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päivätoiminnan kehittämiseksi Parikkalassa.  

Kyseessä oli kvantitatiivinen tutkimus, jonka perusjoukon muodostivat 167 kotona 

asuvaa 75-, 80-, 85- ja 90-vuotiasta kuntalaista. Kysely toteutettiin postikyselynä 

strukturoidulla kyselylomakkeella. Lomakkeita palautui 94, joita tutkimukseen voitiin 

hyväksyä 92, joten vastausprosentti oli 55 %. 

Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS-ohjelmalla, jolla aineistoa kuvailtiin 

jakaumataulukoiden avulla esittäen frekvenssit luokittain ja yhteensä. Avoimien 

kysymyksien vastaukset analysoitiin yksinkertaisella sisällön analyysillä.  

Kotihoitoon kuuluva päivätoiminta oli selkeästi tuntematon toimintamuoto 

ikääntyneiden keskuudessa, joka vaikeutti kyselyyn vastaamista. Kyselylomakkeen 

palauttaneet olivat pääosin hyväkuntoisia ja toimintakykyisiä ikääntyneitä, joten 

palvelujen tarpeiden ennakointi koettiin vaikeana. Tutkimuksen luotettavuutta 

heikentää vajavaisesti täytettyjen lomakkeiden määrä (n=33). Vastausten perusteella 

saatiin kuitenkin tietoa kohderyhmän mielipiteistä ja toiveista, joita voidaan 

hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Vastaajien usein esiintuoma sosiaalisen 

toimintakyvyn ylläpitämisen tarve korostaa ennalta ehkäisevän työn merkitystä 

kaikilla sektoreilla.   
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The aim of this Bachelor`s thesis was to study aged people`s opinions, wishes and 

needs for improving day activities for the aged at Parikkala. 

The research is a quantitative one, whose population is formed by 167 inhabitants of 

Parikkala, who still live at home and are 75, 80, 85 or 90 years old. The inquiry was 

carried out using structured questionnaires, which were posted. 94 questionnaires were 

returned, 92 of which could be approved, and thus the answering percentage was      

55 (%). 

The research data was processed by SPSS-program. The data was described with help 

of distribution charts showing the frequencies by classes and all together. Open 

questions were analysed with simple content analysis. 

Day activities involved in home care were clearly unknown activities for the aged, 

which made the answering challenging. Those returning the questionnaires were 

mainly in good condition and active; it was hard to estimate the needs for this kind of 

services in the future. Many incompletely filled in questionnaires (n=33) lower the 

reliability of the research. The answers gave valuable information of the opinions and 

the needs of the target group and can be utilized in improving the day activities. Need 

for maintaining (the) social capacity could be found in various answers, which 

highlights the importance of preventive work in all sectors.   
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1 JOHDANTO 

Parikkalan kunnan väestörakenne on ikääntynyttä ja tulevina vuosina ikääntyneiden 

määrä vain kasvaa (Parikkalan kunta 2008, 6). Vanhusten toimintakyvyn ylläpitämi-

sen ja kehittämisen tarve korostuu, koska se heijastuu palvelujen tarpeeseen. Ikäänty-

neiden toimintakykyä voidaan tukea ennalta ehkäisevillä palveluilla, kuten esimerkik-

si vanhusten päivätoiminnalla, joka on eräs kotihoidon järjestämistä tukipalveluista.  

Parikkalan vanhuspoliittisessa ohjelmassa 2008 todetaan, että taloussuunnitelmassa 

tavoitteeksi on asetettu selvittää ikääntyneiden päivätoiminnan tarve koko kunnan alu-

eella. Tulosten perusteella päätettäisiin päivätoiminnan järjestämisestä yhteistyössä 

muiden tahojen, esimerkiksi seurakunnan, mielenterveystoimiston, järjestöjen jne. 

kanssa (Parikkalan kunta 2008, 21). Selvitystä ei ole kuitenkaan tehty. Kuntalain mu-

kaan kuntalaisille on turvattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden suunnit-

teluun ja valmisteluun sekä saada tietoa vireillä olevista asioista ja niiden suunnittelus-

ta (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 14.) 

Parikkalan kunta liittyi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin 1.1.2010. Ikääntynei-

den päivätoiminnan järjestämiseen ei ole vielä tullut muutoksia, mutta esille on tullut 

toiminnan kehittämisen tarve.  

Varsinaisia tutkimuksia vanhusten päivätoiminnasta on tehty lähinnä palvelua jo käyt-

tävien ikääntyneiden tai toimintaa järjestävän henkilökunnan näkökulmasta käsin 

(Hämäläinen 2004; Juvakka 2005; Virama 1998). Elimäellä vuonna 2007 tehdyssä 

tutkimuksessa selvitettiin ikääntyneiden mielipiteitä ja toiveita ennen päivätoiminnan 

käynnistämistä niin kuin Parikkalassakin vuonna 1998 (Saario 2009; Selvitys van-

hainkoti – päiväkeskus Käskynkän päiväkeskustoimintojen aloittamiseksi 1989). Van-

han Parikkalan kunnan alueella on järjestetty vanhusten päivätoimintaa jo 20 vuoden 

ajan, Saarella toimii päivätoimintakerho ja Uukuniemellä vanhusten päivätoimintaa ei 

ole järjestetty lainkaan.  

Tämän tutkimuksen avulla halutaan kartoittaa ikääntyneiden mielipiteitä, mitä he toi-

vovat ja kokevat tarvitsevansa päivätoiminnalta. Tavoitteena on päivätoiminnan kehit-

täminen, johon halutaan tuoda julki palvelujen käyttäjien ja mahdollisten tulevien 

käyttäjien näkökulma.  
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2 IKÄÄNTYMISEN MERKITYS VANHENEMISEEN JA TOIMINTAKYKYYN 

2.1 Vanhuus 

Vanhenemisen kokeminen on hyvin yksilöllistä. Milloin voidaan todeta ihmisen ole-

van vanhus? 800-luvulla eläneen Johannitiuksen mukaan vanhuus sijoittui ikävälille 

40 - 60 vuotta. Nykyisin vanhuutta ei voida määritellä kovinkaan tarkasti, koska yksi-

lölliset erot ovat suuria. Kronogologisen iän rinnalla puhutaan erilaisista ikävaiheista. 

Työiän jälkeen siirrytään kolmanteen ikään eli kyseessä on 55 - 60 vuoden iästä noin 

75 - 80 vuoden ikään, jolloin eletään vielä aktiivisia, elinvoimaisia vuosia. Neljäs ikä 

tuo mukanaan palvelujen ja hoidon tarvetta ja viidennessä iässä yksilö on täysin riip-

puvainen muiden henkilöiden avusta. (Heikkinen 2002, 24.) 

Ikä ei yksin tuo vanhuutta. Helinin kirjassa haastateltu iäkäs mies kertoi, että ihmisen 

kronologinen ikä voi olla korkea, mutta hyvä terveydentila ja toimintakykyisyys mui-

hin ikätovereihin verrattuna saa kokemaan itsensä nuoremmaksi. Sairauksia voi olla, 

mutta ne eivät rajoita jokapäiväistä elämää. Mies kokisi itsensä vanhaksi, jos joutuisi 

vaipumaan vuoteen pohjalle. (Helin 2000,70.) Tutkimusten mukaan ikääntyneet tun-

tevat vanhuuden alkavan silloin, jos toimintakyky laskee niin, ettei enää selviydy päi-

vittäisistä toiminnoista ilman ulkopuolista apua. Toimintakyvyn laskua alkaa tapahtua 

noin 80 vuoden iässä. (Sarvimäki 2008, 89.) Toimintakyvyn heikkeneminen ja toi-

minnanvajavuudet ovat vanhenemiseen liittyviä ilmiöitä, jotka ovat iäkkäiden ihmis-

ten omien arviointien mukaan keskeisiä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä (Heikkinen 

2008, 402). Jos yksilö ei enää kykene sopeutumaan oman kehon tai ympäristöstä ai-

heutuviin muutoksiin, voidaan sitä pitää vanhuuden merkkinä. (Heikkinen 2002, 39.) 

Vanheneminen on eri tahtiin etenevien muutosten sarja, joita ei voi pysäyttää. Siihen 

liittyy biologinen vanheneminen, kehon asteittainen rappeutuminen, johon kuuluu ku-

dosten rakenteen ja toiminnan heikkeneminen, sairastavuuden lisääntyminen ja sen 

vuoksi vanhuus nähdään usein sairautena Eri länsimaissa tehdyissä tutkimuksissa esi-

merkiksi 75-vuotiaista vain 10 - 30 % on terveitä. Terveiden osuus vähenee ikääntyes-

sä yhä enemmän, esimerkiksi 90-vuotiaita kliinisesti terveitä ihmisiä on vaikeaa löy-

tää. Vanhenemisen vaikuttavat aiemmat elämänvaiheet, tapahtumat ja valinnat. (Heik-

kinen 2002, 17, 30.) 
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Elimistön hidastuvat toiminnot merkitsevät fyysistä vanhenemista. Autonomisen her-

moston toiminta vaimenee, hermosolujen lukumäärä aivoissa vähenee, iho, ja tukiku-

dokset veltostuvat, näkö-, kuulo-, maku- ja hajuaistit heikkenevät, luuston mineraali-

kato lisääntyy, lihasmassa vähenee, nivelten liikkuvuus heikkenee, ruoansulatuskana-

van rakenteeseen ja toimintaan voi tulla muutoksia, sydän ja verisuonisto muuttuvat, 

hengityselimistö ja hormonitoiminnot heikkenevät. Korostamalla vanhenemismuutos-

ten yksilöllisyyttä voidaan kannustaa ikääntyviä huolehtimaan terveyteen ja toiminta-

kykyyn liittyvistä asioista. Fyysistä vanhenemista ei voi estää, mutta sitä voi hidastaa 

terveillä elintavoilla, ravitsemuksen, monipuolisen liikunnan ja muun fyysisen aktiivi-

suuden avulla sekä rakentamalla fyysisen toimintaympäristön toimintaan kannusta-

vaksi ja mahdollisimman esteettömäksi. (Vallejo Medina, Vehviläinen, Haukka, 

Pyykkö, Kivelä. 2005, 22 – 25.)  

Psyykkinen vanheneminen on kehittymistä, kypsymistä ja muuttumista, sopeutumista 

muun muassa kehon rappeutumisesta aiheutuviin muutoksiin. On voitava hyväksyä 

vanhuuden tuomat rajoitukset ja luopumiset. Ensimmäiset psyykkisen toimintakyvyn 

vanhenemismuutokset ilmenevät uuden oppimisen ja suoritusnopeutta vaativien tehtä-

vien suorituksissa, esimerkiksi ongelmanratkaisujen löytämisessä, mutta vasta 70 ikä-

vuoden jälkeen ilmenee vanhenemismuutoksia älykkyyttä vaativissa toiminnoissa 

esim. kielitaidossa. (Ruoppila 2002, 123.)  

