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1  JOHDANTO  

Yhteiskunta kohtaa suuria haasteita väestön vanhetessa ja ikääntyvien määrän kasvaessa 

(Wold 1999, 74). Vanhusten toimintakyvyn heikkenemistä ja laitoshoidon tarvetta pyritään 

ehkäisemään yhteiskunnallisten palvelujen kehittämisellä (Tilvis & Sourander 1993, 403.). 

Tämän vuoksi opinnäytetyömme käsittelee erittäin ajankohtaista aihetta eli vanhusten päivä-

toimintaa. 

Toimeksiantajanamme toimii Kainuun maakunta - kuntayhtymä, joka haluaa selvittää muu-

toksien jalkoihin jääneen päivätoiminnan tilanteen asiakkaiden näkökulmasta. Päivätoiminta 

on lyhyellä aikavälillä joutunut kohtaamaan suuria muutoksia, kuten sosiaali- ja terveyspalve-

luiden siirtymisen kuntayhtymän toimialueeseen. Kajaanissa päivätoiminta lakkautettiin vuo-

den 2007 alussa. Paltamolainen, Kainuun maakunta - kuntayhtymän ylläpitämä Päiväkeskus 

Kanerva, on säilynyt muutoksista huolimatta virkeänä ja toimivana.  Selvitämme tässä tutki-

muksessa, miten asiakkaat kokevat tällä hetkellä hyötyvänsä toiminnasta ja mitä he odottavat 

siltä tulevaisuudessa.   

Kainuun maakunta - kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2005 alussa ja hallintokokeilu-

lain mukaan kokeilu kestää vuoden 2012 loppuun. Kainuun maakunta - Kuntayhtymä vastaa 

sosiaali- ja terveydenhuollosta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveystoimi-

alaan kuuluvat Kajaanin, Paltamon, Vuolijoen, Ristijärven, Kuhmon, Sotkamon, Hyrynsal-

men, Puolangan ja Suomussalmen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.  (Kainuu-esite 2006) 

Kainuun maakunta – kuntayhtymän organisaatiossa päivätoiminta kuuluu kotona asumista 

tukeviin palveluihin ja on toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Kainuun päivätoimintojen ta-

voitteena on tarjota vanhuksille turvallista ja mielekästä tekemistä, ylläpitää ja edistää van-

huksen omatoimisuutta, jokapäiväistä suoriutumista ja sosiaalista vuorovaikutusta. (Kainuun 

maakunnan palveluopas 2006) 

Opinnäytetyömme noudattaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusprosessia. Kokosimme ai-

neiston puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Valitsimme opinnäytetyöhömme kuusi Päi-

väkeskus Kanervan asiakasta, joita haastattelimme toukokuussa 2007.  Opinnäytetyöaineisto 

käsiteltiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Opinnäytetyömme tavoitteena on kuvailla Päivä-

keskus Kanervan asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita päivätoimintaan liittyen. Opinnäyte-
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työmme tarkoituksena on tuottaa Kainuun maakunta - kuntayhtymälle tietoa Päiväkeskus 

Kanervan asiakkaiden mielipiteistä, jotta päivätoimintaa voidaan kehittää asiakkaiden tarpeita 

vastaavaksi. 

Opinnäytetyömme aihe tukee vaihtoehtoisia ammattiopintojamme (pitkäaikaispotilaan hoito-

työ/kirurginen hoitotyö) ja hoitotyön asiantuntijuuttamme muuan muassa kehittämällä eet-

tistä ja yhteiskunnallista osaamistamme sekä tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyötaitojamme. 

Kotona selviytymisen tukeminen, johon myös päiväkeskustoiminta kuuluu, on osa sairaan-

hoitajan terveyden edistämistyötä (OPM:n osaamisvaatimuskuvaukset). 
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2  VANHENEMINEN  

”Vanheneminen ei ole tyypillistä vai ihmisille: myös eläimet ja kasvit vanhenevat.” – Koskinen, Aalto, 

Hakonen & Päivärinta 1998, 91. 

Suomessa ja monissa muissa maissa yleisin eläkeikä on 65 vuotta, jota pidetään yhtenä van-

henemisen merkkinä. Eläkeikä on kuitenkin melko huono mittari tarkasteltaessa vanhene-

mista, sillä omat elämänkokemukset ja tämän hetkinen elämätilanne vaikuttavat voimakkaasti 

näkemyksiimme vanhenemisesta. (Wold 1999, 4; Koskinen, Ruikka & Ruth 1986, 17)  

Vanhaksi tuleminen ja vanheneminen ovat käsitteinä kaksi eri asiaa. Vanhenemisprosessi 

kestää koko eliniän ja vanhaksi tuleminen sijoittuu vasta prosessin loppupäähän. (Koskinen  

1986, 16) Vanheneminen on monimutkainen prosessi, jolloin ihmisen fyysiset, sosiaaliset ja 

psyykkiset toimintamahdollisuudet ja voimavarat yleensä heikkenevät (Wold 1999, 4; Ruikka, 

Sourander & Tilvis. 1993, 65). Voimavarojen heikkeneminen vaikuttaa ihmisen toimintaky-

kyyn ja tätä kautta myös kotona selviytymiseen.  

Fyysinen vanheneminen on aina elimistölle ja elämälle haitallinen, biologinen tapahtumasar-

ja. Psyykkinen ja sosiaalinen vanheneminen voi puolestaan merkitä kehittymistä ja muutoksia 

myönteiseen suuntaan.  Fyysisellä vanhenemisella tarkoitetaan nimenomaan biologista van-

henemista. Joskus puhutaan pelkästään vanhenemisesta, vaikka tarkoitetaan fyysistä vanhe-

nemista. (Koskinen ym. 1998, 91) 

Vanheneminen on hyvin subjektiivinen käsite. Jotkut ihmiset voivat olla kronologisesti mel-

ko nuoria, mutta fyysisesti vanhoja. (Wold 1999, 31) Jotkut ihmiset ovat valmiita hyväksy-

mään hiipuvan terveyden osana vanhenemista. Toisten mielestä vanheneminen ei välttämättä 

tarkoita sairautta ja kunnon heikkenemistä. (Wold 1999, 78) Jotkut ihmiset pysyvät toiminta-

kykyisinä ja henkisesti aktiivisina iästä huolimatta (Wold 1999, 4). 

2.1  Fyysinen vanheneminen 

Fyysiseen vanhenemiseen kuuluu muutokset koko elimistössä, kuten tuki- ja liikuntaelimissä, 

hengitys- ja verenkiertojärjestelmissä sekä eritys- ja aistitoiminnoissa. Muutoksia ilmenee 
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myös hermostossa, ruuansulatuselimistössä ja sukupuolitoiminnoissa. (Koskinen ym. 1998, 

94; Tilvis 1993, 41)   

Vanhetessa tapahtuvat kehon muutokset ja kehon toiminnan muutokset eivät ole sattuman-

varaisia. Ne kuuluvat jatkumoon, joka alkaa jo syntymän hetkellä. Fyysiset muutokset ovat 

elämän alussa suuria, toisin kuin kehon saavutettua kypsyytensä. Fyysisistä muutoksista tulee 

näkyvämpiä, kun ihminen on 50–60 -vuotias. Muutokset ovat jo merkittäviä ja peruuttamat-

tomia, kun ihminen on yli 70-vuotias. (Wold 1999, 31) 

Fyysiset vanhenemismuutokset ilmenevät ennemmin tai myöhemmin kaikissa yksilöissä ja ne 

etenevät hitaasti. Pääasiassa ne eivät ole ulkoisten tekijöiden aiheuttamia, mutta ne ovat luon-

teeltaan palautumattomia. Fyysiset vanhenemismuutokset vähentävät elimistön suoritusky-

kyä varsinkin ääritilanteissa. Myös normaalitilaan palautuminen rasituksen jälkeen hidastuu. 

(Tilvis 1993, 41; Ruikka 1986, 25) 

2.2  Psyykkinen vanheneminen 

Psyykkisen toimintakyvyn laskun selittämiseen ei riitä pelkkä vanheneminen, koska vanhene-

vien ihmisten väliset erot eri toiminnoissa ovat suuret (Tilvis 1993, 56). Psyykkiset häiriöt 

ovat leimaavia vanhenevilla ihmisillä, koska ne ovat niin yleisiä. Psyykkiseen vanhenemiseen 

liittyvistä sairauksista dementia aiheuttaa eniten riippuvuutta ulkopuolisesta avusta. (Ruikka 

1993, 243)   

Jos vanheneva ihminen on fyysisesti sairas, kärsii myös hänen psyykkinen hyvinvointinsa 

(Koskinen ym. 1998, 102). Olipa sairaus mikä tahansa, siihen liittyvä psyykkisen toimintaky-

vyn heikentyminen voi saattaa vanhenevan ihmisen riippuvaiseksi toisten avusta pitkäksikin 

aikaa (Ruikka 1993, 243). Vaikutus voi olla myös päinvastainen, eli vakava psyykkinen sairaus 

voi vanhenevalla oireilla myös fyysisesti (Koskinen ym. 1998, 102). 

