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Abstract 
Life expectancy has increased throughout the whole of Europe, and at the same time the 
population demographics have changed. The amount of elderly people has increased at a 
growing pace which in turn, is increasing the need for services. For a long period of time, 
the trend has been to reduce the number of inpatients and increase and develop care 
services to elderly people’s homes. The good quality of life is perceived as important and 
resource-based approach is highlighted when planning services. 
 
The purpose of this thesis is to determine what kind of resources the elderly people that are 
currently living at home but have applied for a place in a nursing home have and that could 
allow them to continue living at home without jeopardizing the quality of their life. Based on 
theoretical models and previous studies, four different categories of resources were 
identified which are affecting the quality of life: physical, psychological, social and 
environmental resources. This study was conducted based on these factors. 
 
The collection of material was conducted by a semi-structured interview. There were six 
interviewees, and the average age was 90.3 years. Interviews were recorded and then 
thematically analyzed. The purpose was to discover previously undiscovered resources 
which could have helped elderly people to continue living at their own home. 
 
The thesis study results corresponded to previous studies. Physical activities continued 
from a young age support good physical performance and positive attitudes towards 
exercise later in life. The main reason for most people for applying for a place at a nursing 
home was loneliness, which was enhanced by low amount of social relations. Physical 
resources and the means for coping in everyday life varied on an individual basis. Outdoors 
environment was considered as a positive resource if physical condition enabled going 
outside. 
 
In conclusion, all these four resources seem to be linked to each other, either strengthening 
or weakening one’s resources. In the future, more attention should be paid to elderly 
people’s individual resources. By supporting and strengthening individual resources, the 
quality of life can be enhancedand one can lead a satisfying life at home for longer. In the 
future, the form of services must be developed so that the growing need for them is met. 
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1 JOHDANTO 

Elinajanodote on kasvanut koko Euroopassa ja samanaikaisesti syntyvyys on 

pienentynyt. Tämä on johtanut siihen, että ikääntyneiden (yli 65-vuotiaat) 

määrä on kasvanut koko väestön osuudesta lähes kaikissa Euroopan maissa. 

On ennustettu, että vuoteen 2080 mennessä yli 65-vuotiaiden osuus EU-

maissa on 29,1 %, kun se vuonna 2017 oli 19,4 %. (Eurostat, 2018) 

 

Suomen väestöstä 80 - vuotta täyttäneitä oli vuonna 2016 2,6 %, kun vas-

taava luku Kymenlaaksossa oli 3,4 %. 65 - vuotta täyttäneidenkin osuus koko 

maassa oli vastaavana vuonna 20,9 %, Kymenlaaksossa tämä luku oli 25,8 

%. (Sotkanet.) Väestön vanheneminen lisää palvelujen tarvetta ja erityisesti 

lähiympäristön keskeinen merkitys korostuu. Keskeisimpiä palvelutarpeeseen 

vaikuttavia tekijöitä ovat vanhusväestön toimintakykyisyys ja terveydentila. 

(Tilvis, Pitkälä, Strandberg, Sulkava & Viitanen 2016, 62 – 63.) 

 

Jo pitkään on Suomessa, niin kuin muissakin Pohjoismaissa, vallinnut ajatus 

ikäihmisten laitoshoidon vähentämisestä (vrt. Mahler, Sarvimäki, Clancy, 

Stenbock-Hult, Simonsen, Liveng, Zidén, Johannessen & Hörder 2014.) 

Vuonna 2016 lopussa vanhainkotihoidon asiakasmäärä väheni 13,5 % ja ter-

veyskeskusten vuodeosastolilla pitkäaikaishoidon asiakkaiden määrä väheni 

27 %. Sen sijaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen määrä nousi vas-

taavana vuonna 6 prosenttia. (THL). Tilviksen ym. (2016, 65) mukaan pyritään 

siihen, etteivät vanhukset joutuisi ennenaikaiseen laitoshoitoon ilman, että 

kaikkia muita mahdollisuuksia ja apuja on harkittu ja kokeiltu. 

 

Suomessa ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluja turvaamaan on 

asetettu laki, jonka tarkoituksena on mm. tukea ikääntyneen väestön itse-

näistä suoriutumista ja toimintakykyä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 

1.§). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi (Terveysministeriö, 

2017) painottaa myös toimintakykyä ja terveyttä edistävien palvelujen turvaa-

mista ikääntyneille. Tarvitaan yksilöllisesti räätälöityjä palveluita, joiden turvin 

voidaan edistää iäkkäiden omaa toimijuutta. Palvelujen tulee olla lähellä ja nii-

den tulee olla oikea-aikaisia. Tavoitteena on lisätä iäkkäiden mahdollisuuksia 
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jatkaa kotona asumista. Mahler ym. (2014) osoittivat tutkimuksessaan, että 

kodin merkitys kasvaa ikääntymisen myötä. Turvallinen kotiympäristö vaikut-

taa ihmisen riippumattomuuteen. Siellä yhdistyvät menneisyys, perheen lähei-

syys ja naapurisuhteet. Tutkimuksen mukaan kodin merkitys ja ihmisen omat 

voimavarat tulisikin ottaa huomioon terveyttä edistävänä asetelmana, eikä 

vain keskittyä riskien ehkäisyyn. (Mahler ym. 2014). 

 

Aina omassa kodissa asuminen ei kuitenkaan ole mahdollista ja kuten edellä 

mainittiin, pyritään vähentämään laitoshoidon tarvetta. Tavoitteena onkin jär-

jestää ympärivuorokauden hoitoa ja hoivaa tarvitseville asiakkaille mahdolli-

suus asua kodikkaassa ympäristössä, jossa tarvittava apu ja hoito on turvattu 

(Terveysministeriö, 2017). Palveluasumisen paikkaa hakeneiden arvioimiseksi 

ja paikan saamiseksi on kunnilla erilaisia käytäntöjä. Monessa kunnassa on 

käytössä SAS-työryhmä. Tämä lyhenne tulee sanoista: selvitä, arvioi, sijoita 

(Ala-Nikkola 2003, 50-52.). Vanhuspalvelulaki (980/2012, 26. §) velvoittaa 

kunnan julkaisemaan 1.1.2014 lähtien vähintään puolivuosittain tiedot siitä, 

kuinka kauan kaupungilla menee järjestää tarkoituksenmukainen paikka. 

Tämä tarkoittaa sitä, että omissa kodeissaan asuu hoivakotipaikkaa hakeneita 

ikäihmisiä. Osa heistä suoriutuu arjesta kunnan kotihoidon turvin, osa käyttää 

yksityisiä palveluntuottajia ja osalla apuna on puoliso, omaiset tai muu lähipiiri. 

 

Kunta, johon tutkimukseni kohdistuu, on keskisuuri Kaakkois–Suomessa sijait-

seva kunta. Siellä yli 64 - vuotiaiden osuus väestöstä vuonna 2017, oli 25,7 %, 

kun vastaava koko maan luku oli tuolloin 21,4 % (Tilastokeskus). Oikeanlais-

ten ja oikea-aikaisten palveluiden tuottaminen ikääntyville, on siis haaste 

myös tässä kunnassa. Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja toivoo työn myötä 

saavansa lisää tietoa ja ymmärrystä palveluprosessin niistä vaiheista, joissa 

siirrytään kotoa asumispalvelujen piiriin. Kotona asuvia ikäihmisiä, heille suun-

nattuja palveluita ja heidän voimavarojensa tunnistamista ovat tutkineet mm. 

Räsänen (2016), Turjamaa (2014) ja Ylä-Outinen (2018). Ikääntyvien omia kä-

sityksiään omista voimavaroistaan, on tutkittu vähän. Nämä edellä mainitut 

seikat sekä omasta työstä kumpuava mielenkiinto ikäihmisen entistä parem-

paan elämänlaatuun ja yksilöllisyyden huomioiviin auttamismuotoihin, oli läh-

tökohtana koko opinnäytetyölle.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

Keskeisimpiä käsitteitä tässä työssä ovat ikäihminen, voimavarat (fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristö) ja hoivakoti/palveluasuminen. 

 

2.1 Ikäihminen 

Hartikainen ja Lönroos (2008,12) puhuvat iäkkäistä ihmisistä toimittamassaan 

teoksessa Geriatria, jossa sana määritellään iäkkäiden hoidon lääketieteel-

liseksi erikoisalaksi. Näslindh-Ylispangar (2012, 5) taas haluaa erityisesti käyt-

tää sanaa vanhus teoksessaan Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän 

elämän edistäminen. Hän perustelee valintaansa niin, että usein sanat ”van-

hus” ja ”vanhuus”, mielletään epätoivottavana olotilana ja niihin liitetään van-

huuden mukana tuomat sairaudet, raihnaisuus ja menetykset, mutta todelli-

suudessa vanhuus on kuitenkin yksi luonnollinen osa elämää ja meillä kaikilla 

tulevaisuudessa edessä. Korkean iän omaavan henkilön lisäksi vanhus tar-

koittaa henkilöä, jolla on suuri elämän kokemus ja ainutkertainen elämä elet-

tynä.  

 

Simo Koskinen (2004) julkaisussa Ikääntyneitten voimavarat, puhuu ikäänty-

misestä kaksijakoisena aiheena. Toisaalta ikääntymiseen liitetään elämänko-

kemus ja viisaus, toisaalta korkean iän mukana tuomat sairaudet ja raihnai-

suus. Ihmisen elämänkulun voi mieltää voimavaroja rikastuttavina tai niitä ku-

luttavina kokemuksina. Yhteiskunnan tasolla iäkkäiden määrän lisääntyminen 

voidaan mieltää positiivisena tai negatiivisena. Positiivista on mm. erilaisten 

sairauksien voittaminen hoitojen kehittymisen myötä. Negatiivista ajatteluta-

paa on taas vanhusten mieltäminen sosiaaliseksi ongelmaksi, joka lisää kus-

tannuksia ja jonka hoitamiseksi tarvitaan erilaisia yhteiskunnan toimia. (Koski-

nen 2004, 24 - 25.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään sanaa ikäihminen, kuvaamaan korkean iän 

saavuttanutta ihmistä. Tutkittavien ikähaitari voi tässä tutkimuksessa olla jopa 

20 - 25 vuotta. Vaikka toisaalta, sanaa vanhus, olisi luontevaa käyttää, kuulos-

taa se silti monen ikäihmisen korvaan negatiiviselta. 75 - vuotias henkilö ei 

välttämättä koe olevansa vielä vanhus, joskus ei vielä 90 - vuotiaskaan.  
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2.2 Voimavarat 

Voimavarat käsittävät kaikki ne toiminnot, joiden avulla selviämme jokapäiväi-

sestä elämästä. Näillä tarkoitetaan mm. mahdollisuutta, kykyä, keinoa ja re-

surssia. Ikääntymistä koskevissa tutkimuksissa on voimavarat usein jaoteltu 

fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn (Heikkinen ym. 2013, 

278; Heikkinen & Marin 2002, 31; Tilvis ym. 2016, 448; Kettunen, Kähäri-Wiik, 

Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009, 65 - 67). Voimavaroista puhuttaessa teemme 

usein kahtiajakoa fyysisten ja psyykkisten voimavarojen välille. Iäkkäiden voi-

mavaroista puhuttaessa nämä kaksi sulautuvat yhteen muodostaen kokonais-

valtaisen voiman tai ominaisuuden, joiden avulla heikoltakin vaikuttava ikäih-

minen suoriutuu arjen haasteista. Näitä voimavaroja ovat mm. tahdonvoima, 

huumorintaju, hyvät ihmissuhteet, muistot ja positiivinen elämänasenne. 

