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1

Johdanto

Jokainen meistä ikääntyy ja iän myötä erilaisten palveluiden ja tukitoimien tarpeet
muuttuvat. Ennusteiden mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 jo puolitoista miljoonaa ikäihmistä. Jotta ihmisille voidaan taata mahdollisimman kokonaisvaltaista hyvinvointia, on erittäin tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin asioihin ja turvata näin arvokas ja turvallinen vanhuusikä kaikille. (Vanhustyön keskusliitto
2019.)

Tällä laadullisella opinnäytetyöllämme keräämme eri sektoreiden ammattilaisilta
näkemyksiä ja kokemuksia ikämiehiin kohdistuvasta etsivästä vanhustyöstä Pohjois-Karjalassa. Teemahaastattelun avulla kokoamme myös hyväksi havaittuja
työmenetelmiä ja keinoja sekä mahdollisia etsivää vanhustyötä estäviä asioita.
Opinnäytetyöllä tuotamme lisäksi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Ikaros-hankkeelle tietoa heidän roolistaan yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.

Opinnäytetyömme toimeksiantaja on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Opinnäytetyömme taustalla on vuonna 2017 aloitettu Ikaros -hanke, jonka kohderyhmä on ikääntyneet miehet. Haluamme opinnäytetyössämme tutkia, onko
ikääntyneiden miesten parissa tehtävässä työssä erityisyyksiä, joita tulisi ottaa
huomioon kohderyhmän tavoittamisessa.

Selvitämme aluksi opinnäytetyön teoriaperustaa ja käyttämiämme menetelmävalintoja sekä kerromme aiheeseen liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista. Opinnäytetyön tehtävän kuvauksessa kuvailemme työn tarkoitusta ja tavoitteita, esittelemme toimeksiantajan ja Ikaros -hankkeen. Toteutusosiossa esitämme
työmme tekemisen vaiheet ja saadut tulokset. Lopuksi esittelemme johtopäätökset ja pohdimme johtopäätöksistä heränneitä ajatuksia.
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2

Etsivä vanhustyö

2.1

Lainsäädäntö

Vanhuspalveluita, kuten etsivää vanhustyötä määritellään ja ohjataan useilla laeilla ja suosituksilla (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a). Laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisestä määrää (4 §), että kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Edellä mainittujen päämäärien toteutumiseksi kuntien
tulee myös tehdä yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi ikääntyneitä edustavien järjestöjen kanssa. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 980/2012.)

Kuntalain 22§ määrittelee, että kuntalaisilla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta voidaan edistää muun muassa valitsemalla palveluiden käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin sekä suunnittelemalla ja kehittämällä palveluita yhdessä
palveluiden käyttäjien kanssa. (Kuntalaki 410/2015.)

Kuntalain 27§:ssä määritellään, että kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä, jotta ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet taataan. Vanhusneuvostolle tulee antaa
mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toimintojen suunnitteluun, pohjustukseen
ja tarkkailuun. Vanhusneuvostoa tulee kuulla, jos toimilla on vaikutusta ikääntyneiden hyvinvointiin, terveyteen, asumiseen, osallisuuteen, elinympäristöön, liikkumiseen, arjen toimista selviytymiseen tai heidän tarvitsemiinsa palveluihin.
(Kuntalaki 410/2015.)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisestä (980/2012) mukaan kuntien on laadittava suun-
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nitelma toimenpiteistään iäkkäiden henkilöiden terveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi 5 §:n mukaan, sekä myös iäkkäiden omaishoidon ja palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä. Laaditusta
suunnitelmasta on käytävä ilmi toimenpiteet, joilla turvataan ikääntyneille tarjottavien palvelujen määrä ja laadun kehittäminen. Kunnan tulee myös määritellä,
miten se toteuttaa yhteistyötä 4 §:ssä mainittujen tahojen kanssa. Palveluiden
laadun ja riittävyyden arvioimiseen tulee kunnan 6§:n mukaan koota palautetta
palveluiden käyttäjiltä, heidän omaisiltaan sekä läheisiltä ja kunnan työntekijöiltä.
11§:n mukaan vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan suunnitellessa toimia ikääntyneiden tukemiseksi sekä arvioitaessa palveluiden riittävyyttä ja laatua. (Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 980/2012.)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisestä 12 §:ssä mainitaan, että kunnan on järjestettävä ikääntyneelle väestölle suunnattuja hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn
ja itsenäisen elämän kannalta edistäviä neuvontapalveluita. Lisäksi näiden palvelumuotojen lisäksi tulisi järjestää terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä niille ikääntyneille, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen on tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella arvioitu liittyvän riskitekijöitä.
Nämä riskitekijät saattavat lisätä palveluntarvetta. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 980/2012.)