Kognitiiviset vanhenemismuutokset 

Kognitiivisilla eli älyllisillä toiminnoilla tarkoitetaan ajattelemista, muistamista, oppimista ja 

havaitsemista (Koskinen ym. 1998, 102). Näihin toimintoihin liittyviä häiriöitä on totuttu 

pitämään erottamattomasti korkeaan ikään kuuluvina (Tilvis 1993, 56). Monella meistä onkin 

sellainen käsitys, että vanheneminen tuo mukanaan älykkyyden ja muistin huononemista, 
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jolloin uuden oppiminen on miltei mahdotonta (Ruth 1986, 53). 

Koskisen (1998) mukaan vanhenevakin ihminen kuitenkin oppii, mutta eri tavalla kuin nuori 

ihminen. Lapselle tai nuorelle on helppoa opetella merkityksettömiä runoja tai loruja. Iäkäs 

ihminen taas oppii helpommin kokonaisuuksia. Muisti heikentyy vanhetessa siten, että uusi-

en asioiden mieleen painaminen ja niiden mieleen palauttaminen vaikeutuu. Vanheneville on 

taas tyypillistä, että vanhojen asioiden mieleen palauttaminen on helppoa (Tilvis 1993, 56).  

Persoonallisuuteen ja minäkuvaan liittyvät vanhenemismuutokset 

Vanhenevan ihmisen persoonallisuudelle tyypillisiä piirteitä on olemassa hyvin vähän (Kos-

kinen ym. 1998, 107). Ensisijaisesti persoonallisuutta määrää elämänkulku, eikä vanhenemi-

nen. Vanhuudessa voimistuvat ne piirteet, jotka ovat olleet ominaisia ihmiselle jo varhaisem-

pinakin vuosina. Esimerkiksi kiltti ihminen muuttuu vanhetessaan entistä kiltimmäksi jopa 

araksi. Tietty jatkuvuus kuitenkin leimaa käyttäytymistä koko elämän ajan. (Ruth 1986, 61) 

Minän käsite kuuluu persoonallisuuteen kiinteästi. Sen pääpiirteet muotoutuvat jo nuorena ja 

pysyvät liki koko aikuisiän lähes muuttumattomina. Vanhenemismuutokset saattavat kuiten-

kin muuttaa ihmisen käsitystä itsestään kielteiseen suuntaan. Erityisesti riippuvuus toisista 

ihmisistä voi aiheuttaa minäkuvan muutoksen negatiiviseen suuntaan. Yhteiskunnan suhtau-

tuminen vanhuuteen vaikuttaa myös vanhuksen minäkuvaan. Jos vanhenevia ihmisiä pide-

tään hyödyttöminä, heidän on vaikea hyväksyä itseään. (Koskinen ym. 1998, 108)  

Mielenterveys ja sen häiriöt vanhenevalla    

Mielenterveys on suhteellinen ja häilyvä käsite. Ihmisiä ei voi jakaa niihin, joilla on hyvä mie-

lenterveys ja niihin joilla mielenterveys on huono. Lähestulkoon jokaisella on elämänsä aika-

na jonkinlaisia mielenterveyden ongelmia. (Koskinen ym. 1998, 112) Vanhetessa voimatto-

muus ja levottomuus omaa vanhenemista kohtaan voi saada joskus aikaan jopa mielenter-

veyden ongelmia (Ruth 1986, 62).  

Masennus ei kuulu normaaliin vanhenemiseen, mutta se on silti tavallisin vanhenevan ihmi-

sen psyykkinen ongelma (Ruth 1986, 62; Wold 1999, 293). Masentunut vanhus voi olla une-

ton, kärsiä ruokahaluttomuudesta, huimauksesta, ummetuksesta tai epämääräisistä säryistä 

(Koskinen ym. 1998, 113). Masentuessaan vanheneva ihminen usein huomio ainoastaan nä-

mä fyysiset oireet, jolloin itse masennus jää kokonaan vaille huomiota. Masennus ilmenee 
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usein silloin, kun ihminen on fyysisen rasituksen alaisena. (Wold 1999, 293) 

2.3  Sosiaalinen vanheneminen 

Vaikka vanheneminen on pohjimmiltaan biologinen prosessi, se saa kuitenkin arkipäivässä ja 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sosiaalisen luonteen. Keskeistä sosiaalisessa 

vanhenemisessa on se, että käsite laajentaa vanhenemisen ja vanhuuden tarkastelua ikäänty-

västä henkilöstä hänen, ympäristönsä ja koko yhteiskunnan välisen suhteen erittelyyn. (Kos-

kinen ym. 1998, 118)  

Sosiaalinen vanheneminen vaikuttaa ihmisen asemaan yhteiskunnassa, sillä viimeistään eläke-

iän saavuttaminen merkitsee vetäytymistä työstä. Eläkkeelle jäänti voidaan kokea erittäin ras-

kaana, koska ihminen voi tuntea menettävänsä identiteettinsä ja sosiaaliset suhteet tuhoutu-

vat töistä pois jäämisen seurauksena. (Wold 1999, 293) Fyysinen heikkeneminen voi vaikut-

taa myös harrastustoimintaan. Perheen sisällä asema muuttuu vanhemmuudesta isovanhem-

muudeksi. (Koskinen ym. 1998, 118) 

Sosiaalinen vanheneminen voi merkitä myös uutta mahdollisuutta, koska mahdollisuudet 

henkisten ja muiden voimavarojen vapautumiseen lisääntyvät. Ihminen haluaa myös kokea, 

että hän jättää jälkeensä jonkin merkin itsestään. (Koskinen ym. 1998, 118) Monilla vanhene-

villa voi olla laajakin sosiaalinen verkosto, johon kuuluu runsaasti ihmisiä kuten omaisia ja 

tuttavia (Ruikka 1993, 276). 
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3  KOTONA SELVIYTYMINEN JA PÄIVÄTOIMINTA 

Vanhusten tukipalvelut ovat tarkoitettu edistämään päivittäistä selviytymistä ja sosiaalista 

vuorovaikutusta. Niitä ovat esimerkiksi ateriapalvelu, päivätoiminta, kuljetuspalvelut ja saat-

toapu, erilaiset turvapuhelinratkaisut, kylvetys, vaatehuolto sekä siivouspalvelut. Kunnat 

päättävät, mitä palveluja tarjoavat ja paljonko palvelut maksavat asiakkaille. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2007)  

Opinnäytetyössämme ajattelemme päiväkeskustoimintaa osana kotona selviytymistä. Kotona 

selviytymiseen vaikuttavat monet tekijät. Tarkoitamme tässä opinnäytetyössä kotona selviy-

tymisellä päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Päivittäisiin toimintoihin kuuluu muun mu-

assa siivoaminen, ruuan laitto, asioiden hoitaminen, ulkoilu, nukkuminen, peseytyminen, 

pyykkääminen ja tiskaaminen. Keskitymme tutkimuksessamme siihen, kokevatko Päiväkes-

kus Kanervan asiakkaat päivätoiminnan auttavan heitä selviytymään päivittäisistä toiminnois-

ta kotona. 

3.1  Kotona selviytyminen 

Vanhukset yleensä yrittävät pitää kotinsa huolimatta heidän fyysisistä tai taloudellisista on-

gelmistaan. Koti on muutakin kuin fyysinen suoja, se edustaa vanhukselle itsenäisyyttä ja tur-

vallisuutta. Tutun naapuruston läheisyys ja yhteisöllisyyden tunne on monille ikääntyville ih-

misille hyvin tärkeää. Joskus kotoa lähtemiseen on muu kuin tunteellinen syy. Talon pidon 

kulut, rikollisuus ja kodin ylläpito ja hoito voivat olla syitä joiden takia vanhuksen on jätettä-

vä kotinsa ja muutettava esimerkiksi tukiasuntoon tai vanhainkotiin. (Wold 1999,13) 

Yleensä vanhukset haluavat asua kotonaan siihen asti, kun se on heille turvallista. Tällaiset 

vanhukset selviytyvät niin kauan, kun he saavat apua läheisiltään tai yhteiskunnalta. Jotkut 

vanhuksen voivat yrittää asua kotonaan, vaikka asunto ei olisi edes asuttavassa kunnossa. 