Ikääntyessään ihminen oppii tuntemaan paremmin itsensä ja omat voimava-

ransa ja rajansa ja hyödyntämään näitä. (Heikkinen & Marin 2002, 226 - 227.) 

Tärkeintä ikääntyneen hyvinvoinnille ei ole se, mitä voimavaroja hänellä on jäl-

jellä, vaan mitä niillä voidaan saada aikaan. Ikääntyneen hyvinvointia mietittä-

essä tulisi aina ottaa huomioon yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Nämä yksilöl-

liset voimavarat muotoutuvat jokaisen kohdalla erilaisiksi, johtuen mm. elämän 

ajan kokemuksista, sairauksista, tulotasosta, elinympäristöstä ja kasvatuk-

sesta. (Räsänen 2019, 19 - 20.) 

 

Fyysiset voimavarat luovat toiminnan edellytyksiä ja tukevat toimintakykyä ja 

arkiselviytymistä. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi ulkona liikkumista, kävelyä, 

suoriutumista päivittäisistä toimista ja kotiaskareista (Tilvis ym. 2016, 448; 

Kettunen ym.2009, 65 - 68). Ihmisen vanhetessa huononee fyysinen toiminta-

kyky vääjäämättä ja omien harrastusten jatkaminen saattaa käydä mahdotto-

maksi. Toimintaedellytykset ovat muuttuneet ja vaaditaan tilanteeseen sopeu-

tumista ja uusien toimintatapojen oppimista (Sarvimäki 2015, 17; Kettunen 

ym. 2009, 65 - 68.) 

 

Psyykkisinä voimavaroina pidetään kaikkia sellaisia seikkoja, joiden koetaan 

edistävän omaa elämänhallintaa. Näihin luetaan kuuluvaksi mieliala ja kognitii-

viset toiminnot, kuten puhe, muisti, itsetuntemus ja maailmankatsomus. (Tilvis 

ym. 2016, 448; Kettunen ym.2009, 65 - 68.) Hyvää psyykkistä toimintakykyä 

tukee positiivinen kokemus oman elämän hallinnasta, elämän mielekkyys ja 
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omiin asioihin vaikuttamisen mahdollisuus. Tärkeitä psyykkisiä voimavaroja 

saadaan myönteisillä kokemuksilla elämän varrelta ja ne voivat antaa valmiuk-

sia selvitä ikääntyneenäkin muutoksista sekä elämän mukanaan tuomista me-

netyksistä. (Heimonen 2007, 13) 

 

Sosiaalisiksi voimavaroiksi mielletään suhteet omaisiin, läheisiin ja yksinäi-

syys. Ulospäin suuntautuneen ihmisen on helpompi luoda uusia ihmissuhteita 

sekä tukiverkostoa. Vanheneminen ja siihen usein liittyvät pitkäaikaissairaudet 

voivat aiheuttaa toimintakyvyn asteittaista heikentymistä. Tämä ilmenee ensin 

vaativampien asioiden karsiutumisena. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalisiin ta-

pahtumiin osallistuminen tai niiden järjestäminen, aktiivinen liikunta ja yhteis-

kunnallisen osallistumisen väheneminen ja loppuminen. (Tilvis ym. 2016, 448; 

Kettunen ym. 2009, 65 - 68.) Sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden merki-

tyksestä positiivisena voimavarana tukee monet tutkimukset. Tulokset osoitta-

vat sosiaalisen kanssakäymisen tärkeyden ja sen merkityksen yksinäisyyttä 

ehkäisevänä tekijänä. Yksinäisyyden tunne puolestaan saattaa olla ainoana 

syynä kotona pärjäämättömyyden tunteeseen. Yhteisöllisyyden positiivinen 

vaikutus näkyy vastaavanlaisina tuloksina. Lisäksi yhteisöllisyyden merkitys 

harrastusten myötä lisää ja ylläpitää yksilön aktiivisuutta. Moni tämän päivän 

iäkäs, on tottunut yhteisölliseen elämään jo lapsuudessaan ja pitää sitä tär-

keänä (Turjamaa 2014; Ylä-Outinen 2012; Jaakkola 2015.). Yhteisöllisyydellä 

ja ystävien säännöllisellä tapaamisella on todettu olevan positiivinen vaikutus 

myös itsekoettuun terveyteen. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, juuri 

hänen subjektiivinen tunteensa hyvästä elämästä tai mikä on hänelle hyväksi. 

(Kawasaki, Nakao, Ohnishi 2018; Räsänen 2019, 19.) 

 

 

Kun toimintakyky heikkenee, on myös ympäristöllä suuri merkitys arjesta sel-

viytymiseen. Viihtyisä ja toimiva asuin- ja elinympäristö ovat edellytyksiä sel-

viytymiselle ja hyvinvoinnille. Mitä enemmän yksilön toimintakyky heikkenee, 

sitä alttiimmaksi hän tulee ympäristön vaikutuksille. Ympäristön tulisi tukea 

niin fyysistä-, psyykkistä-, kuin sosiaalistakin selviytymistä. Asuminen tutussa 

ympäristössä luo edellytykset pidempikestoiseen autonomiseen elämään. 

(Heikkinen ym. 2013, 534 - 535; Tilvis ym. 2016, 449; Hartikainen & Lönroos 

2008, 299.) Kunnassa, jossa tutkimus toteutettiin, on käytössä fysioterapeut-
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tien tekemät kartoituskäynnit. Näiden käyntien tarkoituksena on kartoittaa asi-

akkaan kodissa tarvittavat apuvälineet, turvallisuutta estävät tekijät, kuten ma-

tot ja kynnykset, sekä kodin toimivuus asiakkaan tarpeet huomioiden. (Vainio 

2018.) 

 

2.3 Palveluasuminen/hoivakotiasuminen 

Palveluasuminen jaetaan ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumi-

seen ja palveluasumiseen. Tehostettua palveluasumista järjestetään niille 

henkilöille, jotka tarvitsevat apua, hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuoro-

kauden. Kunta voi järjestää tehostetun palveluasumisen omana toimintana, 

palvelusetelin avulla tai ostopalveluna. Ympärivuorokautinen tehostettu palve-

luasuminen on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyneelle ihmiselle, joiden toi-

mintakyky on alentunut joko fyysisistä, psyykkisistä, kognitiivisistä tai sosiaali-

sista syistä johtuen. Se tarjoaa asukkaalle ympärivuorokautista hoivaa ja hoi-

toa, myös saattohoito mukaan lukien. (IkäOpastin 2017; Kymsote 2019.) 

 

Palveluasumisen piiriin hakeutuvat ikäihmiset, jotka jostain syystä kokevat, 

etteivät enää pärjää kotona apujenkaan turvin. Heillä on kuitenkin enemmän 

voimavaroja jäljellä kuin ympärivuorokautiseen palveluasumiseen hakevilla. 

Heillä ei myöskään ole tarvetta säännölliseen yöhoitoon, apua he saavat tar-

vittaessa yöaikaankin (Vainio, 2018). Molempien palveluasumismuotojen tar-

koituksena on edistää ja ylläpitää asukkaan toimintakykyä kuntouttavin ja virik-

keellisin keinoin. Henkilökunta koostuu lähi- ja sairaanhoitajista sekä fysiotera-

peuteista. Jokaisella asukkaalla on säännöllisesti päivitettävä hoito- ja palvelu-

suunnitelma. Palveluasumiseen haetaan lomakkeella ja myönteisen päätök-

sen saamiseksi on tietyt kriteerit. (Kuntaliitto, 2018.) Joissain kunnissa palve-

luasumisesta puhuttaessa, käytetään termiä hoivakotiasuminen. Tässä tutki-

muksessa käytetään termiä hoivakotiasuminen. 

 

3 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 

Ala-Nikkola on väitöskirjassaan (2003) tutkinut vanhustenhuollossa koti- ja lai-

toshuollon päätöksentekoprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on ollut eritellä 

päätöksentekokäytäntöjä vanhustenhuollossa koti- ja laitoshuollon kentällä 

tehdyn haastattelumateriaalin pohjalta. Tutkimuksessaan hän on päätynyt tar-
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kastelemaan nimenomaan ruohonjuuritasolla tapahtuvia päätöksentekopro-

sesseja ja käytäntöjä. Tutkimusaineisto koostuu hänen aikaisemmasta palve-

luohjaustutkimuksestaan ja uudemmasta Suomen Akatemian hankkeesta. Ai-

neisto on kerätty sekä haastattelemalla työntekijöitä, asiakkaita ja omaisia, 

että osallistumalla yhteensä 30 kertaa kotihoidon tekemille kotikäynneille. 

Analyysivaiheessa tutkija päätyi jäsentämään tutkimusmateriaalin kolmen eri 

kategorian mukaan: näyttämö, toimintaehdot ja neuvottelu. Tutkimustuloksista 

käy ilmi, että koti- ja laitoshoidossa lisääntynyt asiakkaiden määrä ja resurs-

sien riittämättömyys vaikuttaa siihen, miten eri tahojen yhteistyö sujuu. Tär-

kein yhteinen tekijä koti- ja laitoshoidon päätösprosessissa on niiden kronolo-

gisuus. Molempien palvelupäätöksentekoprosessi alkaa asiakkaan tilanteen 

arvioinnista. Tärkein eroavaisuus löytyy asiakkaan ja/ tai hänen omaisensa 

mahdollisuudesta osallistua päätöksentekoon. Kotihoidon asiakkaalla on 

kaikki mahdollisuudet vaikuttaa omaan hoitoonsa, koska päätökset koskevat 

hänen hoitoaan hänen omassa kodissaan. Laitoshoidossa asuvan ihmisen on 

täytynyt luopua omasta kodistaan ja päävastuu hänen hoidostaan siirtyy pal-

velujärjestelmälle. Tämän tutkimuksen mukaan koti- ja laitoshoidon palvelui-

den sisällön ja saatavuuden määrittää toimintaehdot ja asiakkaiden tulee so-

peuttaa omat tarpeensa niiden mukaan. Vanhustenhuollossa asiakkaan palve-

lutarvetta arvioi usea eri organisaatio ja eri ammattiryhmät. Tyypillisimpiä arvi-

oinnin kohtia ovat erilaiset siirtymävaiheet, kuten sairaalasta kotiin siirtyminen 

tai kotoa laitoshoitoon mm. Arviota tehdään ruohonjuuritasolla ja siihen on tä-

män tutkimuksen mukaan aivan liian vähän aikaa, jotta ehdittäisiin paneutua 

asiakkaan tilanteeseen huolella. (Ala-Nikkola 2003, 29 - 92.) 

