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1 JOHDANTO 

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla. 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä vuonna 2018 

oli 21,9 prosenttia, mutta ennusteen mukaan vuonna 2030 osuus on jo 26,2 prosenttia. Se 

tarkoittaa lähes 1,5 miljoonaa yli 65 -vuotiasta. (Tilastokeskus 2018.) 

Työssäni ikääntyneiden parissa olen huomannut mielenterveysongelmien sekä päihteiden 

käytön lisääntyneen. Myös lähisuhdeväkivalta ja peliriippuvuus näyttäytyvät entistä use-

ammin työssäni.  

Eläkkeelle siirtyminen ja sen mukanaan tuoma sosiaalisen elämän usein täydellinen muu-

tos saattavat olla vaikeita asioita. Muutokset ihmisen identiteetissä ja merkityksellisyyden 

kokemuksissa voivat altistaa liialliselle alkoholinkäytölle. Sekä työhön että perheeseen liit-

tyvien velvollisuuksien väheneminen sekä läheisen kuolema voivat aiheuttaa tyhjyyden 

tunnetta, jota paikataan päihteiden käytöllä. (Kurki 2008,15; Nykky, Heino, Myllymäki & 

Rinne 2010, 14 – 15.) 

Jotta pystytään vaikuttamaan kohderyhmään, se pitää tavoittaa. Ikääntyneet ovat hetero-

geeninen ryhmä, mikä tekee heidän tavoittamisestaan haastavaa. Tavoittaminen on tär-

keä, jotta pystytään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi eli jo ennen kuin ongelmat kasva-

vat suuriksi ja vaativat korjaavia toimenpiteitä. Tavoittamiskeinona tarkastelin yhteiskun-

nallista markkinointia, jonka tavoitteena on kehittää toimivia ja vaikuttavia hyvinvointia ja 

terveyttä edistäviä toimintamalleja ja menetelmiä. Yhteiskunnallinen markkinointi hyödyt-

tää yksilöiden lisäksi yhteiskuntaa esimerkiksi kaventamalla väestön terveyseroja.  (Pelto-

nen 2018.) 

Länsimaalaisissa, vahvasti nuoruuteen orientoituneissa yhteiskunnissa, vanhuutta pide-

tään usein synonyymina rappeutumiselle ja kuihtumiselle. Ajatellaan, että se on väistämä-

töntä ja ikääntyminen nähdään myös omalla kohdalla pahana asiana. Vanhuus on pitkään 

ollut yhteiskunnalle ongelma. Vanhat eivät ole itse voineet määritellä osaansa, vaan heille 

on annettu varsin tuhoisa ja sorrettu osa. Nämä vanhuuden sosiaaliset määritykset aiheut-

tavat negatiivista asennoitumista ikäihmisiä kohtaan. Tällaisten asenteiden vallitessa ei 

ole mahdollista saada aikaan muutoksia vanhusten elämän laadussa ja heidän yhteiskun-

nallisen ja muun osallistumisensa todellisessa vahvistumisessa. (Kurki 2008, 22 – 24.) 

Hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen nähdään tässä työssä ennaltaehkäisevänä keinona, 

jonka tavoitteena on vähentää haastavampien ongelmien, kuten päihderiippuvuuden ja 

mielenterveysongelmien, kehittymistä.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Työn tausta ja viitekehys 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelin ikääntyneiden tavoittamista ehkäisevän työn kohderyh-

mänä. Ikääntyneillä tarkoitin hiljattain eläkkeelle jääneitä tai eläkkeelle jäämässä olevia. 

Vanhuspalvelulaissa (Laki 28.12.2012/980, § 3) on tehty selvä ero ikääntyneiden ja ikäih-

misten välille. Laissa ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeutta-

vassa iässä olevaa väestöä. Iäkkäällä henkilöllä taas tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysi-

nen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän 

myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi 

taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen takia. 

Palvelun järjestäjien näkökulmasta vanhuspalveluiden oikea kohdentaminen ja kustannus-

vaikuttavuus ovat oleellisia. Kun hyvinvointia edistävät, ennaltaehkäisevät toimet ja kun-

touttavat palvelut kohdennetaan niistä hyötyville, hillitään palvelutarpeiden kasvua. Kunnat 

vastaavat siitä, että iäkkäällä väestöllä on edellytykset toimia arkiympäristössään ja naut-

tia julkisista palveluista. (THL 2019a.) 

Työn tulokulmana oli ikääntyneiden tavoitettavuus. Ikääntyneet ovat sekä heterogeeninen 

että voimakkaasti kasvava joukko. Ikääntyvän väestön määrän kasvaessa ja eliniän pi-

dentyessä kasvaa myös erilaisten erityisryhmien osuus ikääntyneiden joukossa: tulevai-

suudessa yhteiskunnassa on enemmän esimerkiksi näkövammaisia, liikuntavammaisia, 

muistisairaita sekä päihdeongelmaisia vanhuksia. (Levo 2008.) 

Toimintatavoilla ja palveluilla on tärkeää tavoitella eniten tukea tarvitsevia kohderyhmiä, 

jotta pystytään kaventamaan eriarvioisuutta. Huomiota on syytä kiinnittää siihen, että toi-

minnalla tavoitetaan valittu kohderyhmä. Mikäli niin ei tehdä, hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisellä on taipumus lisätä eriarvoisuutta. Tämä aiheutuu siitä, että ne, joilla on voi-

mavaroja ja kiinnostusta huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, hyötyvät muita enemmän 

yleisesti kaikille suunnitellusta toiminnasta. (Lyytikäinen, Koivisto, Savolainen & Rotko 

2017.) 

Tässä työssä tutkin Päijät-Hämeen kuntien toteuttamaa ja kuntien vastuulla olevaa ehkäi-

sevää työtä. Siksi työssä painottuvat ehkäisevän työn osa-alueista ne, joiden järjestämi-

sessä kunnilla on päävastuu. Ne ovat edistävä työ, jolla luodaan mahdollisuuksia sekä 

matalan kynnyksen palvelut, joiden avulla ehkäistään riskitekijöitä ja haittoja. (PETE 

2019.) 
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Yhteiskunnalliseen markkinointiin perehdyin mahdollisena keinona tavoittaa ikääntyneet 

ehkäisevän työn kohderyhmänä ja keinona toteuttaa tuloksekasta ehkäisevää työtä.  

2.2 Toimeksiantaja – Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 

Työn toimeksiantaja oli Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, joka kehittää ja ylläpitää sosi-

aalialan ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä Päijät-Hämeessä ja itäisellä Uudella-

maalla. Versolla on toimipisteet Lahdessa (toiminta-alueena Päijät-Häme) ja Porvoossa 

(toiminta-alueena itäinen Uusimaa eli Porvoo, Sipoo, Askola, Loviisa ja Lapinjärvi). Perus-

toiminnan lisäksi Versolla on hanketoimintaa. Valtion avustuksen lisäksi toimintaa rahoit-

taa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Verso myy myös sosiaali- ja potilasasiamiehen työ-

panokset sekä ehkäisevän työn seutukoordinaattorin työpanosta toimialueensa kunnille. 

Hankkeisiin haetaan rahoitus erikseen, rahoituslähteenä muun muassa ESR eli Euroopan 

sosiaalirahasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sosiaali- ja terveysministeriö 

(STM). (Verso 2019; Kuusinen-James 2019.) 

2.3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää ikääntyneisiin kohdistuvaa ehkäisevää työtä.  

Opinnäytetyön tavoite oli selvittää yhteiskunnallista markkinointia keinona toteuttaa ehkäi-

sevää työtä ikääntyneiden keskuudessa.  

Työssä pyritään löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1) Millaisia ehkäisevän työn keinoja Päijät-Hämeen kunnissa käytetään? 

2) Kuinka yhteiskunnallista markkinointia hyödynnetään ehkäisevässä työssä ikään-

tyneiden tavoittamiseksi Päijät-Hämeessä? 

3) Miten ikääntyneille kohdistettua ehkäisevää työtä voidaan kehittää? 



4 

3 IKÄÄNTYNEIDEN TAVOITTAMINEN EHKÄISEVÄSSÄ TYÖSSÄ 

3.1 Ikääntyneet Päijät-Hämeessä 

Ikääntyneet ovat toimintakyvyltään heterogeeninen ryhmä. Ikääntyminen on yksilöllinen 

prosessi, joka etenee ihmisillä eri tahdissa. Tämä tuo oman haasteensa kohderyhmän ra-

jaamiselle. Nykyään vanhuuden määritelmä on siirtynyt ikävuosissa eteenpäin. Niin sa-

nottu kolmas ikä on tullut työiän ja varsinaisen vanhuuden väliin. Se sijoitetaan monesti 55 

– 75 (80) ikävuoden väliin. Verrattuna aikaisempiin sukupolviin ikääntyvillä on enemmän 

henkistä pääomaa ja varallisuutta, tulot ovat keskimäärin kasvaneet, eläkkeellä oloaika pi-

dentynyt ja terveys ja toimintakyky kasvaneet. (Levo 2008, 5 – 9.) 

Päijät-Hämeessä on enemmän suurta ikäluokkaa, eli väestörakenne on vinoutuneempi 

kuin Suomessa keskimäärin. Kun 65 – 74 -vuotiaiden osuus koko väestöstä oli vuonna 

2017 koko maassa 12,3 prosenttia, vastaava luku Päijät-Hämeessä oli 14,8 prosenttia. 

Kunnalliset vaihtelut Päijät-Hämeessä ovat kuitenkin suuria: Padasjoella, Sysmässä ja 

Hartolassa 65 – 74 -vuotiaita on yli 20 prosenttia väestöstä, Hollolassa ja Lahdessa alle 

14 prosenttia. (THL 2018a.) 

3.2 Ehkäisevä työ  

Ehkäisevästä päihdetyöstä on säädetty lailla (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 

523/2015), ja sen toimenpanoa tuetaan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemalla ehkäi-

sevän päihdetyön toimintaohjelmalla (STM 2015). Näiden tavoitteena on terveyden ja hy-

vinvoinnin tasa-arvon edistäminen, ehkäisevän päihdetyön edellytyksien varmistaminen 

koko maassa sekä erityisesti kuntien ja alueiden työn kehittämisen ja tehostamisen tuke-

minen. Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

mistä. Se kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettä-

vien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. 