Psyykkiseen vanhenemiseen sopeudutaan monin eri tavoin. Osa terveyden ja toimin-

takyvyn heikkenemisestä hyväksytään normaaliin vanhenemiseen kuuluvaksi. (Heik-

kinen 2002, 4.) Yksilölliset erot ovat suuria sekä suunnaltaan että suuruudeltaan. So-

peutuminen muutoksiin liittyy siihen, miten yksilö sopeuttaa itsensä uusiin olosuhtei-

siin. (Helin 2000, 21.) Etenkin äkilliset, odottamattomat muutokset voivat aiheuttaa 

suuria mielialan muutoksia, kun elämä pitää sopeuttaa uuteen tilanteeseen. Sopeutu-

miseen vaikuttaa myös muiden ihmisten suhtautuminen. Omaisten ja läheisten tuella 

ja avulla on tärkeä merkitys toimintarajoitteen korvaajana sekä myös palvelujärjestel-

mässä työskentelevien käyttäytyminen ja toiminta ovat vaikuttaneet erityisen paljon 

vanhuksen kriisistä selviytymiseen. (Helin 2000, 114.)  

Perheyhteyden merkitys ikääntyvälle on suuri, mikä korostuu etenkin muutosvaiheis-

sa, esimerkiksi muutossa palvelutaloon tai laitoshoitoon. Tukea tarvitaan juuri suuris-

sa ja tärkeissä asioissa omilta läheisiltä ihmisiltä. Ystäväpiiri voi iän myötä olla supis-
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tunut, ja riippuvuus lisääntyy omaan perhepiiriin tai muihin auttajiin ja hoitajiin. Pel-

kät tutut esineet eivät tee asunnosta kotia, vaan on tuettava ja luotava toimivat yhtey-

det lähiomaisiin. (Marin 2008, 69 – 71.)  

Sosiaalinen vanheneminen on niitä muutoksia, joita esiintyy vanhenemisen myötä yk-

silön ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Vanhenevan ihmisen käsitys it-

sestään, vanhenemisestaan ja toiminnastaan ovat keskeisiä sosiaaliseen vanhenemi-

seen liittyviä asioita. (Juvakka, 2005, 14.)  

Onnistuva vanheneminen riippuu monista eri tekijöistä. Avaintekijöinä vanhuuteen 

sopeutumisessa voidaan pitää yksilön kykyä hyväksyä ja käsitellä vanhenemismuutos-

ten aiheuttamia rajoituksia. Vähenevät voimavarat säästetään yksilön kannalta tär-

keimpiin ja halutuimpiin toimintoihin. (Uotinen, Suuntama & Raitanen, 2004, 123 – 

124.) Tavoitteet on asetettava voimavaroja vastaaviksi ja sosiaalisen ympäristön tukea 

tarvittaessa lisättävä sekä fyysisen ympäristön voi muuttaa toimintaa tukevaksi. Näi-

den tekijöiden välillä on vallittava tasapaino Iäkäs ihminen voi tuntea terveytensä ja 

elämänlaatunsa riittävän hyväksi, kun hyvässä hoidossa olevat sairaudet eivät aiheuta 

elämää häiritseviä oireita ja tarvittaessa heikentyneitä voimavaroja voidaan palauttaa 

esimerkiksi kuntoutuksen avulla. (Heikkinen 2008, 405.)  

Onnistuvaa vanhenemista voidaan edistää ehkäisemällä ja hoitamalla tehokkaasti sai-

rauksia sekä huolehtimalla riittävästä fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitä-

misestä. Psyykkisen toimintakykyyn vaikuttamisen mahdollisuuksista on vähemmän 

tietoa. Geneettisten tekijöiden vaikutus tunnetaan, mutta kognitiivisia taitoja voidaan 

kehittää ja ylläpitää koulutuksen ja muiden toimintojen harjoittamisen avulla. Tutki-

mustulokset tukevat tietoa myös liikunnan myönteisistä vaikutuksista kognitiiviseen 

kyvykkyyteen. (Heikkinen 2008, 406.)  

Vanheneminen voi olla hyvää ja myönteistä ikääntyvän arkielämää, kun osaaminen, 

kykeneminen, haluaminen, täytyminen, voiminen ja tunteminen ovat eheässä so-

pusoinnussa. Hyvässä vanhuudessa kokee elämässään ja eri tilanteissa hyviä ja myön-

teisiä tyytyväisyyden, ilon, onnen hetkiä ja tuntemuksia. (Jyrkämä 2008, 277.) 
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2.2 Ikääntymisen tuomat toimintakyvyn muutokset 

Toimintakyky on hyvinvointiin laajasti liittyvä käsite. Se on ihmisen tietoista toimin-

taa, kykyä suoriutua tavanomaisista askareista tai toiminnoista, edistää omatoimisuutta 

ja ylläpitää henkistä hyvinvointia. Ihmisen toimintakyvyssä voi tapahtua muutoksia 

sairauden, tapaturman tai ikääntymisen myötä. Osa toimintakyvyn muutoksista on py-

syviä, osa palautuu ennalleen tai jotkut muutokset kehittävät toimintakykyä parem-

maksi. Hitaasti eteneviin toimintakyvyn muutoksiin ehtii sopeutua, äkillisesti tapahtu-

neet muutokset voivat tuoda ongelmia. Toimintakyvyssä erotellaan yleensä fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, joista henkisten ja sosiaalisten edellytysten 

mittaamiseen on vaikeaa löytää arviointimenetelmiä. (Laukkanen 2003, 255.)  

Toimintakyvyn käsite on tärkeä iäkkään väestön terveydentilan kuvaaja. Pelkkä saira-

uksien lukumäärä ei kerro iäkkään selviytymisestä arkielämän toiminnoista. (Helin 

2000, 15.) Edellytyksenä itsestä huolehtimiseen tarvitaan tietynasteista fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä (Vallejo Medina ym. 2005, 57). Ikääntyneiden 

toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen tarvitaan riittävän varhaista ja moni-

puolista ehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa. Liikunnalla, fyysisellä aktiivisuudella 

ja uusien asioiden opiskelulla on olennainen merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä 

ja parantamisessa iästä ja sairauksista huolimatta. Ne auttavat selviytymään arjen vaa-

timuksista. (Heikkinen 2002, 28.)  

Toimintakykyä arvioitaessa tulisi huomio kiinnittää erityisesti niihin asioihin, joihin 

ikääntyneellä on vielä voimavaroja. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terve-

yspolitiikan strategiassa 2015 todetaankin, että ikääntyneiden toimintakyvyn paranta-

miseksi on lisättävä riittävän varhaista ja monipuolista ehkäisevää ja kuntouttavaa 

toimintaa vahvistamalla muuan muassa heidän sosiaalisia verkostoja sekä edistettävä 

vanhusten toimintakykyä ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriön strategiat 2015, 10.)   

Fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa kiinnitetään huomio päivittäisistä perustoimin-

noista, ADL- eli activities of daily living -toiminnot, jotka sisältävät nukkumisen, pe-

seytymisen, pukeutumisen, syömisen, juomisen, liikkumisen ja wc-käynnit. Päivittäis-

tä toiminnoista selviytymiseen vaikuttavat myös psykososiaaliset ja ympäristölliset te-

kijät. (Vuori & Heimonen 2007, 34.) Kognitiivisen toimintakyvyn eli tiedollisten toi-

mintojen käsittelyn heikkeneminen on yhteydessä myös heikentyneeseen päivittäisistä 
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toiminnoista selviytymiseen. (Ranta 2004, 34.) Psyykkisen ja sosiaalisen toimintaky-

vyn edellytyksiä ovat asioiden hoitaminen ja kodin muu ulkopuolinen toiminta (Lauk-

kanen 2003, 258).  Nämä välineelliset IADL, instrumental activities of daily living- 

toiminnot liittyvät myös päivittäistoimintoihin. Niillä tarkoitetaan itsenäiseen elämään 

liittyvien asioiden hoitamista, kuten puhelimen käyttöä, kotiaskareista huolehtimista, 

itsenäistä lääkkeiden ottoa, rahankäsittelykykyä sekä kodin ulkopuolella asioimista. 

(Vuori & Heimonen 2007, 34.) Puhutaan toiminnanvajauksesta, kun tulee vaikeuksia 

tai avuntarvetta selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista. Henkilöllä voi olla vaikeuk-

sia liikkumisessa, jos niitä ei saada kompensoitua erilaisilla keinoilla tai apuvälineiden 

avulla. (Laukkanen 2003, 255 – 256.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Toimintakyvyn säilyminen iäkkäällä on hyvin yksilöllistä. Yksi keskeinen toiminta-

kyvyn säilymiseen vaikuttaneista tekijöistä on se, miten työn vaatimukset ovat kuor-

mittaneet työikäisenä ja miten toiminta- ja työkykyä on ylläpidetty työiässä. (Ranta 

2004, 15.) Terveet elintavat ovat tärkeässä asemassa fyysisen toimintakyvyn ylläpitä-

misessä riittävän liikunnan ohella. On todettu, että fyysisesti aktiivisilla henkilöillä on 

parempi terveydentila, lihasvoima, nopeus, kestävyys, koordinaatio- ja hapenottokyky. 

Näin ollen myös toimintakyky on parempi. (Laukkanen 2008, 268.) 

Liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus ovat tärkeitä keinoja fyysisen toimintakyvyn yl-

läpitämisessä. Myöhäisiälläkin aloitetulla liikunnalla on merkitystä fyysiseen kuntoon, 

nivelliikkuvuuteen, tasapainoon, henkiseen ja sosiaaliseen osallistumiseen sekä yhtei-

söllisyyden kokemiseen. (Helin 2008, 431.) Kestävyysliikunnalla ylläpidetään hengi-

tyselimistön hyvää toimintaa ja riittävää hapenottokykyä sekä verenkiertoelimistön ja 

sydämen kuntoa. (Kallinen 2008, 121- 122.) Lihasharjoittelulla hidastetaan lihasmas-

san vähenemistä, jäykkyyden ja rasvamäärän lisääntymistä sekä lisätään nivelten liik-

kuvuutta, mutta kasvatetaan myös lihasvoimaa. Lihasvoimalla on huomattava merki-

tys kehon hallinnassa ja asennon säilyttämisessä, ehkäisten esimerkiksi kaatumista. 