 

Turjamaa (2014) on tehnyt väitöskirjan koskien iäkkäiden ihmisten yksilöllisiä 

voimavaroja ja niiden huomioimista kotihoidossa. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli arvioida ja kuvata kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden yksilöllisten voimavaro-

jen tunnistamista ja niiden tukemista kotihoidossa, niin henkilökunnan, kuin 

asiakkaidenkin näkökulmista. Tutkimus oli koostunut neljästä osatutkimuk-

sesta: systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, kotihoidon henkilökunnan 

ryhmähaastattelusta, kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmista ja 

videoiduista kotikäynneistä, joissa haastateltiin sekä asiakkaita, että hoitajia. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että molemmat ryhmät (iäkkäät asiakkaat ja kotihoi-

don henkilökunta) pitivät asiakkaiden voimavaroina mielekästä arkea, jonka 
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tärkeänä osana ovat ystävyyssuhteet sekä sukulaisiin, että ystäviin ja naapu-

reihin. Luottamuksellista suhdetta kotihoidon henkilökuntaan pidettiin myös 

tärkeänä tekijänä. Mielekästä arkea tukevia elementtejä olivat myös kokonais-

valtainen toimintakyky, päivittäisistä toimista selviytyminen, positiivinen elä-

mänasenne ja itseluottamus. Fyysistä hyvinvointia pidettiin kuitenkin tärkeim-

pänä tekijänä mahdollistamaan kotona asumisen. Voimavaroja tukeviksi teki-

jöiksi luonnehdittiin myös ympäristön turvallisuus ja toimivuus, sekä kotihoidon 

palvelut. Tutkimustulokset osoittivat, että iäkkäät asiakkaat pitivät kotihoidon 

käyntejä kiireisinä ja hoitokeskeisinä. Samoin kokivat kotihoidon työntekijät. 

Hoitokeskeisyys näkyi selvästi myös hoito- ja palvelusuunnitelmissa. Voima-

varalähtöisyyttä tulisikin korostaa niin hoito- ja palvelusuunnitelmissa, kuin nii-

den toteuttamisessa. (Turjamaa 2014, 29 - 37) 

 

Räsänen (2016) tutki väitöskirjassaan kotona asuvien ikääntyvien itsestä huo-

lenpitoa. Itsestä huolenpidolla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa Backmanin 

(2001) määrittämää elämän varrella kehittynyttä, osittain tiedostamatonta, ta-

paa toimia ja elää. Tutkimuksen tavoitteena oli testata Backmanin (2001) ke-

hittämän teorian ydinrakenne, joka koskee kotona asuvien ikääntyvien itsestä 

huolenpitoa ja tuottaa validoitu itsestä huolenpidon mittari, jota voitaisiin hyö-

dyntää esimerkiksi ikääntyvien hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa niin, 

että se tukisi entistä paremmin ihmisen omia voimavaroja ja toimintakykyä. 

Mittaria voitaisiin käyttää myös opetettaessa ikääntyvien hoito- ja huolenpitoa 

terveydenhuollon ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituk-

sena oli tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten kokemuksista ja toimintatavoista 

koskien itsestä huolenpitoa. Kaksivaiheisen tutkimuksen aineistonkeruu ta-

pahtui strukturoiduilla haastatteluilla, joissa testattiin mittari ja teoria. Kohde-

ryhmänä oli ikääntyvät kotihoidon asiakkaat eri puolella Suomea. Testattavia 

oli yhteensä lähes 400. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin luotettava mittari 

(SCHDE), jota voidaan käyttää laajalti, esimerkiksi arvioitaessa ikääntyneen 

asiakkaan itsensä huolenpitoon liittyviä tekijöitä. Sitä voidaan hyödyntää suun-

niteltaessa entistä asiakaslähtöisempiä ja asiakkaan omia voimavaroja ja toi-

mintakykyä huomioon ottavia hoitosuunnitelmia. (Räsänen 2016, 22 - 52) 

 

Ylä-Outinen (2012) tutki väitöskirjassaan ikäihmisten arkea. Tutkimuksen ta-

voitteena oli kuvata ikäihmisten kokemuksia arjestaan, sekä palveluasumi-
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sessa, että kotona. Tutkimuksessa kuvattiin myös kokemuksia kotoa palvelu-

asumiseen muuttamisesta. Kyseessä oli haastattelututkimus, johon osallistui 

27 ihmistä, joista 19 asui kotona ja 8 oli muuttanut palveluasumisen piiriin. 

Tutkimustuloksista nousi esille hyvinvointia tuottavia tekijöitä, sekä niitä ehkäi-

seviä tekijöitä, jotka käytännössä olivat samoja päinvastaisessa merkityk-

sessä. Kotia ja ympäristöä pidettiin tärkeänä. Kotona piti tuntea olonsa turval-

liseksi. Turvallinen ja esteetön liikkuminen kodissa ja lähiympäristössä koettiin 

tärkeäksi. Samoin liikkuminen luonnossa ja hyvät kulkuyhteydet. Hyvinvointia 

tuottaviksi tekijöiksi nousivat oma terveys, myönteinen elämänasenne ja ter-

veyden ylläpito. Sosiaalisilla suhteilla, kuten yhteys omaisiin, puolisoon ja ys-

täviin, koettiin olevan suuri positiivinen vaikutus. Harrastukset, vertaistoiminta 

ja naapurisuhteet lisäsivät hyvinvointia kotona. (Ylä-Outinen 2012, 164 - 174.) 

 

Tikkanen (2015) tutki väitöskirjassaan 75 vuotta täyttäneiden liikunta-aktiivi-

suuteen vaikuttavia tekijöitä ja laajan ja yksilöllisen geriatrisen intervention vai-

kutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja kuolleisuuteen. Osallistujat valittiin väes-

töpohjaisesta tutkimuksesta ja jaettiin satunnaisesti tutkimus- ja kontrolliryh-

miin. Tutkimusryhmään kuuluville räätälöitiin henkilökohtainen ohjelma, joka 

sisälsi liikunnan lisäksi myös ravitsemukseen liittyviä ohjeita. Tutkimuksen tu-

loksina kävi ilmi, että keski-iän liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä parempaan 

liikkumiskykyyn iäkkäänä. Yksilöllisillä interventioilla oli suuri merkitys iäkkään 

liikunta-aktiivisuuteen ja niiden avulla autetaan iäkkäitä pitämään yllä liikunta-

kykyä. Etenkin inaktiiviset hyötyivät näistä. (Tikkanen 2015, 34 - 52) 

 

Valta (2008) on tehnyt väitöskirjassaan teoreettisen mallin iäkkäiden, kotona 

asuvien päivittäisestä suoriutumisesta kotisairaanhoitajien ja iäkkäiden näkö-

kulmasta. Kyseessä oli kirjallisuuskatsaus ja tarkoituksena oli luoda malli, 

jonka avulla voidaan tarkastella suoriutumiseen liittyviä tekijöitä ja lisätä tietoa 

tekijöistä, jotka heikentävät tai tukevat iäkkäiden päivittäistä suoriutumista. 

Tarkoituksena oli myös tuoda tietoa moniammatillisiin hoitotiimeihin iäkkäiden 

hoidon suunnitteluun ja arviointiin. Tutkimuksesta nousi esiin, että hyvät kogni-

tiiviset toiminnot ja sosiaalinen tuki turvaavat itsenäistä suoriutumista. Turvalli-

suuden tunnetta lisäsivät läheiset ihmissuhteet, turvallinen ympäristö (sisällä 

ja ulkona), sekä avunsaanti läheisiltä, sekä palvelujärjestelmältä. Hoitotyössä 

korostui se, että ihmisen käyttäytymistä tulisi tarkastella hänen omista lähtö-

kohdistaan käsin ja hänen omassa ympäristössään. (Valta 2008, 106 - 128) 
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Jaakkola (2015) on tutkinut yhteisöllisyyden merkitystä syrjäisellä maaseu-

dulla asuvien ikääntyneiden arjessa voimavaranäkökulmasta. Väitöskirjassa 

on tutkittu taivalkoskelaisten sosiaalisia voimavaroja ja vahvuuksia, joita hei-

dän on mahdollisuus toteuttaa yhteisöllisyyden muodossa. Tutkimus oli kvali-

tatiivinen ja se toteutettiin teemahaastatteluna. Haastatteluun osallistui 20 

vuosina 1935 - 1936 syntynyttä ihmistä. Tutkimustuloksista ilmeni, että ennen 

eläkeikää aloitetuilla harrastuksilla oli suuri merkitys sosiaalisena voimavarana 

ja yksinäisyyden ehkäisijänä. Läheisten naapurisuhteiden tärkeys korostui yk-

sinäisyyttä, turvattomuutta ja ahdistustakin ehkäisevänä tekijänä. Tässä tutki-

muksessa maaseudun syrjäkylällä, liikunta oli pääasiassa ns. hyötyliikuntaa, 

kun taas taajama-alueella useimmiten ryhmäliikuntaa. Yhteisöllisyyden merki-

tys näkyi haastateltavien aktiivisuudessa harrastaa. Kaikille tutkimukseen 

osallistuneilla oli jokin yhteisöllisyyttä tukeva harrastus. Yhteisön ja sosiaalis-

ten suhteiden merkitys, oli opittu jo lapsuudessa, jolloin autettiin apua tarvitse-

via ja osallistuttiin koko yhteisöä hyödyttäviin talkoisiin. Kokonaisvaltaisen hy-

vinvoinnin perustaksi vaaditaan sekä sosiaalisia-, että aineellisia voimavaroja. 

Niitä kerätään läpi elämän. (Jaakkola 2015, 107 - 122) 

 

Kansainvälisistä tutkimuksista käy ilmi vastaavanlaisia tuloksia. Uudessa- 

Seelannissa on tutkittu luonnon terveysvaikutuksien yhteydestä ikääntymi-

seen. Tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 65 - 99-vuotiaita. Lähes kaikki 

kokivat ikääntymisestä johtuvien muutosten vaikuttaneen heidän luontokoke-

mukseensa. Huonontunut fyysinen toimintakyky oli ensisijainen luontoelämyk-

siä rajoittava tekijä. Eläkkeelle siirtyneille, nuoremmille ikääntyneille, luonto 

taas tarjosi uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia lisääntyneen vapaa-ajan 

vuoksi. Esteettömästä kodista ja, sitä ympäröivästä luonnosta, tulisi kaikkien 

ikääntyvien voida nauttia, riippumatta asuinmuodosta tai toimintakyvyn puut-

teista. (Freeman, Waters, Buttery & van Heezik, 2019.) 

 

Lounais-Ranskassa on tutkittu ikääntyneiden riskistä menettää itsenäisyyden 

tunteensa. Samalla haluttiin syventää tämän aihealueen jo tiedossa olevia 

kvantitatiivisia tuloksia, haastattelun ja havainnoinnin keinoin. Tulokset osoitti-

vat, että huono fyysinen- ja psyykkinen terveys, sosiaalinen eristäytyneisyys ja 

sopimaton ympäristö, olivat itsenäisyyden menettämisen riskitekijöitä. (Frailty, 

Cesari, Chicoulaa, Fougère, Vellas, Andrieu & Oustric, 2017.)  
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Nagasakissa on tutkittu yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden vaikutusta 

iäkkäiden itse kokemaan terveyteen. Tutkimuksessa haastateltiin 78 iäkästä, 

yhteisössä asuvaa vanhusta. Vastaukset pisteytettiin ja ilmoitettiin SRH- pis-

teinä (Self Rated Health). Ikääntyneet, jotka ilmoittivat ulkoilevansa päivittäin, 

saivat todennäköisemmin korkeammat pisteet. Myös ystäviä tapaavat ja suku-

laisten kanssa puhelimessa puhuvat, saivat keskiarvoa paremmat SRH- pis-

teet. Tutkimus osoitti, että ulkoilulla ja hyvillä sosiaalisilla suhteilla, on yhteys 

ikääntyneen ihmisen hyvään, itse koettuun terveyteen. (Kawasaki, Nakao, Oh-

nishi 2018.) 