2.2

Etsivä työ käytännössä

Etsivän työn keskipisteenä on aina ihminen, ei työntekijä. Työtä tehdään syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden ihmisten parissa eli heidän kanssaan,
jotka eivät ole palvelujen piirissä. Työssä jalkaudutaan sinne, missä tavoiteltavat
ihmiset liikkuvat. Tarkoituksena on viedä ihmisille palveluita, jotka heille kuuluvat.
Ideana ei ole kuitenkaan tarjota ihmiselle valmista niin sanottua pakettiratkaisua,
vaan palveluista pyritään tarjoamaan ihmisen elämäntilanteeseen sopivimpia palveluita. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 22–23.)
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Jalkautuminen tarkoittaa sitä, että mennään ihmisten pariin ja asetutaan tarjolle
valmiina antamaan tukea. Henkilön itsemääräämisoikeutta tulee kuitenkin aina
kunnioittaa ja joskus se tarkoittaa henkilön kieltäytymistä palveluista. (KaartinenKoutaniemi 2012, 21–23.) Työntekijän ei pidä pyrkiä muuttamaan ihmisen elämää tai sen kulkua väkisin, vaikka hänen omansa, taustaorganisaationsa tai yhteiskunnan mielipide eroaisi henkilön mielipiteestä koskien hyvää elämää. Työn
tekeminen ja kohtaaminen tulisi perustua loppuun saakka kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, persoonan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioitukseen. (Mikkonen, Kauppinen, Huovinen & Aalto 2010, 17–18.)

Etsivällä työllä pyritään vähentämään haittoja ja tukemaan yksilön mahdollisuuksia löytää itsestään motivaatiota ja voimavaroja muuttaakseen elämäänsä kohti
itse hyvänä pitämäänsä suuntaa. Työn luonteeseen kuuluu yksilön oikeus määrittää asiakkuuden syvyys- ja etenemisvauhti, jolloin työstä karsitaan ehdollistamisen piirre. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 22–23.)

Käytännössä etsivä työn tarkoitus ei usein ole suoraan tarjota niitä palveluita, joita
kohteena olevat tarvitsisivat tai joista olisi heille hyötyä, vaan työ toimii ennemminkin niiden välittäjänä kohteen ja palveluiden kesken. Kun yksilö määrittelee
itse avuntarpeensa, häntä kuullaan ja neuvotaan eteenpäin. Työntekijä antaa tietoa monista asioista. Keskustelusta saadulla tiedolla työntekijä tarjoaa kohteelle
sellaisia palveluita tai apua, joista kokee olevan hyötyä kohteelle. Tiedon saavutettavuuden edistämiseksi tietoa palveluista selvennetään paremmin ymmärrettäväksi ja asiakkaiden kielelle. Jo tiedon tarjoaminen vie eteenpäin yksilöä hänen
omassa prosessissaan. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 84.)

Jotta työntekijä voisi tarjota yksilölle oikeanlaisia palveluja, hänen tulee olla ajantasaisesti perillä palvelujärjestelmän eri palvelumuodoista- ja tuottajista sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. Saadakseen yleiskuvan tarjolla
olevista palveluista työntekijän tulisi perehtyä eri organisaatioihin ja laitoksiin, ja
näin ylläpitää tietonsa ajan tasalla. (Erdal, Skalleberg, & Otterstad 2003, Mikkonen ym. 2010 mukaan, 62–63.)
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2.3

Palveluiden tuottajat

Kunnilla on velvollisuus järjestää iäkkäille henkilöille laadukkaita, oikea-aikaisia
ja riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Kuntien on
hoidettava laeissa säädetyt ja määritellyt tehtävät itse, yhteistoiminnassa muiden
kuntien, kuntayhtymien kanssa tai hankittava ne muilta palveluntuottajilta. (Kuntalaki 410/2015, 7§–8§). Muilla palveluntuottajilla tarkoitetaan yksityisiä palveluntuottajia ja kolmatta sektoria.