(Koivula & Räsänen. 2006/2008, 25.) Huolehtimalla monipuolisesta, terveellisestä ra-

vinnosta turvataan rakennusaineet mm. lihas- ja luumassalle. Riittämätön proteiinien 

saanti vaikuttaa epäedullisesti lihasmassaan aiheuttaen sen vähenemistä. (Vallejo Me-

dina ym. 2005, 24 - 25.) Luuston haurastuminen voi alkaa jo 35 - 40 vuoden iässä, eri-

tyisesti naisilla muutokset ovat selvempiä 50. ikävuoden jälkeen. (Suominen 2008, 

103.) Kestävyydellä on merkitystä hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön kunnolle. 

Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa suoraan kestävyyskuntoa kohottavasti, ehkäisee veren-
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kiertoelimistön sairauksia ja vaikuttaa myönteisesti myös mielialaan ja henkiseen hy-

vinvointiin sekä laajemmaltikin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Kallinen 2008, 121 

– 123.) Nopeutta tarvitaan kykyyn reagoida ärsykkeeseen tai tuottaa liikesuoritus 

mahdollisimman nopeasti. Liikkumisnopeus vaikuttaa kävelynopeuteen, jota tarvitaan 

mm. liikennevaloissa katua ylitettäessä. Kaatumisten ehkäisyssä reaktio- ja voiman-

tuottonopeuden merkitys korostuu. (Korhonen 2008, 129.) 

Psyykkinen toimintakyky kertoo vanhuksen henkisten voimavarojen riittävyydestä ar-

kielämän vaatimuksissa ja elämän kriisitilanteissa sekä kykyä suoriutua älyllisistä ja 

henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. (Vallejo Medina ym. 2005, 58.) Psyykki-

seen toimintakykyyn liittyvät kognitiiviset eli tiedolliset toiminnot. Ne vaikuttavat sii-

hen, miten yksilö käsittelee tietoa ja miten hän selviytyy erilaisista tiedonkäsittelyä 

vaativista tehtävistä. (Ruoppila 2002, 119.) Kognitiiviset toiminnot kattaa muisti-, kie-

lelliset-, havainto- ja motoriset toiminnot, lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen sekä 

kyvyn toimia tahdonalaisesti. (Vuori & Heimonen 2007, 34.)  

Psyykkinen toimintakyky muuttuu yksilön kehittymisen ja vanhenemisen myötä. En-

simmäiset psyykkisen toimintakyvyn muutokset ilmenevät uuden oppimisen ja suori-

tusnopeuden hidastumisena. Useat erilaiset keskushermoston dementoivat sairaudet, 

esimerkiksi Alzheimerin tauti, heikentävät kognitiivisia toimintoja. (Ruoppila 2002, 

123.)  

Harjoituksella voidaan parantaa tietojenkäsittelyä.  On todettu, että harjoituksen avulla 

80-vuotiaat voivat saavuttaa 60-vuotiaiden keskimääräisen suoritustason. Psyykkistä 

toimintakykyä voidaan ylläpitää uusien asioiden opiskelun ja erilaisten harrastusten 

avulla. Uuden oppimisen kokemuksen myötä oman elämän hallinnan kokemus säilyy 

tai jopa vahvistuu. (Ruoppila 2002, 122, 125, 132.) 

Henkisiä voimavaroja voidaan ylläpitää ja kehittää toiminnan avulla. Henkisen hyvin-

voinnin säilymisen edellytyksinä ovat tasapaino virkistyksen ja keskushermoston 

kuormituksen välillä, virikkeiden sopiva määrä, tavoitteiden pitäminen realistisina ja 

niiden kohtuullinen saavuttaminen sekä riittävä tulevaisuuden toivo. (Heikkinen 2002, 

30 - 31.)  

Kun ihminen kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan elämään ja tekemään sitä koske-

via ratkaisuja ja päätöksiä, kokee hän hallitsevansa elämäänsä. Henkisen suoritusky-
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vyn heikkeneminen on yksi tärkeimmistä itsenäiseen suoriutumiseen vaikuttavista te-

kijöistä. (Sosiaali- ja terveysministeriön strategiat 2015, 10). 

Eräs psyykkisen toimintakyvyn alue on psyykkinen terveys eli mielenterveys. Mielen 

voimavaroja rakennetaan koko elämän ajan, ja etenkin hyvät muistot ovat tärkeitä. 

Niiden kartuttamiseen tai vähenemiseen iäkkäänä vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi 

oma persoonallisuuden rakenne, elämän tapahtumat, perheyhteisö, yhteiskunnan an-

tamat mahdollisuudet, turvallisuuden tunne, hoiva, hoito, uskonnollisuus. (Heikkinen 

2002, 226.) Psyykkisten tekijöiden merkitys on osoittautunut yhä suuremmaksi teki-

jäksi onnistuneen vanhenemisen kannalta (Heikkinen 2008, 404). 

Sosiaalinen toimintakyky liittyy fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn muodostaen 

mutkikkaan kokonaisuuden. Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, näön tai kuulon 

toimintavaje voi rajoittaa vuorovaikutussuhteita ja vähentää näin sosiaalista kanssa-

käymistä. Vähäiset sosiaaliset kontaktit vuorostaan altistavat yksilön yksinäisyydelle 

ja siten mielenterveysongelmille. (Vallejo Medina ym. 2005, 58.) Sosiaaliset kontaktit 

yleensä vähenevät ikääntymisen myötä, mutta tavallisesti läheisyys perheeseen ja su-

kulaisiin lisääntyy (Hurme & Metsäpelto 2004, 515). Toisen ihmisen läsnäolo ja tuki 

ovat tärkeitä voimavarojen ylläpitäjiä. Ihminen tarvitsee vuorovaikutteista läsnäoloa 

elämän varjopuolen hallinnassa pitämiseen. (Heikkinen,  2002, 228.) Sosiaaliseen 

toimintakykyyn sisältyy harrastukset ja muut vapaa-ajan viettotavat, yhteydet ystäviin 

ja tuttaviin sekä uusien ihmissuhteiden solmiminen. Se on taitoa ja kykyä suoriutua 

vuorovaikutussuhteista muiden ihmisten sekä yhteiskunnan kanssa. Se kertoo suhteis-

ta omaisiin ja läheisiin, sosiaalisista taidoista, osallistumisesta ja elämän mielekkyy-

destä. (Eloranta & Punkanen 2008, 16 - 17.)  

2.3 Toimintakyvyn tukeminen ja arviointi 

On kehitelty erilaisia mittareita, joita käytetään kartoittamaan ihmisen yleistä selviy-

tymistä toimintaympäristössään. Tavallisimpia käytössä olevia toimintakyvyn mitta-

reita ovat esimerkiksi RAVA ja RAI-mittarit. RAVA-toimintakykymittarin ovat alku-

jaan kehitelleet Rajala & Vaissi Turun terveydenhuollosta. Sillä arvioidaan toiminta-

kyvyn ja päivittäisen avun tarvetta näön, kuulon, puheen, liikkumisen, rakon ja suolen 

toiminnan, syömisen, lääkityksen, pukeutumisen, peseytymisen, muistin ja psyyken 

toimintojen avulla. Mittarin avulla lasketaan RAVA-indeksi, jota voidaan hyödyntää 

asiakkaan hoidon, hoivan ja palvelun tarpeen suunnitteluun ja arviointiin, muutosten 
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seurantaan, palveluun tai hoitoon liittyvien asioiden todentamiseen, perusteluihin ja 

valintoihin. (Hagerlund 2009.) 

Monentyyppisiin potilas- ja asiakasryhmien tarpeisiin on gerontologisessa tiedeyhtei-

sössä kehitelty RAI-arviointi ja laatujärjestelmä, Residenr Assessment Instrument, jo-

ka on kokonaisvaltainen hoidon ja palveluiden arviointi- ja laadunparantamisjärjes-

telmä. Sitä käytetään hoidon kohdentamiseksi järkevästi ja oikeudenmukaisesti, vai-

kuttavuuden ja laadun seurantaan sekä vertailuun. Kotihoidolle on oma RAI HC, RAI 

Home Care, jota käytetään apuna asiakkaiden arvioinnissa sekä hoidon ja palvelujen 

suunnittelussa ja seurannassa. Tietoja tarvitaan mm. avohoidon tukitoimien ja sosiaa-

listen etuuksien tarpeen arviointiin. (Vuori & Heimonen 2007, 40.) 

Toimintakykyisyyden ja itsenäisen selviytymisen sekä elämisen laadun ylläpitämisek-

si on kehitettävä palvelujärjestelmää, jonka tavoitteena on vähentää laitoshoidon tar-

vetta ja lisätä avohoidon palveluita. Ikääntyvien palveluiden kehittämistä ohjaavat 

mm. sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö ja Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. 

Kehitettävä on myös fyysistä elinympäristöä liikkumismahdollisuuksineen ja ikäänty-

neiden osallistumista sekä myönteistä asenneilmapiiriä ikääntyneitä kohtaan. (Helin 

2008, 419 – 420.) 

Hyvä terveys, toimintakykyisyys, omien asioiden hoitaminen, omaan elämänkulkuun 

vaikuttaminen ja sen kautta pysyvyyden tunteen ylläpitäminen liittyvät voimavarojen 

vahvistamiseen. Toimintakyvyn heikkenemisen varhaisvaiheessa tarvitaan aktiivisia 

toimia toimintakykyisyyden edistämiseksi ja laitoshoitoon ohjautumisen ehkäisemi-

seksi. (Helin 2008, 421, 429.) 

3 PÄIVÄTOIMINTA VANHUSTEN PALVELUMUOTONA 

3.1 Kotihoitoa tukeva päivätoiminta 

Vanhusten päivätoiminta on kotipalveluun kuuluvaa kotona asumista tukevaa tukipal-

velutoimintaa. Sosiaalihuoltoasetuksessa 29.6.1983/607 todetaan, että kotipalveluina 

järjestetään tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, 

saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. Päivätoiminnan tavoit-

teena on hoidon, kuntoutuksen ja viriketoiminnan avulla auttaa ja tukea vanhusta sel-

viytymään kotioloissa sekä säilyttämään toimintakykynsä myös myöhäisten elinvuosi-
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ensa aikana. Palvelumuodolla helpotetaan lisäksi omaisten työtä. Tarkoituksena on 

myös ehkäistä yksinäisyyttä ja tukea sosiaalisten suhteiden säilymistä. (Sosiaalihalli-

tus 1988, 28 – 29.)  

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen 2008 mukaan kaikkiin palveluihin on sisälly-

tettävä ikäihmisten mahdollisuus toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään hoitoon 

ja palveluun. Kunta voi tuottaa palvelun itse tai ostaa sen yksityiseltä palveluntuotta-

jalta. (Sosiaali- ja terveyshallitus 2008, 10.) 