 

Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista 

Kaikista tutkimuksista nousee esille yhteisiä tekijöitä. Ikääntyneet pitävät ko-

tona pärjäämistä tukevina seikkoina esteetöntä ja turvallista ympäristöä. Oma 

koti ympäristönä, vaikutti jo voimavaroja lisäävästi, etenkin niille, jotka olivat 

asuneet pitkään samassa paikassa. Hyvät suhteet ystäviin, omaisiin ja naapu-

reihin koettiin tärkeinä. Yhteisöllisyyden merkitys korostui. Hyvä fyysinen toi-

mintakyky edisti kotona pärjäämistä ja tutkimuksen mukaan liikunta lisäsi hy-

vää toimintakykyä. Liikunta samanhenkisten ihmisten muodostamassa ryh-

mässä, tuki myös sosiaalisten suhteiden tuomaa tyytyväisyyttä ja hyvää oloa. 

Hyvää fyysistä toimintakykyä pidettiin myös yhtenä tärkeimmistä tekijöistä, ko-

tona pärjäämiselle. Psyykkistä hyvinvointia tukeviksi tekijöiksi nousi tutkimus-

ten mukaan omista asioista päättämisen mahdollistaminen. Myös tunne, että 

kuului edelleen osana yhteiskuntaa tai yhteisöä, koettiin tärkeäksi psyyk-

kiseksi voimavaraksi. Neljä keskeisintä asiaa olivat siis ympäristö, fyysinen ja 

psyykkinen toimintakyky ja sosiaaliset suhteet. Nämä seikat parhaimmillaan 

tukevat kotona pärjäämistä, mutta vastaavasti niiden ollessa puutteellisia, hei-

kentävät sitä.  

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hoivakotipaikkaa hakeneen ih-

misen jäljellä olevia voimavaroja, joiden turvin hän voisi elää laadukasta elä-

mää omassa kodissa jatkossakin. Kunnassa, jossa tutkimus suoritettiin, on ke-

väällä 2018 otettu käyttöön RAI-toimintakykymittari, joka liitetään hoivakotiha-

kemukseen. Tämän tutkimuksen tuloksia ei verrata RAI-testin tuloksiin, mutta 
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sen tuloksia tietyin osin käytetään tutkimukseen osallistumisen poissulkukri-

teereinä.  

 

Tavoitteena on, että tutkimuksesta saadun tiedon avulla on mahdollisuus ke-

hittää kotona asuvan ikäihmisen tarvitsemia palveluja ja ympäristöä, pyrkimyk-

senä takaamaan hyvä elämänlaatu ja että, kotona asuminen voi jatkua mah-

dollisimman pitkään  

 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyötä ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitä fyysisiä voimavaroja hoivakotipaikkaa hakeneella, kotona asuvalla 
ikäihmisellä on, hänen itsensä kokemana?  
 

2. Mitä psyykkisiä voimavaroja hoivakotipaikkaa hakeneella, kotona asu-
valla ikäihmisellä on, hänen itsensä kokemana?  
 

3. Mitä sosiaalisia voimavaroja hoivakotipaikkaa hakeneella, kotona asu-
valla ikäihmisellä on, hänen itsensä kokemana?  

 
 

4. Mitä ympäristöön liittyviä voimavaroja hoivakotipaikkaa hakeneella, ko-
tona asuvalla ikäihmisellä on, hänen itsensä kokemana?  

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat erään keskisuuren kaakkois–suoma-

laisen kunnan ikäihmiset, jotka ovat jo hakeneet hoivakotipaikkaa. Päätöstä 

sen saamisesta tai hylkäämisestä, ei pidetä oleellisena tässä tutkimuksessa. 

Oleellista on, että hakija on kokenut hoivakotipaikan hakemisen tärkeänä ja ai-

heellisena.  

 

5.1 Aineistonkeruu 

Aineistonkeruumenetelmä tässä tutkimuksessa on teemahaastattelu. Teemat 

ovat valikoituneet teoriatiedon ja aikaisempien tutkimusten perusteella. Tee-

mat ovat: psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset voimavarat, sekä ympäristöön liit-

tyvät voimavarat. Tutkimuksessa kartoitetaan näiden voimavarojen olemassa-

oloa ja niiden vaikutusta kotona asumisen mahdollistajina. Tutkimus käsittelee 
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ihmisten tuntemuksia ja käsityksiä, jotka ovat ainutlaatuisia. Teemahaastatte-

lun hyviä puolia tämän tutkimuksen kannalta on se, että siinä voidaan ottaa 

huomioon haastateltavan omia tulkintoja ja merkityksiä. Näihin vaikuttaa myös 

osaltaan tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

47 - 49.)  

 

Yhtenä syynä teemahaastattelun valintaan aineistonkeruumenetelmäksi, on 

aiheen monimuotoisuus ja arkaluonteisuus. Yksi elämänvaihe on loppumassa 

ja lähitulevaisuudessa voi olla edessä muutto omasta kodista lopullisesti pois. 

Ajatuksia herättää varmasti mm. itsemääräämisoikeus tulevaisuudessa. Mitä, 

jos tuleva hoivakotipäätös onkin kielteinen, mistä löytää omia voimavaroja jat-

kaa omassa kodissa elämistä? Teemahaastattelussa otetaan ihminen huomi-

oon kokonaisuutena ja keskustelunomainen tietojen keruu, luo haastatelta-

valle myönteisen tunteen tutkimuksen tekoa kohtaan (Hirsjärvi & Hurme 1993, 

8). Haastattelun tekemiseen vaikuttavia käytännön seikkoja tukee myös se to-

siasia, että monella ikäihmisellä on jo heikentynyt näkö, joka vaikeuttaisi esi-

merkiksi kyselylomakkeen täyttöä. Lomakkeen laadinta niin, että se olisi kai-

kille vastaajille ymmärrettävässä muodossa, olisi haasteellista.  

 

Haastattelun teemat voivat sellaisenaan esitettynä olla haasteelliset ikäihmi-

selle ymmärtää. Tämän vuoksi haastattelija teki selventäviä kysymyksiä kos-

kien teemoja (liite 1). Tässä tutkimuksessa fyysisiä voimavaroja kartoitettiin 

selventävin kysymyksin, koskien päivittäisistä toimista suoriutumista, kodin ul-

kopuolisen asioinnin hoitamista, sekä omaa kokemusta omasta fyysisestä 

kunnosta. Lisäksi kysyttiin aikaisempia ja nykyisiä liikuntaharrastuksia.  Aikai-

sempien tutkimuksien mukaan (Tikkanen 2015; Turjamaa 2014), fyysisesti ak-

tiiviset ja lihaskunnostaan huolehtivat ihmiset, suoriutuvat päivittäisitä toimista 

myös vanhempana paremmin. He ovat rohkeampia yrittämään itse ja pystyvät 

myös hoitamaan kodin ulkopuolisen asioinnin paremmin.  

 

Yksinäisyys, mielletään usein psyykkistä hyvinvointia laskevana tekijänä. Kui-

tenkin mm. Ylä-Outisen (2012, 129) tutkimuksen perusteella, kaikki eivät koe 

yksinäisyyttä ongelmana. Psyykkisiksi voimavaroiksi voidaan Turjamaan 

(2014, 29) tutkimuksen tulosten mukaan luokitella mahdollisuus vaikuttaa it-

seä koskeviin päätöksiin ja mahdollisuudesta hoitaa kaikki ne asiat, jotka vielä 
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kyetään hoitamaan. Myös yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta pidettiin tär-

keänä. Nämä kaikki edellä mainitut seikat vahvistivat itsetuntoa, jonka myötä 

psyykkinen hyvinvointikin koheni. Psyykkisiä voimavaroja kartoitettiin tässä 

tutkimuksessa selventävin kysymyksin, koskien yksinäisyyden kokemusta, 

omiin asioihin vaikuttamisen mahdollisuuksia, sekä yhteisöön tai yhteiskun-

taan kuulumisen merkitystä.  

 

Ihmisen ikääntyessä, ympäristön merkitys kasvaa. Ylä-Outisen (2012, 128) 

väitöskirjan tutkimustulosten perusteella, merkitystä on niin fyysisesti, kuin so-

siaalisestikin. Fyysisen toimintakyvyn huonontuessa, ympäristön esteettömyy-

den merkitys kasvaa. Ympäristön sosiaalinen merkitys liittyy kollektiivisuuteen, 

naapurisuhteisiin ja sukulaisiin. Yhdelle hyvinvointia lisäävä ympäristö, ei ole-

kaan sitä ehkä toiselle. Tässä tutkimuksessa ympäristö teemana rajattiin ikäih-

misen kodin toimivuuteen, sen esteettömyyden ja toimivuuden kannalta, sekä 

mahdollisuuteen liikkua kodin ulkopuolella. Myös näiden asioiden merkitystä 

haastateltavalle kartoitettiin selventävien kysymysten avulla.  

 

Tutkimusten mukaan (mm. Ylä-Outinen 2012; Valta 2008) sosiaalisilla suh-

teilla on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin ja suoriutumiseen arjen haas-

teista. Sosiaalisten suhteiden merkitys kasvaa toimintakyvyn heikkenemisen 

myötä ja niiden puute vähentää psyykkisiä voimavaroja. Tässä tutkimuksessa 

haastateltavien sosiaalisia voimavaroja kartoitettiin selventävin kysymyksin, 

koskien suhteita sukulaisiin, naapureihin, ystäviin ja mahdollisiin ulkopuolisiin 

auttajiin, kuten kotihoidon hoitajiin.  

 

5.1.1 Ikäihmisen haastattelu 

On eroa, millaiseen ryhmään haastateltava ihminen kuuluu. Tutkijan täytyy 

olla perehtynyt seikkoihin, jotka tulee ottaa huomioon haastattelua suunnitel-

lessa. Esimerkiksi sillä, onko haastateltava lapsi vai vanhus, on merkitystä. 

Hyvärisen, Nikanderin ja Ruusuvuoren (2007) mukaan, vanhuudesta puhutta-

essa, täytyy ensin miettiä, kuka on vanha tai mitä vanha sanana merkitsee 

haastateltavalle. Vanhuksista puhutaan yleensä yhtenä joukkona, vaikka se 

voi vuosina tarkoittaa 30 - 40 vuoden ikähaarukkaa. Tutkimuksissakin usein 

nimitetään kaikkia yli 65-vuotiaita samalla termillä: vanhus, ikääntynyt, ikäihmi-

nen jne. Todellisuudessa samaan ryhmään voi kuulua kahden sukupolven 
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edustajia. Tärkeämpi haastateltavan ominaisuus, kuin ikä, on kuitenkin hänen 

fyysinen ja kognitiivinen toimintakykynsä. Haastattelijan tulee muistaa, että jo-

kainen haastateltava on oma persoonallinen yksilö. Ikääntynyttä haastatelta-

essa tulee ottaa huomioon mm. se, että vastauksen saantiin saattaa kulua 

kauemmin aikaa, kuin nuorta ihmistä haastateltaessa. Tämä johtuu ikääntymi-

seen kuuluvasta psykofyysisestä hidastumisesta, eikä esimerkiksi siitä, etteikö 

kysymystä olisi ymmärretty. Alentunut kuulo tulee myös ottaa huomioon, 

mutta hienovaraisesti. Tutkimusten mukaan ikääntyneitä ärsyttää se, että nuo-

ret olettavat kaikilla olevan huono kuulo iän perusteella. (Hyvärinen, Nikander, 

Ruusuvuori 2007, 297 - 304.) 