Ehkäisevää työtä on Päijät-Hämeessä kehitetty ja edistetty systemaattisesti seudullisena 

yhteistyönä vuodesta 2010 lähtien. Ehkäisevää työtä toteutetaan neljällä tasolla: ehkäisevä 

päihdetyö, edistävä mielenterveystyö, pelihaittojen ehkäisy sekä perhe- ja lähisuhdeväki-

vallan ehkäisy. Seudullisesta koordinaatiosta vastaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verso ja 

siellä erityisesti ehkäisevän työn seutukoordinaattori. Ehkäisevä työ koostuu neljästä eri 

osa-alueesta:  

1) edistävästä työstä, jonka avulla luodaan mahdollisuuksia. Tuolloin ei huolta vielä 

ole. 



5 

2) matalan kynnyksen palveluista, joiden avulla ehkäistään riskitekijöitä ja haittoja. 

Huoli on pieni. 

3) akuutti- ja kriisiavusta. Silloin huoli on jo tuntuva ja suuri 

4) korjaavista palveluista, jotka ovat toimenpiteinä yleensä niitä vaativimpia ja kal-

leimpia. 

Kuntien ehkäisevä työ painottuu mahdollisuuksia luovaan edistävään työhön sekä riskite-

kijöiden ja haittojen ehkäisyyn matalan kynnyksen palveluiden avulla. Syvempää osaa-

mista vaativat akuutti- ja kriisiapu sekä korjaavat palvelut tuotetaan maakunnallisesti, jol-

loin resurssit niiden toteuttamiseksi ovat vahvemmat. (PETE 2019.)  

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM 2019) toteaa sivuillaan, että kaikissa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluissa on iäkkäiden ihmisten toimintakykyä edistävä työote. Sitä to-

teutetaan tarjoamalla ikääntyneelle väestölle ehkäisevän työn osana muun muassa 

- neuvontaa ja palveluohjausta 

- hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä 

- päiväkeskustoimintaa 

- kuntoutusta 

- rokotuksia. 

Neuvonnan ja ohjauksen merkitystä korostaa keväällä 2019 valmistunut kuntatutkimus, 

jonka mukaan jopa 90 prosenttia ikääntyneistä asiakkaista hyötyy neuvonnasta ja ohjauk-

sesta kevyiden tukitoimien piiriin. Vain pieni osa neuvontaan tulleista asiakkaista on tar-

vinnut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. (Lankinen 2019.) 

Määritelmän mukaan matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla on nor-

maaleihin palveluihin verrattuna matalampi kynnys. Tällöin asiakkaalta vaadittavia edelly-

tyksiä hakeutua palveluun on madallettu. Määritelmä on monimerkityksinen, mutta käytän-

nössä toiminnan sisältö ja asiakaskunta määrittävät matalan kynnyksen palveluja. Mata-

lan kynnysten palveluiden tavoite on purkaa ja madaltaa mahdollisia esteitä palveluiden 

ulkopuolelle jääneiltä ja saada heidät palveluiden piiriin. Niinpä matalan kynnyksen palve-

lut ovat monella tavalla yhteydessä sosiaaliseen osallisuuteen. Yksilön näkökulmasta so-

siaalinen osallisuus tarkoittaa myös tunnetta yhteiskuntaan kiinnittymisestä tai johonkin 

yhteisöön kuulumisesta. (Leeman & Hämäläinen 2015, 1-3.) 

Ikääntyneisiin kohdistuvana matalan kynnyksen palveluna Leemann ja Hämäläinen (2015) 

mainitsevat päivätoiminnan, jonka tavoitteena on vähentää turvattomuutta ja yksinäisyyttä. 
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Ikääntynyt voi osallistua myös pitkäaikaissairaille kohdennettuun järjestöjen toteuttamaan 

vertaistoimintaan, mikä on myös matalan kynnyksen palvelua.  

Tyypillistä matalan kynnyksen palveluille on niiden järjestäminen enemmän kohderyhmit-

täin kuin erityisten palvelutyyppien tai palvelutarpeiden mukaan. Järjestöillä on keskeinen 

rooli matalan kynnyksen palveluiden järjestämisessä ja tarjoamisessa. Kolmannen sekto-

rin lisäksi vapaaehtoistoiminta sekä erilaiset kehittämisohjelmat ja -hankkeet tukevat riski-

ryhmien osallisuutta yhteiskunnassa.  (Leemann ja Hämäläinen 2015.) 

Ehkäisevän työn ilmiöt linkittyvät usein toisiinsa. Runsaalla kertajuomisella on selkeä yh-

teys masennukseen. Alkoholinkäyttö on yhteydessä muihin terveyshaittoihin. Runsas al-

koholinkäyttö lisää psyykkisten oireiden ja mielenterveyden häiriöiden, kuten masennuk-

sen ja ahdistuneisuuden, riskiä. Runsas alkoholin kertajuominen lisää humalahaittojen eli 

tapaturmien, onnettomuuksien ja väkivallan riskiä (Elämäntapaliitto 2009, 7; Warpenius, 

Markkula & Mäkelä 2018, 226.) 

Kielteinen riippuvuus eli addiktio liittyy läheisesti päihteiden käyttöön. Addiktion hallitessa 

ihmistä yleensä mikään ei mene sen edelle. Addiktiivinen käyttäytyminen voi kohdistua 

ehkäisevän työn ilmiöistä päihteiden lisäksi pelaamiseen. (Levo 2008, 29.) 

3.3 Ehkäisevän työn ilmiöiden erityspiirteitä ikääntyneiden parissa 

Ikääntyneillä ehkäisevän työn ilmiöihin liittyy helposti ongelmien jääminen ns. neljän sei-

nän sisään eli ihmisen kotiin. Vaikka koti on monelle turvasatama ja suoja, se voi myös 

eristää ja syrjäyttää ihmisen silloin, kun sieltä ei ole mahdollista päästä ulos. Ulospääse-

misen esteitä voivat olla heikentynyt fyysinen toimintakyky, rakenteelliset esteet kuten por-

taiden olemassaolo, mielen rajoitteet kuten masennus, alkoholin käyttöön liittyvä häpeä tai 

yksinäisyydestä aiheutuva eristäytyminen. (Levo 2008, 43.) 

Merkittävimpinä psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijöinä ikääntyneillä on nähty ruumiilliset ja 

kognitiiviset ikääntymismuutokset, läheisten ihmisten menetykset, omat sairaudet, ihmis-

suhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät muutokset, yhteiskunnan kielteiset asenteet, auto-

nomia menetys sekä eräät erityistilanteet kuten omaishoito. Ikääntymisen myötä tapah-

tuva haurastuminen voi myös nostaa esiin aikaisempia elämänkokemuksia ja johtaa mie-

lenterveyden ja päihteidenkäytön ongelmiin. (Heimonen ja Pajunen 2012, 43; Holmberg, 

Salo-Chydenius, Kurki & Hämäläinen 2015, 382 – 383.) 

Ikääntyneiden päihdeongelmat tunnistetaan ja diagnosoidaan huonosti. Syitä tunnistami-

sen haasteellisuuteen on useita: alkoholin suurkulutuksen merkit voidaan sekoittaa johon-

kin toiseen ainakin osittain vanhenemisesta aiheutuvaan oireeseen kuten masennuksen 
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tai dementian oireisiin. Ikääntyneille yleistä on häpeästä aiheutuva ongelmien vähättely ja 

salaileminen, mikä johtaa haluttomuuteen etsiä apua. Myös perinteinen ajattelumalli päih-

teidenkäytöstä yksityisasiana selittää haluttomuutta etsiä apua. (Nykky, Heino, Myllymäki 

& Rinne 2010, 17.)  

Alkoholinkäyttöön liittyvän häpeän ja torjunnan takia myös ikäihmiset usein kaunistelevat 

tai aliarvioivat alkoholinkäyttöään. Yksinäisyys nousi esiin syynä ikääntyneiden alkoholin-

käytölle asiaa tutkittaessa. Alkoholin oletettiin tuovan lohtua, kun ihmiset ympäriltä ovat 

kadonneet, terveydentila tuo rajoituksia ja elämä on lähenemässä loppuaan. (Haarni & 

Hautamäki 2008, 16 – 17 ja 37.) 

Ikääntyneillä alkoholin käytön riskit ilmenevät yleisiä suosituksia alhaisemmalla käytöllä, 

koska elimistön nestepitoisuus pienenee ja aineenvaihdunta hidastuu. Niinpä ikääntymi-

sen myötä alkoholinkäyttöhaittoja saattaa ilmentyä, vaikka alkoholin kulutus pysyisi ennal-

laan. Siksi olisi tärkeää vähentää alkoholinkäyttöä ikääntyessä. Alkoholin käyttöä on arvi-

oitava myös suhteessa terveydentilaan ja lääkitykseen. Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvai-

kutus voi lisätä haittojen riskiä. (THL 2016.) 

Säännöllinen alkoholinkäyttö on lisääntynyt sekä eläkeikäisillä naisilla että miehillä, mutta 

naisilla muutos on ollut selvästi voimakkaampaa. Alkoholia käyttävien naisten osuus on 

lisääntynyt merkittävästi, ja täysin raittiiden naisten osuus on vastaavasti vähentynyt. Voi-

makkainta raittiiden naisten määrän vähentyminen on ollut ikäryhmässä 50 – 69-vuotiaat. 

Kyseessä on ikäryhmä, joka on hiljattain jäänyt eläkkeelle tai on lähivuosina jäämässä 

eläkkeelle. Eläkeikäisillä alkoholinkulutus kuuluu varsin arkisiin tilanteisiin ja sijoittuu pää-

osin kotiympäristöön. (Mäkelä 2018, 28; Tigerstedt, Mäkelä, Vilkko & Pentala-Nikulainen 

2018, 178 – 188.) 

Ikäihmisen masennus voi olla päihdeongelman tavoin vaikeasti tunnistettavissa.  Se voi 

ilmetä fyysisinä oireina, kuten ruokahaluttomuutena, painonlaskuna, epämääräisenä kipui-

luna sekä ruoansulatushäiriöinä. Ärtyneisyys tai alkoholin liikakäyttö voivat peittää mie-

lialan muutokseen liittyviä oireita. Ikäihminen ei välttämättä hahmota mielialan muutoksia 

osaksi sairautta. Menetykset ja kriisit, surematon suru sekä sosiaalisen verkoston supistu-

minen tai yksinäisyys voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta ja laukaista masennuksen. Mielen-

terveyden häiriöihin liittyvän häpeän takia hän saattaa olla haluton ottamaan asiaa pu-

heeksi. Moniin pitkäaikaissairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, muistisairauksiin 

ja Parkinsonin tautiin, liittyy kohonnut masennusriski. (Mieli 2019.)  