Parikkalan kunnan vanhuspoliittisen ohjelman mukaan päivätoiminta on kotihoitoa 

täydentävää, tukevaa tai korvaavaa toimintaa ja tarkoitettu ensisijaisesti paljon perus-

tasoista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille, jotka eivät pysty osallistumaan muuhun 

kodin ulkopuoliseen virkistys- tai kuntoutustoimintaan. (Parikkalan kunta 2008, 13.) 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päivätoiminnan tehtäväksi on määritelty tuot-

taa ja järjestää kuntalaisille heidän tarvitsemaansa päivätoimintaa sekä huolehtia näi-

den palvelujen toteutuksesta ja kehittämisestä. Päivätoiminta on tarvelähtöistä ja 

suunnataan ensisijaisesti ikääntyneille kotona asuville kuntalaisille, joiden fyysinen, 

psyykkinen ja kognitiivinen sekä sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa 

alentua. Toiminnan tärkeimpänä kohderyhmänä ovat erityisesti muistisairaat ihmiset 

ja omaishoidossa olevat henkilöt, joiden hoitajille mahdollistetaan vapaapäivien pitä-

minen. Hoidettavan käydessä päiväkeskuksessa, kaksi toimintapäivää vastaa omais-

hoitajan yhtä vapaapäivää. Päivätoiminnan tulisi olla vaihtoehto muille hoitomuodoil-

le. (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päivätoiminta 2010.) 

Toiminta on suunnattu myös ikääntyneille, joiden elämäntilanteissa on tapahtunut 

muutoksia, yksinäisille sekä henkilöille, joilla on vaikeuksia hygienian hoitamisessa ja 

yli 65-vuotiaille toimintarajoitteisille ihmisille. Tavoitteena on ikääntyneiden itsenäi-

sen toimintakyvyn ja kotikuntoisuuden paraneminen, mielialan kohentuminen, syrjäy-

tymisen ja muistin heikentymisen ennalta ehkäiseminen, heidän voimavarojen, hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen sekä vertaistuen mahdollistaminen. Tieto päivätoi-

mintaa tarvitsevasta henkilöstä voi tulla osastojen, muistipoliklinikan, muiden polikli-

nikoiden, vastaanottojen, kotihoidon tai omaisten yhteydenoton kautta yhteyshenki-

löille, jotka selvittävät päivätoimintaan hakeutumisen syyn. Valintakriteerinä jatkuval-

le päivätoimintaan osallistumiselle on muistisairauden eteneminen keskivaikeaan tai 
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vaikean dementian asteelle tai omaishoitaja tarvitsee lakisääteiset kolme vapaapäivää 

kuukaudessa. (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päivätoiminta 2010.) 

Kahden – neljän kuukauden jaksottaishoitoa toteutetaan silloin, kun kyseessä on yk-

sinasuva, lievää muistisairautta sairastava henkilö, joka hyötyy muistikuntoutuksesta 

sekä ryhmätoiminnan vertaistuesta tai jolla kodin ulkopuolinen elämä on niukkaa 

omaisten ja ystävien puutteen tai korkean iän vuoksi. Omaishoitajalle järjestetään la-

kisääteiset vapaapäivät, ikääntyneellä on tapahtunut muutoksia terveydentilassa ja/tai 

sosiaalisessa ympäristössä tai yksinäisyyden, masennuksen tai syrjäytymisen myötä 

tai ikääntyneen fyysinen ja henkinen toimintakyky on rajoittunut. Ikääntyneen kotona 

olevat perushoitomahdollisuudet ovat puutteelliset ja/tai vaikeakulkuiset sekä riskiti-

lanteita aiheuttavat. (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päivätoiminta 2010.) 

Päivätoimintaa järjestetään Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella jokaisen 

kunnan tarpeiden mukaisesti päiväkeskus- sekä/tai kerhotoimintana. Käyntimaksu 

päiväkeskuksessa maksaa 15 €, joka sisältää ohjatun toiminnan, lounaan ja päiväkah-

vin sekä tarvittaessa saunapalvelun. Kerhotoiminta kestää neljä tuntia sisältäen ohja-

tun toiminnan, lounaan ja päiväkahvin. Kerhotoiminnan hinta on 7,50 € kerta. Asiak-

kaan tarvitessa kuljetuksen päivätoimintaan, siitä peritään linja-autotaksan mukainen 

alin kertamaksu. Omaishoidettavalla kaksi toimintapäivää vastaa omaishoitajalle yhtä 

vapaapäivää, jonka veloitus on 10,60 €. (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päi-

vätoiminta 2010.) 

Päiväkeskustoimintaa on järjestetty Parikkalan kunnassa vuodesta 1990 alkaen. 

Vuonna 1989 sosiaalilautakunnan nimeämä päiväkeskustyöryhmä kartoitti päiväkes-

kustoimintojen palvelumuotoja ja yhteistyön tarvetta palveluiden järjestämiseksi. Tar-

vekartoitusta varten lähetettiin kysely Parikkalan taajamassa ja eri kylissä asuville 143 

eläkeläiselle ja 13 järjestölle. Suunnitellusta päiväkeskustoiminnasta ja kyselystä tie-

dotettiin paikallislehdessä Parikkalan Sanomissa. Kyselystä saadun palautteen mukaan 

tärkeimmäksi toiminnaksi koettiin kuntoutustoiminta. Esiin nousi myös kotiin kulje-

tettujen ateria- ja kuljetuspalveluiden, asiakasneuvonnan tarve sekä kerho- ja virkis-

tystoiminnan järjestäminen yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. (Parikkalan kunta 

1989,1.) 

Entisen Saaren kunnan alueella 1980 luvulla kotipalveluhenkilöstö järjesti kerhomuo-

toista päivätoimintaa kahdessa eri kylässä. Uuden vanhankodin rakentamisen myötä 
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1980 luvun lopulla saatiin tilat myös saunatoiminnalle ja toiminta muuttui päiväkes-

kustoiminnaksi. Henkilökunnan työnkuvien muutosten vuoksi muutama vuosi sitten 

saunapalvelu siirtyi kotihoidon tehtäväksi ja päivätoiminta muuttui jälleen kerhomuo-

toiseksi. (Laukkanen 2009.) 

Päiväkeskustoimintaa järjestetään tällä hetkellä kunnan eteläosassa kolmena päivänä 

viikossa ja asiakkaita on tällä hetkellä 26, joista 25 on kuljetuksen piirissä. Päiväoh-

jelmaan sisältyy kuntosaliharjoittelua, saunominen, ohjattu toiminta, ruokailu ja päi-

väkahvi. Kerran viikossa on oma ryhmä vaikeammin muistisairaille. (Kosonen 2010.)  

Kunnan pohjoisosassa järjestetään kerhomuotoista, neljän tunnin mittaista päivätoi-

mintaa kolmena päivänä viikossa. Kävijöitä on yhteensä 26, joista 9 tarvitsee kulje-

tuspalvelua. Ohjattu toiminta painottuu muistikuntoutukseen ja fyysisen toimintaky-

vyn ylläpitämiseen voimistelun sekä kuntosaliharjoittelun avulla. Sosiaalista kanssa-

käymistä tukevat yhteiset ruokailu ja päiväkahvihetket. (Kainulainen 2010.) 

Kunnan järjestämän päivätoiminnan lisäksi alkoi loppusyksystä 2009 kolmannen sek-

torin järjestämää kerhotoimintaa vanhuksille kaksi kertaa viikossa. Kävijät maksavat 

muutaman euron käyntimaksun sekä halutessaan ostavat lounaan samassa rakennuk-

sessa toimivalta yrittäjältä. Kuljetuksen jokainen hoitaa itse. Toiminta on tarkoitettu 

ikääntyneille yli kuntarajojen tavoitteena ehkäistä yksinäisyyttä ja lisätä sosiaalista 

kanssakäymistä. (Leminen 2010.) 

Entisen Uukuniemen kunnan alueella vanhusten päivätoimintaa ei ole ollut aiemmin 

kuin syksyllä 2009 muutaman kokoontumiskerran ajan, sillä tilojen vuoksi ryhmä siir-

tyi Saaren palvelutalolle. Vain seurakunta on järjestänyt muutaman tunnin kestäviä 

vanhusten tapaamisia noin kerran kuukaudessa. (Kainulainen 2010.) 

3.2 Päivätoiminnan merkitys ikääntyneille 

Päivätoiminnassa järjestetään kuntouttavaa viriketoimintaa, joka tarkoittaa toimintoja, 

työmuotoja ja ympäristöön vaikuttamisen keinoja, joilla tuetaan psyykkistä ja sosiaa-

lista toimintakykyä. Ihmisen henkisen vireyden ja mielialan ylläpitäminen sekä omien 

voimavarojen säilyminen ehkäisee apaattisuutta, masentuneisuutta ja ennenaikaista 

toimintakyvyn heikkenemistä. (Vanhusten viriketoiminnan perusteet 2002/2007, 9.)   
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Tuula Juvakan Pro gradu –tutkielman mukaan vanhukset kokivat päiväkeskustoimin-

nan piristävänä asiana, joka toi vaihtelua heidän elämäänsä. Sosiaalisten suhteiden yl-

läpitäminen ja hyvä ruoka lisäsivät vanhusten hyvinvointia. Saunapäivät koettiin juh-

lapäiviksi. Päiväkeskustoimintaan osallistuminen lisäsi heidän fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista hyvinvointia. (Juvakka 2005, 37.) 

Liisa Hämäläinen toteaa pro gradu -tutkimuksessaan Päiväkeskus vanhusten voimaan-

nuttaja, kävijöiden kokevan voimaantuvansa päiväkeskustoiminnassa käydessään. He 

luottavat henkilökuntaan ja kokevat, että heitä ymmärretään ja heistä pidetään huolta. 

Osallistujat korostivat erityisesti fyysisen toimintakyvyn parantamista, koska sen koet-

tiin vaikuttavan muuhunkin toimintakykyisyyteen. Liikuntaryhmät ja kuntosali koet-

tiin tärkeäksi, samoin saunominen. Muutama asiakas oli innostunut jatkamaan voimis-

telua myös kotona. (Hämäläinen 2004, 29 – 58.) 