Tällöin perhe tai sosiaali- ja terveyshuolto voivat joutua ajattelemaan vanhuksen parasta ja 

hankkimaan hänelle muun asuinpaikan. Jotkut vanhukset voivat hakeutua itse muualle asu-

maan, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. (Wold 1999, 13) 

Toimintakyvyn heikkeneminen liittyy vanhenemiseen, jonka muutokset ovat moniulotteisia 
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Taustalla mahdollisesti olevat perimään, elämäntapaan, ympäristöön tai persoonallisuuteen 

liittyvät tekijät aiheuttavat aineenvaihdunnallisia, rakenteellisia tai psykologisia muutoksia. 

Sairaudet ja muutokset suorituskyvyssä aiheuttavat vaikeuksia päivittäisistä toiminnoista sel-

viytymisessä, jolloin itsenäinen elämä omassa kodissa voi olla uhattuna. (Laukkanen 1998, 

90) 

Luomarannan (2001) mukaan huomattavalla osalla ikääntyvistä on jonkinasteisia ongelmia 

päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä. Asioiden hoitaminen ja ulkona liikkuminen tuot-

tavat eniten hankaluuksia. Päiväkeskuksen palvelut tukevat kotona selviytymistä tarjoten käy-

tännöllistä, sisällöllistä ja henkistä tukea arkeen. Päiväkeskuksen toiminnot rytmittävät ja ri-

kastuttavat arkielämää. Ikäihmisen yksinäisyyden hallinnan lisääminen on päiväkeskuksen 

palveluiden olennaisin tehtävä kotona selviytymisen tukemiseksi. 

Laukkasen (1998) tutkimus kertoo, että päivittäisistä toiminnoista selviytymisen mittaamista 

käytetään apuna kuvattaessa toimintakyvyn tasoa, etsittäessä riskiryhmiä ja seurattaessa var-

sinkin heikkokuntoisten henkilöiden vointia. Kun mitataan päivittäisistä perustoiminnoista ja 

henkilökohtaisesta hygieniasta selviytymistä, kartoitetaan lähinnä fyysistä toimintakykyä. Asi-

oiden hoitamisesta selviytyminen edellyttää myös psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Depressiivisten oireiden esiintyminen on yhteydessä vaikeuksiin selviytyä sekä päivittäisistä 

perustoiminnasta että asioiden hoitamisesta.  

Säännöllinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa auttaa ikääntynyttä pitämään elämän-

asenteensa positiivisena. On suositeltavaa, että ikääntynyt kävisi kotinsa ulkopuolella mah-

dollisimman paljon, oli koti mikä ja missä tahansa. Ystäviin ja perheeseen yhteydenpito on 

tärkeää. Jos tämä ei ole mahdollista, ikääntynyt hyötyy uusien ihmissuhteiden solmimisesta. 

Tässä auttavat seurakuntatyö ja yhteisön sosiaaliset ryhmät. Vapaaehtoistyö on toivottavaa 

aktiivisuutta, koska tämä kohottaa arvomaailmaa ja omanarvontuntoa. (Wold 1999, 77)  

3.2  Päivätoiminta  

Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota vanhuksille virikkeitä, liikuntaa, sosiaalista kanssakäymis-

tä ja turvata esimerkiksi päivittäinen ateriointi. Päivätoimintaa on tarjolla erillisenä palveluna tai 

palveluasumisyksikköjen ja laitosten yhteydessä. Palvelu- ja päiväkeskuksiin on usein järjestetty 

kuljetus. Kuljetuspalvelut ovat tarkoitetut niille vanhuksille, joilla on vaikeuksia liikkumisessa ja 
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jotka eivät voi käyttää julkisia liikennevälineitä. Kuljetukset järjestetään pääasiassa taksilla, mut-

ta lisääntyvässä määrin käytetään palvelulinjoja ja muita yhteiskuljetusmuotoja. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2007) 

Tampereen kaupungin päivätoiminnan esittelysivuilla (2007) kerrotaan, että siellä päivätoi-

minnan tavoitteena on tukea ja edistää vanhenevien terveyttä, toimintakykyä ja edistää koto-

na selviytymistä mahdollisimman pitkään.  

Alun perin Suomessa iäkkäille tarkoitettuja päivätoimintoja kehittivät monet järjestöt ja seu-

rakunnat, myös psykiatrinen päivätoiminta palveli vanhuksia. Kortteliklubeista ja päiväkes-

kuksista tuli osa kunnallista ja yksityistä vanhuspalvelua, jossa oli keskeistä yhdessäolo ja vir-

kistys. Ateriapalvelut ja mahdollisuus saunomiseen kuuluivat alusta asti päivätoimintaan. 

(Koskinen ym. 1998, 47)  

Avopalvelujen kehittyessä kunnallinen päivätoiminta muuttui kotipalvelua tukevaksi ja täy-

dentäväksi. Siitä on pyritty kehittämään osa vuorokautista toimintaa, joka tukee kotona asu-

mista ja siirtää laitoshoitoon joutumista. (Koskinen ym. 1998, 47) Päivätoiminta antaa myös 

omahoitajille mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan (Tampereen kaupunki 2007). Nykyisin 

hoidon ja hoivan rinnalle ovat nousseet sekä aktivointi että kuntoutus. Myös kotisairaanhoi-

toa on pyritty nivomaan päivätoimintaan. (Koskinen ym. 1998, 48)  

Päivätoiminta Kainuussa 

Kainuun maakunta - kuntayhtymä vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollosta lasten päi-

vähoitoa lukuun ottamatta. Kuntayhtymä vastaa myös Kainuun maakunnan kehittämisestä ja 

suunnittelusta. Sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvat Kajaanin, Paltamon, Vuolijoen, Risti-

järven, Kuhmon, Sotkamon, Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen sosiaali- ja tervey-

denhuoltopalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat jaettu asiakkaiden palvelutar-

peiden mukaisesti kolmeen osaan: palvelut, joita kainuulaiset tarvitsevat lähes päivittäin ovat 

lähipalveluja. Näiden tulee olla asiakkaita lähellä (esim. kotipalvelu->päivätoiminta). Har-

vemmin tarvittavat palvelut tuotetaan seudullisesti. Kainuuseen muodostuu toiminnallisesti 

kolme seutua: Kajaanin seutu (Kajaani, Ristijärvi, Paltamo ja Vuolijoki), Ylä-Kainuu (Suo-

mussalmi, Puolanka ja Hyrynsalmi) ja Kuhmo-Sotkamo. Harvoin tarvittavat, erityisosaamista 

vaativat palvelut ovat keskitettyjä/maakunnallisia palveluja. (Kainuu-esite 2006) 

Kainuun maakunta – kuntayhtymän organisaatiossa päivätoiminta sijoittuu kotona asumista 
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tukevien palveluiden sisälle ja on toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Kainuun päivätoimin-

tojen tavoitteena on tarjota vanhuksille turvallista ja mielekästä tekemistä, ylläpitää ja edistää 

vanhuksen omatoimisuutta, jokapäiväistä suoriutumista ja sosiaalista vuorovaikutusta. (Kai-

nuun maakunnan palveluopas 2006) 

Päivätoiminta, jonne tämä tutkimus sijoittuu, toimii nimellä Päiväkeskus Kanerva. Päiväkes-

kus Kanerva sijaitsee Paltamon keskustassa, terveysaseman kiinteistössä. Toiminnan tavoit-

teena on hoidon, kuntoutuksen ja viriketoiminnan avulla auttaa vanhuksia selviytymään toi-

mintakykyisenä myöhäisten elinvuosiensa aikana ja tukea vanhusten kotona asumista. Toi-

minta on kokonaisvaltaisesti kotihoitoa tukevaa. Päiväkeskuskäynti turvaa myös omaishoita-

jille vapaapäivän. (Heikkinen 2006)  

Päästäkseen Päiväkeskus Kanervan asiakkaaksi palvelun tarvitsijalla tulee olla lääkärin lähete. 

Palvelun tarvetta voidaan arvioida myös sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopalaverissa, jossa 

arvioidaan myös asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. (Heikki-

nen 2006) 
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4  OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS SEKÄ TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tutkimuksella on aina oltava tarkoitus tai tehtävä. Tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia valin-

toja. (Hirsjärvi ym. 2004, 128–129) Opinnäytetyön tavoite voi olla kartoittava, kuvaileva, se-

littävä tai ennustava. Kartoittava ote etsii uusia näkökulmia, löytää uusia ilmiöitä, selvittää 

vähän tunnettuja ilmiöitä ja kehittää hypoteeseja. Tavoitetta joudutaan usein täsmentämään 

moneen kertaan ennen kuin ne ovat opinnäytetyön kannalta realistiset. (Leinonen 2006) 

Opinnäytetyön tarkoitus ilmaisee sen, mitä hyötyä siitä on toimeksiantajalle (esim. lisää tuot-

teen markkinointia ulkomaille ja auttaa muuttamaan dokumentointijärjestelmää) ja opiskeli-

jalle itselleen ammatillisen osaamisen kehittymisessä kohti asiantuntijuutta. Tarkoitus kertoo, 

kenelle ja millaista tietoa, hyötyä tai osaamista opinnäytetyön avulla saavutetaan. (Leinonen 

2006)  

Opinnäytetyömme tavoitteena on kuvailla Päiväkeskus Kanervan asiakkaiden mielipiteitä ja 

toiveita päiväkeskustoimintaan liittyen. Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa Kainuun 

maakunta - kuntayhtymälle tietoa asiakkaiden mielipiteistä, jotta päiväkeskustoimintaa voi-

daan kehittää asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 

Opinnäytetyömme tutkimustehtävänä on selvittää:  

• Mitä mieltä Päiväkeskus Kanervan asiakkaat ovat päiväkeskustoiminnasta kotona 

selviytymisen tukena tällä hetkellä? 