Myös lähisuhdeväkivaltaan liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä ja vaikenemista. Siksi lähi-

suhdeväkivalta ei aina tule viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tietoon. Sitä ei aina 

mielletä samalla tavalla rikokseksi kuin tuntemattoman tekemään väkivaltaa. Ikääntynyt ei 
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välttämättä itse ymmärrä joutuneensa kaltoinkohtelun tai väkivallan kohteeksi. Kuitenkin 

se vaikuttaa monin tavoin kaikkien osallisten hyvinvointiin ja terveyteen. (Luoma, Tiilikallio 

& Helakallio 2018, THL 2018b) 

Ikääntyneisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta voi olla kaltoinkohtelua. WHO:n määritelmän 

mukaan ikääntyneisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan yli 65-vuotiaisiin kohdis-

tuvaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon 

ja avun laiminlyömistä tai muuta oikeuksien rajoittamista, loukkaamista ja ihmisen ihmisar-

voa alentavaa kohtelua. Kaltoinkohtelu voi olla yksittäinen tai toistuva teko tai tekemättä 

jättäminen, joka ilmenee luottamuksellisessa suhteessa. Arviot ikääntyneiden kaltoinkohte-

lun yleisyydestä vaihtelevat suuresti. Sen on arvioitu olevan välillä 3,4 – 30 prosenttia. Suuri 

vaihteluväli aiheutuu siitä, että ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu on usein piilorikolli-

suuttaa, jota on vaikea tunnistaa. (Luoma ym. 2018.) 

Eläkeläiset käyttävät rahapelaamiseen keskimäärin vähemmän rahaa kuin nuoremmat 

ikäluokat. Eläkeläisistä ahkerimpia pelaajia ovat suuret ikäluokat, jotka ovat tottuneet ra-

hapeleihin nuoruudestaan alkaen. Naisten rahapelaaminen painottuu voimakkaasti ikäryh-

mää 55 – 64 -vuotiaat, kun taas miehillä nuoret pelaavat selvästi eniten. (Järvinen-Tasso-

poulos 2018, 51 ja 59-60.) 
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4 YHTEISKUNNALLINEN MARKKINOINTI TAVOITTAMISKEINONA 

4.1 Yhteiskunnallinen markkinointi  

Termi yhteiskunnallinen markkinointi on viime aikoina yleistynyt terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen liittyvissä keskusteluissa. Tämän suuntauksen taustalla on englantilaisen 

sosiaalisen markkinoinnin ja käyttäytymisen muutosten osaamiskeskuksen (National So-

cial Marketing Center, NSMC) käynnistämä tutkimus- ja kehitystyö. Yhteiskunnallinen 

markkinointi on toiselta nimeltään sosiaalinen markkinointi, englanniksi social marketing. 

Tuo käsite vie helposti ajatukset sosiaalisen median hyödyntämiseen hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisessä, mutta sosiaalinen media on vain väline, jota voidaan hyödyntää 

yhteiskunnallisessa markkinoinnissa. Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa käytetään mo-

nia samoja tekniikoita kuin kaupallisessa markkinoinnissa, mutta erona on se, että kun 

kaupallinen markkinointi hyödyttää asiakasta, yritystä ja sen osakkaita, yhteiskunnallinen 

markkinointi hyödyttää yhteiskuntaa ja yksilöä yleisesti. (Peltonen 2018.) 

 Yhteiskunnallisen markkinoinnin merkitystä kuvaa se, että määrittäessään vuoden 2020 

terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos on nostanut ihmisten tavoittamisen yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin yhdeksi 

kuudesta painopisteestä:  

Sosiaalista markkinointia hyödyntävien menetelmien ja ohjauskeinojen kehittäminen              

hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseksi erityi-

sesti niissä väestö- ja erityisryhmissä, joita nykyisin keinoin ei riittävästi tavoiteta.  

Lakisääteisen terveyden edistämisen määrärahan tavoitteena on terveyden edistämisen 

tukeminen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäiseminen ja vähentäminen. (THL 

2019b.) 

Yhteiskunnallinen markkinointi on lähestymistapa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyri-

tään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä. Käyttäytymisen pysyvä muut-

taminen on yhteiskunnallisen markkinoinnin päätavoite, tietoisuuden lisääminen ja asen-

teisiin vaikuttaminen keinoja siihen. Jotta käyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan, on ym-

märrettävä, miten ihmiset tekevät valintojaan. Ihmiset eivät aina toimi järkisyin, vaan käyt-

täytymistä ohjaavat vaistot, tunteet, aiemmat tapahtumat sekä ihmiset ympärillämme. Mo-

net ongelmakäyttäytymisen muodot heijastavat epärationaalista päätöksentekoa. Kun py-

ritään lopettamaan ongelmakäyttäytyminen, se on tunnistettava, ja on pyrittävä korvaa-

maan ne hyödyt, joita asiakas saa ongelmakäyttäytymisestään. Käyttämiseen vaikuttami-

sen haastavuutta lisää se, että se on dynaamista eli se vaihtelee ja muuttuu tilanteen ja 

ajan myötä. Saman ihmisryhmän käyttäytymismallit ovat harvoin täsmälleen samanlaisia. 
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Asenteet, toiveet, pyrkimykset ja muut käyttäytymistä ohjaavat motivaatiotekijät sekä ih-

misten tunneperäisen sitoutumisen ymmärtäminen ovat avainasemassa. Joskus kuitenkin 

suhteellisen yksinkertaiset muutokset ulkoisessa ympäristössä saattavat johtaa käyttäyty-

misen muutoksiin. (Tukia, Wilskman & Lähteenmäki 2012; Peltonen 2018.) 

Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa korostuu asiakaslähtöisyys. French ja Gordon (2015, 

21 – 22) käyttävät asiakkaista termiä osallistujat (participants). He korostavat, että osallis-

tujien valintakriteerit sosiaalisiin ohjelmiin osallistumiseksi sisältävät sosiaalisen ongelman 

merkittävyyden ja yleisyyden, käytettävissä olevat resurssit, tavoitettavuuden ja vaikutuk-

sen sekä osallistujan muutoskyvykkyyden. Myös Peltonen (2018) korostaa sitä, että yh-

teiskunnallisessa markkinoinnissa asiakkaat eivät ole tutkimuskohteita, vaan heidät ote-

taan mukaan prosessiin. Olennainen kysymys onkin, miten saadaan muutostarpeen koh-

teena olevat ihmiset osallistumaan eli suunnittelemaan ja toteuttamaan muutosinterventi-

oita ja kuinka saadaan aikaan pysyviä käyttäytymismuutoksia.  

Yhteiskunnallisen markkinoinnin kenties haastavin aspekti on se, että siinä luotetaan vah-

vasti hyvästä käyttäytymisestä palkitsemiseen sen sijaan, että rangaistaisiin huonosta 

käyttäytymisestä. Tämä on toisaalta ehkä myös yhteiskunnallisen markkinoinnin suurin 

anti. Usein yhteiskunnallisen markkinoinnin projektit ovat luonteeltaan sellaisia, että suo-

raa hyötyä tai välitöntä palkintoa ei voida luvata, vaan vaikutukset ilmenevät pidemmän 

ajan kuluessa. Tämän takia strateginen suunnitteluprosessi on yhteiskunnallisessa mark-

kinoinnissa hyvin tärkeää. (Lee & Kotler 2016, 8 – 11)  

4.2 Yhteiskunnallinen markkinointi prosessina ja Suomessa 

Yhteiskunnallinen markkinointi on järjestelmällinen ja suunnitelmallinen prosessi, jossa on 

kuusi vaihetta (Kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Yhteiskunnallisen markkinoinnin prosessi (Tukia ym. 2012) 

Muutostarpeen tunnistamisen jälkeen määritellään tavoitteiden kannalta oleelliset käyttäy-

tymismallit: sekä ne, joita halutaan vahvistaa, että ne, jotka aiheuttavat ongelmia. 

Tarpeen 
tunnista-
minen ja 
ennakko-
suunnit-

telu

Määrit-
tely

Kehitys ja 
suunnit-

telu
Toteutus Arviointi Seuranta
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Tarkastelussa huomioidaan myös muita samanlaisia tai samankaltaisia ongelmakäyttäyty-

misen malleja. Määrittelyllä tarkoitetaan asiakasymmärryksen syventämistä. Kehitys ja 

suunnittelu sisältävät segmentoinnin sekä muutosohjelmien ja interventioiden suunnitte-

lun. Niihin sisältyvillä toimenpiteillä tulee olla täsmälliset, aikataulutetut, realistiset sekä mi-

tattavat tavoitteet, jotka ovat olennaisia tarpeen kannalta.  

Toimenpiteen arviointi on tärkeää vaikuttavuuden parantamisen kannalta. Jotta vaikutuk-

sia voidaan arvioida, on oleellisen tärkeätä tunnistaa lähtötilanne. Muutoin ei voida arvi-

oida saantiko toimenpiteellä aikaan käyttäytymisen muutos vai ei.  Seuranta sisältää myös 

tulosten jakamisen. (Tukia ym. 2012; Peltonen 2018.) 

Suomessa yhteiskunnallinen markkinointi vaikuttaa olevan vielä hyvin uusi asia. Laajasta 

hausta huolimatta en löytänyt yhteiskunnallista markkinointi koskevia tutkimuksia.  Sen si-

jaan etenkin Yhdysvalloissa yhteiskunnallista markkinointia on hyödynnetty menestyksek-

käästi jo 1970-luvulta lähtien. Lee ja Kotler (2016) nostavat teoksessaan esiin muun mu-

assa projektit, joissa college opiskelijoiden päihteiden käyttöä vähennettiin, lähisuhdeväki-

valtaa Länsi-Afrikassa ehkäistiin sekä vähennettiin huumeiden yliannostuksesta johtuvia 

kuolemia Venäjällä. opinnäytetyön toteuttaminen 

4.3 Yhteiskunnallisen markkinoinnin kilpailukeinot  

Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa käytetään useita samoja tekniikoita kuin kaupalli-

sessa markkinoinnissa kuten vaiheittainen suunnitteluprosessi, kohdesegmentin määrittä-

minen, markkinatutkimuksen tekeminen sekä markkinointimixin huomioon ottaminen. Kui-

tenkin yhteiskunnallinen markkinointi poikkeaa kaupallisesta markkinoinnista oleellisesti 

erityisesti markkinointimixin eli markkinoinnin kilpailukeinojen suhteen. Yhteiskunnalli-

sessa markkinoinnissa tuotteena ”myydään” käyttäytymismuutoksia, ensisijaisena tavoit-

teena on yhteiskunnallinen ja/tai yksilöllinen hyöty. Kilpailijana on kohdesegmentin nykyi-

nen tai hyvänä pitämä käyttäytymismalli. Siksi perinteiset markkinoinnin neljä kilpailukei-

noa eli tuote (product), hinta (price), paikka (place) ja myynnin edistäminen (promotion) 

poikkeavat yhteiskunnallisessa markkinoinnissa perinteisestä markkinoinnista. Tuote on 

käyttäytyminen, johon kohderyhmä yritetään suostutella sekä käyttäytymisen kohderyh-

mälle tuottamat hyödyt ja konkreettiset tuotteet tai palvelut, jotka tukevat tai helpottavat 

halutun käyttäytymisen tukemista. Hinta on rahallisen hinnan lisäksi esteet, jotka estävät 

kohderyhmää omaksumasta haluttua käyttäytymistä. Ne voivat olla fyysisiä, tunneperäisiä 

tai psykologisia. Paikka on se paikka, jossa kohderyhmä toteuttaa haluttua käyttäytymistä 

tai jossa tuote tai palvelu on saatavilla. Myynnin edistäminen tarkoittaa keinoja, joilla tuot-

teesta tai palvelusta, sen arvosta/hinnasta ja paikasta tiedotetaan kohdesegmentille. 