Kolmannen sektorin toimijoita ovat järjestöt, yhdistykset, säätiöt ja osuuskunnat,
joiden toiminta perustuu voittoa tavoittelemattomaan- ja vapaaehtoistoimintaan.
Kolmas sektori tukee ja täydentää yhteiskunnallista palvelujen tarjontaa mutta se
ei tuota lakisääteisiä palveluja. (Hellstén 2015, 4.)

Yhteiskunnallisesti ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia pyritään turvaamaan julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla, joissa keskitytään asiakaslähtöisten
ratkaisujen tarjoamiseen. Ikääntyville kohdistetaan arkea helpottavia edullisia tai
ilmaisia palveluita, kuten esimerkiksi kuljetussetelit. Moniin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin tarjotaan edullisempi hinnoittelu. Ikärasismia pyritään poistamaan
asenteisiin vaikuttamalla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b.)

2.4

Julkinen sektori Pohjois-Karjalassa

Siun sote on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, joka
organisoi yhdenvertaisesti jäsenkuntiensa väestölle eri lakien velvoittamia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita (Siun sote 2019). Siun soten kohdennettuja
palveluita ikääntyneille ovat muun muassa monet asumiseen liittyvät palvelut,
hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut, kotona asumista tukevat palvelut, erilaiset
asumisvaihtoehdot, sosiaalityö, sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut ja
kuntoutus. (Joensuun kaupunki 2019.)
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Siun soten alueella toimii seniorineuvonta Ankkuri, josta saa tietoa ikäihmisten
palveluista ja taloudellisista etuuksista. Kotona asumisen tueksi on mahdollista
saada hoiva- ja hoitopalveluiden lisäksi kodinhoidollista apua, kuten ateria-, siivous-, kauppa-, kylvetys-, asiointi-, saattaja- ja lumensiirtopalveluita. Palvelut voivat olla järjestöjen, Siun soten itse järjestämiä tai ostopalveluja. Ankkuriin voi ottaa yhteyttä ikäihminen itse, läheinen tai ammattihenkilö, jos kotona asumiseen
tarvitaan tukipalveluita tai huoli pärjäämisestä on herännyt. Ankkurin kautta voidaan varata tapaaminen oman kunnan palveluohjaajalle, joiden työtehtäviin kuuluvat palvelutarpeen kartoitukset, kotihoidon tuki-, hoiva- ja hoitopalveluiden
myöntämisestä päättäminen sekä palveluohjaus. (Siun sote 2018a.)

Joensuussa toimii Siun soten Ikäneuvola, joka on kohdennettu yli 65-vuotiaille
kotona asuville ikäihmisille. Palvelu on tarkoitettu ennalta ehkäiseväksi tueksi
niille, joilla ei ole säännöllistä palvelun tarvetta. Toiminnalla pyritään edistämään
terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisemään sairauksia ja
tapaturmia. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu ongelmien tunnistamista sekä varhaisen tuen tarjoamista niihin, kuin myös terveellisten elintapojen edistämistä antavia neuvoja. (Siun sote 2018b.)

2.5

Kolmas sektori

Järjestöt pyrkivät edistämään kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa, myös niiden, joiden asema on heikompi johtuen esimerkiksi sairaudesta tai taloudellisesta tilanteesta. Sosiaali- ja terveysjärjestöt
ovat usein niiden ihmisten tukena, jotka ovat pudonneet tai ovat vaarassa pudota
palvelujärjestelmän ulkopuolelle. (Ahokas & Rouvinen-Wilenius 2017, 42–44).

Suomessa arvioidaan olevan noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan
yhdistystä (Peltosalmi 2018, 28). Yhdistystoiminnalla on ollut suuri vaikutus Suomessa yhteiskunnan kehittämisessä ja yhteisen hyvinvoinnin rakentamisessa.
Monet nykyisen julkisen sektorin palveluista ovat alun perin lähtöisin järjestöjen
ideoista ja kokeiluista, ja yhteiskunnan kehittäminen on edelleen niiden tavoite.
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Järjestölähtöinen auttamistyö kuuluu osaksi kansalaisyhteiskuntaa, jossa yhdistyy vapaaehtoisten toimijoiden osallisuus ja palkattujen ammattilaisten työpanos.
Tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittana ei käytetä taloudellista tulosta, vaan vaikutuksia yhteiskunnallisella ja yksilötasolla. (Aalto-Matturi 2017, 11–12).