• Mitä Päiväkeskus Kanervan asiakkaat odottavat päiväkeskustoiminnalta tulevaisuu-

dessa? 
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5  OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyöprosessi lähti käyntiin syksyllä 2006, kun löysimme meitä kiinnostavan aiheen.  

Aiheenvalinnan jälkeen teimme aiheanalyysin ja opinnäytetyösuunnitelman syksyn 2006 ja 

kevään 2007 aikana. Saatuamme ne hyväksytyksi, aloitimme varsinaisen opinnäytetyön teke-

misen. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Kainuun maakunta – kuntayhtymän ja Päi-

väkeskus Kanervan kanssa. 

Seuraavassa luvussa perustelemme tutkimuksellisia lähtökohtia ja kerromme opinnäytepro-

sessin aikana tekemistämme ratkaisuista. Luvussa on käsitelty tutkimusjoukkoa, tutkimusai-

neistoa ja -menetelmää, haastatteluaineiston analyysiä sekä tutkimusprosessin eettisyyttä ja 

luotettavuutta.  

5.1  Tutkimusympäristö 

Paltamon päivätoiminta toimii nimellä Päiväkeskus Kanerva Paltamon terveysaseman kiin-

teistössä. Päiväkeskus Kanerva on toiminut 1.10.1990 alkaen. Päiväkeskuksessa työskentelee 

yhden vakituisen päiväkeskus ohjaajan lisäksi yksi osa-aikainen työllistetty. Päiväkeskusohjaa-

ja toimii myös kuulolähipalveluohjaajana. Päiväkeskuksen asiakkaaksi pääsee lääkärin lähet-

teellä tai sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopalaverin kautta. Asiakkaita on päivittäin noin 

kymmenen ja käyntitiheys keskimäärin kerran viikossa. Vuonna 2006 käyntikertoja oli 1844. 

Asiakkaiden keskimääräinen ikä on yli 83 vuotta. (Heikkinen 2006) 

Päiväkeskus Kanerva sijaitsee Paltamon kylän keskustassa, terveysaseman kanssa samassa 

rakennuksessa. Tiloihin kuuluu iso oleskelutila, muutama lepohuone, kampaamo- ja hieron-

tahuone sekä peseytymistilat ja sauna. 

Toiminnan tavoitteena on hoidon, kuntoutuksen ja viriketoiminnan avulla auttaa vanhuksia 

selviytymään toimintakykyisenä myöhäisten elinvuosiensa aikana ja tukea vanhusten kotona 

asumista. Toiminta on kokonaisvaltaisesti kotihoitoa tukevaa. Päiväkeskuskäynti turvaa myös 

omaishoitajille niin sanotusti vapaapäivän. (Heikkinen 2006)  

Päiväkeskuksen käyntimaksuun sisältyy hoiva- ja hygieniapalvelut, ateriat (aamupala, lounas, 
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päiväkahvi), viriketoiminta, kuntoutus ja Kansalaisopiston piirit. Lisämaksusta ja asiakkaan 

pyynnöstä tarjotaan myös saunotus- ja kuljetuspalvelut. Ulkopuolisena palveluna voi ostaa 

kampaamopalveluja ja lääkärin lähetteellä fysioterapia- ja jalkaterapiapalveluja. Päiväkeskus 

tarjoaa tarvittaessa myös asiointipalveluja (esimerkiksi kauppa-, pankki-, apteekki- ja lääkäri-

käynnit). (Heikkinen 2006) 

5.2  Tutkimusjoukko 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tiedonantajat tietävät tutkittavasta ilmiöstä mah-

dollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Tämän vuoksi tiedonantajien valinta ei 

voi olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. Eräs harkinnanvaraisen aineiston 

keruun nimike on eliittiotanta, jolloin tutkimuksen tiedonantajiksi valitaan henkilöt, joilta 

oletetaan saatavan tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolli-

siin yleistyksiin, vaan halutaan kuvata ilmiötä tai tapahtumaa, tiettyä toimintaa tai antamaan 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. (Tuomi ym. 2002, 87–88) 

Tutkimusotoksessa käytimme eliittiotantaa, jolloin saimme mahdollisimman laadukasta tietoa 

opinnäytetyöhömme. Haastatteluihin osallistuvia valitessa pyysimme päiväkeskuksen ohjaa-

jaa ottamaan huomioon heidän kykynsä vastata esitettyihin kysymyksiin. Valintaperusteina 

olivat asiakkaiden riittävä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, jotta he kykenevät vastaa-

maan kyselyyn mahdollisimman totuuden mukaisesti. Lisäksi toivoimme, että valittu asiakas 

olisi käyttänyt päiväkeskuksen palveluja jo useamman vuoden. Pyysimme päiväkeskusohjaa-

jaa arvioimaan asiakkaita näiden kriteereiden perusteella. Päiväkeskuksen asiakkaaksi pääsee 

lääkärin lähetteellä tai sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopalaverin kautta. Asiakkaita on päi-

vittäin noin kymmenen ja käyntitiheys keskimäärin kerran viikossa. Vuonna 2006 käyntiker-

toja oli 1844. Asiakkaiden keskimääräinen ikä on yli 83 vuotta.  

Päiväkeskus ohjaaja päätyi valitsemaan vastaajat kahden tietyn päivän asiakkaista. Kyselyyn 

otimme mukaan yhteensä kuusi Päiväkeskus Kanervan asiakasta. Haastateltavat olivat iältään 

67–82 –vuotiaita naisia. Yksikään miespuolinen Päiväkeskus Kanervan asiakas ei ollut halu-

kas osallistumaan haastatteluun. Vastaajista yksi asui palvelutalossa ja muut viisi kotona. 
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5.3  Tutkimusaineiston kokoaminen 

Kokosimme tutkimusaineiston puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Teemahaastattelussa 

on tyypillistä, että haastattelun teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja jär-

jestys puuttuvat (Hirsjärvi ym. 2004, 197). Teemahaastattelussa ei siis voi kysyä mitä tahansa, 

vaan siinä pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen tai tutki-

mustehtävän mukaisesti (Tuomi ym. 2002, 77). Valitsimme tutkimusaineiston kokoamisme-

netelmäksi teemahaastattelun kyselylomakkeen sijaan, koska Päiväkeskus Kanervan ohjaajal-

ta saadun tiedon mukaan päiväkeskuksessa on tehty aikaisemmin kyselylomakkeella toteutet-

tu asiakastyytyväisyyskysely. Tällainen kysely ei ollut kuitenkaan toimiva, sillä osalla asiakkais-

ta fyysinen toimintakyky rajoitti vastaamista.  

Aluksi tarkoituksenamme oli tehdä haastattelut Kajaanin päivätoimintaan. Kainuun maakun-

ta - kuntayhtymän hallitus kuitenkin päätti lakkauttaa Kajaanin päivätoiminnan tammikuussa 

2007. Tämän seurauksen päädyimme tekemään haastattelut Paltamon Päiväkeskus Kanervan 

asiakkaille. Vaihtoehtona oli tehdä haastattelut Kajaanin päivätoiminnan entisille asiakkaille 

heidän kotonaan. Koimme tämän vaihtoehdon hankalaksi ja asiakkaiden yksityisyyttä louk-

kaavaksi, eikä tämä vaihtoehto mielestämme myöskään vastannut tarkoitustamme. 

Tutkimusaineiston kokoaminen tapahtui toukokuussa 2007. Haastateltavien taustatiedot kir-

joitimme paperille ja nauhoitimme varsinaisen haastatteluosan. Haastatteluista puolet tehtiin 

Kanervan kampaamohuoneessa ja puolet askarteluhuoneessa. Kampaamohuoneessa oli 

kampauspöytä, kaksi tavallista penkkiä ilman käsinojia, hierontapöytä ja solariumlaite. Pieni 

huone oli siis hyvin täysi. Askarteluhuoneessa oli aluksi vain yksi käsinojallinen tuoli, mutta 

haimme käytävästä toisen samanlaisen. Lisäksi huoneessa oli kirjoituspöytä ja Kajaanin päi-

vätoiminnan kalusteita, joille ei ollut löytynyt paikkaa.  