Myynnin edistämisen keinoja ei yhteiskunnallisessa markkinoinnissa aina kannata 
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kehittää tai keksiä uudestaan, vaan kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia tuotteita ja 

palveluita, jotka on kehitetty tutkimustiedon nojalla. (Tukia ym. 2012.) 

Yhteiskunnallisen markkinoinnin kilpailukeinoja voidaan avata enemmän lisäämällä tar-

kasteluun kolme muuta P:tä: policy, physical environment ja people. Politiikkaan (Policy) 

voidaan vaikuttaa ja sitä kehittää yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin (vrt. rakenteelli-

nen sosiaalityö). Fyysinen ympäristö (Physical environment) tarkoittaa toimenpiteitä, joita 

tehdään fyysisen ympäristöön, mikäli niistä katsotaan olevan hyötyä tai toimenpiteillä pois-

tetaan fyysisiä esteitä (kuten hissittömyys, raskaat ovet, vaikea kulkuisuus).  Kolmas P on 

ihmiset (People) ja se voidaan ymmärtää laajasti, jolloin kohderyhmä voi olla muuta kuin 

ikääntyneet (ammattilaiset, poliitikot, suuri yleisö). Usein on parempi kohdistaa vaikutta-

mistavoitteet tietylle kohdejoukolle kuin yrittää vaikuttaa kaikkiin yhteisellä viestillä. (Tukia 

ym. 2012.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoite-

taan kokonaista joukkoa erilaisia tulkinnallisia, luonnollisissa olosuhteissa toteutettavia tut-

kimuskäytäntöjä. Kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole vain sen omaa teoriaa eikä paradig-

maa, joten sitä on vaikea määritellä selvästi. Myöskin täysin omat metodit puuttuvat. 

(Denz & Lincoln 2005, 3 ja 7 Metsämuurosen 2008, 9 mukaan.). Tuomi ja Sarajärvi (2013, 

9) ovatkin todenneet laadullisen tutkimuksen olevan terminä eräänlainen sateenvarjo, 

jonka alla on useita hyvin erilaatuisia laadullisia tutkimuksia.  

Metsämuurosen (2008, 14) mukaan kvalitatiivinen tutkimusote pohjautuu eksistentiaalis-

fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan, kun taas kvantitatiivinen tutkimusote 

pohjautuu selvästi positivistiseen tai postpositivistiseen tieteen ihanteeseen. Valinta tutki-

musotteen välillä on mielekästä tehdä tutkimuskohteen mukaan. Kvalitatiivinen tutkimus-

ote soveltuu erityisen hyvin tutkimukseen silloin kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yk-

sityiskohtaisista rakenteista, tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoi-

den merkitysrakenteista, halutaan tutkia luonnollisia tilanteita tai halutaan saada tietoa 

tiettyihin tapahtumiin liittyvistä syy-seuraussuhteista.  

Keskeiset kvalitatiivisessa tutkimusmetodologiassa käytettävät tutkimusmetodit ovat ha-

vainnoiminen, tekstianalyysi, haastattelu ja litterointi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ha-

vainnointi on perustavaa laatua oleva tekniikka toisen kulttuurin ymmärtämiseksi. Teksti-

analyysisiä käytetään pyrittäessä ymmärtämään kulttuurin jäsenten käyttämiä kategori-

oita. Haastattelu puolestaan on enemmän tai vähemmän avoimien kysymysten esittämistä 

valituille yksilöille tai ryhmälle. Litterointia eli puhtaaksi kirjoittamista käytetään sen ym-

märtämiseen, kuinka tutkimukseen osallistujat organisoivat puheensa tai kirjoituksensa. 

(Silverman 1993 Metsämuurosen 2008, 14 – 15 mukaan.) 

Alasuutari (2019, 11) on todennut, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoite on ilmiön 

ymmärtäminen ja sen kuvaaminen. Aineiston ei tarvitse olla suuri eli tapauksia voi olla vä-

hän. Sen sijaan tapausten aspekteja voi olla runsaasti. Tutkimukselle ominaista on, että 

mitä tahansa havainnot ovat ja miten tahansa ne on tehty, tärkeintä on tulkita niitä niiden 

tuottamissa konteksteissa, koska puhtaita faktoja ei ole. Havaintojen arvo riippuu kysy-

myksistä, joita tutkittavalle aineistolle esitetään.  
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5.2 Aineiston hankinta ja analyysi 

Haastattelu on joustava menetelmä, joka sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. 

Suora kielellinen vuorovaikutus haastateltavan kanssa mahdollistaa tiedonhankinnan 

suuntaamisen itse haastattelutilanteessa. Myös vastausten taustalla olevien motiivien sel-

vittäminen on mahdollista haastattelussa. Haastattelussa sopii hyvin tilanteeseen, jossa 

ihminen nähdään subjektina, joka luo merkityksiä ja on tutkimuksessa aktiivinen osapuoli. 

Kun tiedetään jo ennalta, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoisesti ja moniin suuntiin 

viittavia vastauksia, haastattelu on perusteltu.  Haastattelussa voidaan selventää ja syven-

tää vastauksia esittämällä tarkentavia lisäkysymyksiä. Se soveltuu hyvin arkaluontoisten 

tai vaikeiden aiheiden tutkimiseen, kuten myös vähän kartoitetun, tuntemattoman alueen 

tutkimiseen. Haastattelun haittapuolia on sen työläys: se vie paljon aikaa (haastateltavien 

etsiminen, haastattelujen sopiminen, haastattelut, niiden litterointi ja analysointi).  Lisäksi 

siitä aiheutuu paljon kustannuksia. Haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta. Haastat-

telun katsotaan sisältävän paljon virhelähteitä, jotka voivat aiheutua niin haastattelijasta 

kuin haastateltavastakin. Vapaamuotoisen haastattelun analysointi, tulkinta ja raportointi 

on usein ongelmallista, koska valmiita ”malleja” ei ole tarjolla.  (Hirsjärvi & Hurme 2010, 34 

– 35.) 

Aineiston hankintamenetelmänä opinnäytetyössäni oli teemahaastattelu. Teemahaastatte-

lulle on ominaista, että yksityiskohtaisten kysymysten sijasta haastattelu etenee tiettyjen 

keskeisten teemojen varassa. Näin on tarkoitus saada tutkittavien ääni kuuluviin tutkijan 

näkökulman sijasta. Teemahaastelu ottaakin huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asi-

oista ja asioille antamat merkitykset ovat keskeisiä sekä sen, että merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, koska haastatte-

lun aihepiirit, teema-alueet ovat kaikille samat. Teemahaastattelu ei ole täysin vapaa ku-

ten syvähaastattelu, mutta siitä puutuu strukturoidulle lomakehaastattelulle ominainen ky-

symysten tarkka muoto ja järjestys. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48.) 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti (Tuomi ja Sarajärvi 2008, 

75). Haastattelukysymykset olin laatinut siten, että niiden avulla saisin vastaukset tutki-

muskysymyksiini.  

Tutkimusaineiston hankin haastattelemalla Päijät-Hämeen kuntien toimihenkilöitä, joiden 

toimenkuvaan ehkäisevä työ kului. Ehkäisevä työ on kunnissa organisoitu monella eri ta-

paa, joten haastateltavien toimenkuvat vaihtelivat. Valitsin haastateltavat henkilöt ensisi-

jaisesti heidän edustamansa kunnan mukaan. Haastateltavia henkilöitä oli kuusi.  
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Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkit-

tavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Niinpä tiedonanta-

jien valinnan pitää olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 85 – 

86). Lähetin haastateltavaksi valitsemilleni henkilöille sähköpostin kesäkuun lopussa eli 

viikolla 26 (Liite 1). Seuraavalla viikolla soitin heille. Tällöin valikoiduilla henkilöillä oli mah-

dollisuus kieltäytyä haastattelusta sekä kysyä lisätietoa tutkimuksesta. Heillä oli myös 

mahdollisuus jäädä miettimään osallistumistaan tutkimukseen. Yhden haastateltavaksi va-

likoimani henkilön kanssa haastattelusta sopiminen siirtyi hänen kesälomansa takia parilla 

viikolla. Kaikki haastateltavat suostuivat haastattelupyyntöön ja saimme sovittua haastat-

teluajankohdat. Tämä onkin yksi haastellun eduista. Kun haastatteluista sovitaan henkilö-

kohtaisesti, tiedonantajat annettuaan harvoin kieltäytyvät haastattelusta tai kieltävät haas-

tattelunsa käytön tutkimisaineistona (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 74). Ajalliset haastattelut 

jakaantuivat töiden ja lomien takia pitkähkölle ajalle: ensimmäinen haastattelu oli 9.7 ja vii-

meinen 15.8. 

Haastateltavilla oli mahdollisuus perehtyä teemaan etukäteen, koska he olivat saaneet 

haastattelukysymykset jo haastattelupyynnön liitteenä. Liitin haastattelulomakkeeseen 

(liite 2) lyhyen kuvauksen yhteiskunnallisesta markkinoinnista, jotta haastateltavilla olisi 

yhtenäinen näkemys sen sisällöstä. Haastatteluissa kyselylomake toimi runkona, ohjaa-

massa haastattelua. Tavoitteena haastatteluissa oli luonteva vuoropuhelu, mutta kuitenkin 

siten, että kaikki lomakkeen kysymykset tulivat käsitellyksi. Tämä tavoite onnistui hyvin: 

sain vastaukset kysymyksiin sekä paljon muuta mielenkiintoista tietoa. Haastateltavat oli-

vat perehtyneet kysymyksiin hyvin etukäteen.  

Haastatteluihin olin pyytänyt varaamaan tunnin verran aikaa, mikä pääsääntöisesti riitti. 