Petteri Viramon (1998) tutkimuksessa päiväkuntoutuksen ja viriketoiminnan vaiku-

tuksesta ikääntyneen toimintakykyyn ja terveyteen todetaan, että aktiivisella virike- ja 

päiväkuntoutustoiminnalla voidaan ylläpitää ja jopa parantaa ikääntyneiden toiminta-

kykyä ja selviytymistä. Monelle ikääntyneelle arkielämän tilanteen pysyminen ennal-

laan on merkittävää, sillä se ehkäisee laitossijoituksia ja raskaamman hoidon tarvetta 

Tärkein havainto oli virike- ja päiväkuntoutustoiminnan vaikutuksen merkitys psyyk-

kiseen toimintakykyyn. Tarjoamalla ikääntyneille aktiivista, kuntouttavaa ja toiminta-

kykyä tukevaa toimintaa, voidaan tukea heidän itsenäistä selviytymistä. (Viramo 

1998, 72, 77, 83.) 

Soile Eskelisen ja Teija Seppälän opinnäytetyössä tulee esiin, että päiväkeskustoimin-

ta tukee vanhusten itsenäistä kotona selviytymistä muiden palvelujen rinnalla. Päivä-

keskusasiakkaista 10 kertoi itsenäisen kotona selviytymisen parantuneen päiväkeskus-

toiminnan myötä ja puolet kävijöistä koki selviytymisen pysyneen ennallaan. He oli-

vat voineet vähentää kotipalvelun apua. Päiväkeskustoiminta antaa viikolle rytmin ja 

toiminnasta saa virkistystä seuraavallekin päivälle. Liikunnan, jumpan ja ihmissuhtei-

den merkitystä korostettiin kotona asumisen tukijana. (Eskelinen & Seppänen 2003, 

40 - 42, 54 – 58.)  
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3.3 Ikääntyvä asiakkaana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kun ikääntynyt asiakas on kaiken hoidon ja palvelun keskeisenä ja tärkeänä lähtökoh-

tana, voidaan puhua asiakaslähtöisyydestä. Asiakaslähtöisen toiminnan varmistamisen 

keinoja ovat asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen, esim. asiakastyytyväi-

syysmittaukset. Niiden pohjalta tapahtuva toiminnan kehittäminen on asiakaslähtöi-

syyttä. Mittausten avulla selvitetään, mitä hoidossa ja palvelussa asiakas pitää itse 

kaikkein tärkeimpänä ja mitä hän arvostaa. Palvelujen arviointiin ikääntyneiden on to-

dettu olevan kuitenkin varsin haluttomia, koska he näkevät henkilökunnan kiireestä 

huolimatta yrittävän parhaansa ja pelkäävät avun loppumista. (Voutilainen ym. 2002, 

38 - 40.) 

Asiakaslähtöisyys on palvelutoiminnan tarkastelua ja erittelyä palvelua saavan asiak-

kaan näkökulmasta Asiakkaalla on tärkeä ja keskeinen rooli tarpeineen ja voimavaroi-

neen, jotka ovat pääosassa palvelujen tarpeen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioita-

essa palveluiden vaikutuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 49.) Ongelmana 

voitanee pitää sitä, ettei iäkkäiden palveluita turvaavaa lainsäädäntöä eikä iäkkäille 

suunnattuja erityispalveluita juurikaan ole (Helin 2002, 49). Olemassa on lähinnä suo-

situksia, esimerkiksi Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, jonka mukaan ikään-

tyneille kuntalaisille on turvattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laa-

dun kehittämiseen. He toimivat asiantuntijan roolissa päivätoiminnan kehittämiseksi 

vastaamaan ikääntyneiden tarpeisiin ja toiveisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 

14.)                               

Asiakas on oman elämänsä asiatuntija, ja hänen on oltava itse aktiivinen toimija. Pal-

veluiden suunnittelussa on huomioitava elinympäristö ja olosuhteet sekä tuettava asi-

akkaan voimavaroja, joilla hän voi hallita elämäänsä. (Helin 2002, 57.) 

Ikääntyneiden yksilöllisten elämänhistorioiden tunteminen on perusta hyvälle hoidolle 

ja palvelulle sekä kaikissa tilanteissa kunnioittava ja arvokas kohtaaminen. Kohdatta-

essa dementoitunut ihminen on ensiarvoisen tärkeää suhtautua häneen ennen kaikkea 

aikuisena ihmisenä. Kohtaaminen on helpompaa, kun ymmärtää dementoituneen ih-

misen tilanteen, joka perustuu tietoon sairaudesta ja sen moninaisista vaikutuksista 

toimintakykyyn. (Voutilainen ym. 2002, 21 - 24, 26.)  
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Palvelujen tarpeiden arvioinnissa tarvitaan moniammatillista asiantuntijuutta mahdol-

lisimman laajan näkemyksen varmistamiseksi. Yhteistyön merkitys korostuu eri am-

mattiryhmien, asiakaan ja asiakkaan läheisten välillä. Kaikilla asiakkaan kanssa työs-

kentelevillä on oltava tiedossa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi sovitut suunni-

telmat, tekeminen ja toiminta. Vaitiolovelvollisuus ja siitä johtuvat tiedonsaantion-

gelmat voivat olla yhteistyön esteenä. Toteutuksessa on reagoitava asiakkaan tarpeis-

sa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuviin muutoksiin. Asiakkaalla on oltava tieto 

siitä, mistä hän tarvittaessa voi kysyä ja saada apua. (Helin 2002, 60 – 62.)   

Ryhmätoimina edistää ikääntyneiden sosiaalista kanssakäymistä ja psyykkistä terveyt-

tä vähentäen depressiivisiä oireita. Muiden kokemukset ikääntymiseen liittyvistä krii-

seistä, tunnetason tiedoista ja muilta saatu tuki voivat olla hyödyksi. Suljetussa ryh-

mässä, missä osallistujat säilyvät samoina koko ryhmätoiminnan ajan, saavutetaan 

enemmän etuja kuin avoimessa ryhmässä. Omien ryhmäilmiöiden syntyminen ja 

”ryhmän elämä” tukee ryhmäläisten voimaantumista. Ryhmätoiminta on taloudellista 

yksilöllisiin tukitoimiin verraten. (Blomqvist & Hovila 2005, 22.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ryhmätoiminnan ohjaamisessa vaaditaan gerontologista osaamista sekä ikääntyneiden 

arvostamista ja eettisyyden huomioimista ja erityisesti suljetuissa ryhmissä ryhmädy-

namiikan ja –ilmiöiden ymmärtämistä. Ohjaajan on oltava tietoinen tavoitteellisen 

kuntouttavan ja ylläpitävän toiminnan saavuttamiseksi ikääntyneiden psykososiaalisen 

ja fyysisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksista sekä siitä, miten niitä voidaan tukea. 

Toiminnan järjestämisessä on huomioitava myös fyysisen ympäristön monipuolisuus, 

että tiloja olisi erilaisten ryhmätoimintojen toteuttamiseen. Toiminta on porrastettava 

asiakkaiden erilainen kunto huomioiden. (Blomqvist & Hovila 2005, 50 – 51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.4 Päivätoiminnan laatu 

Olennaista ikääntyneiden hoitoon käytettävissä voimavaroissa ovat laatu ja määrä. 

Kun henkilökuntaa on riittävästi, he ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia, asiakkaan 

omat voimavarat on otettu käyttöön, ovat panokset vanhustyöhön olleet laadukkaita. 

(Voutilainen ym. 2002, 15.) 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päivätoiminnan kriteereissä todetaan päivä-

toiminnan vaikuttavuudesta yksilötasolla ja toimintakyvyn arvioinnista, että toiminta 

on aina tavoitteellista. Asiakkaalle tehdään toimintakyvyn arviointi sovituilla mitta-
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reilla (MMSE, RAVA) aina toimintajakson alussa sekä lopussa ja toiminnan vaikutta-

vuutta arvioidaan asiakkaan toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta mittaamalla sekä 

kirjaamisen avulla kartoitetaan asiakkaan kokemaa yksinäisyyttä. Koulutetun henkilö-

kunnan merkitystä korostetaan sekä ammattitaidon ylläpitämiseen tarvittavaa riittävää 

ja jatkuvaa koulutusta. Ohjaajilta toivotaan terveydenhuoltoalan koulutusta, lisäkoulu-

tuksena vanhustyön erikoistumisopinnot sekä tarvittavat ryhmänohjaustaidot. Päivä-

toimintaryhmien kokosuositus on 6 - 8 asiakasta kahta ohjaajaa kohden, ryhmän vetä-

jän apuna voi toimia vähemmän koulutusta saanut henkilö. Tosin toimintaa toteute-

taan kunkin kunnan tarpeiden mukaisesti ja jo olemassa olevin resurssein. (Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päivätoiminnan kriteerit 2010.) 

4 TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Parikkalan kunnassa asuvien ikääntynei-

den mielipiteitä, ajatuksia, toiveita ja tarpeita päivätoimintaa koskien sekä selvittää 

päivätoiminnan kehittämishaasteita tulevaisuudessa. Kyselyllä selvitetään päivätoi-

minnan tunnettavuutta ikääntyneiden keskuudessa, toimintaan sitoutumishalukkuutta, 

tarvetta osallistua päivätoimintaan nyt tai tulevaisuudessa sekä kysytään ikääntyneiden 

mielipiteitä päivätoiminnan sisällön painottamisen suunnasta. 

 

 Yksityiskohtaiset tutkimusongelmat ovat: 

1. Vastaako nykyinen toiminta ikääntyneiden tarpeisiin?  

2. Minkälaista toimintaa ja palveluja tarvitaan tulevaisuudessa? 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusmenetelmä ja kyselylomakkeen laadinta 

Valitsin tutkimustavaksi kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen. Kvantitatiivises-

sa tutkimuksessa on selkeä runko, jonka mukaan tutkimus etenee, ja aineisto on selke-

ästi rajattu. Se on tutkimustapa, jossa tietoa tarkastellaan numeerisesti eli käsitellään 

tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia yleisesti kuvaillen numeroiden avulla. Ky-

seinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin Kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka 

usein. (Vilkka 2007, 14.)  
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Kyselylomakkeen suunnittelun pohjaksi kävin läpi aiemmin ikääntyvien päivätoimin-

taan liittyviä tutkimuksia (mm. Eskelinen & Seppälä 2003; Hämäläinen 2004; Saario 

2009; Viramo 1998). Strukturoidun kyselylomakkeen (liite 1) laadintaan osallistuivat 

sekä avopalveluiden osastonhoitaja sekä päiväkeskuksen henkilöstö.  

Lomakkeella kartoitettiin vastaajien taustatiedot, päivätoiminnan tarve ja mielipiteet ja 

odotukset päivätoiminnasta. Päivätoiminnan tarvetta kartoittavilla kysymyksillä halut-

tiin tietoa niistä päivätoimintaan liittyvistä palveluista, joita ikääntyneet kokevat tar-

vitsevansa. Päivätoimintaan hakevien ja toiminnassa mukana olevien ikääntyneiden 

määrä oli vähentynyt ja kysymyksien avulla haluttiin selvittää vastaako nykyinen toi-

minta ikääntyvien tarpeisiin. Esiin oli tuotu jopa mahdollisuus päivätoiminnan supis-

tamisesta kaksipäiväiseksi, ellei toiminnalle ole tarpeeksi kysyntää. 

