko-

keman, ja itsearvioiman aktiivisuuden ja hyvinvoinnin sekä tavoitteiden, toi-

mintakyvyn, autonomian ja aktiivisuuden välillä on merkitsevä positiivinen kor-

relaatio. Yksinäisyyden kokemisella on negatiivinen korrelaatio erityisesti ta-

voitteisiin ja autonomiaan. Tulosten luotettavuutta kuvaa p-arvo, kaksisuuntai-

nen p < .001 kaikissa taulukossa 5 esitellyissä tuloksissa. 
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Taulukko 5. Pearsonin korrelaatiokertoimet: UJACAS:n tulokset ja validointimuuttujat 

 
Tavoitteet Toimintakyky Autonomia Aktiivisuus Kokonais-

pisteet 
 

r r r r r 

Aktiivisuuden oma-

arvio 

0,544 0,454 0,462 0,475 0,561 

Hyvinvoinnin oma-

arvio 

0,500 0,543 0,550 0,526 0,614 

Yksinäisyyden ko-

kemisen useus 

-0,266 -0,446 -0,417 -0,325 -0,418 

 

 

9.2 Ikääntyvien ihmisten halu toimintaan ja aktiviteetteihin  

 

UJACAS-mittarin neljästä osa-alueesta ensimmäinen, ”tavoitteet”, eli halu toi-

mintaan ja aktiviteetteihin, tuotti keskimäärin 45,67 pistettä. Pisteiden vaihtelu-

väli oli 14–66. Keskihajonta oli 8,69 pistettä.  

 

Kuviosta 4 näkyy miesten ja naisten vastaukset motivaatiota ja tavoitteita kos-

kevalla osa-alueella eli kuinka paljon he kokivat halua toimintoihin ja aktiviteet-

teihin. Pisteissä nolla tarkoitti vähiten ja neljä eniten motivoitumista. 
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Kuvio 4. Tavoitteet 

 

9.3 Ikääntyvien ihmisten koettu toimintakyky 

 

2,54

3,34

2,74

2,80
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2,31
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2,82
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3,05

2,56

1,92

2,40

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Olen halunnut tehdä asioita vakaumukseni tai
maailmankatsomukseni eteen

Olen halunnut huolehtia taloudellisen tilanteeni
tasapainosta

Olen halunnut huolehtia ulkoisen olemukseni
siisteydestä

Olen halunnut parantaa tai ylläpitää kotini
viihtyisyyttä

Olen halunnut tehdä asioita, jotta päivistäni tulisi
mielenkiintoisia ja ilahduttavia

Olen halunnut ottaa vastuuta edistääkseni
yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä asioita

Olen halunnut ottaa vastuuta asioiden
eteenpäinviemisestä omassa elämässäni

Olen halunnut tekemään asioita tutustuakseni
uusiin ihmisiin

Olen halunnut tehdä asioita ylläpitääkseni
ihmissuhteita

Olen halunnut auttaa tai tukea läheisiä tai muita
ihmisiä

Olen halunnut käyttää tietokonetta tai tablettia

Olen halunnut tietoisesti harjoittaa älyä tai muistia

Olen halunnut kuntoilla

Olen halunnut ulkoilla luonnossa

Olen halunnut osallistua erilaisiin tapahtumiin tai
opinto- tai yhdistystoimintaan

Olen halunnut maalata, musisoida, kirjoittaa tai
harrastaa muuta taidetta

Olen halunnut tehdä käsitöitä, nikkaroida tai
harrastaa muita käden taitoja

Tavoitteet eli halu toimintaan ja aktiviteetteihin

Naiset Miehet
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Toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä jokapäiväisen elämän toimin-

noista. (Mitä toimintakyky on? 2019). Tässä tutkimuksessa kysyttiin ikäänty-

vien ihmisten omaa arviota kyvystään tehdä toimintoja ja aktiviteetteja. Vas-

taajia opastettiin arvioimaan toimintakykyään neljän edellisen viikon ajalta. 

Toimintakykyä mittaava osa-alue tuotti keskimäärin 59,34 pistettä. Pisteiden 

vaihteluväli oli 34–68. Keskihajonta oli 7,2 pistettä. Tämä osa-alue tuotti kor-

keimmat pistemäärät verrattuna muihin osa-alueisiin. 

 

Kuvio 5. Toimintakyky 

3,57

3,66

3,71

3,46

3,51

3,40

3,60

3,54

3,66

3,49

3,11

3,57

3,40

3,57

3,60

3,06

3,37

3,39

3,58

3,77

3,46

3,49

3,02

3,51

3,56

3,65

3,51

3,21

3,69

3,42

3,58

3,56

3,38

3,58

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Pystyin tai olisin pystynyt tekemään asioita
vakaumukseni tai maailmankatsomukseni eteen

Pystyin tai olisin pystynyt huolehtimaan
taloudellisen tilanteeni tasapainosta

Pystyin tai olisin pystynyt huolehtimaan ulkoisen
olemukseni siisteydestä

Pystyin tai olisin pystynyt parantamaan tai
ylläpitämään kotini viihtyisyyttä

Pystyin tai olisin pystynyt tekemään asioita, jotta
päivistäni tulisi mielenkiintoisia tai ilahduttavia

Pystyin tai olisin pystynyt ottamaan vastuuta
edistääkseni yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä…

Pystyin tai olisin pystynyt ottamaan vastuuta
asioiden eteenpäinviemisestä omassa…

Pystyin tai olisin pystynyt tekemään asioita
tutustuakseni uusiin ihmisiin

Pystyin tai olisin pystynyt tekemään asioita
ylläpitääkseni ihmissuhteita

Pystyin tai olisin pystynyt auttamaan tai tukemaan
läheisiä tai muita ihmisiä

Pystyin tai olisin pystynyt käyttämään tietokonetta
tai tablettia

Pystyin tai olisin pystynyt tietoisesti harjoittamaan
älyä tai muistia

Pystyin tai olisin pystynyt kuntoilemaan

Pystyin tai olisin pystynyt ulkoilemaan luonnossa

Pystyin tai olisin pystynyt osallistumaan erilaisiin
tapahtumiin tai opinto- tai yhdistystoimintaan

Pystyin tai olisin pystynyt maalaamaan,
musisoimaan, kirjoittamaan tai harrastamaan…

Pystyin tai olisin pystynyt tekemään käsitöitä,
nikkaroimaan tai harrastamaan muita kädentaitoja

Toimintakyky

Naiset Miehet
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9.4 Ikääntyvien ihmisten autonomia suhteessa toimintaan ja 

aktiviteetteihin 

Koetut mahdollisuudet kuvaavat ikääntyvien ihmisten autonomiaa suhteessa 

toimintaan ja aktiviteetteihin. Autonomiaa mittaava osa-alue tuotti keskimäärin 

53,07 pistettä. Pisteiden vaihteluväli oli 18–68. Keskihajonta oli 9,76 pistettä. 