 

Kotona tapahtuneissa haastatteluissa, saattaa läsnä olla ns. kolmas pyörä, eli 

esimerkiksi puoliso. Haastattelijan tulee tällöin varmistaa, ettei kolmannen 

osapuolen läsnäolo häiritse haastattelutilannetta. (Hyvärinen, Nikander & Ruu-

suvuori 2007, 297 - 304.) 

 

Tässä tutkimuksessa puhutaan ikääntyneistä ihmisistä. Käytännössä hoivako-

tipaikkaa hakeneet henkilöt ovat pääsääntöisesti ikääntyneitä, mutta poikkeuk-

siakin on. Tutkimus on haluttu rajata ikääntyneisiin ja heidän käsityksiinsä 

omista voimavaroistaan. Muistisairautta ei voida rajata pois tässä tutkimuk-

sessa, mutta rajausta voidaan tehdä RAI- toimintakykymittarin kognitiivista 

osa-aluetta mittaavan osion tulosten perusteella. Korkeat pisteet tällä osa-alu-

eella ovatkin yksi tutkimukseen osallistumisen poissulkeva tekijä. Haastatelta-

vien kotikunnassa on keväällä 2018 otettu käyttöön RAI-toimintakykymittari.  

 

 

5.2 Haastattelun toteutus 

Tutkimuksen tekoa varten, haettiin ja saatiin tutkimuskunnalta asiaankuuluva 

lupa. Haastateltavat valitsi SAS-toimistossa työskentelevä asumisen asia-

kasohjaaja tutkimusluvan myöntämisen jälkeen. Hänellä on tieto hoivakoti-

paikkaa hakeneista, kotona asuvista ikäihmisistä. Poissulkeviksi ominaisuuk-

siksi oli valittu RAI-toimintakykymittarissa esille tulevat ominaisuudet, kuten 

huono kuulo tai mahdollinen muistisairaus. Haastattelun onnistumisen vuoksi 

kuulon tulee olla kohtalainen tai hyvä. Myöskään kognitiivisessa osiossa kovin 
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korkeita pisteitä saaneita, ei voida valita tutkimukseen, kysymysten ymmärtä-

misen ja vastausten muodostamisen vuoksi. Sairauksista poissulkevana teki-

jänä pidettiin puheen muodostamiseen liittyviä sairauksia, esim. afasiaa. Tutki-

musjoukosta karsiutuivat pois myös ne hoivakotihakemuksen lähettäneet, 

joilla on kyseessä akuutti kriisitilanne tai hakija on laitoshoidossa. 

 

Haastateltaviksi valikoitui aluksi 8 palveluasumiseen hakenutta ikäihmistä. Hy-

värinen ym. (2017, 306 - 307) painottavat sitä, että vaikka ensimmäinen yhtey-

denotto tapahtuisi puhelimitse, olisi haastateltavalle tärkeää saada informaa-

tiota myös postitse. Heille tulisi lähettää vielä paperiversio, josta käy ilmi miksi 

tutkimusta tehdään ja mitkä ovat sen tavoitteet. Usein myös ikäihmisten omai-

set haluavat tietää, keitä heidän omaistensa luokse on tulossa käymään. 

 

 Asiakasohjaaja soitti jokaisen omaiselle ensin, koska kyseessä olivat hyvin 

iäkkäät ihmiset eikä haastattelun haluttu tuovan haastateltaville ylimääräistä 

stressiä tai pelkoa haastattelijan tarkoitusperästä. Tämän jälkeen haastattelija 

otti yhteyttä haastateltaviin. Viiden haastateltavan omainen halusi myös heihin 

otettavan yhteyttä. Tässä vaiheessa huomattiin kahden haastateltaviksi aiotun 

karsiutuvan pois, heidän terveydentilansa vuoksi. Yksi haastateltava perui 

haastattelun itse samana päivänä, jolle se oli sovittu tehtäväksi. SAS-toimis-

toon jouduttiin olemaan uudelleen yhteydessä karsiutuneiden haastateltavien 

vuoksi. Uusien hakijoiden joukosta löytyi vielä yksi potentiaalinen haastatel-

tava ja lupa haastatteluun saatiin. Haastateltavien kokonaismäärä oli 6.  

 

Haastattelija soitti jokaiselle saatuaan tiedot asiakasohjaajalta ja samassa yh-

teydessä sovittiin haastatteluajankohta. Soiton yhteydessä heille kerrottiin 

postitse lähetettävästä kirjeestä (liite 2), joka toimi muistutuksena haastatte-

lusta ja sen tarkoituksesta. Tämä kirje lähetettiin neljälle haastateltavalle pos-

titse. Kahden haastateltavan omaisen kanssa sovittiin sen lähettäminen säh-

köpostilla, jonka he tulostivat haastateltaville.  

 

Haastattelut toteutettiin keväällä 2019 haastateltavien kodeissa. Yhden haas-

tateltavan luona oli myös hänen kaksi lastansa koko haastattelun ajan. Ennen 

haastattelun alkua, käytiin läpi sopimus (liite 3), jonka haastateltava allekir-

joitti. Haastattelija näytti myös tutkimusluvan, sekä tutkimussuunnitelman. 



22 
 

Haastattelut nauhoitettiin. Nauhoituksesta kerrottiin etukäteen, eikä se tuntu-

nut häiritsevän ketään haastateltavista. Haastattelutilanne vaikutti luontevalta 

ja haastateltavat kokivat sen myönteisenä.  

 

6 AINEISTON ANALYYSI 

Teemahaastattelulle luonnollinen analyysimenetelmä on teemoittelu, jota 

tässä työssä käytettiin.  Aineistonkeruun jälkeen teemat voivat muistuttaa tee-

mahaastattelun runkoa, mutta uusia ja odottamattomia teemojakin voi tulla 

esiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

93.) Tässä tutkimuksessa aineiston analyysiä ohjasivat tutkimuskysymykset. 

 

Haastatteluun osallistui 6 haastateltavaa, iältään 83 - 97 vuotta. Keski-ikä 

haastateltavilla oli 90,3 vuotta. Haastattelumateriaali litteroitiin ja litteroitua 

tekstiä oli 35 sivua. Materiaali jaettiin ensin neljään pääluokkaan: fyysiset-, 

psyykkiset-, sosiaaliset- ja ympäristön voimavarat. Fyysisiin voimavaroihin luo-

kiteltiin vastaukset, jotka käsittelivät liikunnan harrastamisen lisäksi, suoriutu-

mista päivittäisistä toimista ja apuvälineen tarpeesta liikkumisen tueksi. Sen 

jälkeen aineistoa tarkasteltiin kysymällä, miten aikaisemmat liikuntatottumuk-

set ovat vaikuttaneet nykyhetken fyysiseen toimintakykyyn. Lisäksi pohdittiin 

aikaisemman liikuntaharrastuksen merkitystä haastateltavan mielenkiintoon lii-

kuntaa kohtaan nyt tai sen uudelleen aloittamiseen.   

 

Psyykkisiä voimavaroja koskevat vastaukset poimittiin vastauksista, jotka kä-

sittelivät yksinäisyyden kokemista ja turvallisuuden tai turvattomuuden tun-

netta. Lisäksi tähän ryhmään valittiin vastaukset, jotka koskivat elämän var-

relle osuneista vaikeista ajoista tai kokemuksista ja haastateltavan keinoista, 

selvitä niistä. Tähän ryhmään valittu aineisto jaettiin yksinäisyyden kokemisen 

vaikutuksesta päivittäisiin toimiin, sekä elämän varrella opittuja tai koettuja, 

voimaannuttavia keinoja selvitä vaikeista ajoista.  

 

Sosiaalisia voimavaroja käsittelevään luokkaan erotettiin aineistosta ne kom-

mentit, jotka käsittelivät suhteita lapsiin, omaisiin, ystäviin ja naapureihin. Sen 

jälkeen aineisto luokiteltiin vielä alaluokkiin, käsittäen läheisten suhteiden mer-

kityksen, sekä ystävien ja naapureiden merkityksen nykyhetkeen. Kolmanteen 
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alaluokkaan jaettiin vielä vastaukset koskien mielenkiintoa osallistua ohjattuun 

päivätoimintaan tai muuhun ryhmätoimintaan.  

 

Ympäristöä koskevat voimavarat- ryhmään valittiin vastaukset, jotka koskivat 

fyysisen ympäristön toimivuutta ja turvallisuutta, sekä, tunnesidettä, koskien 

omaa kotia ja sen ympäristöä. Tämä aineisto jaettiin kahteen ryhmään: kodin 

konkreettinen turvallisuus haastateltavan itsensä kokemana. Tällä tarkoitetaan 

esteettömyyttä, toimivuutta ja liikkumisen mahdollisuutta myös ulos. Toiseen 

alaluokkaan koottiin vastaukset tunnesiteestä omaa kotia ja sen ympäristöä 

kohtaan. 

 

Tavoitteena oli kartoittaa hoivakotipaikkaa hakeneiden, kotona asuvien ikäih-

misten voimavaroja, pystyäkseen jatkamaan kotona asumista, heidän itsensä 

kokemana. Osa vastauksista nivoutui kahteen tai useampaan voimavara-alu-

eeseen ja ne otettiin analyysivaiheessa huomioon molemmissa/ kaikissa koh-

dissa. Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010) toteavat, että haastattelu 

harvoin tuottaa suoria vastauksia tutkimusongelmiin. Tässä tutkimuksessa 

näyttäytyi selvästi, kuinka elämän eri osa-alueet nivoutuvat toisiinsa ja niinpä 

yhdestä aiheesta puhuttaessa saatiin vastauksia jo toiseen aiheeseen liittyviin 

kysymyksiin. Tämä kertoo myös siitä, että elämänlaatua kuvaavat neljä ulottu-

vuutta ovat sidoksissa toisiinsa, hyvän elämänlaadun toteutuessa (vrt. Räsä-

nen 2019, 21).  Analyysivaihetta helpotti etukäteen päätetyt aihealueet ja nii-

den kysymykset, joiden avulla selvittää kutakin tutkimuskysymystä.  

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää mahdollisia, vielä selvittämättömiä voi-

mavaroja, viitekehyksen avulla, jonka teemat ovat nousseet esille aikaisem-

mista tutkimuksista ja teoriatiedosta. Teemoittelu analyysimenetelmänä antaa 

hyvät mahdollisuudet löytää tutkimusaineistosta sellaisia yllättäviä voimava-

roja, joita ei ole vielä aikaisemmin osattu hyödyntää ikäihmisen kotona pärjää-

mistä tukeviksi (vrt. Hirsjärvi & Hurme, 2011, 173).  
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Fyysiset voimavarat 

Kukaan kuudesta haastateltavasta ei tarvinnut apua päivittäisissä toimissa. 

Kaksi kertoi hoitajien joskus avustaneen esimerkiksi vaipan vaihdossa. Ku-

kaan haastateltavista ei tarvinnut apua peseytymisessä. Viidellä kävi kotihoito 

2 - 3 kertaa päivässä. Hoitajat varmistivat lääkehoidon toteutumisen ja seura-

sivat muun muassa ruokailujen toteutumista. Yhdellä ei ollut kodin ulkopuolisia 

palveluja käytössä lainkaan, vaan omaiset auttoivat tarvittavissa asioissa. 