Vastausten perusteella voitaisiin arvioida, onko nykyinen toiminta tarpeiden mukaista 

ja minkälaisia palveluja tarvitaan tulevaisuudessa. Kyselylomakkeesta pyrittiin teke-

mään selkeästi luettava ja helposti vastattava. Kysymystyyppeinä oli monivalintaky-

symyksiä, joissa osassa vastausvaihtoehdot oli asetettu valmiiksi, osa oli sekamuotoi-

sia kysymyksiä, joissa oli annettu osa vastausvaihtoehdoista sekä avoin kysymys, jolla 

varmistettiin, että kaikki vastausvaihtoehdot tulevat huomioiduksi.  

Kysymyslomaketta testattiin koekyselyn avulla ennen varsinaista tutkimusta päivä-

toiminnan ryhmässä Parikkalassa ja kerhotoiminnassa Saarella. Koekyselyn tekemi-

nen on välttämätöntä kysymyksien kokeilemiseksi, ovatko ne ymmärrettävässä muo-

dossa (Hirsjärvi ym.1997, 204).  Tulosten perusteella selvennettiin kysymyksen nume-

ro 17 toimintaohjetta. Kysymykseen vastaajat olivat merkinneet useita vastausvaihto-

ehtoja tärkeimmäksi pyydetyn sijaan. Kysymyksen toimintaohjetta tarkennettiin lisä-

lauseella: Valitkaa yksi vaihtoehto. Monivalintakysymyksien vastauksien todettiin 

olevan helppo käsitellä ja analysoida SPSS-ohjelmalla.  

Ennen tutkimukseen liittyvien kyselylomakkeiden postitusta tutkimuksesta kerrottiin 

paikallislehden artikkelissa, jossa tuotiin esiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet sekä 

tutkimukseen osallistuvat osapuolet. Vastaukset pyydettiin nimettöminä ja tutkimuk-

sen tuloksista luvattiin kertoa niiden valmistuttua. Asiat kerrottiin myös kyselylomak-

keiden saatekirjeessä 
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5.2 Kohderyhmä ja otanta 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli Parikkalan kunnassa asuvat ikääntyneet. Mahdolli-

simman laajan näkemyksen kartoittamiseksi otantaan valittiin kunnan 75-, 80-, 85- ja 

90-vuotiaita. Kyselylomakkeet postitettiin kesäkuun lopulla 167 parikkalalaiselle 

ikääntyneelle, jotka asuivat omassa kodissaan. Tiedot valittuihin ikäryhmiin kuuluvis-

ta henkilöistä saatiin väestörekisteristä väestöhaun avulla.  

Haun suoritti vanhustyön kanslisti ja hänen kanssaan rajasimme kyselyn ulkopuolelle 

erilaisissa asumispalveluissa tai laitoksissa asuvat henkilöt sekä kotihoidon piirissä 

olevista henkilöt, joiden tiedettiin olevan kognitiivisesti kyvyttömiä vastaamaan. Ky-

selyyn osallistumista ei rajoitettu erilaisten palvelujen piiriin kuulumisella tai päivä-

toiminnassa mukana olemisella. Yhtä taloutta kohti postitettiin vain yksi lomake, 

vaikka taloudessa olisi ollut useampia otokseen kuuluvia henkilöitä.  

5.3 Aineiston keruu 

Tutkimusaineiston tiedonkeruumenetelmänä käytetty kyselylomake postitettiin 

21.6.2010. Lomakkeiden palautusten ajankohdaksi oli määritelty 11.7.2010, joten vas-

tausaikaa jäi kaksi viikkoa. Viikon kuluttua lomakkeiden postituksesta paikallislehti 

julkaisi yleisönosastolla lehtikirjoituksen, jossa kannustettiin vastaamaan kyselyyn.  

Määräaikaan mennessä saapui 87 kyselylomaketta, seuraavan viikon aikana lomakkei-

ta palautui neljä, ja paikallislehden julkaistessa toistamiseen lehtikirjoituksen palautui 

vielä yksi kyselylomake. Kyselylomakkeita palautui yhteensä 94 (56 %), joista tutki-

mukseen mukaan voitiin valita 92 (55 %.).  

5.4 Aineiston analyysi 

Palautuneet kyselylomakkeet tarkistettiin sekä numeroitiin, jonka jälkeen tiedot kirjat-

tiin SPSS-ohjelmaan. SPSS-ohjelmaa (Statictical Package for Sosial Sciences) käyte-

tään tilastollisten tietojen käsittelyyn ja sillä voidaan tehdä tilastollisia analyysejä. 

Saadaksemme mahdollisimman laajan ja kattavan kuvan vastaajien mielipiteistä mu-

kaan otettiin myös vaillinaisesti täytetyt lomakkeet. Niistä kirjattiin niiden kysymysten 

vastaukset, joihin oli saatu tietoa. Tallennetun havaintomatriisin tiedot tarkistettiin en-

nen tietojen käsittelyä sekä kaikista muuttujista otettiin jakaumat. Tällä pystyttiin tar-
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kastamaan muuttujan arvojen selitteiden oikeellisuus sekä mahdolliset näppäilyvir-

heet, jos saatu arvo poikkesi mahdollisista arvoista.  

Avoimien kysymyksien vastaukset kirjoitettiin puhtaaksi sanasanaisesti tietokoneelle 

ja aineisto analysoitiin yksinkertaisella sisällön analyysillä teema-alueiden mukaisesti. 

Samaa tarkoittavista vastauksista muodostettiin ryhmiä ja aineiston havainnollistami-

seksi niistä on esitetty muutamia esimerkkejä. 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen kokonaisluotettavuuden muodostaa määrällisessä tutkimuksessa reliaa-

belius eli luotettavuus ja validius eli pätevyys. Reliaabelius tutkimuksessa tarkoittaa 

mittaustulosten toistettavuutta. Jos tutkimus toistettaisiin, niin tutkimustulokset pysyi-

sivät samoina (Uusitalo 1991, 84). Eli tutkimus antaa ei–sattumanvaraisia tuloksia 

(Vilkka 2007, 149). Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan vastausprosentin, otoksen 

edustavuudella perusjoukkoon nähden, havaintoyksikköjen syöttämisen oikeellisuu-

della ja mittausvirheiden mahdollisuuksia arvioimalla (Vilkka 2007, 149 - 15). Mää-

rällistä tutkimusta tehtäessä suositellaan, että vastaajien määrä olisi vähintään 100 

(Vilkka 2007, 16 - 17). Tätä tutkimusta varten postitettiin 167 kyselylomaketta. Tut-

kimuksen teossa karkea ohje onkin, että mitä suurempi otos, sitä luotettavammat ovat 

tulokset (Vilkka 2007, 57.) 

Tutkimus toteutettiin postikyselynä, jolloin tutkija ei tavannut henkilökohtaisesti tut-

kimuksessa mukana olleita ja näin ollen tutkijan etäisyys tutkittaviin säilyi. Luotta-

muksellisuuden takaamiseksi vastaajat pysyivät anonyymeina, koska kyselylomakkeet 

palautettiin nimettöminä, eikä muita tunnistetietoja kerätty. 

Eettisyyden toteutumiseksi tutkimuslupa-anomus liitteineen toimitettiin Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin koulutuspäällikölle. Kysely suoritettiin tutkimuslu-

van (liite 2) myöntämisen jälkeen. Tutkimuseettisten ongelmien välttämiseksi vain 

tutkija postitti, keräsi ja käsitteli tutkimusaineistoa.  

Validius tutkimuksessa tarkoittaa, onko tutkimus kyennyt mittaamaan sitä, mitä oli 

tarkoituskin mitata. Validiteetissä arvioidaan mm. miten onnistunut on kysymysten ja 

vastausvaihtoehtojen sisältö ja muotoilu (Vilkka 2007, 150). Puutteellisesti täytettyjä 

lomakkeita, joista oli jätetty vastaamatta kahteen tai useampaan kysymykseen, palau-
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tui lähes kolmannes (n=33). Vastaajien jättäessä merkittävän osan vastauksista täyttä-

mättä, voi epäillä, ettei kyseisestä asiasta ole ollut tarpeeksi tietoa (Vilkka, H. 2007, 

106.) Tutkimuksen mittarin suunnittelussa olisi pitänyt huomioida myös vaihtoehto, 

ettei toimintaa tunneta lainkaan.  

6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

Vastaajista 25 oli miehiä ja naisia 65. Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut sukupuoltaan. 

Suurin osa vastaajista oli 75- ja 80-vuotiaita (kuva 1). 

 

Kuva 1 Vastaajien ikä (n= 92) 

Eniten vastaajia asui vanhan Parikkalan alueella (n= 66), Saaren alueella asui noin 

neljännes (n=21) ja vähiten Uukuniemellä (n=5). Yksin heistä asui 52, puolison kans-

sa 31, lasten kanssa seitsemän ja lopuista kahdesta vastaajasta toinen asui veljen per-

heen kanssa ja toinen asui jonkun muun kanssa, mutta ei ilmoittanut kenen kanssa. 

6.2 Päivätoiminnan tarve 

Kotihoidon tukipalveluihin kuuluvan ikääntyvien päivätoiminnan ilmoitti tuntevansa 

muutama vastaaja (n=9). Vastaajista lähes puolet (n=47) ilmoitti, ettei tunne toimintaa 

tarkemmin ja noin kolmannes (n=31) ei tunne toimintaa lainkaan. Viisi vastaajaa jätti 

vastaamatta tähän kysymykseen. 
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Tietoa päivätoiminnasta toivottiin saatavan sanomalehden välityksellä (n=34), koti-

hoidon työntekijöiden kautta (n=20) sekä terveyskeskuksesta (n=15). Muiksi tiedon-

lähteiksi kuusi vastaajaa ehdotti mm. erillistä kotiin tulevaa esitettä tai kirjettä, ja tie-

toa toivottiin myös kotisairaanhoidon kautta. Yhden vastaajan ehdotus oli:  

 ”Kotona vois käydä 85 luona, samalla muista asioista sais vanhus kysyä 

 henkilökohtaisesti.” 

Kahdeksan vastaajaa oli valinnut tiedonsaantitoiveekseen useamman vaihtoehdon. Jo-

kainen vastaaja toivoi saavansa tietoa sanomalehdestä, kuusi lisäksi kotihoidon työn-

tekijöiltä ja neljä terveyskeskuksesta. Yhdeksän vastaajaa ei ilmaissut mielipidettään.  