 

Kuvio 6. Autonomia 

2,91

3,11

3,40

3,17

3,03

2,66

3,43

2,77

3,00

3,20

3,17
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3,15

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Mahdollisuuteni tehdä asioita vakaumukseni tai
maailmankatsomukseni eteen ovat olleet

Mahdollisuuteni huolehtia taloudellisen tilanteeni
tasapainosta ovat olleet

Mahdollisuuteni huolehtia ulkoisen olemukseni
siisteydestä ovat olleet

Mahdollisuuteni edistää tai ylläpitää kotini
viihtyisyyttä ovat olleet

Mahdollisuuteni tehdä asioita, jotta päivistäni tulisi
mielenkiintoisia tai ilahduttavia ovat olleet

Mahdollisuuteni ottaa vastuuta edistääkseni
yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä asioita ovat olleet

Mahdollisuuteni ottaa vastuuta asioiden
eteenpäinviemisessä omassa elämässäni ovat…

Mahdollisuuteni tehdä asioita tutustuakseni uusiin
ihmisiin ovat olleet

Mahdollisuuteni tehdä asioita ylläpitääkseni
ihmissuhteita ovat olleet

Mahdollisuuteni auttaa tai tukea läheisiä tai muita
ihmisiä ovat olleet

Mahdollisuuteni käyttää tietokonetta tai tablettia
ovat olleet

Mahdollisuuteni tietoisesti harjoittaa älyä tai
muistia ovat olleet

Mahdollisuuteni kuntoilla ovat olleet

Mahdollisuuteni ulkoilla luonnossa ovat olleet

Mahdollisuuteni osallistua erilaisiin tapahtumiin tai
opinto- tai yhdistystoimintaan ovat olleet

Mahdollisuuteni maalata, musisoida, kirjoittaa tai
harrastaa muuta taidetta ovat olleet

Mahdollisuuteni tehdä käsitöitä, nikkaroida tai
harrastaa muita kädentaitoja ovat olleet

Autonomia

Naiset Miehet
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9.5 Ikääntyvien ihmisten kokema toiminnan useus tai määrä 

UJACAS-mittarin neljäntenä osa-alueena kysyttiin toimintojen useutta ja mää-

rää, kun selvitettiin vastaajan aktiivisuutta. Aktiivisuutta mittaava osa-alue 

tuotti keskimäärin 44,59 pistettä. Pisteiden vaihteluväli oli 17–63. Keskihajonta 

oli 9,35 pistettä. 

 

Kuvio 7. Toiminnan useus tai määrä 
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Olen tehnyt asioita vakaumukseni tai
maailmankatsomukseni eteen

Olen huolehtinut taloudellisen tilanteeni
tasapainosta

Olen huolehtinut ulkoisen olemukseni siisteydestä

Olen edistänyt tai ylläpitänyt kotini viihtyisyyttä

Olen tehnyt asioita, jotta päivistäni tulisi
mielenkiintoisia tai ilahduttavia

Olen ottanut vastuuta edistääkseni
yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä asioita

Olen ottanut vastuuta asioiden
eteenpäinviemiseksi omassa elämässäni

Olen tehnyt asioita tutustuakseni uusiin ihmisiin

Olen tehnyt asioita ylläpitääkseni ihmissuhteita

Olen auttanut tai tukenut läheisiä tai muita ihmisiä

Olen käyttänyt tietokonetta tai tablettia

Olen tietoisesti harjoittanut älyä tai muistia

Olen kuntoillut

Olen ulkoillut luonnossa

Olen osallistunut erilaisiin tapahtumiin tai opinto-
tai yhdistystoimintaan

Olen maalannut, musisoinut, kirjoittanut tai
harrastanut muuta taidetta

Olen tehnyt käsitöitä, nikkaroinut tai harrastanut
muita kädentaitoja

Aktiivisuuden useus tai määrä

Naiset Miehet
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Taulukossa 6 verrattiin toiminnan useuden tai määrän suhdetta aktiivisuuden 

omaan arvioon ikäryhmittäin. 

 

Taulukko 6. Aktiivisuuden oman arvion ja toiminnan useuden tai määrän suhde ikäryh-

mittäin 

Pearsonin korrelaatiokerroin: Aktiivisena ikääntyminen ikäluokittain, n = 152 

Ikäryhmät Keskiarvo: 

Oma arvio 

aktiivisuu-

desta, 0–10 

Keskiarvo: 

Toiminnan 

useus/määrä, 

0–68  

 r p 

alle 65-vuotiaat 7,78 41,73 r= 0,411 p 0,012 

65-74-vuotiaat 7,85 47,28 r= 0,504 p 0,001 

75-84-vuotiaat 7,37 44,26 r= 0,516 p <0,001 

85 vuotta täyttäneet 6,88 39,25 r= 0,404 p 0,321 

 

9.6 Koettu yksinäisyys 

 

Usein itsensä yksinäiseksi koki 11,84 % kaikista vastaajista (n = 152). Miehet 

ja naiset kokivat itsensä yksinäiseksi harvoin (miehet 46 % ja naiset 50 %) tai 

ei koskaan (miehet 40 % ja naiset 38 %), ja sukupuolten välillä ei ollut paljoa-

kaan eroa tässä asiassa. Useimmin (22 %) itsensä yksinäiseksi tuntevista 

kuuluivat ikäluokkaan alle 65-vuotiaat. Tuossa ikäluokassa myös UJACAS-

mittarin kokonaispistemäärät jäivät matalammiksi kuin esimerkiksi 65–74-vuo-

tiaiden ryhmässä. 

 

Vastaajilta kysyttiin asumismuotoa, jossa oli allekkain neljä vastausvaihtoeh-

toa, joista yksi tuli valita rastittamalla itseä kuvaava vaihtoehto. Vaihtoehdot 
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olivat: yksin, puolison kanssa, lasten tai lastenlasten kanssa tai sukulaisten, 

sisarusten tai muiden ihmisten kanssa. Tulosten mukaan yksin asuvat (n = 62) 

kokivat itsensä melko usein yksinäiseksi Jämsän seutukunnalla. Heistä usein 

yksinäiseksi itsensä kokivat 19,35 % vastaajista. Puolison kanssa asuvat (n = 

86) kokivat yksinäisyyttä harvemmin, heistä 5,81 % koki usein itsensä yksi-

näiseksi. Lasten tai lastenlasten kanssa asuvia (n = 3) ja vastaajia, jotka asui-

vat sukulaisten tai muiden ihmisten kanssa (n = 1) oli vastaajissa melko vä-

hän, joten tilastollista tulkintaa ei kannattanut sen mukaan tehdä. Tässä tutki-

muksessa selvisi, ettei Jämsän seutukunnalla ollut tilastollisesti suurta eroa 

yksinäisyyden kokemisen suhteen, asuiko ikääntyvä taajamassa vai taajama-

alueen ulkopuolella.  