Kaikki haastateltavat saivat omien sanojensa mukaan itse laitettua aamu- ja 

iltapalan. Päivän lämmin ateria tuli neljälle ateriapalvelusta, yhdelle sen teki 

omainen ja yksi söi lähinnä kaupan valmisaterioita. 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat ikäänsä nähden hyvässä fyysisessä 

kunnossa. Kolme käytti kävelyn tukena rollaattoria myös sisätiloissa, kaksi 

vain ulkona ja yhdellä oli ulkoillessa apuvälineenä kävelysauvat. Hän ei tarvin-

nut apuvälinettä sisällä liikkuessa. Liikuntaa oli nuorena harrastanut kaikki, 

kaksi jopa kilpaurheilutasolla. Liikuntaharrastus oli viidellä jatkunut aina aikui-

suuteen ja vielä eläkeiässäkin. Yksi ei ollut harrastanut urheilua enää aikui-

sena ja kolmelta säännöllinen liikuntaharrastus oli loppunut jo muutamia vuo-

sia sitten. Haastateltavista vanhin harrasti edelleen liikuntaa tehden kävely-

lenkkejä kahdesti päivässä. Hän oli myös aloittanut hiljattain kuntosalikäynnit 

poikansa kanssa kerran viikossa. Yksi haastateltavista teki päivittäin fysiotera-

peutilta saamien ohjeiden mukaan kotijumppaliikkeitä. Aikuisiän liikuntaharras-

tukset olivat tyypillisiä liikuntamuotoja tälle ikäpolvelle: pyöräilyä, lenkkeilyä, 

juoksua ja hiihtoa. Kysyttäessä kiinnostusta aloittaa esimerkiksi kuntosalihar-

joittelu, oli neljä siihen halukkaita, yksi ei halunnut ja yksi ei osannut sanoa. 

Kuntosali- tai ryhmäliikuntaharjoittelu koettiin mielekkäänä ajatuksena, jos sii-

hen sisältyi kuljetus.  

 

7.2 Psyykkiset voimavarat 

Viisi kuudesta haastatellusta koki itsensä jollain tapaa yksinäiseksi, sitä kysyt-

täessä. Myöhemmin asiasta puhuttaessa, kaksi sanoi kuitenkin viihtyvänsä 

myös yksin ja yksi sanoi sopeutuneensa yksinäisyyteen omasta mielestään 

hyvin. Yksi kuudesta ei kokenut itseään yksinäiseksi, koska katsoi paljon tv:tä 
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ja sanoi sen omaisten lisäksi olevan parasta ajanvietettä ja seuraa. Kukaan 

haastateltavista ei oikein osannut sanoa, miten yksinäisyyden kokemus vai-

kuttaa heidän arkeensa, vaikka myönsivät sen kuitenkin vaikuttavan. Hyvää 

mieltä ja iloa tuoviksi asioiksi mainittiin muun muassa lasten ja lastenlasten 

vierailut, kanssakäyminen naapureiden kanssa, käsitöiden teko ja maalaus. 

Yksi vastaajista sanoi ottavansa päiväunet, jos mieli alkoi mennä apeaksi ja 

ne auttoivat. Kysyttäessä painavinta syytä hoivakotiin hakemiseen, neljä vas-

tasi syyksi yksinäisyyden, vaikka viidellä haastatellulla oli hyvät välit lapsiinsa 

ja heitä tavattiin säännöllisesti. Yksi mainitsi lasten vähäiset yhteydenpidot 

syyksi yksinäisyydentunteeseen. Yksi kuudesta haastatellusta kävi säännölli-

sesti kaksi kertaa viikossa päiväkeskuksessa ja koki sen erittäin positiiviseksi 

asiaksi. Yksi olisi ollut kiinnostunut kokeilemaan päiväkeskuskäyntejä, mutta 

ei ollut toiminnasta koskaan kuullut. Haastatelluista neljää toiminta ei kiinnos-

tanut.  

 

Kysyttäessä elämän varrella opituista keinoista selvitä vaikeista ajoista, mai-

nittiin maalaus (1), käsityöt (1) ja liikunta (2). Yksi haastatelluista koki elä-

neensä ilman suurempia vastoinkäymisiä, eikä osannut nimetä keinoja niistä 

selviytymiseen. Yksi ei osannut vastata kysymykseen lainkaan. 

 

7.3 Sosiaaliset voimavarat 

Viidellä haastatellulla sosiaaliset kontaktit olivat pääsääntöisesti omaisia tai 

kotihoidon hoitajia. Yksi tapasi omaisiaan harvoin. Vastaajista vanhin, 97 

vuotta, liikkui vielä paljon kodin ulkopuolella, mutta totesi kaikkien entisten ys-

tävien jo kuolleen. Sosiaalinen elämä oli ollut aktiivista vielä joitakin vuosia sit-

ten. Kolmella haastatellulla oli vielä joitakin kontakteja naapureiden kanssa, 

mutta esille tuli myös sukupolven vaihtuminen taloyhtiössä, jonka myötä tutta-

vat olivat vähentyneet. Yksi ei päässyt omasta kodista ulos ilman apua talon 

hissittömyyden vuoksi, yksi haastatelluista ei edes halunnut liikkua kodista 

ulos. Haastateltujen korkea keski-ikä näkyi myös siinä, että ystäväpiiri oli iä-

kästä ja liikkuminen molemmilla osapuolilla oli vaikeaa. Kaksi sanoi kyläil-

leensä lähinaapureilla vielä joitakin vuosia sitten, mutta molempien liikkumisen 

tai palvelutaloon muuttamisen vuoksi, käynnit olivat loppuneet. Päiväkeskuk-
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sessa kävijä koki käynnit niin positiivisena, että sanoi niiden avulla pärjää-

vänsä vielä kotona. Kaksi sanoi kotona pärjäämisensä suurimmaksi syyksi 

lapsiltaan saadun avun.  

 

7.4 Ympäristö voimavarana 

Kaikki kuusi haastateltua asuivat kerrostaloasunnossa, jossa olivat asuneet jo 

vuosikymmeniä. Kahdella ei ollut talossa hissiä ja yksi asui vuokra-asunnossa, 

muut omistusosakkeissa. Oma asunto koettiin turvallisena ympäristönä liikku-

misen kannalta. Vain yksi haastatelluista koki kodin turvattomaksi paikaksi liit-

tyen ikääntymiseen ja tapaturman pelkoon. Muut viisi kokivat kotinsa henki-

sesti turvalliseksi. Vuokra-asunnossa asuva koki tarvetta muutostöille, voidak-

seen jatkaa vielä siinä asumista, mutta epäili niiden olevan mahdottomia vuok-

ralaisuuden vuoksi. Tämä mainittiin myös yhdeksi syyksi hoivakotihakemuk-

sen tekoon. Yksi hissittömässä talossa asuva nimesi hissittömyyden ainoaksi 

syyksi hoivakotiin hakemiselle.  

 

Viisi kuudesta haastatellusta piti tärkeänä, mahdollisuutta liikkua ulkona. Vain 

yksi kuudesta pystyi liikkumaan ulkona talviaikaan ilman apua. Yksi ei halun-

nut ulos lainkaan. Viisi kuudesta haastatellusta ei asioinut enää yksin kau-

passa. Yksi sanoi käyvänsä kesäaikaan polkupyörällä lähikaupassa, mutta 

tämä ei tuntunut haastattelijasta todennäköiseltä, ottaen huomioon haastatel-

tavan fyysisen toimintakyvyn.  

 

Viisi piti kotia ja sen lähiympäristöä rakkaana ja tärkeänä, mutta vain yksi 

heistä ajatteli muuton tuntuvan haikealta. Tämä haastateltu koki taloyhtiön pi-

hapiirissä kesäisin tapaamat naapurinsa tärkeänä sosiaalisena voimavarana, 

vaikkei kovin läheiseksi heitä mieltänytkään. Yksi haastatelluista oli huolis-

saan, menisikö asunto lainkaan kaupaksi.  

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tähän tutkimukseen osallistuneet kuusi ikäihmistä, olivat kaikki suhteellisen 

hyväkuntoisia fyysisesti. Heistä jokainen oli harrastanut nuorempana liikuntaa 

ja 5 haastateltua olivat jatkaneet liikuntaharrastustaan vielä eläkeiälläkin. Ai-

kuisuuden liikuntaharrastuksella on tutkimusten mukaan selkeitä positiivisia 

vaikutuksia myöhemmän iän toimintakykyyn ja sen myötä kotona asumisen 
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mahdollistumiseen (Tikkanen, 2015; Turjamaa 2014.) Haastatelluista ainoas-

taan yksi harrasti liikuntaa päivittäin ympäri vuoden. Hän oli iältään vanhin, 

mutta fyysisesti parhaimmassa kunnossa ja hänen ulkopuolisen avun tar-

peensa oli myöskin vähäisin. Hänellä oli selvästi eniten kodin ulkopuolisia so-

siaalisia kontakteja, joista viikoittainen kuntosalilla käynti oli yksi. Nykyään tie-

detään liikunnan positiivinen merkitys kaikille ikäryhmille, mutta etenkin ikään-

tyville se on tärkeää. Fyysisen toimintakyvyn heiketessä, vähenee myös liikku-

minen ja vierailut ym. kodin ulkopuolelle menot. Tämä taas osaltaan saattaa 

aiheuttaa mielen apeutumista, joka vaikuttaa ratkaisevasti koettuun elämän-

laatuun (Karvinen 2019, 110.)  Päivittäisissä toimissa kukaan haastatelluista, 

ei omien sanojensa mukaan tarvinnut apua. Turjamaan (2014) tutkimuksen 

mukaan, fyysinen hyvinvointi on tärkein tekijä iäkkään kotona asumisen mah-

dollistamiseksi. Tämän tutkimuksen tulokset tukivat tätä tietoa. 

 

Ympäristönä turvalliseksi kotiaan luonnehti kaikki kuusi haastateltua, mutta 

yksi koki turvattomuutta, liittyen ikääntymiseen ja heikentyneeseen toimintaky-

kyyn. Hänellä oli myös vähiten sosiaalista kanssakäymistä sukulaisten tai ys-

tävien kanssa. Aikaisempien tutkimusten mukaan, turvallisuuden tunnetta ja 

kotona asumisen mahdollistamista iäkkäänä, tukevat läheiset suhteet ja kans-

sakäyminen omaisten, naapureiden ja ystävien kanssa (Ylä-Outinen 2012; 

Valta 2008.) Yhdellä haastatelluista ei ollut kotihoidon palveluita, vaan omaiset 

auttoivat tarvittavissa arjen toimissa. Välit omaisiin (lapset) olivat erittäin lähei-

set ja yhteydenpito päivittäistä. Hyvät sosiaaliset suhteet läheisiin ja ystäviin, 

tukevat kotona selviytymistä, tekevät arjesta mielekästä ja lisäävät turvalli-

suutta ja parantavat itse koettua terveyden tunnetta (Ylä-Outinen 2012; Valta 

2008; Turjamaa 2014; Kawasaki ym. 2018).  