Kolmannen sektorin, johon järjestötyökin kuuluu, toiminnalle on ominaista, että
sen toiminta on voittoa tavoittelematonta ja yleishyödyllistä. Kolmas sektori tuottaa erilaisia palveluja, jotka täydentävät julkisten ja yksityisten palveluntuotantoa.
Järjestötyö on toimintamuodoltaan itsenäisempää ja joustavampaa kuin esimerkiksi julkisen palvelujärjestelmän. (Anttila, Ruuskanen ja Selander 2013, 9.)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustamisen taustalla on usein havaittu yhteiskunnallinen tarve, tehtävä tai tavoite, jonka seurauksena ihmiset ovat alkaneet toimia
yhdessä (Litmanen, Ruuskanen & Selander 2018, 174). Järjestöjen taustalla voi
olla jonkin erityisryhmän, omien jäsenten tai laajemman väestön psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen. (Järjestöbarometri
2007, Särkelä 2013, 7 mukaan). Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintamuotoja voivat olla muun muassa vertais- ja ystävätoiminta, harrastus- ja virkistystoiminta sekä neuvonta (SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2018, 198). Järjestöt
toimivat usein myös työllistäjinä osatyökykyisille tai vaikeasti työllistyville. Perinteisen palkkaamissopimusten lisäksi järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia työllistymiseen niin työkokeiluiden, palkkatukityöllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan
ja oppisopimuksien kautta. (SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2018, 204.)
Vapaaehtoistoiminta on merkittävä osa järjestöjen toimintaa. Valtakunnallisesti
sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan piirissä on noin puoli miljoona vapaaehtoistoimijaa. (SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2018, 206.)

Kunnallisen ja järjestötyön yhteiset tavoitteet etsivässä vanhustyössä ovat samanlaiset, kohderyhmän tavoittaminen, kohtaaminen, palvelujen tuottaminen ja
näiden asioiden kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen. Vaikka tavoitteet siis tähtäävätkin samaan, käytännössä tahojen töiden sisällöt ja toimintamuodot voivat poiketa toisistaan monella eri tavalla. Kunnallinen työ on omalla
laillaan raameihin sidottua ja lain määrittelemää, kun taas järjestötyö on enemmän joustavaa ja muunneltavissa olevaa. Järjestötyössä osallisuudella on tärkeä
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rooli ja sen avulla kyseinen sosiaali- ja terveystyössä tunnustettu arvo ja tavoite
mahdollistaa kansalaisten vaikuttamisen mahdollistumisen ja ehkäisee syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä. (Holopainen 2011, 15–19.)

2.6

Seurakunta ja diakoniatyö

Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat järjestävät kaikenikäisille monipuolista ohjelmaa ja toimintoja perinteisten jumalanpalvelusten lisäksi. Toimintamuotoja ovat ryhmätoiminnot, retket, tapahtumat, vapaaehtoistyö, diakonia ja harrastuskerhot. Ikääntyneille seurakunnat järjestävät muun muassa ryhmätoimintoja ja
retkiä. (Kirkkohallitus 2019a.)

Diakoniatyöllä tarkoitetaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamista ja tukemista, oikeidenmukaisuuden
ja rauhan edistämistä, välittävien yhteisöjen rakentamista sekä luomakunnan
suojelemista. Diakoniatyöllä halutaan edesauttaa ihmisten toimijuutta, jossa yksilön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elämänkulkuun, elinympäristöön ja yhteisiin asioihin pyritään vahvistamaan. Diakoniatyöhön kuuluu olennaisesti yksilön ihmisarvon puolustaminen ja ihmisoikeuksien toteutumisen
edistäminen. Työssä otetaan huomioon myös yhteiskunnalliset epäkohdat, ja niihin pyritään toiminnalla puuttumaan. Diakoniatyön lähtökohtina on myös pyyteettömyys, jossa kirkko kunnioittaa yksilöiden oikeutta uskontoon, mielipiteeseen ja
kulttuuriin. Jokainen avunhakija otetaan vastaan, jolloin esimerkiksi kirkkoon kuulumattomia ei suljeta pois avun piiristä. (Kirkkohallitus 2019b.)
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3