 

Taulukko 7. Taajamassa tai taajama-alueella asuvien yksinäisyyden kokemisen useu-

dessa ei eroa 

Kuinka usein tunnette itsenne yksi-

näiseksi? 

Ei kos-

kaan 

Harvoin Usein Lähes 

aina 

Taajamassa (n = 111) 37,84 48,65 12,61 0,9 

Taajaman ulkopuolella (n = 40) 40 50 10 0 

 

9.7 Koetun hyvinvoinnin, aktiivisuuden ja yksinäisyyden yh-

teys 

 

Hyvinvointia koskevaan kysymykseen vastasi 151 vastaajaa. Keskiarvo as-

teikolla 0–10 oli 7,71. Vastaajien (n = 151) oma arvio hyvinvoinnistaan tuotti 

asteikolla 0–10, pisteiden keskiarvoksi 7,71. Vaihteluväli oli 2–10 ja keskiha-

jonta 1,63.  
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Kuvio 8. Yksinäisyyden yhteys hyvinvointiin 

 

Kuviossa 8 näkyy koetun yksinäisyyden liittyvän hyvinvoinnin kokemukseen 

siten, että mitä useammin vastaaja koki yksinäisyyden tunnetta, sen pienem-

män arvon (0–10 välillä, jossa kymmenen tarkoitti eniten hyvinvoivaa ja nolla 

ei lainkaan hyvinvoivaa) hän valitsi kuvaavan hyvinvointinsa kokemusta. Tä-

män tuloksen tulkintana voitiin todeta yksinäisyyden kokemuksen vähentävän 

hyvinvoinnin kokemusta, tai että itsensä vähemmän hyvinvoiviksi mielsivät ko-

kevat useammin myös yksinäisyyden tunnetta. Pearsonin korrelaatiokerroin oli 

yksinäisyyden kokemisen ja koetun hyvinvoinnin välillä oli r = -0,484 ja p < 

0,001. 
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Kuvio 9. Koetun yksinäisyyden ja aktiivisuuden yhteys 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös aktiivisuuden ja yksinäisyyden koke-

muksen yhteyttä. Kuviossa 9 näkyy koetun yksinäisyyden liittyvän koettuun 

aktiivisuuteen siten, että mitä useammin vastaaja koki yksinäisyyden tunnetta, 

sen pienemmän arvon (0–10 välillä, jossa kymmenen tarkoitti eniten aktiivista 

ja 0 ei lainkaan aktiivista) hän valitsi kuvaavan aktiivisuuttaan. Tämän tuloksen 

tulkintana voitiin todeta yksinäisyyden kokemuksen vähentävän aktiivisuuden 

kokemusta tai pienemmäksi arvioitu aktiivisuus liittyi yksinäisyyden kokemisen 

useuteen. Pearsonin korrelaatiokerroin oli yksinäisyyden kokemisen ja vastaa-

jien itse arvioidun aktiivisuuden välillä r = -0,493 ja p < 0,001. 
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10 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Jämsän seutukunnan ikääntyvien ihmis-

ten koettua aktiivisena ikääntymistä, selvittämällä heidän toimintaansa ja mah-

dollisuuksiaan erilaisten toimintojen suhteen. Työn tavoitteena oli tuottaa ajan-

tasaista tietoa Jämsän seutukunnan ikääntyvien oman arkensa sujuvuuden ja 

aktiivisuuden kokemisesta. Näkökulma oli ikääntyvien ihmisten omaa toimi-

juutta korostava. Toimijuus ilmenee muun muassa yksilöllisinä kokemuksina 

siitä, missä määrin ympäristö luo ihmiselle mahdollisuuksia tai rajoitteita aktii-

viselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle sekä antaa hänelle minäpystyvyyden 

kokemuksia. (Jyrkämä 2007, 196–199.) 

 

10.1 Tutkimuksen validius ja reliaabelius 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta määritellään validiteetilla sekä 

reliabiliteetilla. Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. 

Sisäinen validiteetti tarkoittaa oikeiden mittareiden käyttöä sekä kuinka hyvin 

tutkimuksen käsitteet ovat johdettu teorioista. Validiteetti sisältää myös mit-

tauksen tulkinnasta seuraavat eettiset ja yhteiskunnalliset seuraamukset. (Bry-

man 2012, 322–324.)  

 

Kysely toteutettiin alkuvuonna 2019 tammikuun ja maaliskuun välillä, paperilo-

maketta jakaen ja antaen mahdollisuus vastata joko tilanteessa heti tai palaut-

taa lomake jälkikäteen Jämsän Muistiyhdistyksen postilaatikkoon. Webropol-

kysely oli avoinna helmi- maaliskuussa 2019. Tämän tutkimuksen validiteettiin 

ei ole siten paljoakaan vaikuttanut aika, eli mittauskertojen välillä tapahtuneet 

asiat tai muuttunut konteksti. (Bryman 2012, 84–93.)  
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UJACAS-mittarin validiteetti menetelmänä oli hyvin perusteltu, sen ovat kehit-

täneet Jyväskylän yliopistossa asiantunteva, monitieteellinen tutkijaryhmä. 

Mittarin sopivuus tähän opinnäytetyöhön ja asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

oli hyvä, koska se on ajantasainen, tälle vastaajaryhmälle suunniteltu ja siinä 

kysyttiin asioita, jotka olennaisesti liittyivät selvitettävään ilmiöön. Lisäksi AG-

NES-tutkijaryhmän omat analyysit osoittivat, että UJACAS-mittari tuottaa luo-

tettavia tuloksia ja mittaa sitä mitä oli tarkoituskin eli iäkkäiden ihmisten aktiivi-

suutta keskeisillä elämänaloilla. Heikkoutena UJACAS-mittarin käytössä voi 

olla, että se saattoi tuottaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia, sillä aktiivista 

elämäntapaa arvostetaan länsimaissa. (Rantanen ym. 2018.)  