Haastatelluista yhteensä kaksi istui pyörätuolissa. Muut haastateltavat istuivat heille osoitetul-

la tuolilla. Haastattelijat istuivat haastateltavia vastapäätä noin metrin päässä, jotta puheääni 

oli helposti kuultavissa. Tällöin emme myöskään loukanneet haastateltavien henkilökohtaista 

tilaa. Nauhurit jätimme kädenulottuville pöydän päälle. 
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5.4  Tutkimusaineiston analyysi 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonai-

suus. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävän asettelun mu-

kaisesti. Aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla vaikutusta analyysin 

toteuttamiseen tai lopputulokseen. (Tuomi ym. 2002, 97) 

Tutkimuksessamme analysoimme haastattelut induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällön 

analyysillä. Ensin litteroimme saamamme aineiston ja saimme 80 pelkistettyä ilmaisua, jotka 

numeroimme 1.-80. Sen jälkeen koodasimme aineiston eri väreillä, jotta erotimme samaa tar-

koittavat ilmaisut.  

Aineistosta kokosimme yhteen ilmaisut, jotka liittyivät taustatekijöihin. Taustatekijöitä kos-

kevia ilmaisuja oli 37. Nämä taustatekijöitä käsittelevät asiat olivat tärkeitä tietää luotettavuu-

den kannalta, jotta saimme käsityksen siitä, millainen tietämys haastateltavilla oli Päiväkeskus 

Kanervan toiminnasta ja millaisia tukipalveluja he tarvitsevat.  

Tämän jälkeen teemoittelimme aineiston tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävien mukaisesti 

(LIITE 3). Pelkistetyistä ilmaisuista kokosimme yhdeksi alateemaksi päiväkeskuksen palve-

luista koettu hyöty, jota koskevia ilmaisuja oli aineistossa 14. Toiseen alateemaan, toimintoi-

hin osallistumista estävät tekijät, liittyviä ilmaisuja oli neljä. Kolmanneksi alateemaksi muo-

dostimme asiakkaiden mielipiteitä toiminnasta, joka muodostui 12 teemaan liittyvästä ilmai-

susta. Neljäs alateema, asiakkaiden ideoita toiminnan kehittämiseksi, kokosi yhteen yhdeksän 

ilmaisua.  

Alateemoista kokosimme kaksi yläteemaa: asiakkaiden saama hyöty heidän itsensä kokemana 

ja asiakkaiden ajatuksia päivätoiminnasta. Yläteema asiakkaiden saama hyöty heidän it-

sensä kokemana muodostui alateemasta päiväkeskuksen palveluista koettu hyöty. Toinen 

yläteema kokosi asiakkaiden ajatuksia päivätoiminnasta. Se sisälsi alateemat toimintoihin 

osallistumista estävät tekijät, asiakkaiden ideoita toiminnan kehittämiseksi ja asiakkaiden mie-

lipiteitä toiminnasta. Lopuksi raportoimme aineistosta esiin tulleet tulokset ja teimme niistä 

johtopäätökset.  
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6  OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Päiväkeskus Kanervan asiakkaiden mielipiteitä 

ja toiveita päiväkeskustoimintaan liittyen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kainuun 

maakunta - kuntayhtymälle tietoa asiakkaiden mielipiteistä, jotta päivätoimintaa voidaan ke-

hittää asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.  

6.1  Taustatekijät 

Taustatekijöinä selvitimme, kuinka monta vuotta ja kuinka monta kertaa viikossa asiakkaat 

olivat käyneet Päiväkeskus Kanervassa. Kuudesta vastaajasta kaksi oli käynyt Päiväkeskus 

Kanervassa vuoden, kaksi 2 vuotta, yksi 10 vuotta ja yksi ei muistanut, kuinka kauan hän on 

käynyt Päiväkeskuksessa. Viisi haastateltavista kävi Päiväkeskus Kanervassa kerran viikossa, 

perjantaisin. Ainoastaan yksi haastatelluista kävi kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. 

Haastateltavilta kysyttiin, mitä Päiväkeskus Kanervan palveluja ja mitä ulkopuolisia palveluja 

asiakkaat käyttävät. Päiväkeskuksen palveluista ruokapalvelut ja hygieniapalvelut olivat käyte-

tyimpiä, ruokapalveluihin liittyvät aamupala, lounas ja lähtökahvit, hygieniapalveluihin sauno-

tus ja suihkutus. Haastateltavat käyttivät omaisten ja kotipalvelun apua päivätoiminnan ulko-

puolella. Kaikille kuuluvien palveluiden (ohjelma ja ruokailut) lisäksi neljä haastateltavista 

käytti hygieniapalveluja, näihin kuuluu saunotus ja suihkutus. Maksullista kuljetuspalvelua 

käytti neljä haastateltavista ja ainoastaan yksi käytti kaikkia tarjolla olevia palveluita. Päivä-

keskuksen palveluiden lisäksi haastateltavat saivat apua kotona selviytymiseen omaisilta, ko-

tipalvelusta, palvelutalolta ja yksi käytti muuta ulkopuolista palvelua. Lisäksi ateriapalvelua 

käytti yksi haastateltavista.  

6.2  Päiväkeskus Kanervan palveluista koettu hyöty asiakkaiden näkökulmasta 

Kaksi haastateltavasta koki päiväkeskuksessa virkistäytymisen kotona selviytymistä tukevana 

tekijänä. Kaksi haastateltavaa kertoi käyvänsä päiväkeskuksessa virkistäytymisen takia. Virkis-

täytyminen oli yhden mielestä tärkein asia Päiväkeskus Kanervassa.  Yksi haastateltavista ker-
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toi myös, että päivätoiminta on mukavaa.  

Kolme haastateltavista koki päiväkeskuksessa käymisen sosiaalisia suhteita ylläpitäväksi. Päi-

väkeskus Kanervassa käynti oli hyväksi yksinäiselle ihmiselle ja tuttujen ihmisten näkeminen 

viikoittain oli mukavaa. Yksi haastateltavista kävi päiväkeskuksessa vain seuran takia. Kolme 

haastateltavista koki päiväkeskustoiminnan arkea helpottavana asiana. Kaksi haastateltavista 

kertoi käyvänsä Päiväkeskus kanervassa ajankuluksi.  

Päivittäistä selviytymistä tarkastelevissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että fyysisen, psyykki-

sen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen vaikuttaa olennaisesti vanhenevan ihmisen 

kotona selviytymiseen. Tästä esimerkkinä Salosen (2001) kuvaus Vireyttä elämään -hankkeen 

merkityksestä kotona asuville vanhuksille, jossa käy ilmi fyysisen toimintakyvyn tärkeys päi-

vittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta.   

Haastattelujen pelkistetyistä ilmaisuista 14 liittyi siihen, miten Päiväkeskus Kanerva on koto-

na selviytymisen tukena. Tutkimusaineistosta nousee esille, että vastaajat kokevat Päiväkes-

kus Kanervassa käymisen hyödylliseksi ja kotona selviytymistä tukevaksi. Tulkitsimme myös 

haastateltavien ilmeistä, eleistä ja olemuksesta, että he olivat palveluun varsin tyytyväisiä ja 

kiitollisia saamastaan avusta. Juvakka (2005) kuvaa tutkimuksessaan päivätoimintaa vanhene-

vien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävänä tekijänä. 

Viisi ilmaisua koski virkistäytymistä ja kolme haastateltavista koki päiväkeskustoiminnan hel-

pottavan arkea. Myös Juvakka (2005) toteaa tutkimuksessaan, että päivätoiminta on mieltä 

piristävä asia ja tuo elämään vaihtelua. Opinnäytetyömme tuloksista voimme todeta, että Päi-

väkeskus Kanervassa käynti koetaan ennen kaikkea päivittäistä elämää virkistävänä ja voima-

varoja antavana toimintana. Virkistäytyminen tukee psyykkistä hyvinvointia ja tätä kautta ko-

tona selviytymistä. Päivätoiminta myös rytmittää asiakkaan viikko-ohjelmaa ja antaa sisältöä 

elämään.  

 ”Virkistymässä ollaan.” 

”... ihan minä aina iltasella jo kassin valamiiksi laitan, että aamusella iltasella lehen laitan pöyäl-

le, että nään että mikä päivä on nytten ettei unehu vaen” 

 
Juvakan (2005) tutkimustuloksista käy ilmi, että päivätoiminta oli monille erityisen tärkeää 
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muiden vanhenevien tapaamiseksi sekä ihmissuhteiden solmimisen ja ylläpidon kannalta. 

Päivätoiminnan merkitys sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä tulee esille myös meidän 

opinnäytetyömme haastateltavien vastauksissa. Teoriatiedossa tulee ilmi, että sosiaalisten 

suhteiden ylläpitäminen on vanhuusiässäkin erittäin olennaista ja se käy iän myötä yhä vaike-

ammaksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että on olemassa toimintoja, jotka tukevat vanhuksen 

sosiaalista elämää. 