Haastattelut nauhoitin kännykällä. Nauhoitteiden kesto vaihteli vajaasta 40 minuutista tun-

tiin ja 12 minuuttiin. Hirsjärvi ja Hurme (2010, 74) ovat todenneet, että haastattelun ajan-

käytön vaihtelu aiheutuu ensisijaisesti haastateltavasta ja vasta toissijaisesti haastatteli-

jasta. Haastattelut tein haastateltavan toivomassa paikassa eli käytännössä tämän työpai-

kalla.  

Aloitin haastattelut pyytämällä haastateltavaa kertomaan omasta toimenkuvastaan. Tällä 

kysymyksellä sain käsitystä vastaajan taustasta ja varmistuksen hänen asiantuntemuk-

sestaan koskien tutkimuksen aiheetta. Kysymys toimi hyvin haastattelun avauskysymyk-

senä, koska se oli laaja, helppo ja yleinen kysymys. Siitä oli luontevaa edetä spesifisiin ky-

symyksiin. Avauskysymyksen avulla haastateltava sai kokea, että hän osaa vastata kysy-

myksiin ja että keskustelu on mielenkiintoista. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 136.) 
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Litteroin haastattelut mahdollisimman pian niiden päättymisen jälkeen. Kirjoitin materiaa-

liin erikseen näkyviin haastattelun minussa herättämiä ajatuksia ranskalaisilla viivoilla heti 

tuoreeltaan. Litteroitua materiaalia kertyi 49 sivua rivivälillä 1. Fonttityyppi oli calibri ja kir-

jasinkoko 12, mikä helpotti materiaalin lukemista. En auki kirjoittanut kaikkia tilkesanoja ja 

lyhyitä myötäileviä kommentteja, mutta kaiken muun haastatteluissa puhutun kirjoitin. Sel-

keyden vuoksi merkitsin haasteltavan ja oman puheeni eri väreillä. Näin sain litteroidusta 

materiaalista helposti käsityksen haastattelujen dialogisuudesta. Se myös helpotti analyy-

sin tekemistä, koska vastaajien kommentit oli helppo erottaa ja kysymykseni teemoittivat 

aineistoa. Analyysin helpottamiseksi merkitsin muutamaan kohtaan nauhojen laskijan lu-

keman, jotta pystyin palaamaan siihen (Qureschi 1992 Hirsjärven ja Hurmeen 2010, 140 

mukaan). Jätin litteroituun aineistoon tilaa merkintöjen tekemistä varten.  Litterointi oli var-

sin aikaa vievää työtä: tunnin haastattelun litterointiin ei riittänyt kuusi tuntia. Tämä vastasi 

Hirsjärven ja Hurmeen (2010, 140) arviota, että tunnin haastatteluun kuuluu 4 – 6 tuntia 

litterointiaikaa. Litterointia hieman hidasti se, että tietokoneen oikoluku ei tunnistanut pu-

hekielisisiä ilmaisuja.   

Kvalitatiivisen aineiston analyysissa on monia tapoja. Tavallinen menettelytapa on, että 

aineisto analysoidaan samanaikaisesti aineiston keruun, tulkinnan ja narratiivisen rapor-

toinnin kanssa. Hermeneuttisesti painottuneissa tutkimuksissa ei tehdäkään selvää eroa 

ainestoin luokittelun, analyysin ja tulkinnan välille. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 136.)  

Haastatteluaineisto voidaan analysoida ainakin kolmella tavalla: purkamalla se ja etene-

mällä suoraan analyysiin enemmän tai vähemmän tutkijan intuitioon luottaen, koodaa-

malla aineisto purkamisen jälkeen ja etenemällä siitä analyysiin tai yhdistämällä purkamis- 

ja koodaamisvaiheet ja siirtymällä sitten analyysiin (Eskola ja Suoranta 1996 Hirsjärven ja 

Hurmeen 2010, 136 mukaan). Työssäni etenin purkamisesta eli litteroinnista suoraan ana-

lyysiin.  

Aineiston analyysiä ohjasi aineistolähtöisyys. Noudatin siinä aineistolähtöisen analyysin 

periaatetta, jonka mukaan aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pidä olla mi-

tään tekemistä analyysin toteuttamiseen tai lopputuloksen kanssa. (Tuomi ja Sarajärvi 

2013, 95.) Vaikka litteroin jokaisen haastattelun mahdollisimman pian haastattelun jäl-

keen, varsinaisen analysoin haastattelumateriaalia kokonaisuutena. Tämän tein senkin ta-

kia, etteivät edelliset haastattelut vaikuttaisi tiedostamattani seuraaviin haastatteluihin. 

Luin litteroidun aineiston ensin läpi tekemättä siihen juurikaan merkintöjä, tarkoituksenani 

saada yleiskuva haastattelujen sisällöstä. Tämän jälkeen luin materiaalin tehden siihen 

runsaasti merkintöjä. Hain materiaalia lukiessani vastauksia tutkimuskysymyksiin. Merkit-

sin eri teemoihin liittyvät vastaukset näkyviin eri väreillä. Luin aineiston 
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kokonaisuudessaan läpi vielä kerran analyysin kirjoittamisen jälkeen, kun aineisto oli saa-

nut ”levätä” muutaman viikon. Muutaman täydennyksen tein analyysiin tämän perusteella.   

Hävitin kaikki haastatteluihin liittyvät tiedostot asianmukaisesti työn valmistumisen jälkeen. 

Puhelimesta tietokoneelle siirtämäni haastattelut hävitin. Samoin poistin tietokoneelle litte-

roimani aineiston eli kaikki haastattelut. Paperiversiot haastatteluista hävitin työpaikkani 

silppurilla. Samoin tuhosin silppurilla kaikki muutkin paperit, joista olisi voinut päätellä 

haastateltavan.  
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6 TULOKSET – EHKÄISEVÄ TYÖ IKÄÄNTYNEIDEN PARISSA  

6.1 Ikääntyneiden tavoittaminen Päijät-Hämeessä 

Ikääntyneiden tavoittamista ehkäisevässä työssä lähestyttiin haastatteluissa kahta kautta: 

selvittämällä millaista ehkäisevää työtä ikääntyneiden parissa kunnissa tehdään ja kysy-

mällä kuinka tärkeäksi se koetaan sekä kysymällä suoraan millaisia keinoja ja toimenpi-

teitä ikääntyneiden tavoittamiseksi käytetään ja kuinka heidät tavoitetaan. 

Ehkäisevä toiminta ymmärrettiin varsin laajasti ja vastaavasti sitä toteutettiin haastatel-

luissa kunnissa hyvin monin eri tavoin. Vastuunjako kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tiyhtymän välillä nousi esiin:  

Ajatus on ollut koko ajan se, että kun hyvinvointiyhtymän tehtävä on huoleh-

tia näistä korjaavista toimista eli hoitaa ikään kuin jo sairastuneita ihmisiä 

niin tämä ennaltaehkäisevän työn osuus on kuntien tehtävä.  

Kuntien rooli nähtiin yhdyshenkilönä toimimisena, mahdollistajana ja koordinoijana, koska 

omia palveluita ei ole. Koettiin, että hyvinvointityö tehdään yhä enemmän tulevaisuudessa 

kolmannella sektorilla. Myös vapaaehtoistyön merkitys nähtiin kasvavana.  Toisaalta, 

vaikka järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan vahva rooli ennaltaehkäisevässä työssä nousi 

esiin kaikissa haastatteluissa, myös kaupunki/kunta oli ottanut tietoisesti hyvin aktiivisen 

roolin ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Yhteistyötä tehtiin paitsi monenlaisten järjestöjen 

kanssa myös yli kuntarajojen. Järjestöistä esiin nousivat erityisesti eläkeläisjärjestöt, joita 

toimii pienessäkin kunnassa useampia. Seurakuntien vahva rooli yhteistyökumppanina 

nousi esiin niin hankkeissa kuin tapahtumien järjestäjänä. Lisäksi urheiluseurat ja kansa-

laisopisto koettiin merkittävinä ehkäisevän työn toteuttajina. Pete-ryhmien monialainen yh-

teistyö koettiin hyväksi toimintamuodoksi. Todettiin, että ehkäisevä työ vaatii paljon mo-

nenlaista osaamista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ehkäisevän työn palavereihin kut-

suttiin tarvittaessa asiantuntijoita myös vakioryhmän ulkopuolelta. Ehkäisevän työn moni-

ulotteisuus tuli esiin haastatteluissa.  

Sama pätee ikäihmisiin, että pitää olla mahdollisuuksia kulttuuriin, liikuntaan, 

järjestötoimintaan, hyvät maastot liikkua ja yksi tärkeä asia tänä päivänä 

nämä hyvät asumisvaihtoehdot. Yhteisöllinen asuminen, vanhusten korttelei-

den rakentaminen, ne on varmaan niitä askeleita, jotta vältytään yksinäisyy-

deltä ja siltä arvottomuuden tunteelta, mikä varmasti tulee monelle helposti 

työelämän jälkeen ja ajaa sitten siihen päihteiden käyttöön.  
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Ikääntyneet koettiin tärkeäksi ehkäisevän työn kohderyhmäksi. Kunnissa oltiin hyvin tietoi-

sia väestön vanhenemisen mukanaan tuomista haasteista. Kuitenkin resurssien niukkuus 

oli tekijä, jonka merkitystä lähes kaikki haastateltavat korostivat. Ikääntyneet haluttiin 

nähdä ehkäisevän työn tasavertaisena kohderyhmänä, mutta nuorten ja työikäisten vaka-

vat päihdeongelmat nousivat esiin haastatteluissa, vaikka en niistä erikseen kysynyt. 

Ikääntyneet tavoitettiin tarjoamalla heille mahdollisuuksia osallistumiseen. Kunnissa järjes-

tettiin monenlaisia pääsääntöisesti ikääntyneille suunnattuja tapahtumia: teemapäivät, 

harrastemessut, hyvä fiilis -tapahtuma, kevätkarkelot. Kunnissa oli monenlaista avointa 

päivätoimintaa. Liikuntamahdollisuuksia järjestettiin laajasti ja liikuntaneuvoja oli useam-

massa kunnassa. Myös monenlaista ikäihmisille suunnattua koulutusta, kuten esimerkiksi 

digikoulutusta, järjestettiin. Lisäksi yhteistyönä eri järjestöjen kanssa kunnat järjestivät toi-

mintaa kuten vanhusviikon juhlan seurakunnan ja vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa 

ja vanhusten virkistyspäivän yhdessä seurakunnan kanssa. Erilaisten hankkeiden merki-

tys ehkäisevässä toiminnassa ja sen kehittämisessä korostui myös. Niiden toteutuksesta 

vastasi jokin järjestö tai koulu, kunnan rooli ollessa lähinnä mahdollistaja.  