 

Tässä tutkimuksessa vastaajien valintakriteereissä on tietoisesti pyritty välttä-

mään vinoumaa. Lomaketta jaettiin ja levitettiin erilaisten järjestöjen toimin-

taan suoraan tai välillisesti liittyen. Oli tärkeää saada mukaan myös sellaisia 

ihmisiä, jotka eivät ole aktiivisesti mukana jossain harrastus- tai yhdistystoi-

minnassa, ja jotka viettävät suurimman osan ajastaan kotioloissa. Kyselylo-

makkeita ja vastauslaatikot olivat myös Jämsän kirjastossa sekä seurakunnan 

Kustaankoto-tiloissa. Internetissä olevaan Webropol-kysely oli avoin kaikkien 

vastattavaksi. Webropol-kyselyä oli levitetty muun muassa sosiaalisessa me-

diassa, ainakin Facebook-palvelun ryhmissä ”Halli”, ”Jämsän tapahtumat” ja 

”Kuhmoinen”.  

 

Brymanin mukaan (2012) validin tutkimuksen tunnusmerkkejä on, että se mit-

taa sitä, mitä oli tarkoituskin mitata, ei sisällä systemaattisia virheitä ja antaa 

keskimäärin oikeita tuloksia. Tässä opinnäytetyössä huolellisen suunnittelun ja 

tarkoin harkitun tiedon keruun avulla pyrittiin tukemaan tutkimuksen validiutta. 

Loogista validiutta ylläpidettiin tarkastelemalla tutkimusta ja sen eri vaiheita 

kriittisesti. (Bryman 2012, 168–175.) 
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Laadukkaassa tutkimuksessa pyritään myös reliaabeliuteen, jolloin tutkimus 

tuottaa tarkkoja ja toistettavissa olevia tuloksia. Reliaabeliutta tuettiin käyttä-

mällä tarpeeksi suurta otosta, joka olisi mahdollisimman edustava perusjouk-

koon nähden, sekä toimimalla huolellisesti ja ilman virheitä tiedon keruun, tu-

losten syötön ja käsittelyn eri vaiheissa. (Bryman 2012, 168.)  Täten, mikäli 

UJACAS-mittari kyselynä toistettaisiin, saataisiin samansuuntaisia tuloksia, jos 

vastaajaprofiili olisi samankaltainen kuin nyt oli. Tutkimuksen toteuttamista-

vassa saattoi olla heikkous, että kyselyllä tavoitettiin enimmäkseen sellaisia 

ikääntyviä ihmisiä, jotka osallistuivat johonkin ohjattuun toimintaan tai vertais-

toimintaan. He olivat siten ainakin jonkin verran aktiivisia jo lähtökohtaisesti. 

Elämäntavaltaan tai sosiaalisessa kontekstissa passiivisemmassa tilanteessa 

olevia ikääntyneitä ihmisiä saattoi olla vastaajissa vähemmän. Tällaisessa ti-

lanteessa olevia vastaajia pyrittiin tavoittamaan internetissä olevalla Webro-

pol-kyselyllä, johon tuli vastauksia 45. Suurin ikäryhmä internetissä vastan-

neista olivat 65–74-vuotiaat. 

 

Verratessa tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia FinSoten tutkimukseen ja eri-

tyisesti yksinäisyyden kokemisen useutta, voitiin todeta, että eroja on havaitta-

vissa. FinSote-tutkimuksessa 20–54-vuotiaista 9,8 %, 55–74-vuotiaista 5,7 % 

ja yli 75-vuotiaista 9,1 % tunsi itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi. 

(Pentala-Nikulainen ym. 2018.) Tässä tutkimuksessa usein tai lähes aina yksi-

näiseksi koki itsensä 24,3 % alle 65-vuotiaista (n = 37), mikä on suuri osuus. 

65–74-vuotiaista (n = 61) 10 % koki yksinäiseksi itsensä lähes aina tai usein ja 

yli 75-vuotiaista (n = 54), 7,4 %.  

 

 



52 

 

10.2 Jämsän Muistiyhdistyksen mahdollisuudet edistää Jäm-

sän seutukunnan ikääntyvien ihmisten hyvinvointia  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on ollut Jämsän Muistiyhdistys ry, joka on 

Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan alueella toimiva Muistiliiton jäsen-

yhdistys. Julkisia palveluita täydentävä sosiaalisen kuntoutuksen toiminta, 

info- ja luentotilaisuuksien järjestäminen on Jämsän Muistiyhdistyksen 

perustoimintaa. Jämsän Muistiyhdistys toteuttaa ennaltaehkäisevää, aivoter-

veyttä edistävää toimintaa muistisairautta aiheuttavien sairauksien ja 

vaikeiden muistihäiriöiden haittavaikutusten vähentämiseksi. (Jämsän Muisti-

yhdistys 2019.) 

 

Järjestöillä, yhdistyksillä ja muilla järjestäytyneillä yhteisöillä on mahdollisuus 

vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvon toteutumiseen yhteiskunnassa 

monin eri tavoin; edunvalvojana, vaikuttajana, toimijana ja ihmisten voimava-

rojen vahvistajana ja väylänä osallisuuteen. Järjestöjen, kuten myös Jämsän 

muistiyhdistyksen, keskeisiä tehtäviä ovat edunvalvonta- ja vaikuttamistoi-

minta sekä tiedonvälittäminen ja -tuottaminen. Tiedon kokoaminen ja jalosta-

minen on molemminpuolista; järjestö tai yhdistys voi koota ja jalostaa tietoa 

sellaiseksi, että se on jäsenistön hyödynnettävissä ja käytössä helposti. Li-

säksi järjestöt voivat koota jäsenistöltä ja muilta toiminnan piirissä olevilta ih-

misiltä tietoa, jota voi jalostaa jatkokäyttöön. Ylipäänsä järjestöt mahdollistavat 

sen, että ihmiset voivat vaikuttaa elinolosuhteisiin päätöksenteon kautta. Jäm-

sän Muistiyhdistys tarjoaa toimintansa kautta välineitä ja areenoita, jotka mah-

dollistavat ikääntyvien ihmisten voimaantumista ja osallisuutta. (Jämsän Muis-

tiyhdistys 2019.) Esimerkiksi hankkeissa tavoitellaan kohderyhmän edustajien 

mahdollisuuksia vahvuuksien löytämiseen ja toiminnan tuomaan iloon. (Rouvi-

nen-Wilenius & Koskinen-Ollonqvist 2011, 24–40.) 
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Jämsän seutukunnalla, eli Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan alueella 

Muistiyhdistys mahdollistaa aktiivisuutta monen ikäisille, tarkoituksena on toi-

mia muistisairautta aiheuttavien sairauksien haittavaikutusten vähentämiseksi, 

paneutua muistisairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan ja pyrkiä edistä-

mään aivoterveyttä. Yhtenä päämääränä on, että muistisairauksiin sairastu-

neet pystyvät elämään arvokasta ja hyvinvoivaa elämää. Läheisten tukeminen 

ja vertaistapaamisten järjestäminen on säännöllistä toimintaa. Aktiivisuutta tu-

kee parhaiten toiminta, joka on riittävän haasteellista ja antaa aivoille sopi-

vassa suhteessa lepoa ja työtä. Jämsän Muistiyhdistyksellä on hyvin tavoitet-

tavissa olevat toimitilat Jämsän keskustassa. Muistikummituokioiden avulla ta-

voitetaan muistiasioista kiinnostuneita ihmisiä Jämsässä ja lähikunnissa. 