 ”...nään täällä muita ihmisiä, muita vanhoja.” 

6.3  Asiakkaiden ajatuksia päivätoiminnasta  

Lähes kaikilla vastaajilla oli positiivisia kokemuksia Päiväkeskus Kanervan toiminnasta. Yksi 

Päiväkeskus Kanervan asiakkaista kertoi olevansa hyvin kiitollinen saadessaan käydä Päivä-

keskus Kanervassa. Kaikille vanhuksille toivottiin samanlaisia palveluita, mitä Päiväkeskus 

Kanervassakin tarjottiin. Päiväkeskus Kanervan kerrottiin olevan hyvä paikka ja sinne tulo 

on kuin tulisi toiseen kotiin.  

Haastateltavat kertoivat, että Päiväkeskuksessa on mukavaa käydä ja siellä on hyvä olla. Yksi 

asiakkaista kertoi, että Päiväkeskus Kanervan toiminnassa ei ole mitään valittamista ja että 

kaikki on hyvin. Kahdella vastaajista oli myös negatiivista sanottavaa toiminnasta. He olisivat 

toivoneet, että Päiväkeskus Kanervassa olisi samanlaista toimintaa kuin muissa kerhoissa. 

Yksi vastaajista olisi sitä mieltä, että päivätoiminnasta on pakko tykätä, kun ei ole muutakaan.   

Aineistosta nousi esille, että päivätoiminnan kehittämiselle on yhdellä haastateltavalla estävä 

tekijä, fyysisen toimintakyvyn heikkous. Kysyttäessä suoraan päivätoiminnan kehittämiside-

oita, vastaajat olivat epävarmoja.  He eivät osanneet sanoa juuri minkäänlaisia kehittämiside-

oita. Ainoina toivomuksina esiintyivät elokuvien ja musiikin lisääminen Päivätoiminnan oh-

jelmaan. 

Haastattelujen pohjalta kokonaiskuva Päiväkeskus Kanervan toiminnasta muotoutui positii-

viseksi. Näin ollen erään haastateltavan sanoin: 

 ”...ei muuta ku että kaikille vanhuksille samanlaisia palveluita ku mitä täällä on.” 
 
Lähes kaikki vastaajat, yhtä lukuun ottamatta olivat sitä mieltä, että Päiväkeskus Kanervan 
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toiminta on jo nykyisellään heidän toiveittensa mukaista ja antoisaa. Tästä johtuen heidän oli 

vaikea kertoa kehittämisehdotuksia toimintaan liittyen. Myös toimintakykyä rajoittavat tekijät 

vaikeuttivat kehittämisideoiden keksimistä. 

 ”ei oo oikein ku ne on nuo jalatki kipeät...” 
 

6.4  Asiakkaiden ajatuksia Päiväkeskus Kanervan toiminnan kehittämiseksi 

Kehittämisehdotuksina toivottiin lähinnä fyysistä toimintakykyä ylläpitävän ja parantavan 

toiminnan sekä kulttuuritoiminnan lisäämistä. Tätä toimintaa Päiväkeskus Kanervassa jo on-

kin, mutta monipuolisuutta kaivattiin. 

 ”Jos oisi laulupiirii ja näitä...” 

      ”...laulupiiriä tai semmosta...”   

Päivätoiminnan kehittäminen 

Yhteiskunta kohtaa suuria haasteita väestön vanhetessa ja ikääntyvien määrän kasvaessa 

(Wold 1999, 74). Vanhusten toimintakyvyn heikkenemistä ja laitoshoidon tarvetta pyritään 

ehkäisemään yhteiskunnallisten palvelujen kehittämisellä (Tilvis & Sourander. 1993, 403). 

Työntekijöiden vähyyden vuoksi päiväkeskustoiminnan kehittäminen voi olla tämän hetkisil-

lä resursseilla haasteellista. Yhteistyö esimerkiksi eri järjestöjen kanssa voisi olla yksi mahdol-

lisuus päivätoiminnan kehittämiseksi. Myös kunnan palkkaamat koululaiset voisivat kesällä 

ulkoilla asiakkaiden kanssa ja järjestää heille muutakin toimintaa. 

Haastatteluja tehdessämme tuli esille, että osalla asiakkaista fyysinen toimintakyky on niin 

heikko, etteivät he kykene osallistumaan Päiväkeskus Kanervan järjestämään viriketoimin-

taan. Olisi mielestämme järkevää eriyttää toimintoja entisestään, jotta heikompi kuntoisillekin 

olisi tarjolla suorituskykyä vastaavaa toimintaa.  

Neljä haastateltavista ei osannut sanoa, miten Päiväkeskus Kanervan toimintaa voisi kehittää. 

Yksi haastateltava perusteli vastaustaan sillä, että kaikkia tavaroita ei ole saatu vielä paikoil-

leen. Kajaanin päivätoiminnan loputtua sinne kuuluneet tavarat siirrettiin Päiväkeskus Ka-
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nervaan.  

Yksi haastateltavista kertoi, että Päiväkeskus Kanervasta saa kaiken avun, mitä tarvitsee eikä 

sen toimintaa tarvitse kehittää.  Nykyinen toiminta oli yhden mukaan jo riittävää. Yhdellä 

haastateltavista olisi ollut mielenkiintoa kehittää päivätoimintaa, mutta hän koki, että henki-

lökunnan vähyys rajoittaa toimintaa eikä siksi esittänyt kehittämistoiveita. Yksi haastateltavis-

ta toivoi päiväkeskukseen lisää jonkinlaista jumppaa. Kaksi haastateltavista toivoi musiikki- 

tai laulupiiriä ja yksi haastateltavista kaipasi elokuvia päiväkeskuksen ohjelmaan. 
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7  POHDINTA 

7.1  Opinnäytetyöprosessin eettisyys ja luotettavuus 

Humaanin ja kunnioittavan kohtelun edellyttämät näkökohdat on otettava huomioon kaikes-

sa ihmiseen kohdistuvassa tutkimustyössä. Aineiston keräämisessä otetaan huomioon muun 

muassa anonyymiuden takaaminen, varmistaminen, luottamuksellisuus ja aineiston tallenta-

minen asian mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2004, 27) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ar-

vioitaessa ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jol-

loin sen sisäinen johdonmukaisuus painottuu. (Tuomi ym. 2002, 135) 

Lähetimme sähköpostitse Päiväkeskus Kanervan ohjaajalle tiedotteen (LIITE 2), jonka oh-

jaaja jakoi haastateltaville. Tiedotteessa kerroimme tutkimuksestamme ja sen luottamukselli-

suudesta. Näin varmistimme, että haastateltavat olivat tietoisia tutkimuksen tarkoituksesta ja 

toteutuksesta. Lisäksi tutkimukseen osallistuminen oli haastateltaville täysin vapaaehtoista.   

Meidän tulee ottaa huomioon, ettemme plagioi toisten tekstiä, emmekä vähättele toisten tut-

kijoiden osuutta. Pyrimme myös kriittiseen tuloksien tarkasteluun. Myöskään tutkimustulos-

ten raportointi ei saa olla harhaan johtavaa eikä puutteellista (Hirsjärvi ym. 2004, 27–28). 

Pyrimme tekemään haastattelutilanteesta mahdollisimman rennon, haastattelun nauhoittami-

nen aiheutti selkeästi jännitystä haastateltavissa. Haastattelut olisi ollut järkevää tehdä yhdes-

sä. Tällöin toinen olisi voinut keskittyä haastatteluun ja toinen olisi kirjannut sekä huolehti-

nut nauhoituksesta. Näin haastattelija olisi pystynyt keskittymään haastateltavaan ja tilanne 

olisi ollut rennompi molemmille osapuolille.  

Tilat olivat mielestämme epäsopivat haastattelujen tekemisellä, sillä huoneet olivat melko 

pelkistettyjä, eikä mukavia istuimia ollut. Viihtyisämmät tilat olisivat auttaneet haastateltavia 

rentoutumaan ja ilmapiiri olisi ollut lämpimämpi. Jännittyneen ilmapiirin ja epämukavan ym-

päristön vuoksi haastatteluista ei tullut keskustelutyyppisiä, kuten olisimme toivoneet. Haas-

tateltavat vastasivat kysymyksiin erittäin lyhyesti ja osittain asian vierestä.  

Luotettavuuden parantamisessa perusvaatimuksena on, että tutkijalla on riittävästi aikaa teh-

dä tutkimuksensa (Tuomi ym. 2002, 139). Olemme pohtineet, miten tiukka aikataulu on vai-

kuttanut tutkimuksen luotettavuuteen. Aikaa esimerkiksi tutkimusaineiston purkamiseen ei 
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ollut paljon, jolloin analysointi on saattanut jäädä pinnalliseksi. Myös tulosten analysointiin 

olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa.  