Tavoittamiskeinoina mainittiin monenlainen tiedottaminen: esitteet, ilmoitustaulut, paikal-

lislehdet, viidakkorumpu. Oli myös tiedostettu, että valtaosa ikäihmisistä osaa käyttää säh-

köisiä välineitä. Tiedon tavoittaminen varmistettiin sillä, että tapahtumista tiedottavia esit-

teitä viedään kotikäynneillä asiakkaille.  

Ikääntyneiden tavoittaminen nähtiin kunnissa sekä tärkeänä että haastavana. Erilaisissa 

kokouksissa oli pohdittu sitä, kuinka vähemmän aktiiviset ikääntyneet saataisiin mukaan 

toimintaan. Kunnissa tiedostettiin tavoittamisen merkitys, mutta myös asiakkaan omaa 

vastuuta korostettiin. Koettiin, että tavoittamiseksi ei ole mitään yksittäistä, oikeata tai 

helppoa ratkaisua. Hyväksi ikääntyneiden tavoittamiskeinoksi on todettu jalkautuminen 

heidän luokseen.  

Ja must toi että mennään sinne missä ihmiset on. Et jää se semmoinen, että 

rohkenenko mä ottaa yhteyttä jonnekin. Et siksi musta tää on oikeasti sitä 

toimintakulttuuria muuttavaa. Et menee sinne missä ne ihmiset on. Koska 

kuitenkin jos oikeasti pitää miettiä pitääkö mun oikeasti hakea sille. Miettiä 

että onkohan mä oikeassa paikassa. Ja ikäihmisillä se voi joskus vielä ko-

rostua se semmoinen, ettei vaan tekisi mitään virhettä. 

Tavoittamisen haastavuutta lisäsi myös se, että kaikki eivät halua tulla tavoitetuiksi/löyde-

tyiksi. Todettiin, että kaikkien tavoittaminen on varmaan utopiaa. Tavoittamista voi vaikeut-

taa myös avun hakemiseen liittyvä syyllisyyden tunne, jonka liittyy kokemukseen arvotto-

muudesta:  
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Siellä voi taustalla näytellä semmoinen arvottomuuden (tunne). Jos on sen 

tyyppinen. Et salliiko itselleen kaiken sen hyvän mitä tässä on tarjolla. 

Haastateltavat toivat esiin myös avun hakemisen hankaluuden. Pohdittiin, että ikäihminen 

ei välttämättä löydä tarjolla olevia palveluita. Hän ei osaa lähteä niitä etsimään laajasta 

palveluviidakosta.  

Ikääntyneiden tavoittamisessa, saamisessa palveluiden piiriin, haastateltavat toivat myös 

esiin palveluiden tarjoamisen oikea-aikaisuuden. Tämän nähtiin koskevan erityisesti eh-

käisevän työn ilmiöitä kuten päihdeongelmaa.  

Sitähän se on, että ihminen ottaa apua tai vastaavaa kun on itse siihen val-

mis. Mutta se, että hänellä on sen jälkeen (huoli-ilmoituksen perusteella 

tehty kotikäynti) tietoisuus mihin hän voi ottaa yhteyttä. Ja hänen ei tarvi ot-

taa (yhteyttä) kymmeneen paikkaan. Yksi puhelu riittää. 

Pitkät etäisyydet ovat monessa Päijät-Hämeen kunnassa haaste, johon oli kehitetty mo-

nenlaisia ratkaisuja. Oli luotu kutsutaksijärjestelmä, jolloin asiakas voi tilata taksin tiettyinä 

päivinä hakemaan ja tuomaan linja-autolipun hinnalla. Hyödynnettiin koulukyytejä sekä 

koulubusseja, siten että myös ikääntyneet pääsivät niiden kyytiin. On perustettu erillinen 

liikuntabussi, joka hakee asiakkaan kotoa uimahallille ja vie takaisin kotiin viiden euron 

hintaan.  

Hyödyntämällä kunnan omistamia kiinteistöjä voidaan myös helpottaa palveluiden saavu-

tettavuutta eli mahdollistaa osallistuminen. Kunnat antavat tai vuokraavat edulliseen hin-

taan tilojaan eri järjestöjen käyttöön niin harrastustoimintaan (liikunta, käsityö, puutyö, 

kokkaus) kuin kokoontumistiloiksi (muun muassa eläkeläisyhdistysten kokoukset). 

6.2 Yhteiskunnallisen markkinoinnin hyödyntäminen  

Haastatteluissa yhteiskunnallista markkinointia selvitettiin kaksiosaisen kysymyksen 

avulla: Kuinka tuttu yhteiskunnallinen markkinointi käsitteenä on sinulle? Ja jatkokysymyk-

senä: Hyödynnetäänkö kunnassanne yhteiskunnallista markkinointia jollain tavoin? 

Yhteiskunnallista markkinointia ei hyödynnetty Päijät-Hämeen kunnissa. Jo terminä se oli 

terminä sangen uusi pääosalle haastateltavista. Kahdelle haastateltavalle se oli tuttu tuo-

reen koulutuksen tai kurssin kautta. Muille haastateltaville se oli käsitteenä vieras. Yksi 

haastateltavista oli kahvipöydässä kysynyt isommalta joukolta kollegoiltaan, onko yhteis-

kunnallinen markkinointi tuttu, mutta kaikille se oli vierasta. Toinen henkilöistä, jolle yhteis-

kunnallinen markkinointi oli tuttu, kertoi sitä sovellettavan jollain pienellä siivulla 
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hankkeessa, jossa hän on mukana. Hän oli haastateltavista ainoa, joka on jollain tapaan 

käyttänyt yhteiskunnallista markkinointia.  

Useampi haastateltava oli tutustunut yhteiskunnalliseen markkinointiin ennen haastattelua 

haastattelulomakkeessa olevaa lyhyttä kuvasta laajemmin. Haastatteluissa tuli esiin, että 

ideologialtaan yhteiskunnallisessa markkinoinnissa oli paljon tuttua. Tosin haastateltavat 

painottivat eri asioita. Asukas/asiakaslähtöisyys nousi esiin. Palveluita tehdään asukas 

edellä ja palvelu voi olla esimerkiksi hyvinvointikokemus. Myös yhteiskunnalliseen markki-

nointiin kuuluvat suunnitelmallisuus ja arvioiminen koettiin tutuiksi toimintatavoiksi. Kolmas 

yhteiskunnallisen markkinoinnin ominaisuus, joka nähtiin omaan toimenkuvaan kuulu-

vaksi, oli asenteisiin vaikuttaminen. Asenteisiin sekä resurssien saamiseen ehkäisevään 

työhön haluttiin vaikuttaa tietoon perustuvan hyvinvointiviestinnän avulla.  

6.3 Ikääntyneiden parissa tehtävän ehkäisevän työn kehittäminen 

Ehkäisevän työn kehittämistä selvitettiin kysymyksen millaista tietoa ja tukea kaipaatte li-

sää toiminnan kehittämiseksi avulla. Tämä kysymys osoittautui jo ensimmäisessä haastat-

telussa vähän liian avoimeksi, joten tarkensin sitä kaikissa haastatteluissa koskemaan So-

siaalialan osaamiskeskus Verson toteuttamaa ehkäisevän työn seutukoordinaatiota. Tä-

män kysymyksen lisäksi haastateltavilta tuli useita hyviä ajatuksia liittyen ikääntyneiden 

parissa tehtävään ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen.  

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson toimintaan ollaan tyytyväisiä. Aktiivinen koulutustar-

jonta ja ajantasainen tieto mainittiin suurimmaksi anniksi. Tiedon merkitys ehkäisevässä 

työssä koetiin suureksi toiminnan kehittämisessä myös kunnan sisällä. Nähdään, että tar-

vitaan oikeaa ja ajantasaista tietoa, jolla voidaan vaikuttaa kunnan päättäjiin. Vastaajat 

nostivat esiin sen, että ehkäisevä työ ei saa olla mikään irrallinen palikka kunnan toimin-

nassa, vaan sen merkityksen pitää näkyä jo kunnan strategiassa.  

Ehkäisevän työn verkoston toiminta koettiin hyväksi. Sitä kautta haastateltavat kokivat 

saavansa paljon hyvää tietoa ja ideoita toimintaan kuntansa sisällä. Myös ehkäisevän työn 

verkostokoordinaattorilta saatu tuki ja apu nähtiin tarpeellisena. Myös hänen huolehtimi-

sensa aikatauluista sai kiitosta.  

Toiveena esitettiin koulutusten viemistä enemmän maakuntaan, jotta samasta kunnasta 

useampi henkilö voisi osallistua koulutukseen. Myös jatkokoulutusta ja päivityksiä kaivat-

tiin enemmän.  

Käytännön kokemuksensa perusteella haastateltavat nostivat esille kolme konkreettista 

asiaa, joiden avulla toimintaa voitaisiin kehittää. Yhteiset ruokailut lisäisivät 
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yhteisöllisyyttä, osallistumista sekä parantaisivat iäkkäiden terveyttä ravitsemuksen avulla. 

Yhteiskuljetuksia pitäisi lisätä hyödyntämällä mahdollisuuksia niihin entistä ennakkoluulot-

tomammin. Monelle iäkkäälle kynnys osallistua toimintaan nousee suureksi matkustuskus-

tannusten takia. Vaikka toiminnasta olisi vara maksaa, loppuu maksukipukynnys usein 

taksin käyttöön. Ilmaisten kokoontumispaikkojen tarjoaminen kunnan omistamissa kiinteis-

töissä oli jo todettu jo hyväksi toimintamuodoksi, jota voisi vielä lisätä.    
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7 YHTEENVETO 

7.1 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ikääntyneille suunnattua ehkäisevää työtä 

Päijät-Hämeen kunnissa. Työn tavoitteena selvitin yhteiskunnallista markkinointia ehkäi-

sevän työn toteuttamiskeinona. Työ oli laadullinen tutkimus. Aineiston hankin haastattele-

malla kuutta Päijät-Hämeen kunnan toimihenkilöitä, jonka toimenkuvaan ehkäisevä työ 

kuului.  

Tutkimustulosten mukaan säännöllinen alkoholinkäyttö on lisääntynyt sekä eläkeikäisillä 

naisilla että miehillä. 65 – 69 -vuotiaiden juomatavat muistuttavat heitä nuorempien juoma-

tapoja. Eläkeikäisten, alkoholia käyttävien naisten osuus on lisääntynyt merkittävästi yh-

den sukupolven aikana.  Rahapelaaminen on yleistä 55 – 64 -vuotiaiden naisten joukossa. 