Päivätoiminta kiinnostaa ikääntyneitä (Kuva 2). Toimintaan mukaan mahdollisimman 

pian haluavista vastaajista 75-vuotiaita oli kolme henkilöä, 80-vuotiaita kuusi, 85-

vuotiaita neljä ja 90-vuotiaita kolme henkilöä. Toimintaan mukaan ehkä myöhemmin 

haluavista vastaajista pääosa oli 75 – 80-vuotiaita. 

   

Kuva 2 Haluaisin mukaan vanhusten päivätoimintaan (n= 87) 

Nykyinen toimintatapa järjestää päivätoimintaa kerran viikossa oli vastaajien mukaan 

riittävä. Vastaajista yli puolet (n=56) toivoi päivätoimintaa järjestettävän kerran vii-

kossa, kaksi kertaa viikossa toimintaa halusi seitsemän vastaajaa ja kolme kertaa vii-

kossa tai toimintaa tarpeen mukaan halusi yksi vastaaja kumpaankin. Vastaajat (n=12) 

toivat esille erilaisin kommentein, etteivät he tienneet vielä, eivät tarvinneet toimintaa 
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toistaiseksi, eivät osanneet sanoa. Vastaamatta tähän kysymykseen jätti 15 lomakkeen 

palauttajaa. 

Toimintaan ei oltu valmiita sitoutumaan. Vastaajista kahdeksan olisi valmis sitoutu-

maan toimintaan vuoden ajaksi, puoli vuotta toimintaan olisi sitoutunut 13 vastaajaa, 

kolmen kuukauden ajaksi 15 vastaajaa. Lähes puolet vastaajista (n=30) olisi sitoutunut 

jonkun muun ajan, jota he tarkensivat sanallisesti, että oli ollut vaikeaa arvioida asiaa. 

He eivät halunneet sitoutua mihinkään aikamäärään tai olisivat sitoutuneet voinnin tai 

tarpeen mukaan. Kuukaudeksi tai lyhyemmäksi ajaksi sitoutuisi kolme vastaajaa ja tu-

tustumismielessä kaksi vastaajaa. Toimintaan osallistumista 2-3 kuukauden ajaksi tai 

toistaiseksi sitoutuisi kumpaankin yksi vastaaja. Mielipidettään ei ilmaissut 26 vastaa-

jaa. 

Vastaajat toivoivat päivätoimintaa järjestettävän omilla asuinalueillaan. Parikkalan 

alueella ilmoitti asuvansa 66 vastaajaa, ja toimintapaikkaa sinne toivoi 46 vastaajaa. 

Saaren alueella vastaajista ilmoitti asuvansa 21, joista päivätoimintaa Saaren alueelle 

toivoi lähes kaikki (n=19). Viidestä Uukuniemellä asuvasta vastaajasta kaksi ilmoitti, 

että päivätoimintaa pitäisi järjestää Uukuniemellä. Päivätoiminnan järjestämispaikalla 

ei ollut väliä viidelle vastaajalle, 20 kyselylomakkeen palauttajaa jätti vastaamatta  

Paras toiminnan aloitusaika kolmanneksen (n=30) mielestä olisi aamulla klo 9 – 10. 

Vähän myöhempää, klo 10 jälkeen alkavaa aloitusaikaa toivoi suurin osa vastanneista 

(n=37). Klo 8 toiminnan olisi valmis aloittamaan kaksi vastaajaa. Vastaamatta tähän 

kysymykseen jätti 23 lomakkeen palauttajaa. 

Kysymykseen, mikä olisi paras toiminta-ajan pituus, vastasi 62 lomakkeen palauttajaa, 

joista yli neljän tunnin toimintaa kannatti 11. Eniten (n=38) kannatettiin joustavaa 2 - 

4 tunnin toimintaa, ja 1 - 2 tunnin toiminta-aikaa toivoi 13 vastaajaa Vastaamatta tä-

hän kysymykseen jätti 30 lomakkeen palauttajaa. 

Lähes kolmannes (n=29) vastaajista ilmoitti tärkeimmäksi syyksi päivätoimintaan ha-

keutumiselle olevan sosiaalisen kanssakäymisen (kuva 3). Esille tuotiin myös yksinäi-

syys, erilaisten palvelujen saanti, esim. sauna- ja kylvetyspalvelut, ruoka ja terveydel-

liset syyt. Erilaisia muita syitä olivat esim. virkistäytyminen, vaihtelun saaminen päi-

vään, muistin ja kunnon säilyminen, uusien asioiden oppiminen ja että tulisi lähdettyä 
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johonkin. Osa (n=5) vastaajista ei kokenut kysymystä ajankohtaiseksi, ja lähes puolet 

(n=41) lomakkeen palauttajista jätti vastaamatta kysymykseen. 

 Ku-

va 3 Tärkein syy päivätoimintaan hakeutumiselle (n=51) 

Kuljetuspalvelua ilmoitti tarvitsevansa 29 ja saunapalvelua yhdeksän vastaajaa. Sau-

napalvelun tarvetta aiheutti oman saunan puuttuminen tai sauna oli ulkosauna, jossa 

oli kantovesi tai yksin ei jaksettu enää peseytyä. Lomakkeen palauttajista 23 ei vas-

tannut kuljetustarvetta koskevaan kysymykseen ja saunapalvelua koskevaan kysy-

mykseen jätti vastaamatta 14 lomakkeen palauttajaa. 

Ikääntyneille tarkoitettuun toimintaan osallistuttiin säännöllisesti eniten seurakunnan 

järjestämään sekä eläkejärjestön toimintaan. Seurakunnan toimintaan osallistui 13, 

eläkejärjestön toimintaan kahdeksan, yhdistys- tai seuratoimintaa kaksi ja johonkin 

muuhun toimintaan, esim. naistenpiiriin, osallistui kaksi vastaajaa.  

Vastaajista 20 ilmoitti osallistuvansa useampaan kuin yhteen toimintaan, joista seura-

kunnan toimintaan osallistui suurin osa (n=16), eläkejärjestön toimintaan 10, eri yh-

distyksien, mm. kuulokerhon ja kyläyhdistyksen järjestämään vanhusten kerhoon osal-

listui kahdeksan vastaajaa. Muuhun toimintaan, kuntosalilla käymiseen osallistui yksi 

henkilö. Yli kolmannes (n=36) vastaajista ilmoitti, ettei osallistunut säännöllisesti mi-

hinkään toimintaan, vastaamatta tähän kysymykseen jätti 11 lomakkeen palauttajaa. 

6.3 Mielipiteet ja odotukset päivätoiminnassa 

Tässä kysymyksessä vastaajia pyydettiin valitsemaan tärkeimmäksi toimintakykyä yl-

läpitävässä toiminnassa kokemansa vaihtoehto. Tärkeimmäksi asiaksi koettiin sosiaa-
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listen suhteiden ylläpitäminen (n=29). Muistitoimintojen ylläpitämistä pidettiin tär-

keänä (n=15) ja liikuntakyvyn kehittämistä (n=14). Lisäksi monet vastaajat (n=14) 

olivat valinneet yhden sijaan useamman vaihtoehdon. Yhtä tärkeinä pidettiin muisti-

toimintojen harjoittamista, sosiaalista kanssakäymistä ja liikuntakyvyn kehittämistä 

(n=5). Neljä vastaajaa piti tärkeimpinä muistitoimintojen harjoittamista ja liikuntaky-

vyn kehittämistä. Kahden vastaajan mielestä muistitoimintojen harjoittaminen ja sosi-

aalisten suhteiden ylläpito ovat tärkeimmät ja kolmen vastaajaa koki sosiaalisten suh-

teiden ja liikuntakyvyn kehittämisen olevan tärkeimpiä asioita toimintakykyä ylläpitä-

vässä toiminnassa Vastaamatta tähän kysymykseen jätti 20 lomakkeen palauttajaa. 

Toimintapäivän tarjoiluksi eniten kannatusta sai lounas ja päiväkahvi (n=23). Pelkkä 

lounas tai päiväkahvi sopisi suurimmalle osalle vastaajista (n=33). Välipalalla pärjäisi 

viisi vastaajaa, kolme vastaajaa haluaisi tarjolla olevan sekä aamupalan, lounaan sekä 

päiväkahvin. Pelkän aamupalan tarjoamista toivoi kaksi vastaajaa, kaksi vastaajaa toi-

voi päiväkahvia tai välipalaa ja yhden vastaajan mielestä tarjolla pitäisi olla aamupala 

ja päiväkahvi. 23 vastaajaa ei ilmaissut mielipidettään.  

Kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen, jossa vastaajille annettiin mahdollisuus 

vielä sanoa jotain kyselyyn liittyen, tuli 30 vastausta. Lähes kaikki vastaajat (n=29) 

kertoivat olevansa hyväkuntoisia ja omatoimisia eivätkä tunteneet tarvitsevansa vielä 

edellä mainittuja palveluja tai kokeneet niitä muuten ajankohtaisiksi, koska virikkeitä 

oli riittämiin muutenkin. Tarvittaessa he saivat apua lähellä asuvilta omaisiltaan tai ys-

täviltään ja naapureiltaan. Tulevaisuutta kuitenkin ajateltiin:  

 ”Olen vielä hyväkuntoinen, en tarvitse paljon tukea kun pojan perhe on 

 ihan naapurissa. Mutta tilanne ja olosuhteet voivat äkkiäkin muuttua.” 

Osallistumisen esteeksi koettiin mm. syrjäinen asuinpaikka ja vaikeat kulkuyhteydet:   

 ”Kun asuu syrjäkylällä, on hankalaa osallistua – ei ole yleistä  kul-

kuneuvoa. Varmaan tulisi kalliiksi taksin käyttäminen.”  

Päivätoiminnan maksullisuus ja oma taloudellinen tilanne rajoittivat osallistumisha-

lukkuutta:  

 ”15 euroa on aika iso lovi monen kukkarolle.” 
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 ”Hinta ei saa rajoittaa osallistumista.” 

Toiminnan sisältöön esitettiin kuuluvaksi erilaisia hoitotoimenpiteitä, kuntoliikuntaa, 

voimistelua sekä ehdottomasti saunapalvelun jatkumista. Toivottiin retkiä ja yllätys-

ohjelmaa sekä toiminnan vetäjältä idearikkautta ja sitä että hän olisi vertainen kaikille: 

 ”Verikokeet, verenpaineen mittaus. Lääkkeiden tarkistus ja dosettiin 

 jako.”  

 ”Ulkopuolisiakin virikkeen tuojia, ei vain samoja kerrasta toiseen, siis 

 yllätyksiä.”  