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoit-

taa sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsijärvi ym. 2000, 213) 

Tämän opinnäytetyön reliabiliteettia lisää se, että tutkijoita on kaksi. Olemme voineet käyttää 

tutkimusaineiston analysoinnissa kahta eri näkökulmaa. Kun olimme molemmat käyneet ai-

neiston läpi tahoillamme, mietimme yhdessä mitä aineistosta nousi esiin. Olimme varsin yk-

simielisiä aineiston sisällöstä.  

Koska haastateltavia oli kävijämäärään nähden monta ja vastaukset olivat hyvin samansuun-

taisia, voidaan ajatella, että opinnäytetyön tulokset ovat reliaabeleita Päiväkeskus Kanervassa. 

Eli kysyttäessä keneltä tahansa Päiväkeskus Kanervan asiakkaalta vastaukset olisivat suunnil-

leen samanlaisia.   

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on 

tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2000, 213). Validiteettia heikentää se, että haastatteluja 

tehdessämme mietimme useaan kertaan, ymmärsivätkö haastateltavat kysymykset toivomal-

lamme tavalla. Kysymyksien asettelua olisi pitänyt miettiä tarkemmin ja esittää tarkentavia 

kysymyksiä enemmän. Haastateltavista välittyi myös jonkinlainen arkuus, jolloin epäilimme 

vastauksien avoimuutta. Näiden syiden vuoksi aineisto jäi mielestämme suppeaksi ja siksi 

myös aineiston analysointi jäi kevyeksi. 

Pohdimme haastattelujen teon jälkeen, olivatko haastateltavat kuitenkaan parhaat mahdolli-

set vastaajat. Eli saimmeko heiltä sitä informaatiota, jota tarvitsimme saadaksemme vastauk-

set tutkimusongelmiin. Käytimme haastateltavia valitessamme apuna Päiväkeskus Kanervan 

ohjaajaa, jolloin emme itse päässeet päättämään ketkä haastatteluihin osallistuu. Mielestämme 

opinnäytetyön validiteetti kärsi tästä valinnastamme. Meille annetuilla resursseilla ei kuiten-

kaan ollut mahdollista tutustua asiakkaisiin syvällisemmin. Tutustuminen olisi vaatinut meiltä 

viikon vierailua Päiväkeskus Kanervassa, sillä päiväkeskuksessa on joka päivä eri asiakkaat.  

Tärkeää on myös, että tutkija raportoi prosessin yksityiskohtaisesti ja antaa tutkijakollegoiden 

arvioida sitä (Tuomi ym. 2002, 139). Olemme saaneet ohjausta toimeksiantajalta opinnäyte-

työprosessin alkuvaiheessakin hyvin niukasti ja loppuvaiheessa emme ollenkaan. Yhteydenpi-

to asian tiimoilta on jäänyt koko prosessin ajan ainoastaan meidän käsiimme ja työelämän 
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ohjaajaan on ollut lisäksi hyvin vaikea saada yhteyttä. Ohjauksen vähäisyys varmasti näkyy 

opinnäytetyöprosessin joka vaiheessa, mutta emme mielestämme ole yksin vastuussa tästä 

puutteesta. 

Kustannukset opinnäytetyöstä olemme maksaneet itse, sillä kuntayhtymällä ei ole ollut mah-

dollisuutta osallistua kustannuksiin. Kuluja on tullut lähinnä tulostuksista ja polttoaineesta, 

kun olemme käyneet kaksi kertaa Paltamossa. Kerran kävimme tutustumassa Päiväkeskus 

Kanervan toimintaan ja toisella kerralla keräsimme tutkimusaineiston.  

7.2  Opinnäytetyöprosessi  

Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2005, jolloin alkoivat tutkimustyön kurssit. Aiheen valin-

ta tapahtui keväällä 2006, jolloin emme olleet vielä yhteistyössä keskenämme. Syksyllä 2006 

päätimme tehdä opinnäytetyön kahdestaan ja aihe tarkentui molempia kiinnostavaksi. Aihe-

analyysin saimme hyväksytyksi samana syksynä ja aloimme työstää opinnäytetyösuunnitel-

maa, jonka saimme hyväksytyksi keväällä 2007. Luvan opinnäytetyön toteuttamiselle saimme 

23.4.2007 vanhuspalvelupäälliköltä. Toimeksiantosopimuksen teimme 26.3.2007 avopalve-

luohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Samalla kävimme läpi eri sopija osapuolten vastuita 

ja rooleja opinnäytetyöprosessissa. Aikataulumme opinnäytetyön tekemiselle on ollut varsin 

tiukka johtuen molempien opiskelijoiden elämäntilanteesta ja suunnitelmiin tulleista muutok-

sista.  

Teoriatietoa kerätessämme huomasimme, että päivätoimintaan liittyen on tehty todella vähän 

tutkimuksia. Toisaalta vanhenemiseen ja ikääntymiseen liittyen taas tietoa kyllä löytyi, mutta 

tieto on melko vanhaa. Tällä hetkellä vanheneminen ei ole ilmeisesti tutkijoiden keskuudessa 

”muodissa”. Näin ollen otimme opinnäytetyöhömme lähteeksi muutamia melko vanhoja 

teoksia. Mielestämme ne ovat kuitenkin sellaisia teoksia, joissa on määritelty peruskäsitteitä 

yksinkertaisesti ja tarkasti, eikä tieto ole teoksien teon jälkeen muuttunut.   

Haastattelut Päiväkeskus Kanervassa toteutimme toukokuussa 2007. Haastattelunauhat pu-

rimme heti haastattelujen jälkeen. Kesällä emme opinnäytetyötä pystyneet tekemään, joten 

aineiston analysointi ja opinnäytetyön raportointi jäivät kokonaan syksylle 2007. Tiukasta 

aikataulusta huolimatta olemme kyenneet mielestämme tekemään huolellista työtä. Tässä 

ovat auttaneet pitkälle mietitty suunnitelma ja molempien aktiivinen ajatustyöskentely myös 



 25

kesän aikana. 

Haastattelujen toteutus ei mennyt aivan, kuten toivoimme. Olemme jo luotettavuuden koh-

dalla pohtineet asiaa. Odotimme haastatteluja paljon ja toivoimme saavamme niistä antoisaa 

materiaalia. Kuitenkin välittömästi haastattelujen jälkeen totesimme, ettemme todennäköises-

ti saaneet haluamaamme. Toisaalta se, mitä saimme, vastasi hyvin ennakko-odotuksia haasta-

teltavien mielipiteistä. Tutkimustuloksiin löysimme myös vastaavuuksia muista samansuun-

taisista tutkimuksista.  

7.3  Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 

Kainuun maakunta - kuntayhtymä halusi selvittää Paltamolaisen Päiväkeskus Kanervan asi-

akkaiden mielipiteitä toiminnasta, sillä Kainuussa on tapahtunut paljon muutoksia eri kuntien 

päiväkeskustoiminnoissa. Vuodenvaihteessa 2006–2007 Kajaanissa lakkautettiin kuntayhty-

män ylläpitämä päiväkeskustoiminta. Toimintaa suunnitellaan jatkettavan jossain muodossa, 

joten kuntayhtymä halusi saada tietoa päiväkeskustoiminnan toimivuudesta Paltamossa. 

Kuntayhtymä käyttää tutkimuksella saatua tietoa hyväkseen suunnitellessaan Kajaanin päivä-

keskustoiminnalle jatkoa sekä kehittäessä muita päiväkeskustoimintoja. Tutkimuksessa tulee 

ilmi asiakkaiden ajatuksia toiminnan kehittämisestä, joten myös Päiväkeskus Kanervan on 

mahdollista käyttää tuloksia kehittäessään toimintaansa. 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla päivätoiminnan hyödyllisyys asiakkaalle päivittäisessä kotona 

selviytymisessä muiden, esimerkiksi omaisten näkökulmasta. Myös päivätoimintojen vaiku-

tusta omaisten jaksamiseen olisi hyvä tutkia. 

Opinnäytetyön aihe tukee vaihtoehtoisia ammattiopintojamme (pitkäaikaispotilaan hoitotyö/ 

kirurginen hoitotyö) ja hoitotyön asiantuntijuuttamme muuan muassa kehittämällä eettistä ja 

yhteiskunnallista osaamistamme sekä tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyö taitojamme. Kotona 

selviytymisen tukeminen, johon myös päiväkeskustoiminta kuuluu, on osa sairaanhoitajan 

terveyden edistämistyötä (OPM:n osaamisvaatimuskuvaukset). 