(Jämsän Muistiyhdistys 2019.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tehty tutkimus koettiin vastaajien parissa sekä toimek-

siantajan puolelta tärkeäksi, aihe on koettu ajankohtaiseksi ja merkityksel-

liseksi. Monissa kommenteissa mainittiin kyselyn olleen ”kiinnostava” ja sisäl-

tävän ”tärkeitä asioita”. 

 

10.3 Opinnäytetyön toteutus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyötä tehtiin ja toteutettiin hyvää tieteellistä käytäntöä kunnioittaen. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta). Eettisyyteen liittyviä seikkoja pohdittiin ja 

haluttiin vastuullisesti tuoda esiin ikääntyneiden ihmisten aktiivisuuden ja hy-

vinvoinnin edistämiseen ja osallisuuteen liittyviä kehittämistarpeita.  
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Tutkittavan itsemääräämisoikeus ja sen kunnioittaminen sekä yksityisyyden 

suoja kuuluvat Suomen perustuslailla suojattuihin oikeuksiin ja ovat myös tut-

kimuseettisesti tärkeät periaatteet. Tutkimukseen osallistumisen tuli olla va-

paaehtoista ja perustua riittävään tietoon. Tutkimusaineistojen keruun, käsitte-

lyn ja tulosten julkaisemisen kannalta tärkein yksityisyyden suojan osa-alue on 

ollut tietosuoja. (Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä.) Tutkimusaineisto 

tallentui Webropol-järjestelmään elektronisesti, ja Webropolin tietoturvallisuus 

esti ulkopuolisten tahojen pääsyn aineistoon. (Webropol n.d.)  

 

Tutkimuksen kohteena tai osallisena olevien ihmisten on oikeus tietää toimin-

nan tavoitteet ja oma roolinsa kehittämistyössä. Aineistoa suoraan tutkittavilta 

kerätessä ja tallentaessa sellaisenaan, tutkittavia informoitiin tutkimuksesta 

kirjallisesti. Lisäksi tarvittiin tutkittavien vapaaehtoinen suostumus. (Kuula 

2011, 119.) Tämän opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet sekä sen eteneminen 

käytiin läpi ikääntyneille ihmisille suunnatuissa tilaisuuksissa ennen tiedonke-

ruun aloittamista. Lisäksi nämä tiedot tarkoituksesta ja tutkimuksen etenemi-

sestä kirjattiin vastaajille esitettyyn saatekirjeeseen (liite 2). Tiedonkeruu to-

teutettiin kyselyllä useassa eri ikääntyneille ihmisille suunnatussa tilaisuu-

dessa Jämsän seutukunnalla, sekä internetissä Webropol-ohjelmalla toteute-

tussa kyselyssä. Näissä tilaisuuksissa pyrittiin vapaaehtoisuuden periaate 

huomioimaan siten, että vastaamisen vapaaehtoisuus mainittiin sekä saate-

tekstissä, että puhuen. Läsnäolevilla ihmisillä oli mahdollisuus jättää vastaa-

matta kyselyyn ja palauttaa halutessaan tyhjä lomake. Koska kyselyissä ei ke-

rätty tunnistetietoja, tyhjän vastauslomakkeen palauttajaa olisi ollut mahdoton 

tunnistaa.  

 

Opinnäytetyön ja tutkimuksen prosessin eri vaiheissa informoitiin toimeksian-

tajaa, Jämsän Muistiyhdistyksen hallitusta työn edistymisestä, ja annettiin 

heille mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä ja tarpeensa. Opinnäytetyö-

hön liittyvään tutkimukseen ei tarvittu erillistä lupaa esimerkiksi kunnalta, vaan 
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vastaajat ovat omalla päätöksellään ja vapaaehtoisuuteen perustuen antaneet 

luvan tutkia asiaa, kun ovat vastauksensa antaneet.  

 

Toteuttaessa tähän opinnäytetyöhön liittyvää kyselyä, ei lähdetty määrittele-

mään ja avaamaan hyvinvoinnin termiä vastaajille, koska tavoitteena oli selvit-

tää ihmisten omaa subjektiivista kokemusta omasta hyvinvoinnistaan, heidän 

omasta tulkinnastaan käsin. Samoin aktiivisuuteen liittyvässä kysymyksessä, 

ei haluttu johdatella vastaajia määrittelemällä aktiivisuutta etukäteen. Ei ky-

sytty tutkimuksen kannalta tarpeettomia tietoja, eikä liitetty taustatietokysy-

myksiin terveydentilaa tai esimerkiksi muistisairauksia koskevaa kysymystä, 

koska se ei ollut oleellista tämän tutkimuksen kannalta ja tarvitsisi myös 

enemmän resursseja lähteä syventämään tutkimusta. On hyvä myös huomi-

oida otanta, eli toteuttaessa kyselyä Jämsän Muistiyhdistyksen tilaisuuksissa, 

on mahdollista, että vastaajista muutamilla oli joko diagnosoitu muistisairaus 

tai muistisairas omainen, joten siinä on mahdollisesti tullut tilastollista vääristy-

mää.  

 

Eettisen osaamisen perustana on ollut arvot yksilöllisyys, luottamuksellisuus, 

tasa-arvoisuus, vapaaehtoisuus ja ihmisen arvostaminen. Anonymiteettiä kun-

nioitettiin siten, ettei kyselyyn vastanneita ihmisiä voida tunnistettavasti yksi-

löidä ja että tutkimuskaavakkeita on käsitelty ja säilytetty turvallisesti lukitussa 

tilassa. Vastaajille selvitettiin, että heidän vastauksensa ja aikansa on arvo-

kasta sekä kiitettiin vastauksista. Tutkimuksen valmistuttua täytetyt lomakkeet 

tuhottiin asianmukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta.) 

 

Opinnäytetyöhön käytettiin monipuolisesti luotettavia, ajankohtaisia lähteitä. 