Nämä ovat keskeisiä syitä, miksi ennaltaehkäisevään työhön painottuvia toimenpiteitä on 

tehtävä jo nyt eläkkeelle jäävän väestön keskuudessa. (Järvinen-Tassopoulos 2018; Ti-

gerstedt, Mäkelä, Vilkko & Pentala-Nikulainen 2018, 188.) 

Ikääntyvien parissa ehkäisevää työtä toteutetaan hyvin monenlaisin tavoin. Toimijoita on 

suuri määrä, kolmas sektori on merkittävä toimija. Kuntien rooli vaihteli suuresti: osassa 

haastelluista kunnista oli omaksuttu aktiivisen toimijan rooli, osassa kunnan rooli koettiin 

enemmänkin mahdollistajaksi ja koordinoijaksi. Ehkä tämä selittää Terveyden ja hyvin-

voinninlaitoksen (THL 2019c) tutkimustulosta, jonka mukaan vain joka viidennessä kun-

nassa tehdään ehkäisevää työtä ikääntyneiden parissa. Ehkäisevän työn keinoja on pal-

jon eikä niitä kaikkia välttämättä nähdä ehkäisevänä työnä tai toteuttajana nähdään kol-

mas sektori. 

Ikääntyneiden tavoittaminen koettiin merkittäväksi, mutta nähtiin haastavana. Todettiin, 

että kaikki eivät halua tulla tavoitetuiksi ja, että kaikkien tavoittaminen on utopiaa. Myös 

ikääntyneiden omaa vastuuta korostettiin. Toisaalta tehdään myös aktiivista kunnan ra-

hoittamaa työtä ikääntyneiden tavoittamiseksi. Ikääntyneet vaikuttivat olevan erilaisessa 

asemassa Päijät-Hämeen kunnissa. Tämä tosin saattaa aiheutua ainakin osittain vastaa-

jien erilaisista toimenkuvista.  

Yhteiskunnallista markkinointia ei hyödynnetä ehkäisevässä työssä Päijät-Hämeessä. Se 

oli jo terminä vieras valtaosalle vastaajista. Ainoastaan yksi haastatelluista oli käyttänyt 

yhteiskunnallista markkinointia työprojektissaan, mutta yhteiskunnallisen markkinoinnin 

rooli siinä oli melko pieni. Haastateltavat olivat kuitenkin perehtyneet yhteiskunnallisen 

markkinoinnin periaatteisiin ja löysivät siitä paljon yhteistä omien toimintatapojensa 

kanssa. Yksi syy miksi yhteiskunnallinen markkinointi oli vieras vastaajille, voi olla sen 
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uutuus Suomessa. Laajasta ja monipuolisesta hausta huolimatta siitä löytyi vain yksi tie-

teellinen tutkimus eikä se linkittynyt ehkäisevään työhön. Ehkä yhteiskunnallinen markki-

nointi on vielä tulevaisuutta.   

Uskon, että yhteiskunnallista markkinointia voitaisiin hyödyntää ehkäisevässä työssä mo-

nin eri tavoin. Yhteiskunnallisen markkinoinnin yksi tavoite on lisätä tietoisuutta ja vaikut-

taa sitä kautta asenteisiin. Kohderyhmänä voi tuolloin olla laajempi yleisö (People). Yh-

teiskunnallinen markkinointi voisi olla toimiva keino vaikuttaa yhteiskuntamme asenneil-

maston muokkaamisessa positiivisemmaksi ikääntyneitä kohtaan.  

Yhteiskunnallinen markkinointi on hyvin asiakaslähtöistä, parhaimmillaan jopa sitä, että 

asiakkaiden sijasta puhutaan osallistujista (participants). Tämä tukee vahvasti ajatusta 

osallisuuden lisäämisestä. Iäkkäiden osallistaminen voi parantaa iäkkäiden mielenter-

veyttä. Heikkinen (1998, 21 – 23) näkee, että iäkkäiden depressiivisyys kytkeytyy erään-

laiseen voimattomuuden tunteeseen, joka aiheutuu omien voimien vähenemisestä sekä 

omien vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta aiheutuvien tunteiden pohjalta. Iäkkäät 

kokevat, että eivät pysty vaikuttamaan omaan elämäänsä ja ratkaisuihinsa samassa mää-

rin kuin aikaisemmin. He pelkäävät menettävänsä tämänhetkiset vaikutusmahdollisuu-

tensa esimerkiksi sairastuttuaan tai muistiongelmien vuoksi, jolloin muut alkavat päättää 

heidän puolestaan mitä tehdä ja missä elää. Oman haurastumisen ja haavoittuvuuden li-

sääntymisen myötä ajatuksen, toiminnan ja tahdon autonomia tulee uhatuksi.  Iäkäs voi 

kokea itsensä muukalaiseksi yhteisössä arvojen, moraalin ja normien muuttuessa. Hän 

voi tuntea itsensä yksinäiseksi hengenheimolaisten puuttuessa.  

Ehkäisevän toiminnan kehittämisessä Sosiaalialan osaamiskeskus Versolla on merkittävä 

rooli uusimman tiedon jakajana. Myös verkoston tuoma vertaistuki koetaan hyvin tärke-

äksi. Verso koetaan kunnissa myös tietynlaisena motivaattorina: uusimman tiedon lisäksi 

saadaan ideoita omiin projekteihin sekä myös ryhtiä ja aikataulutusta toimintaan.  

Yksi haastateltavista esitti ajatuksen, että jonkinlainen syyllisyyden tunne estää ikäänty-

neitä hakeutumasta palveluiden piiriin. Hän liitti sen kokemukseen arvottomuudesta. 

Asenneilmasto vaikuttaa ikääntyvien arkielämään ja toimintamahdollisuuksiin. Iäkkäitä 

päijäthämäläisiä haastateltaessa yli 80 prosenttia heistä koki, että iäkkäitä ihmisiä ei ar-

vosteta tarpeeksi Suomessa. Määrä on hieman kasvanut kymmenessä vuodessa verrat-

tuna vuoteen 2002, jolloin tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran (Haapola, Karisto & Fogel-

holm 2013, 38 – 39.) 

Kurki (2007,14 – 16) nostaa vanhustyön ongelmaksi sen, että vanhusten vapaa-ajan ”tu-

kemiseksi” tuotetaan valmiita ohjelmia ja järjestetään monenmoista ohjattua puuhastelua. 

Monet ylhäältä- ja ulkoapäin suunnitellut projektit epäonnistuvat. Hän näkee tärkeäksi, 
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että ikäihmisiä tuetaan luovuuteen ja osallistumiseen. Keinoksi hän esittää sosiokulttuuri-

sen innostamisen käytäntöjä, jotka motivoivat ja herkistävät osallistumista sillä tavoin, että 

ikäihmiset kykenevät mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan oman itsensä ja yhtei-

sönsä kehittämiseen.  

Työni keskeisin sanoma on, että ikääntyneet tulisi nähdä aktiivisina toimijoina, joilla pitää 

olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Ennaltaehkäisevä työ 

on parhaimmillaan mahdollisuuksien luomista. Luomalla mahdollisuuksia mielekkääseen 

tekemiseen voidaan ehkäistä vakavien ongelmien, kuten päihderiippuvuus ja mielenter-

veysongelmat, kehittyminen. Ikääntyneiden tulee saada kokea itsensä tarpeellisiksi yhteis-

kunnassamme. Uskon, että kokemus tarpeellisuudesta vaikuttaa positiivisesti myös mie-

lenterveyteen. Hyvä mielenterveys on tärkeää, koska se vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista toimintakykyä. Se auttaa ikääntyviä elämään aktiivista, laadukasta ja tervettä 

elämää. Terve ja laadukas elämä puolestaan vähentää myös vanhuusiän mielenterveys-

ongelmia ja muistihäiriöitä sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. (THL 2014.) 

Haastatteluissa sekä ehkäisevästä työstä käymissäni keskusteluissa nousi esiin niin sano-

tut juurisyyt: näkyvän toiminnan, esimerkiksi päihteiden käytön, sijasta pyritään löytämään 

syyt sen takana kuten yksinäisyys tai mielekkään tekemisen puute. Yksinäisyys on tutki-

muksissa todettu keskeiseksi syyksi nauttia alkoholia (Haarni & Hautamäki 2008, 37). 

Haastateltavat kokivat yksinäisyyden olevan monen ongelman takana, niin sanottuna juu-

risyynä. Ratkaisuna siihen esitettiin sekä osallisuutta että yhteisöllisyyttä.  

Tämän työn toteuttaminen on lisännyt tietouttani ja ymmärrystäni niin ehkäisevän työn il-

miöistä, ikääntyneiden parissa toteutettavasta työstä kuin heidän tavoittamishaasteistaan. 

Haastatteluihin valitut kunnat muodistivat hyvän kokonaisuuden laajan ja monipuolisen 

näkemyksen saamiseksi. Haastatteluissa kävimme mielenkiintoista keskustelua myös var-

sinaisten tutkimuskysymysten ulkopuolelta, mikä avarsi ajattelumaailmaani. Haastattelut 

antoivat hyvää kuvaa tulevan sosionomin toimikentästä ja sen haasteista. Haastatteluissa 

oli antoisaa myös niiden keskusteleva luonne. Haastatteluja leimasi rento ja luottamuksel-

linen ilmapiiri. Minulle jäi tunne, että haastateltavat uskalsivat rehellisesti kertoa myös työn 

ikävistä puolista ja isoista haasteista. 