Opinnäytetyö tulee luettavaksi kirjallisena versiona Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjas-

toon ja sähköisenä Kaktus-tietokantaan. Itsellemme kansitamme omat kirjalliset versiot ja 

toimeksiantaja saa opinnäytetyöstä tulosteen.  
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ALUSTAVA TEEMAHAASTATTELURUNKO 

1. Tausta tiedot 

• ikä 

• sukupuoli 

• asumismuoto  

• perhesuhteet ja ystävät 

• harrastukset 

• oman vanhuuden kokeminen ja mahdolliset sairaudet 

2. Kuinka kauan olette ollut Päiväkeskus Kanervan asiakas? Kuinka usein käytte päiväkes-

kuksessa? 

3. Tukeeko päiväkeskuksen toiminta mielestänne kotona selviytymistä? Jos niin, miten? 

4. Koetteko päiväkeskustoiminnan elämässänne tärkeäksi kotona selviytymisen kannalta? 

5. Mitä mieltä olette päiväkeskuksen toiminnasta tällä hetkellä? Millaista toimintaa halu-

aisitte jatkossa? 
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TIEDOTE 

Hyvä päivätoiminnan asiakas 

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Kajaanin Ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäy-

tetyötä ikääntyvien näkemyksistä Päiväkeskus Kanervasta ja sen toiminnasta. Tutkimuksen 

tavoitteena on kuulla Päiväkeskus Kanervan asiakkaiden näkemyksiä ja toiveita päiväkeskuk-

sen toiminnasta ja sen kehittämisestä. 

Toteutamme tutkimuksen aineiston keruun kahdenkeskisenä teemahaastatteluna, jossa toi-

vomme saavamme kuulla Teidän mielipiteitä ja toiveita päiväkeskuksen toimintaan liittyen. 

Kirjaamme ja nauhoitamme haastattelut. Haastattelujen aineisto on ainoastaan tutkijoiden 

käytössä, ulkopuoliset eivät pääse näkemään aineistoa. Nimenne tai muut tunnistetietonne 

eivät tule ilmi tutkimuksessa.  

Jos haluatte osallistua haastatteluun, voitte ilmoittaa siitä päiväkeskusohjaajallenne. Hänen 

kanssaan voimme sopia haastatteluajankohdan. Haastattelut toteutetaan kevään 2007 aikana, 

tarkemman ajankohdan ilmoitamme myöhemmin. 

 

Kiittäen jo etukäteen, 

Johanna Heikura ja Mia Kähönen  
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SISÄLLÖN ANALYYSI 

Tärkeät ilmaisut 

 

1. kaksi vuotta 

2. kerran viikossa 

3. aamupala, päivällä ruokailu, lähtökahvit 

4. ei, käydään kotona saunassa 

5. en, minä oon käyny ite asioilla 

6. virkistymässä ollaan 

7. ei muuten mutta täällä syödään 

8. virkistyminenhän se tärkein 

9. henkinen helpotus 

10. kyllä tuolla on ihan mukavata 

11. no en nyt ku eihän täällä ole saatu vielä kaikkea aikaseksi 

12. joku jumppa 

13. ei oo, jos täällä jottai apua tarvii ni sitä saa 

14. kaikille vanhuksille samanlaisia palveluita ku mitä täällä on 

15. (ei muista kauanko käynyt) 

16. yhen kerran  

17. noita hoitajia 

18. ei ku miniä käy 

19. en minä saunan puolella niin siellä pesulla 

20. no kyllä (helpottaa elämää) 

21. tyttö joka joka viikko ulkoiluttaa ja kävelytyttää 

22. en pysty (osallistua toimintoihin) 

23. niin (seuran takia) 

24. ei oo oikein (toimintaa haluaisi) 

25. ne on nuo jalatki kipeät 

26. on kun aika kuluu 

27. kymmenen vuotta 

28. kerran viikossa  

29. kaikki mitä annetaan 

30. kiitoksen saapi tästä sanoa, ku täällä saapi käydä 

31. kyyvit 

32. kylvetetään 
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33. ruokitaan 

34. kyllähän se hoitaa 

35. terveydenhoitajat lääkkeet käyny jakamassa 

36. on (on toiminnasta apua) 

37. ihmiset on kyllä ystävällisiä, ni en minä voi moittia kettään 

38. en minä osaa, sitä samaa 

39. tämmöselle ihmiselle tämä on kyllä tarpeellinen 

40. ei muuta ku kiitosta vaan mielessä 

41. kohta vuojen 

42. kahesti viikossa 

43. täällä ei sitä semmosta ku noissa kerhoissa on 

44. ei semmosta niin ku laulupiirii ja näitä tämmösii, niistä minä oisin tykänny täällä 

45. lääkeasiat hoitaa sairaanhoitajat 

46. ite käyn kaupassa 

47. täällä syön kyllä 

48. kottiin tullee ruoka kansa päivällä 

49. täällä käyn pesulla tiistaina ja perjantaina 

50. millo tyttö tulloo ni minäki kylven kotona vielä 

51. pankkiasiat hoituu hyvästi (itellä) 

52. minä oon niin mielissään kun tänne aina pääsee 

53. täällon tuttuja ihmisiä kaikki 

54. se on ihan ku tulisi toiseen kottiin 

55. oooooooon tämä on hyvä paikka kyllä 

56. laulupiiriä tai semmosta 

57. muuten on kyllä ihan että minä ainaki tykkään hyvästi tästä 

58. tottakait sehän on selvä (mieltä virkistää) 

59. on mukava ku saapi tämmösessä käyvä 

60. kuljetustaksi 

61. kohta vuosi 

62. kerran viikossa 

63. en käy saunassa 

64. on, aika kuluu (hyötyä) 

65. kyllähän se on hyvä yksinäiselle 

66. elokuvat, vaikka kerran viikossa 

67. pakkohan se on tykätä 

68. jos saapi, mutta siellä ei oo henkilökuntaa (kehittää) 

69. (lääkepuoli ja kauppa-asiat palvelutalolta) joo 
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70. hyvä on olla 

71. pari vuotta 

72. minusta on mukava kun ne hakkee minut 

73. mää käyn saunassa täällä 

74. tiistaina 

75. saan ruuanki täältä 

76. ku en ennää voi tehä mittään 

77. lueskelua 

78. käet ei toimi 

79. ei minulla mittään valittamista  

80. kaikki on hyvin 

 

TAUSTATIETOJA 

 

a. Taustatietoja 

a. vuosi (41, 61.) 

b. kaksi vuotta (1, 71.) 

c. kymmenen vuotta (27.) 

d. ei muista kauanko käynyt (15.) 

 

b. Taustatietoja 

e. kerran viikossa (2, 16, 28, 62, 74.) 

f. kahdesti viikossa (42.) 

 

c. Päiväkeskuksen palveluiden käyttö 

g. ruokapalvelut (aamupala, lounas, päiväkahvi) (3, 7, 29, 33, 47, 75.) 

h. hygieniapalvelut (17, 19, 29, 32, 49, 73.) 

i. kuljetuspalvelu (29, 31, 60, 72.) 

j. käyttää kaikkia tarjolla olevia palveluita (29.) 

 

d. Muiden kotona selviytymistä tukevien palvelujen käyttö 

k. omainen auttaa (18, 50.)  

l. kotipalvelu (35, 45.) 

m. ateriapalvelu (48.) 

n. palvelutalo (63, 69.) 

o. muu ulkopuolinen palvelu (21.) 
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ALATEEMAT 

 

e. Päiväkeskuksen palveluista koettu hyöty 

p. virkistäytyminen ( 6, 8, 9, 10, 58.) 

q. sosiaaliset suhteet ( 23, 53, 65.)  

r. ajankulu (26, 64.) 

s. arjen helpottuminen (20, 34, 36, 39.) 

 

f. Toimintoihin osallistumista estävät tekijät 

t. fyysisen toimintakyvyn heikkous (22, 25, 76, 78)  

 

g. Asiakkaiden mielepiteitä toiminnasta 

u. positiivinen kokemus päivätoiminnasta (14, 30, 52, 54, 55, 57, 59, 70, 79, 80.) 

v. negatiivinen kokemus päivätoiminnasta (67, 43.) 

 

h. Asiakkaiden ideoita toiminnan kehittämiseksi 

w. ei osaa sanoa ( 11,13, 24, 38, 68.) 

x. liikunnallista toimintaa ( 12.) 

y. musiikkia, elokuvia (44, 56, 66.) 

 

YLÄTEEMAT 

 

A. ASIAKKAIDEN SAAMA HYÖTY HEIDÄN ITSENSÄ KOKEMANA  

e. Päiväkeskuksen palveluista koettu hyöty 

g. Asiakkaiden mielipiteitä toiminnasta 

 

B. ASIAKKAIDEN AJATUKSIA PÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI 

 f. Toimintoihin osallistumista estävät 

 h.  Asiakkaiden ideoita toiminnan kehittämikseksi  
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