Opinnäytetyön luotettavuutta kuvaa rehellisesti ja selkeästi merkityt lähteet ja 

lainaukset. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta.) Määritelmät pohjautuvat tutkit-

tuun tietoon ja sosiaali- ja terveysalan tunnettuihin julkaisuihin. Samankaltaisia 
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opinnäytetöitä, joissa käsiteltäisiin aktiivista ikääntymistä toimijuutta ja osalli-

suutta painottaen, ja monipuolisesti erilaiset elementit huomioiden, on Suo-

messa tehty vasta vähän. Aikalaiskeskustelussa aiheen aktiivisena vanhene-

misen ilmiöiden käsittely on lisääntynyt, ja aihe on parhaillaan useiden tutki-

musten kohteena. Kansainvälisiä tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita aktiivi-

sesta ikääntymisestä oli löydettävissä hyvin. Osallisuus ja yhteisöllisyys pai-

nottuivat. On mielenkiintoista nähdä, kuinka aktiivisuuden vaikutuksia hyvin-

vointiin tutkitaan ja käsitellään eri väestöryhmiin liittyen, erityisesti ikääntynei-

siin ihmisiin ja kuinka se tulee vaikuttamaan esimerkiksi sosiaali- ja terveys-

palvelujen ja ennalta ehkäisevien toimintojen tarjontaan ja saatavuuteen.  

 

10.4 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että Jämsän seutukunnalla aktii-

vinen ikääntyminen on ihmisten yksilöllisten tavoitteiden toteutumista, kyky-

jensä ja mahdollisuuksiensa mukaan siten, että halu toimintoihin, eli motivaa-

tio sekä toimintamahdollisuudet ovat vaikuttavimmat tekijät aktiivisuuden to-

teutumisen (määrän ja useuden) suhteen. UJACAS-mittarin tuloksissa tavoit-

teiden, toimintakyvyn, autonomian ja aktiivisuuden välillä on merkitsevä positii-

vinen korrelaatio.  

 

Halu toimintaan ja aktiviteetteihin sekä mahdollisuudet toimintaan olivat mer-

kitsevästi yhteydessä aktiivisuuden toteutumiseen, enemmän kuin toiminta-

kyky. Toimintakykyä kuvaava pistemäärä on vastauksissa ollut korkeimmalle 

arvioitu. Eli vaikka vastaajat ovat kokeneet heillä olevan hyvä kyky toimintoi-

hin, aktiivisuus ei ole toteutunut, jos motivaatio ja/tai mahdollisuudet ei ole ko-

ettu olevan korkealla. Mittarin eri toiminnoissa (17 eri osa-aluetta) oli keske-

nään jonkin verran eroa tuloksissa. Nämä kuviot liitteenä 3.  
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Myös ikääntyvien ihmisten kokeman, ja itsearvioidun aktiivisuuden ja hyvin-

voinnin välillä on merkitsevä positiivinen korrelaatio. Edellä mainittujen ilmiöi-

den vuoksi, esimerkiksi Jämsän Muistiyhdistyksessä suunnitellessa vaikutta-

miskeinoja ikääntyvien ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, on 

tärkeää huomioida motivaation herättely ja pyrkiä nostattamaan ihmisten ha-

lua aktiivisuuteen, yksilöllisyys huomioiden.  

 

Tässä tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta taustatietokysymysten joukossa hei-

dän omaa kokemustaan omasta hyvinvoinnistaan, aktiivisuudestaan ja yksi-

näisyyden kokemisen useudesta. Tulosten mukaan aktiivisuus ja hyvinvointi 

liittyivät merkittävästi yhteen, ja taas yksinäisyyden kokemus oli yhteydessä 

heikompaan arvioon omasta aktiivisuudesta ja/tai hyvinvoinnista. Tämä tulos 

antaa Jämsän Muistiyhdistykselle perusteluja tarpeelle tuottaa aktiivisuutta li-

säävää toimintaa Jämsän seutukunnalla, sekä luoda mahdollisuuksia yhteisöl-

lisille, sosiaalista kanssakäymistä vaativille toiminnoille.  

 

Aktiivisen ikääntymisen ja hyvinvoinnin tutkimusta tarvitaan. Tutkimuksella on 

merkitystä yksilöiden ja koko kansanterveyden ja -talouden näkökulmasta. 

Jämsän Muistiyhdistyksessä voitiin tässä tutkimuksessa käsiteltyjä ja kuvail-

tuja aiheita implementoida käytäntöön ja tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyn-

tämään esimerkiksi palvelumuotoilussa. Pirhonen ja kumppanit (2019) Geron-

tologia-lehden artikkelissa toteavat omasta SoWell-tutkimushankkeestaan; 

”Hyvän elämän edellytyksiä etsimässä”, että tutkimusta tehdessä on huomattu 

sen merkityksellisyys vastaajille. Tätä tutkimusta tehdessä huomioitiin sama 

ilmiö; opinnäytetyön ja tutkimuksen kuluessa on saatu esimerkiksi palautetta 

siitä, että ikääntyvät ihmiset arvostavat heihin kohdistuvaa kiinnostusta. Poh-

dinnassa oli myös, että kyselyssä vastaajille saattoi konkretisoitua heidän elä-

mänsä vahvuuksia kykyjen ja mahdollisuuksien kautta tarkasteltuna, ja tässä 

on intervention mahdollisuus. (Pirhonen ym. 2019, 292–295.) 
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Jatkotutkimusta tarvitaan ja sitä varten olisi hyvin löydettävissä olevaa aineis-

toa ja monipuolisia menetelmiä. Tämänkin tutkimuksen aineistoa analysoi-

malla pystyisi selvittämään esimerkiksi ikääntyvien ihmisten omaa toiminnan-

ohjautuvuutta, sitä missä aktiivisuuden ja osallisuuden alueilla he kokevat pys-

tyvyyttä ja näkevät mahdollisuuksia, mutta eivät jostain syystä kuitenkaan to-

teuta näitä toimintoja.  

 

Opinnäytetyö oli kokonaisvaltainen oppimisprosessi. Tavoitteena oli tuottaa 

laadukas työ, joka kuvailee tämän päivän ikääntyvien ihmisten koettua osalli-

suutta, aktiivisuutta ja hyvinvointia Jämsän seutukunnalla ja samalla tuottaa 

tietoa heidän omasta kokemuksestaan. Olen itse oppinut prosessin aikana 

sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan asiantuntijaroolista, työelämän kehittä-

mistehtävästä, suhtautumisestani ikääntyvien ihmisten kokemuksen selvittä-

miseen ja varsinkin opinnäytteen pohtivaan ja perusteelliseen työstämiseen. 