Toiminta koettiin tarpeelliseksi ja siitä tiedottamista toivottiin: 

  ”On täysin aiheellista tavalla tai toisella saada vanhukset yhteen.” 

  ”Olisi hyvä jos jotain lehtisiä tuotaisiin joskus vanhuksille ja hyvä jos 

  voisi osallistua joskus ilman sitoutumista johonkin aikaan.”  

7 POHDINTA 

Tällä tutkimuksella haluttiin kartoittaa Parikkalan kunnan alueella asuvien ikääntyvien 

päivätoimintaa koskevia mielipiteitä, ajatuksia, toiveita ja tarpeita sekä selvittää päivä-

toiminnan kehittämishaasteita.  

Tutkimusongelmana olevaan kysymykseen, vastaako nykyinen päivätoiminta ikäänty-

neiden tarpeisiin, ei saatu täysin selkeää vastausta. Yli kolmannes palautuneista lo-

makkeista oli puutteellisesti vastattuja. Kyselylomakkeen eli mittarin suunnittelussa 

olisi pitänyt huomioida myös vaihtoehto, etteivät vastaajat tunne toimintaa. Vastaajien 

jättäessä merkittävän osan vastauksista täyttämättä tai että vastaukset ovat epäselviä, 

voidaan epäillä, ettei tietoa kyseisestä asiasta ole ollut. Puuttuvia tietoja on sitä vä-

hemmän, mitä huolellisemmin mittari on suunniteltu. (Vilkka 2007, 106 – 110.)   

Tutkimuksen otanta oli ikäjakaumaltaan laaja, mutta vastaajiksi valikoitui silti hyvä-

kuntoisia ja toimintakykyisiä vastaajia, joille päivätoiminnan tarve ei ollut vielä ajan-

kohtainen. Mietittäväksi jäikin, kuinka tutkimuksen otos olisi pitänyt toteuttaa, että 
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vastaajiksi olisi valikoitunut toimintakyvyltään jo vähän rajoittuneita henkilöitä tai lä-

hiaikoina erilaisia palveluja tarvitsevat henkilöt, joiden mielipiteiden myötä tutkimus 

olisi palvellut paremmin päivätoiminnan kehittämistä.  

Tutkimus toi selkeästi esiin tiedottamisen tarpeen, koska tulosten mukaan ikääntynei-

den päivätoiminta on tuntematon tukipalvelumuoto kunnan alueella, vaikka toimintaa 

on järjestetty yli 20 vuoden ajan. Toivomukset tiedon saamisesta sanomalehden väli-

tyksellä lienee helposti toteutettavissa, ilmestyyhän paikkakunnalla oma paikallislehti 

ja kaksi maakuntalehteä. Erillinen esite päivätoiminnasta ja ohjeet toimintaan hakeu-

tumisesta voisivat olla jatkuvasti saatavilla mm. terveyskeskuksesta ja kotihoidon 

työntekijöiltä. Päivätoiminnassa voisi järjestää myös avoimien ovien päiviä, jolloin 

ikääntyneillä olisi mahdollisuus tutustua toimintaan ilman sitoutumista. Toiminnan 

tullessa tunnetuksi ikääntyvien keskuudessa osattaisiin siihen hakeutua ja uskon haki-

joiden määrän nousevan tulevaisuudessa huomattavasti, onhan Parikkalan väestöstä 

lähes kolmannes ikääntyneitä.   

Tutkimuksen mukaan asioita, joilla voidaan kehittää päivätoimintaa, oli esimerkiksi 

päivätoiminnan aamuisen aloitusajankohdan muuttaminen. Tällä hetkellä päiväkes-

kukseen saavutaan heti klo 8 alkaen, mutta se koettiin liian varhaiseksi. Liisa Hämä-

läisen tutkimuksessa 2004 yhdeksi päivätoiminnasta kieltäytymisen syyksi mainittiin 

liian aikainen aloitusaika (Hämäläinen 2004, 29 – 58). Tutkimuksesta saatujen tulok-

sien mukaan päiväkeskuksen aukioloajaksi voisi suositella klo 10 - 16 välistä aikaa. 

Kerhotoiminta oli ajoitettu toivomusten mukaisesti klo 10 - 14 väliselle ajalle.  

Toiseen tutkimuskysymykseen, millaista toimintaa ja palveluja tarvitaan lähitulevai-

suudessa, saatiin esille mielipiteitä ja toiveita. Tärkeimmäksi toimintakykyä ylläpitä-

väksi asiaksi vastaajat valitsivat sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen. Sama asia tulee 

esille myös aiemmissa päivätoimintaa koskevissa tutkimuksissa. (Hämäläinen 2004; 

Juvakka 2005; Saario 2009). Sosiaalisen toimintakyvyn edistämisellä voidaan vaikut-

taa onnistuvaan vanhenemiseen (Heikkinen 2008, 406). Myös Vallejo Medina ym. to-

teavat sosiaalisten kontaktien vähäisyyden altistavan yksinäisyydelle ja siten mielen-

terveysongelmille (Vallejo Medina ym. 2005, 58). 

Kuitenkin tämän tutkimuksen vastaajista 44 % (n=36) ilmoitti, etteivät he osallistu 

säännöllisesti, eivätkä halua sitoutua mihinkään ikääntyneille tarkoitettuun toimintaan. 

Parikkalan alueella toimii kolme eri eläkeläisjärjestöä, vireä seurakunnan toiminta se-
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kä erilaista seura- ja järjestötoimintaa. Tarjontaa olettaisi olevan, mutta silti sosiaali-

sen kanssakäymisen tarvetta korostettiin. Seura- ja järjestötoiminta koetaan ehkä liian 

sitovaksi ja velvoittavaksi ja vapaaehtoisvoimin järjestettävässä toiminnassa vapaaeh-

toisten voimavarat eivät välttämättä riitä aktiivisen toiminnan pyörittämiseen.  

Tutkimustuloksista muodostui käsitys, että ikääntyneet haluaisivat ohjelmallisen kah-

vilan tyypistä toimintaa, mihin he voisivat osallistua vapaasti ja joustavasti ilman si-

toutumista, mutta tarvitsisivat toimintaan osallistumiseksi kuljetuksen. Toiminta voisi 

olla esim. Kouvolassa toimivan Ikäaseman tyyppistä toimintaa, tosin vain kerran vii-

kossa tapahtuvaa. Tarjolla tulisi olla vapaasti ostettavissa sekä lounas että päiväkahvi. 

Uusien toimintamallien luomista tarvitaan yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa, mutta 

päävastuu täytyisi olla palkatulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. 

Ikäaseman tyyppinen toiminta soveltuisi vielä hyväkuntoisille ja toimintakykyisille 

ikääntyneille eikä toimintaan sitoutumista tarvittaisi. Toiminnassa olisi panostettava 

sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseen huomioiden myös muistikuntoutuksen ja lii-

kunnan tarpeet. Toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan riittävän varhaista ja moni-

puolista toimintaa (Heikkinen 2002, 28). 

Kuljetuspalveluiden ja sosiaalisen kanssakäymisen tarvetta voitaisiin mielestäni tukea 

kutsutaksi-toiminnalla, mutta kuljetuksen pitäisi ajoittua keski- ja iltapäivän välille. 

Tällä hetkellä kutsutaksi palvelee kaksi kertaa viikossa aamupäivisin ja palvelee lä-

hinnä asiointiin liittyvien asioiden hoitamista. Toinen kutsutaksipäivä tulisi muuttaa 

toimimaan klo 12 - 16 välille, jolloin ikääntyneillä olisi mahdollisuus osallistua esim. 

seurakunnan tilaisuuksiin, tehdä vierailuja, osallistua erilaisiin päivällä toimiviin ker-

hoihin, harrastuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Kutsutaksien ajopäivät voisivat olla eri-

laiset kunnan etelä- ja pohjoisosassa, jolloin erilaisten toimintojen järjestämistä voitai-

siin suunnitella kyläkunnittain.  

Muita vastaajien ehdottamia palveluita on ollut tarjolla kävijöille jo aiemminkin. Ret-

kien järjestäminen päivätoiminnan puitteissa merkitsisi kustannusten nousua. Jos osal-

listujat olisivat valmiita maksamaan aiheutuvat lisäkulut, hyvällä suunnittelulla ja 

omaisten, läheisten tai vapaaehtoisten avustuksella olisi mahdollista toteuttaa pieni-

muotoisia retkiä tai matkoja. Ikääntyneelle ja vaikeasti liikkumaan pystyvälle esim. 

mahdollisuus omaisen tai läheisen haudalla käymiseen voisi olla merkittävä tapahtu-

ma tai arkipäivän piristyksenä matka lounastamaan läheiseen ruokaravintolaan.  
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Kyselyyn vastaajat toivat esiin myös huolen taloudellisesta tilanteestaan ja päivätoi-

minnan maksullisuudesta. Toiminnassa tulisikin huomioida, ettei osallistumisen es-

teeksi muodostuisi asiakkaalle aiheutuvat kustannukset. 

Tukipalveluna järjestettävä päivätoiminta palvelisi jatkossakin toimintakyvyltään 

huomattavasti heikentyneitä ikääntyneitä, joiden osallistuminen muuhun ikääntyneille 

tarkoitettuun toimintaan ei olisi mahdollista. Päivätoiminnassa painottuisivat tälläkin 

hetkellä huomioonotettuina ja kyselyyn vastanneiden toiveiden mukaisesti sosiaalisten 

suhteiden ylläpitäminen, muistikuntoutus sekä liikuntakyvyn kehittäminen.  

Aktiivinen virike- ja päiväkuntoutustoiminta ylläpitää ja jopa parantaa ikääntyneiden 

toimintakykyä ja selviytymistä ja sillä voidaan ehkäistä laitossijoituksien tai ras-

kaamman hoidon tarvetta (Viramo 1998, 72,77, 83). Tämänhetkisessä päivätoiminnas-

sa sosiaalista kanssakäymistä voisi kehittää edistämällä osallistujien toisiinsa tutustu-

mista esim. yhteisillä tehtävillä ja toiminnoilla, lisäämällä toiminnassa keskustelevia 

toimintatuokioita sekä huomioida ajankäytön suunnittelussa myös vapaan seurustelun 

vaatima aika. 

Päivätoiminnan asiakaslähtöisyyttä kannattaisi jatkossa edistää ja kehittää jatkuvalla 

asiakaspalautteen keräämisellä (Voutilainen ym. 2002, 38 - 40). Asiakastyytyväi-

syysmittauksia olisi hyvä tehdä ainakin kaksi kertaa vuodessa tai aina asiakkaan päät-

täessä käyntijaksonsa. Tiedottamisen onnistumista voidaan mitata seuraamalla toimin-

taan hakevien ikääntyvien määrää. 
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