 

Kaksi haastatteluun osallistunutta, koki suurimmaksi syyksi hoivakotihakemuk-

sen tekemiselle kodin fyysisen ympäristön puutteet. Näitä olivat hissittömyys 

ja kodin tarvittavat muutostyöt, joiden ei uskottu olevan mahdollisia. Kahdella 

suurimpana syynä oli yksinäisyys ja sosiaalisten suhteiden puuttuminen. Yksi 

ei osannut syytä mainita ja yhden kohdalla syynä oli hänen itsensä kokema 

vanhuus ja sen myötä heikennyt oman elämän kokonaisvaltainen hallinta. Ny-

kysuuntaus vanhuspolitiikassa on, edistää mahdollisuutta asua omassa ko-

tona pitkään. Ikääntyneen arkea tulisi selvittää yksilöllisesti ja etenkin ikäänty-

neen näkökulmasta, sekä kuinka he itse kokevat avuntarpeensa. (Rajaniemi 
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2007, 30.) Yksilöllisyys arjen hallinnassa näyttäytyi tässäkin tutkimuksessa hy-

vin (kuva 1). Hyvää mieltä arkeen tuovat asiat, olivat jokaisella eri asioita. Sa-

moin intressit liikuntaa tai sosiaalisia tilanteita kohtaan. Hyvään elämänlaatuun 

tulisi panostaa ja jokaisen iäkkään omia, jäljellä olevia voimavaroja tulisi osata 

hyödyntää. Tärkeää hyvän elämänlaadun kannalta, olisi mahdollistaa ikäänty-

neen aktiivinen toiminta omassa yhteisössään ja vahvistaa yksilön itsenäistä 

selviytymistä. (Räsänen 2019, 18 - 19.) 

 

 

Kuva 1. Tässä tutkimuksessa esiin nousseet, yksilölliset voimavarat tutkimusongel-

mittain 

 

9 POHDINTA 

Haastattelututkimuksen tulokset tukevat aikaisempien tutkimusten tuloksia 

monilta osin. Keskeisimpinä tekijöinä iäkkään ihmisen kotona asumisen mah-

dollistajiksi, voidaan mainita hyvä fyysinen toimintakyky ja läheiset sosiaaliset 

suhteet. On kuitenkin selvää, että kaikki nämä opinnäytetyössä käsiteltyä nel-

jöä voimavara- aluetta, nivoutuvat tiukasti toisiinsa. Fyysistä toimintakykyä tu-

lisi pitää yllä läpi elämän. Nuoruuden harrastusten loputtua, tulisi löytää uusia, 

läpi aikuisuuden kestäviä liikuntaharrastuksia. Vanhuusiällä liikuntaa tulisi 

useimman kohdalla tukea yhteiskunnan taholta. Kotoa poistuminen yksin, il-

man ulkopuolisen apua, on monelle mahdotonta, joten erilaisia liikuntaryhmiä 

niihin kuuluvine kuljetuksineen tulisi järjestää enemmän. Tässä tutkimuksessa 
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kävi ilmi, että erilaisista liikunta- ja päivätoimintaryhmistä, ei haastateltavilla ol-

lut riittävää tietoa. Mielenkiintoa ja halukkuutta niihin osallistumiseen oli osalla.  

 

Omaisten rooli kasvaa merkittävästi ikääntymisen myötä. Kotihoidon palve-

luista huolimatta, jää jäljelle paljon elämän osa-alueita, joissa ikääntynyt tarvit-

see apua. Kaikilla ei ole tarvittavia sosiaalisia suhteita, kuten lapsia tai ystäviä, 

jotka voisivat heitä auttaa. Konkreettista apuakin suuremmassa roolissa, on 

kuitenkin muiden ihmisten merkitys jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Yhtei-

söllisen asumisen muotoja ikäihmisille tulisi kehittää. Turvallisuuden tunnetta 

lisää tieto siitä, että ympärillä on ihmisiä, jotka välittävät. Erilaisiin toimiin ja yh-

teisöihin kuuluminen, sekä osallistuminen, puolestaan tukevat aktiivisuuden 

säilymistä. Nämä seikat vähentävät yksinäisyyden tunnetta ja mahdollistavat 

kotona asumista pidempään. Myöskään digitaalisuuden mahdollisuuksia yh-

tenä ratkaisuna mielekkäämpään arkeen ja yksinäisyyden poistoon, ei tule 

unohtaa. Tulevaisuuden ikäihmiset osaavat käyttää erilaisia digitaalisia lait-

teita suurimmalta osin. Tässäkin tutkimuksessa, yhden haastateltavan paras 

seuralainen oli hänen omien sanojensa mukaan tv.  

 

Tulevaisuudessa näitä kotihoidon ulkopuolelle jääviä toimia tulisikin kehittää. 

Yhtenä ratkaisuna voisi olla esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

vanhustenhuollossa. Monelle sisältöä päivään toisi säännöllinen ulkoilumah-

dollisuus toisen ihmisen kanssa. Tällöin toteutuisi liikunnan lisäksi sosiaalinen 

kanssakäyminen. Sisätiloissa liikkuminen on mahdollista useimmille pitkään, 

mutta ulosmeno koetaan pelottavaksi ja on usein jopa mahdotonta ilman 

apua.  

 

Esteettömään asumiseen pitäisi panostaa. Jokaisen tulisi myös itse tiedostaa 

tämä seikka ja muuttaa esteettömään asuntoon vielä, kun se olisi mahdollista 

ja mielekästä. Tässä tutkimuksessa yksi haastatelluista oli 70 - vuotias muut-

taessaan nykyiseen asuntoonsa, joka on hissitön. Ihmiset eivät siis tiedosta 

vanhenemiseen liittyviä seikkoja. Pitäisikö vanhuuden mukanaan tuomista 

muutoksista tiedottaa enemmän ja samalla panostaa eläkkeelle jääneiden ter-

veydentilaan järjestämällä senioriliikuntaryhmiä? Tällä tavoin pystyttäisiin vai-

kuttamaan kahteen merkittävimpään kotona asumista tukevaan seikkaan yh-

täaikaisesti: liikuntaan ja sosiaalisten suhteiden turvaamiseen. 
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Haastattelutilanteista jäi tunne, että haastateltavat kertoivat mielellään elä-

mästään ja olivat iloisia siitä, että joku on kiinnostunut heidän historiastaan ja 

nykyisestä tilanteestaan. Jokaisessa haastattelutilanteessa ilmapiiri oli rento ja 

välitön ja voidaankin olettaa, että haastateltavat saivat tuotua julki kaiken sen, 

mitä halusivatkin. Osa kertoi kuvailevasti ja laveasti elämästään ja kokemuk-

sistaan, osa taas niukkasanaisemmin. Yksi vastaajista ei osannut vastata 

kaikkiin kysymyksiin. Yhteisenä tekijänä kaikille kuitenkin oli vaikeus konkreti-

soida yksinäisyyden tai turvattomuuden/ turvallisuuden tunnetta. Vastaaja 

saattoi kokea itsensä yksinäiseksi sitä kysyttäessä, mutta myöhemmin kertoa 

tottuneensa yksinäisyyteen. Ei myöskään osattu kertoa, miten yksinäisyyden 

tunne vaikuttaa päivittäiseen elämään tai toimiin. 

 

Haastatteluja analysoitaessa, heräsi kysymys, olisiko näitä tunnetason voima-

varoja pystytty tutkimaan tai selvittämään paremmin jollakin toisella tutkimus- 

tai analyysimenetelmällä. Käsiteltäviä voimavara- alueita oli tässä opinnäyte-

työssä neljä. Aiheeseen olisi varmasti ollut mahdollisuus paneutua syvemmin, 

jos olisi valittu vain esimerkiksi kaksi voimavara- aluetta. Jos haastateltavien 

määrä olisi ollut suurempi, olisi voitu saada uutta tietoa ikäihmisten voimava-

roista. Tulokset tässä tutkimuksessa vahvistivat jo aikaisempaa teoriatietoa ja 

tutkimustuloksia, eikä mitään uutta noussut esille.   

 

Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena, olisi tutkia ikäihmisten ja heidän 

omaistensa käsityksiä ikäihmisen arjen toimivuudesta ja avuntarpeesta kotona 

ja verrata käsityksiä toisiinsa. Voitaisiin tutkia myös intervention vaikutuksista 

kotona pärjäämiseen, esimerkiksi säännöllisesti kokoontuvan liikuntaryhmän 

muodossa. Tukisiko tämä fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä voimavaroja? 

  

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta on olemassa eri asioita painottavia 

oppaita ja ohjeita. Tärkeimmäksi seikaksi nousee juuri kyseessä olevan tutki-

muksen luotettavuuden pohdinta. Tämän opinnäytetyön aihe oli erittäin kiin-

nostava ja aiheena tuttu jo entuudestaan. Nämä seikat tukevat sitä, että opin-

näytetyön tekemiseen on sitouduttu ja haastateltavien osallistumista arvostet-
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tiin suuresti. Haastattelutilanteet pyrittiin tekemään mahdollisimman stressittö-

miksi ja minimoimaan häiriötekijät, toteuttamalla haastattelut haastateltavien 

kotona. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanasta sanaan. Aineisto analy-

soitiin ilman tutkijan omia ennakkokäsityksiä, juuri sellaisenaan, kuin ne haas-

tatteluissa olivat ilmenneet. Tutkimuksen eri vaiheet ovat raportoitu rehellisesti 

ja vaiheittain. Opinnäytetyössä on noudatettu ehdotonta avoimuutta ja rehelli-

syyttä. Etukäteen suunniteltua aikataulua ei täysin voitu noudattaa. Tähän vai-

kutti sekä tutkijasta riippuvat- että riippumattomat syyt. Aikataulu ei kuitenkaan 

venynyt kohtuuttoman pitkäksi, mikä olisi voinut vaikuttaa tutkimustulosten 

luotettavuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134 - 141.)  

 

Tuloksia voidaan pitää luotettavina, koskien tätä tutkimusta. Koska kohde-

joukko oli pieni, tutkimustuloksia ei kuitenkaan voida yleistää. Kaikkiin tutki-

musongelmiin saatiin vastaukset etukäteen mietityn haastattelurungon poh-

jalta. Haastattelutilanteisiin on voinut osaltaan vaikuttaa yhden haastateltavan 

luona olleet omaiset ja yhden haastateltavan muistisairaus. Muistisairaus il-

meni kohdissa, joihin haastateltava ei osannut vastata. Lisäksi tuloksiin on voi-

nut vaikuttaa opinnäytetyön tekijän kokemattomuus teemahaastattelun teke-

misestä. 

 

9.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tämän opinnäytetyön ja sen tutkimusosion tekemisessä on noudatettu tutki-

museettisen neuvottelukunnan ohjetta (2012) jonka mukaan, tutkimuksessa 

tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Tutkimustyössä 

noudatettiin tarkkuutta ja rehellisyyttä tutkimustulosten tallentamisessa, niiden 

esittämisessä ja arvioinnissa. Tiedonhankintamenetelmien tulee olla eettisesti 

kestäviä, samoin kuin tutkimus- ja arviointimenetelmienkin. Tutkimustulosten 

julkaisu oli vastuullista ja avointa tiedeviestintää ja tutkimusmateriaali hävitet-

tiin sääntöjen määräämällä tavalla. Ennen tutkimuksen aloittamista, tutkijalla 

oli asianmukainen lupa tutkimuksen suorittamiseen.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kotona asuvien ikäihmisten jäl-

jellä olevia voimavaroja, voidakseen jatkaa kotona asumista. Tutkimuksen an-

siosta, saatiin tärkeää tietoa ikäihmisten omista käsityksistä ja kokemuksista 

kotona asumisen haasteista. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiemmin saatua 
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tietoa ja tämä tieto on arvokasta kotona asuvien ikäihmisten palvelujen kehit-

tämisen kannalta. Tutkimuksen toteuttamiselle oli siis hyvät ja montaa tahoa 

hyödyttävät perusteet.  