Mielestäni ikääntyvillä ihmisillä tulisi olla iästä, toimintakyvystä ja asuinpai-

kasta riippumatta mahdollisuus elää omannäköistään hyvää elämää, aktiivi-

suuttaan ja sosiaalisuuttaan itse säädellen.  
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LIITTEET 

 

Liite 1 Taustatietolomake    

 

Taustatietoja kysytään vastausten ryhmittelyn ja tilastoinnin vuoksi. Laittakaa 

rasti ruutuun vastauksen merkiksi. 

 

Sukupuoli:  

□ mies 

□ nainen 

□ en halua kertoa 

 

Minkä ikäinen olette: 

□ alle 65-vuotias 

□ 65-74-vuotias 

□ 75-84-vuotias 

□ 85-vuotta täyttänyt 
 

 

Kuinka aktiivista elämänne on asteikolla 0-10? 

Ympyröikää rasti janalta, jossa 0 = ei lainkaan aktiivista ja  

10 = erittäin aktiivista 

0 x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x 10 

 



66 

 

Asuminen:  

□ taajamassa  

□ taajama-alueen ulkopuolella 

 

Millä alueella asutte, rastita yksi vaihtoehto:  

□ Halli 

□ Jämsä 

□ Jämsänkoski 

□ Kuhmoinen 

□ Länkipohja 

□ jokin muu, mikä ______________________ 

 

Asumismuoto:  

□ yksin 

□ puolison kanssa 

□ lasten tai lastenlasten kanssa 

□ sukulaisten, sisarusten tai muiden ihmisten kanssa 

 

Kuinka usein tunnette itsenne yksinäiseksi? 

□ ei koskaan 

□ harvoin 

□ usein  

□ lähes aina 

 

Kuinka hyvinvoivaa elämänne on asteikolla 0-10? 

Ympyröikää rasti janalta, jossa 0 = ei lainkaan hyvinvoivaa ja  
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10 = erittäin hyvinvoivaa 

 

0 x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x-------x 10  
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Liite 2 Saatekirje    

 

 

Hyvä vastaanottaja! 

 

Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa monialaisen kuntoutuksen koulutusohjelmassa. Olen tekemässä 

opintoihini liittyvänä opinnäytetyönä tutkimusta ikääntymisestä. Opinnäytetyön 

toimeksiantajana on Jämsän Muistiyhdistys ry. Tutkimuksen tarkoituksena on 

tutkia Jämsän seutukunnan ikääntyneiden ihmisten kokemusta aktiivisesta 

ikääntymisestä. Tavoitteena on lisätä ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia tut-

kimuksen tuottaman tiedon avulla. 

 

Ohessa on Jyväskylän yliopistossa kehitetty kyselylomake, johon toivoisin 

vastaustanne. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaukset tullaan 

keräämään siten, ettei vastaajaa ja vastauslomaketta voida yhdistää toisiinsa. 

Kyselylomakkeessa ei kerätä tunnistetietoja. Ne tullaan käsittelemään luotta-

muksellisesti ja hävittämään opinnäytetyön valmistuttua. Yhteenveto vastauk-

sista raportoidaan opinnäytetyössä ja se jää Jämsän Muistiyhdistyksen käyt-

töön. 

Kiitos arvokkaasta ajastanne ja yhteistyöstä! 

Ystävällisin terveisin 

Milja Forsman 

milja.forsman@jamsanmuistiyhdistys.fi  

mailto:milja.forsman@jamsanmuistiyhdistys.fi
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Liite 3 Tulostaulukot 

 

 

2,33

3,53

3,11

2,38

0

1

2

3

4

Olen halunnut tehdä
käsitöitä, nikkaroida
tai harrastaa muita

käden taitoja

Pystyin tai olisin
pystynyt tekemään

käsitöitä,
nikkaroimaan tai

harrastamaan muita
kädentaitoja

Mahdollisuuteni
tehdä käsitöitä,
nikkaroida tai

harrastaa muita
kädentaitoja ovat

olleet

Olen tehnyt käsitöitä,
nikkaroinut tai

harrastanut muita
kädentaitoja

1. Käsityöt, nikkarointi tai muiden kädentaitojen 
harrastaminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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1,90

3,31

2,69

1,74

0

1

2

3

4

Olen halunnut
maalata, musisoida,

kirjoittaa tai
harrastaa muuta

taidetta

Pystyin tai olisin
pystynyt

maalaamaan,
musisoimaan,

kirjoittamaan tai
harrastamaan
muuta taidetta

Mahdollisuuteni
maalata, musisoida,

kirjoittaa tai
harrastaa muuta

taidetta ovat olleet

Olen maalannut,
musisoinut,

kirjoittanut tai
harrastanut muuta

taidetta

2. Maalaaminen, musisointi, kirjoittaminen tai 
muun taiteen harrastaminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

2,52

3,57

2,98

2,09

0

1

2

3

4

Olen halunnut
osallistua erilaisiin

tapahtumiin tai
opinto- tai

yhdistystoimintaan

Pystyin tai olisin
pystynyt osallistumaan
erilaisiin tapahtumiin

tai opinto- tai
yhdistystoimintaan

Mahdollisuuteni
osallistua erilaisiin

tapahtumiin tai
opinto- tai

yhdistystoimintaan
ovat olleet

Olen osallistunut
erilaisiin tapahtumiin

tai opinto- tai
yhdistystoimintaan

3. Erilaisiin tapahtumiin tai opinto- ja 
yhdistystoimintaan osallistuminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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3

3,58 3,48

3

0

1

2

3

4

Olen halunnut ulkoilla
luonnossa

Pystyin tai olisin
pystynyt ulkoilemaan

luonnossa

Mahdollisuuteni
ulkoilla luonnossa ovat

olleet

Olen ulkoillut
luonnossa

4. Ulkoileminen luonnossa 

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

2,72

3,41
3,26

2,83

0

1

2

3

4

Olen halunnut
kuntoilla

Pystyin tai olisin
pystynyt kuntoilemaan

Mahdollisuuteni
kuntoilla ovat olleet

Olen kuntoillut

5. Kuntoilu

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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2,76

3,66

3,29
3,14

0

1

2

3

4

Olen halunnut
tietoisesti harjoittaa

älyä tai muistia

Pystyin tai olisin
pystynyt tietoisesti

harjoittamaan älyä tai
muistia

Mahdollisuuteni
tietoisesti harjoittaa
älyä tai muistia ovat

olleet

Olen tietoisesti
harjoittanut älyä tai

muistia

6. Älyn ja muistin tietoinen harjoittaminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

2,59

3,18 3,11 3,07

0

1

2

3

4

Olen halunnut käyttää
tietokonetta tai

tablettia

Pystyin tai olisin
pystynyt käyttämään

tietokonetta tai
tablettia

Mahdollisuuteni
käyttää tietokonetta

tai tablettia ovat olleet

Olen käyttänyt
tietokonetta tai

tablettia

7. Tietokoneen tai tabletin käyttö

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan



73 

 