Tämä työn tekeminen sai minut pohtimaan ikääntymistä ja erityisesti ikääntyneiden päih-

deongelmia ja niiden hoitamista laajemmin. Ikääntyminen ei ole yksittäinen, erillinen elä-

mänvaihe, vaan siihen vaikuttaa koko siihen asti eletty elämä. Perusteita hyvälle ja onnel-

liselle vanhuudelle rakennetaan koko ihmisen eliniän.  
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7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen suorittaminen hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla on tieteelli-

sen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden ja luotettavuuden sekä tulosten uskottavuu-

den edellytys. Olen noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä perehtymällä Lahden ammat-

tikorkeakoulun opinnäytetyöohjeeseen ja noudattamalla sen ohjeita. Olen osallistunut kou-

lun järjestämiin opinnäytetyön tekemiseen liittyviin opintojaksoihin ennen opinnäytetyön 

aloittamista. Olen osallistunut myös ohjauskeskusteluihin pienryhmässä. Opinnäytetyön 

tekemisessä olen noudattanut rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta niin tutki-

mustyössä kuin tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä niiden arvioimisessa. Käyt-

tämäni tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät täyttävät tieteellisen tutkimuksen 

kriteerit ja ovat eettisesti kestäviä. Olen käyttänyt monipuolisesti eri lähteitä sekä hakenut 

tietoa eri hakukanavia käyttäen. Koska en löytänyt tutkimustietoa yhteiskunnallisesta 

markkinoinnista, hain apua Lahden ammattikorkeakoulun informaatikolta. Olen tehnyt 

kaikki lähdeviittaukset asianmukaisesti, jolloin annoin tekijöille heidän saavutuksilleen kuu-

luvan arvon. Tutkimuksen olen suunnitellut, toteuttanut ja raportoinut riittävän yksityiskoh-

taisesti ja tieteelliselle tiedolle esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Ennen tutkimuksen 

aloittamisista olen selvittänyt tutkimuslupien tarpeellisuuden. (TENK 2002.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2013, 131) ovat todenneet yleistäen, että ihmisoikeudet muodostavat 

ihmisiin kohdistuvan eettisen perustan. Tutkittavien suojaan kuuluu se, että tutkija selvit-

tää heille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät sekä mahdolliset riskit. Tuon olen tehnyt ja 

kuvannut sitä jo aiemmin tässä työssä. 

Työn tavoite oli selvittää ehkäisevää työtä strategisella, ei niinkään käytännön, tasolla. 

Sen takia tutkimuslupien hankkiminen nähtiin tarpeettomaksi. Tämän varmistin sekä oh-

jaavalta opettajalta, työn toimeksiantajalta, että haastateltavilta. 

Olen selostanut työssäni tutkimuksen kaikki vaiheet tarkasti. Olen selostanut aineiston 

tuottamisen olosuhteet selvästi, kertonut haastatteluihin käytetystä ajasta sekä kertonut 

haastattelukysymykseen liittyvästä epäselvyydestä ja sen ratkaisusta sekä arvioinut haas-

tatteluja ja omaa toimintaani niissä. Olen perustellut aineistosta tekemäni tulkinnat käyttä-

mällä suoria lainauksia haastatteluista. Nämä seikat kohentavat tutkimuksen luotetta-

vuutta. (Hirsjärvi ym. 2009, 232 – 233.) 

Opinnäytetyön tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko Päijät-Hämettä, koska aineisto 

kattaa vain osan Päijät-Hämeen kunnista. Haastattelut antavat kuitenkin hyvän kuvan 

ikääntyneiden parissa tehtävästä ehkäisevästä työstä, sen haasteista ja mahdollisuuk-

sista.  
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Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida käsitteiden reliaabelius ja validius avulla. Tut-

kimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta. Validius eli pätevyys tarkoit-

taa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä mitä on tarkoituskin mitata 

(Hirsjärvi ym. 2009, 232 – 233.) Kasvokkain toteutetuissa kiireettömissä haastatteluissa 

pystyin tekemään tarkentavia kysymyksiä ja myös haastateltavat pystyivät varmistamaan 

mitä kysymyksellä hain. Näin pystyin varmistamaan, että haastatteluissa sain vastaukset 

tutkimuskysymyksiini. Jäin kuitenkin pohtimaan syytä sille, että ennaltaehkäisevän työn 

keinot nousivat niin voimakkaasti esiin haastatteluissa. Tämä saattoi aiheutua siitä, että jo 

haastattelupyynnössä (liite 1) mainitsin ennaltaehkäisevän työn. Haastatteluissa en ehkä 

tehnyt riittävän selkeää eroa ennaltaehkäisevän ja ehkäisevän työn välille, vaikka haastat-

telukysymykset koskivat nimenomaan ehkäisevää työtä. Toisaalta haastateltavat nostivat 

esiin sen, että vastuu ehkäisevän työn korjaavista toimenpiteistä on maakunnallinen, kun-

tien roolin painottuessa ennaltaehkäisevään työhön. Niinpä oli tavallaan luonteva, että 

kuntatoimijat nostivat esiin nimenomaan ennaltaehkäiseviä keinoja. En koe, että minulla 

olisi ollut vahva ennakko-oletus tutkimustuloksesta, joka olisi heikentänyt tutkimuksen luo-

tettavuutta (Metsämuuronen 2008, 47).  

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

Haastatteluissa nousi esiin kolmannen sektorin toimijoiden merkittävyys ehkäisevän työn 

toteuttajina. Onko kolmannen sektorin työ kuitenkin enemmänkin ennaltaehkäisevää kuin 

ehkäisevää työtä? Jäävätkö ikääntyneiden ongelmat piiloon, jos järjestöt panostavat vain 

aktiivisiin ikääntyneisiin? Järjestöjen lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia seurakuntien toteut-

tamaa ehkäisevää työtä ikääntyneiden parissa.   

Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa on paljon yhtymäkohtia ehkäisevään työhön. Yhteis-

kunnallisen markkinoinnin hyödyntämistä voisi tutkia myöhemmin, jos ja kun sitä koskevia 

tutkimuksia tehdään.  

Ikääntyneille tehtävä maksuton terveystarkastus voisi olla keino, jonka avulla päästäisiin 

käsiksi ongelmiin niiden aikaisessa vaiheessa. Neljän tuulen hankkeessa tehtyjä seulonta-

kysymyksiä olisi luonteva esittää koko ikäluokkaa koskevassa terveystarkastuksessa (Hei-

nonen 2019). Terveystarkastuksen toteuttamismahdollisuuksia ja etenkin sen hyötyjä 

ikääntyneille voisia tutkia osallistamalla ikääntyneet tutkimukseen. He voisivat esittää toi-

veitaan ja tarpeitaan terveystarkastuksen sisällöstä ja sen toteuttamisesta.  
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LIITEET 

Liite 1. Sähköpostiviesti haastateltaville (ensimmäinen yhteydenotto) 

     Kesäkuu 2019 

Hei, 

Teen opinnäytetyöni Lahden ammattikorkeakoulussa tämän kevään ja kesän aikana. 

Työni linkittyy osaksi Verson ehkäisevää seudullista työtä, jota johtaa Susanna Leimio.  

Opinnäytetyön työnimi on ”Ikääntyneiden tavoittaminen ehkäisevässä työssä yhteiskun-

nallisen markkinoinnin keinoin”. Ikääntyneet ovat kasvava ja heterogeeninen joukko, jonka 

palvelutarpeet tulevat lisääntymään lähivuosina. On tärkeää toimia ennaltaehkäisevästi, 

jotta ikääntyneet eivät tarvitsisi tulevaisuudessa niin paljoa raskaita ja kalliita palveluita. 

Haaste on ainakin osittain tiedostettu ja monenlaisia palveluita ja tietoa on kehitetty ikään-

tyneille. Työni tulokulma on ehkäisevän työn ilmiöt, niiden esiintyminen ja erityispiirteet 

ikääntyneillä. THL:n tutkimuksen mukaan aktiivista ehkäisevää päihdetyötä ikääntyneiden 

parissa tehdään vain joka viidennessä kunnassa. Kuinka ehkäisevän työn palvelut ja tieto 

sitten tavoittavaa ikääntyneet? Tavoittamiskeinoksi nostan yhteiskunnallisen markkinoin-

nin, joka on viime aikoina yleistynyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä kes-

kusteluissa.  

Työni tarkoitus on vaikuttaa asenteisiin ikääntyneitä kohtaan lisäämällä tietoutta heidän 

tavoitettavuudestaan ehkäisevän työn kohderyhmänä. 

Opinnäytetyöni konkreettisempi tavoite on selvittää yhteiskunnallista markkinointia kei-

nona toteuttaa vaikuttavaa ehkäisevää työtä ikääntyneen väestön keskuudessa.  

Tähän haetaan vastauksia kahden tutkimuskysymyksen avulla:   

1) Miten ehkäisevän työn matalan kynnyksen palvelut ja tieto tavoittavat ikääntyneet 

Päijät-Hämeessä? 

2) Millaisia yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoja hyödynnetään ikääntyneiden ta-

voittamisessa? 

Haluan saada työssäni kuntatoimijoiden ääntä kuuluviin tästä ajankohtaisesta ja tärkeästä 

aiheesta. Sitä varten haluaisin haastatella myös sinua. Tavoitteeni on haastatella muuta-

man Päijät-Hämeen kunnan toimihenkilöä, jonka vastuulle ehkäisevä työ kuuluu, kesän 

(eli heinä-elokuun) aikana ja saada opinnäytetyöni valmiiksi viimeistään syyskuun aikana. 
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Haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina ja ne nauhoitetaan analysointia varten. 

Haastattelujen aineistoa käytetään vain tähän työhön. Työn valmistumisen jälkeen kaikki 

haastattelumateriaali tullaan hävittämään.  
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Liite 2. Haastattelukysymykset  

 

 

1) Millaista ehkäisevää työtä ikääntyneiden parissa kunnassanne tehdään? Kuinka 
tärkeäksi kohderyhmäksi heidät koetaan kunnassanne? 

 

 

2) Kuinka tavoitatte kuntanne ikääntyneet? Mitä toimenpiteitä ja keinoja käytätte?  

 

 
3) Kuinka tuttu yhteiskunnallinen markkinointi käsitteenä on sinulle? Hyödynnetäänkö 

kunnassanne yhteiskunnallista markkinointia jollain tavoin? 

 

 
4) Millaista tietoa ja tukea kaipaatte lisää toiminnan kehittämiseksi?         

 

 

Yhteiskunnallinen markkinointi    

 

Käsite yhteiskunnallinen markkinointi on viime aikoina yleistynyt terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen liittyvissä keskusteluissa.  

Yhteiskunnallinen markkinointi on lähestymistapa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyri-

tään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä. Siitä käytetään myös nimeä 

sosiaalinen markkinointi (social marketing). Yhteiskunnallisen markkinoinnin lähestymista-

valla pyritään vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä, mikä onkin yksi keskeinen yhteiskunnalli-

sen markkinoinnin ominaisuus. Tavoitteena ei ole vain tietoisuuden lisääminen tai asentei-

siin vaikuttaminen, vaan nimenomaan pysyvä käyttäytymisen muutos. Yhteiskunnallisessa 

markkinoinnissa käytetään monia samoja tekniikoita kuin kaupallisessa markkinoinnissa, 

mutta erona on se, että kun kaupallinen markkinointi hyödyttää asiakasta, yritystä ja sen 

osakkaita, yhteiskunnallinen markkinointi hyödyttää yhteiskuntaa ja yksilöä yleisesti. (Tu-

kia, Wilskman & Lähteenmäki 2012; Peltonen 2018.) 

                    

  