 

Tutkimus toteutettiin niin, ettei haastateltavien henkilöllisyys missään tutkimuk-

sen vaiheessa paljastu, eikä tutkimuksen tulokset tule mitenkään vaikutta-

maan heidän asemaansa hoivakotipaikan hakuprosessissa. Tutkittavien valin-

taprosessia otettiin huomioon heidän kognitiivinen toimintakykynsä, esimer-

kiksi mahdollinen pitkälle edennyt muistisairaus. Näin varmennettiin, että tut-

kittava on tietoinen tutkimuksen luonteesta ja tarkoituksesta, sekä sen ehdot-

tomasta luotettavuudesta. Kaikki tutkimuksen aikana kertynyt haastatteluma-

teriaali hävitettiin asianmukaisesti. Litteroitu teksti ja henkilötietoja sisältävä 

materiaali, hävitettiin niille tarkoitettuun arkaluontoisen materiaalin keräysasti-

aan. Nauhurille tallennetut haastattelut poistettiin ennen nauhurin palautusta. 

Kaikki tietokoneelle tallennettu, henkilötietoja koskeva materiaali poistettiin 

opinnäytetyön valmistuttua. 

 

Haastateltujen valintaprosessissa noudatettiin hyvää eettistä toimintaa ja peri-

aatteita. Kun tutkimuksen kohteena ovat ikäihmiset, joiden virallisten asioiden 

hoitajina useimmiten toimivat heidän omaisensa, oltiin omaisiin ensin yhtey-

dessä haastatteluun suostumista koskien. Näin vältyttiin aiheuttamasta epäile-

vää tai pelottavaa tunnetta iäkkäälle ihmiselle haastattelijan tarkoitusperästä ja 

luotiin luottamusta herättävä ilmapiiri haastattelun toteutusta varten. Haastat-

telu tapahtui haastateltavien kodeissa, minkä tutkija otti huomioon, arvostaen 

heidän elettään päästää vieras ihminen kotiinsa. 
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Haastattelun runko: 

Nimi: 

Ikä: 

 

Fyysiset voimavarat: 

Tarvitsetteko apua ja millaista 

-peseytymisessä 

-pukeutumisessa 

-wc-käynneillä 

Miten olette järjestäneet ruokailut?  

-aamu- ja iltapala 

-lämmin ateria 

Hoidatteko itse kaupassa asioinnin? 

-kuka hoitaa? 

Miten pidätte huolta kunnostanne? 

-oletteko aikaisemmin harrastaneet jotain liikuntaa? 

- harrastatteko jotain liikuntaa nyt? 

- jos liikuntaharrastus on loppunut, miksi? 

-olisiko jotain (liikuntamuotoa) mitä haluaisitte tehdä tai kokeilla? Jos on niin mikä on es-

teenä sen kokeilemisesta/ aloittamisesta? 

 

Psyykkiset voimavarat: 

Koetteko olevanne yksinäinen?  

-jos kyllä, miten se vaikuttaa arkipäivän toimiin? 

Mitkä asiat tekevät teidät iloisiksi? 

Mitkä asiat tekevät surulliseksi? 

Mikä on omasta mielestänne teidän henkinen vahvuutenne? (minkä avulla olette selvin-

neet vaikeina aikoina) 

-Onko tämänhetkisessä tilanteessa jotain mitä haluaisitte muuttaa ja miten? 

 

 

Ympäristö voimavarana: 
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Onko kotinne mielestänne turvallinen?   

-pystyttekö tekemään kaiken haluamanne omassa kodissanne? Jos ette, niin kuka auttaa? 

Pääsettekö ulkoilemaan kuten haluatte? 

Mitä kotinne ja sen ympäristö teille merkitsee? 

Onko jotain mitä haluaisitte muuttaa kodissanne tai sen ympäristössä? 

 

Sosiaaliset suhteet: 

 

Onko teillä omasta mielestänne riittävästi sosiaalista kanssakäymistä?  

Millä tavoin tapaatte muita ihmisiä? 

-haluaisitteko muuttaa tilannetta jotenkin? 

Mitkä ovat teille tärkeitä ihmissuhteita? 

-tapaatteko heitä omasta mielestänne tarpeeksi? 

 

 

Mitä te omasta mielestänne tarvitsisitte, jotta voisitte vielä jatkaa kotona asumista? (Mitä 

asioita pitäisi muuttaa ja miten) 

 

Mikä on painavin syy siihen, miksi olette hakeneet hoivakotipaikkaa/ suurin ongelma ko-

tona? 
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Mari Tammelin 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Terveyden edistäminen, YAMK 
 
 

Arvoisa vastaanottaja 
 

Minä, sekä SAS-toimiston työntekijä, olemme olleet teihin, ja/tai omaiseenne 
yhteydessä ja kysyneet puhelimitse lupaa haastatteluun, koskien opinnäyte-
työtäni. 
Olen Mari Tammelin ja opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 
suorittaen ylempää AMK-tutkinto terveyden edistämisen linjalla. Ammatiltani 
olen sairaanhoitaja ja työskennellyt lähes kahdenkymmenen vuoden ajan 
ikäihmisten parissa. Koko työurani ajan, olen pitänyt juuri tätä terveydenhuol-
lon aluetta erittäin tärkeänä ja antoisana. 
Opintoihini kuuluu opinnäytetyö, jonka yhtenä osana on tutkimus. Minun opin-
näytetyöni aihe on: Hoivakotipaikkaa hakeneiden, kotona asuvien ikäih-
misten käsitykset omista voimavaroistaan jatkaa kotona asumista. Par-
haiten voisin kartoittaa näitä kokemuksia haastattelun avulla. SAS-toimisto on 
vastaanottanut hoivakotihakemuksenne, joka sattumanvaraisen valintapro-
sessin myötä valikoitui tutkimuskohteekseni.  
Kohteliaimmin pyydän nyt lupaa tulla haastattelemaan teitä, puhelimessa so-
vittuna ajankohtana: ________________________________ Aikaa haastat-
telu veisi noin tunnin. Henkilöllisyytenne ei käy ilmi tutkimuksesta ja kaikkia 
saatuja tietoja tullaan käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti. Teillä on 
oikeus keskeyttää / perua haastattelu, jos niin haluatte. Opinnäytetyöni val-
mistuttua, kaikki tutkimusmateriaali tullaan hävittämään asianmukaisella ta-
valla. Kotkan kaupunki on myöntänyt tutkimukseeni luvan, josta kopio kirjeen 
liitteenä.  
Haastattelemalla teitä saisin arvokasta tietoa opinnäytetyöhöni. Tämän tiedon 
avulla, saisimme myös eväitä ikäihmisten palvelujen ja hoitotyön kehittämi-
seen. Tutkimukseen osallistuminen ei tule millään lailla vaikuttamaan hoi-
vakotihakemukseenne tai sitä koskevaan päätökseen.  
 
Ystävällisin terveisin, Mari Tammelin   
____________________________________ 
Puhelin: 0405870624 
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Hoivakotipaikkaa hakeneen ikäihmisen käsityksiä 

omista voimavaroista jatkaa kotona asumista. 

 

 

TIEDOTE TUTKITTAVILLE JA SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLIS-
TUMISESTA 
 

MARI TAMMELIN, KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU 

 

Opinnäytetyötä ohjaava opettaja:  

Sari Ranta, yliopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu p. 0447028844,  

sähköposti: sari.ranta@xamk.fi  

 

 

TUTKIMUKSEN TAUSTATIEDOT 

 

Tutkimusorganisaatio: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Kyseessä on yksittäinen tutkimus osana opinnäytetyötä, jonka on tarkoitus valmistua ke-

väällä 2019.  

Tutkimus tullaan suorittamaan kevään 2019 aikana. 

 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA MERKITYS 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä jäljellä olevia voimavaroja kotona asu-

valla, hoivakotipaikkaa hakeneella ikäihmisellä on. 

 

Tavoitteena on, että tutkimuksesta saadun tiedon avulla on mahdollisuus kehittää kotona 

asuvan ikäihmisen tarvitsemia palveluja ja ympäristöä, pyrkimyksenä takaamaan hyvä elä-

mänlaatu ja että, kotona asuminen voi jatkua mahdollisimman pitkään  

 

 

 

mailto:sari.ranta@xamk.fi
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TUTKIMUSAINEISTON KÄYTTÖTARKOITUS, KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN 

 

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa tullaan käyttämään vain opinnäytetyön tutkimusosion ai-

neistona. Tutkimuksen ajan aineiston paperiversiota säilytettään lukitussa kaapissa ja digi-

taalinen versio tulee olemaan salasanan takana. Näihin vain tutkijalla on mahdollista 

päästä. 

 

Tutkimusmateriaali (haastattelut, tunnistetiedot) tullaan hävittämään heti opinnäytetyön 

valmistuttua asianmukaisin keinoin. 

 

MENETTELYT, JOIDEN KOHTEEKSI TUTKITTAVAT JOUTUVAT 

Haastateltavat on valinnut SAS-vastaava tutkimusluvan myöntämisen jälkeen. Hänellä on tieto hoivakotipaik-

kaa hakeneista, kotona asuvista ikäihmisistä. Haastateltavien määräksi on rajattu 8 henkilöä. Tutkimukseen on 

valittu 8 viimeksi hakemuksen lähettänyttä, hoivakoti jonoon hyväksyttyä asiakasta ja heiltä on saatu lupa jo 

puhelimitse. Luvan on kysynyt SAS-vastaava ja vasta luvan saatuaan hän on antanut tutkittavan henkilötiedot 

opinnäytetyön tekijälle. 

 

Aineisto kerätään haastattelun avulla. Henkilöllisyyden tunnistetiedot on koko prosessin ajan vain 

tutkijan tiedossa ja niitä ei tulla käyttämään opinnäytetyössä niin, että haastateltava voitaisiin tunnis-

taa. 

 

MITEN JA MIHIN TUTKIMUSTULOKSIA AIOTAAN KÄYTTÄÄ 

Lopullinen opinnäytetyö ja sen tutkimuksen tulokset julkaistaan Theseus-internetsivustolla, 

jossa ne ovat kaikkien luettavissa.  

 

 

TUTKITTAVIEN OIKEUDET 

 

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa ilman, 

että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten raportointi ovat 

luottamuksellisia. Tutkimuksesta saatavat tutkittavien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tut-

kittavan ja tutkijan käyttöön ja tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa siten, ettei yksittäistä tutkitta-

vaa voi tunnistaa. Tutkittavilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta sen tekijältä, missä vaiheessa 

tahansa. 
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Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste, jonka tutkittava ha-

lutessaan saa tutkijoilta nähtäväkseen.  

 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusaineiston 

käyttöön, tutkittaville aiheutuviin mahdollisiin haittoihin sekä tutkittavien oikeuksiin. Suostun 

osallistumaan tutkimukseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa tai 

keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. 

Tutkimustuloksiani ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa 

yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa. 

 

 

________________________________________________________________________

________ 

   Päiväys    Tutkittavan allekirjoitus 

 

 

 

________________________________________________________________________

________ 

   Päiväys    Tutkijan allekirjoitus 

 

 

 
Tiedoksiantotodistus 

 
Tämä päätös on annettu tiedoksi__/___ 20__ asianosaiselle. 
 
 
 
 

 
 

 