 

 

2,78

3,51

3,14

2,57

0

1

2

3

4

Olen halunnut auttaa
tai tukea läheisiä tai

muita ihmisiä

Pystyin tai olisin
pystynyt auttamaan

tai tukemaan läheisiä
tai muita ihmisiä

Mahdollisuuteni
auttaa tai tukea

läheisiä tai muita
ihmisiä ovat olleet

Olen auttanut tai
tukenut läheisiä tai

muita ihmisiä

8. Läheisten tai muiden ihmisten auttaminen tai 
tukeminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Päivittäin tai lähes päivittäin
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ 2-4 kertaa viikossa
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Noin kerran viikossa
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Harvemmin kuin kerran viikossa
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

2,93

3,65

3,26

2,74

0

1

2

3

4

Olen halunnut tehdä
asioita ylläpitääkseni

ihmissuhteita

Pystyin tai olisin
pystynyt tekemään

asioita ylläpitääkseni
ihmissuhteita

Mahdollisuuteni tehdä
asioita ylläpitääkseni

ihmissuhteita ovat
olleet

Olen tehnyt asioita
ylläpitääkseni
ihmissuhteita

9. Ihmissuhteiden ylläpitäminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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2,24

3,55

2,95

2,03

0

1

2

3

4

Olen halunnut
tekemään asioita

tutustuakseni uusiin
ihmisiin

Pystyin tai olisin
pystynyt tekemään

asioita tutustuakseni
uusiin ihmisiin

Mahdollisuuteni tehdä
asioita tutustuakseni
uusiin ihmisiin ovat

olleet

Olen tehnyt asioita
tutustuakseni uusiin

ihmisiin

10. Uusiin ihmisiin tutustuminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

3,05

3,53
3,26

2,93

0

1

2

3

4

Olen halunnut ottaa
vastuuta asioiden

eteenpäinviemisestä
omassa elämässäni

Pystyin tai olisin
pystynyt ottamaan
vastuuta asioiden

eteenpäinviemisestä
omassa elämässäni

Mahdollisuuteni ottaa
vastuuta asioiden

eteenpäinviemisessä
omassa elämässäni

ovat olleet

Olen ottanut vastuuta
asioiden

eteenpäinviemiseksi
omassa elämässäni

11. Vastuun ottaminen asioiden 
eteenpäinviemisestä omassa elämässä

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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1,97

3,11

2,48

1,84

0

1

2

3

4

Olen halunnut ottaa
vastuuta edistääkseni

yhteiskunnallisia ja
yhteisöllisiä asioita

Pystyin tai olisin
pystynyt ottamaan

vastuuta edistääkseni
yhteiskunnallisia tai
yhteisöllisiä asioita

Mahdollisuuteni ottaa
vastuuta edistääkseni
yhteiskunnallisia tai
yhteisöllisiä asioita

ovat olleet

Olen ottanut vastuuta
edistääkseni

yhteiskunnallisia tai
yhteisöllisiä asioita

12. Vastuun ottaminen yhteiskunnallisten tai 
yhteisöllisten asioiden edistämiseksi

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

3,02

3,49
3,20

2,94

0

1

2

3

4

Olen halunnut tehdä
asioita, jotta päivistäni
tulisi mielenkiintoisia

ja ilahduttavia

Pystyin tai olisin
pystynyt tekemään

asioita, jotta päivistäni
tulisi mielenkiintoisia

tai ilahduttavia

Mahdollisuuteni tehdä
asioita, jotta päivistäni
tulisi mielenkiintoisia
tai ilahduttavia ovat

olleet

Olen tehnyt asioita,
jotta päivistäni tulisi
mielenkiintoisia tai

ilahduttavia

13. Asioiden tekeminen, jotta päivistä tulisi 
mahdollisimman mielenkiintoisia ja ilahduttavia

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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2,96

3,46
3,28

2,76

0

1

2

3

4

Olen halunnut
parantaa tai ylläpitää

kotini viihtyisyyttä

Pystyin tai olisin
pystynyt parantamaan
tai ylläpitämään kotini

viihtyisyyttä

Mahdollisuuteni
edistää tai ylläpitää
kotini viihtyisyyttä

ovat olleet

Olen edistänyt tai
ylläpitänyt kotini

viihtyisyyttä

14. Kodin viihtyisyyden parantaminen ja 
ylläpitäminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

3,08

3,76
3,52

3,11

0

1

2

3

4

Olen halunnut
huolehtia ulkoisen

olemukseni
siisteydestä

Pystyin tai olisin
pystynyt

huolehtimaan ulkoisen
olemukseni
siisteydestä

Mahdollisuuteni
huolehtia ulkoisen

olemukseni
siisteydestä ovat olleet

Olen huolehtinut
ulkoisen olemukseni

siisteydestä

15. Ulkoisesta olemuksesta huolehtiminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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3,39
3,60

3,23 3,23

0

1

2

3

4

Olen halunnut
huolehtia

taloudellisen
tilanteeni tasapainosta

Pystyin tai olisin
pystynyt

huolehtimaan
taloudellisen

tilanteeni tasapainosta

Mahdollisuuteni
huolehtia

taloudellisen
tilanteeni tasapainosta

ovat olleet

Olen huolehtinut
taloudellisen

tilanteeni tasapainosta

16. Taloudellisen tilanteen tasapainosta 
huolehtiminen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan

2,45

3,43

2,85

2,25

0

1

2

3

4

Olen halunnut tehdä
asioita vakaumukseni

tai
maailmankatsomukseni

eteen

Pystyin tai olisin
pystynyt tekemään

asioita vakaumukseni
tai

maailmankatsomukseni
eteen

Mahdollisuuteni tehdä
asioita vakaumukseni

tai
maailmankatsomukseni

eteen ovat olleet

Olen tehnyt asioita
vakaumukseni tai

maailmankatsomukseni
eteen

17. Asioiden tekeminen vakaumuksen tai 
maailmankatsomuksen eteen

4= Erittäin kovasti/ Kyllä, ilman vaikeuksia/ Erittäin hyvät/ Erittäin paljon
3= Melko kovasti/ Kyllä, mutta pienin vaikeuksin/ Melko hyvät/ Melko paljon
2= Jonkin verran/ Kyllä, mutta suurin vaikeuksin/ Kohtalaiset/ Jonkin verran
1= Vain vähän/ En ilman toisen henkilön apua/ Rajalliset/ Vain vähän
0= En lainkaan/ En autettunakaan/ Ei ole ollut mahdollista/ En lainkaan
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