Ikääntyminen

3.1

Väestön ikääntymisestä

Ikää voidaan mitata numeroilla mutta se, milloin kukakin meistä ikääntyy, on yksilöllistä. Aikuisuudesta ikäihmiseksi siirtymä voi toiselle tapahtua paljon aikaisemmin kuin jollekin toiselle. Ikäihmiselle ajatellaan useasti eläkeikäistä tai lähelle sitä ikää elänyttä henkilöä. (Julkunen 2008, 15–17.) Useinkaan virallista
vanhuuseläkeikää ei koeta mitenkään rajana sille, että juuri siitä alkaisi vanhuus
(Mäkitalo 2016, 15). Ikäihmisestä saatetaan käyttää nimitystä vanhus, se on sanana kuitenkin ehkä enemmän yksilöivä ja sen muoto saattaa jopa loukata henkilöä, joka ei tunne itseään vanhaksi. Ikääntymisen kuva koetaan nykyään nuorekkaampana kuin ennen. Vaikka vanhus sanan käyttämiselle ei olekaan
olemassa tiettyä ikämääritelmää tai estettä, niin kuitenkin seniori tai ikäihminen
ovat sanoina ja käsitteinä laajempia ja sitä kautta myös helpommin lähestyttävissä olevia. (Julkunen 2008, 15–17.) Suomessa Kelan vanhuuseläkettä aletaan
maksamaan 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Vuoden 1965 jälkeen syntyneiden
vanhuuseläkkeen ikäraja taas on sidottu työeläkelakien mukaiseen eläkeikään,
eli vanhuuseläkkeen alkamisikä sidotaan elinajan odotteeseen. (Kela 2018.)

Tilastokeskuksen (2019) taulukon mukaan Suomessa samanaikaisesti väestö
ikääntyy ja syntyneiden määrä vähenee (Kuvio 1). Tästä yhtälöstä seuraa väestöllisen huoltosuhteen heikentymistä. Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan
sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä, eli lapsia ja eläkeikäisiä on sataa työllistä kohti. (Tilastokeskus 2015.) Kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen ja ylläpitäminen jäävät tulevaisuudessa yhä pienemmille ikäluokille.
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Kuvio 1. Väestö ikäluokittain, Tilastokeskus 2019.

Vuonna 2015 laaditun väestöennusteen (kuvio 2) mukaan isoimpia haasteita
Pohjois-Karjalassa tulee olemaan työikäisen väestön väheneminen ja vanhusväestön määrän kasvaminen. Työikäisten määrän arvioidaan laskevan 18,2%, ja yli
65-vuotiaiden osuus tulisi kasvamaan 47,5%. (Pohjois-Karjalan ennakointiportaali 2015.)

Kuvio 2. Väestön ikärakenne Pohjois-Karjala 2025 (Tilastokeskus 2015, PohjoisKarjalan ennakointiportaali 2015 mukaan).
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3.2

Ikääntymisen tuomat erityistarpeet

Niemelän (2007) mukaan ikävuosia 65–74 saakka voidaan pitää siirtymäaikana
keski-ikäisyydestä vanhuuteen. Tälle ajalle tyypillistä on, että esimerkiksi saman
ikäluokan sisällä fyysinen toimintakyky vaihtelee yksilöiden välillä. Vanhuuseläkkeen koittaessa yksilöiden erot voivat olla huomattavia. Ikäännyttäessä ja vanhuuden koittaessa erityisesti terveydentila on ratkaiseva tekijä, johon objektiivisen tilan lisäksi vaikuttaa suuresti koettu terveydentila. Itsenäisesti arjen toimista
selviytyminen ja psykososiaalinen toimintakyky ovat tärkeitä terveydentilan mittareita. (Niemelä 2007, 169.)

Ikääntyminen eli vanheneminen usein tuo mukanaan eri toimintakykyjen heikkenemisiä. Toimintakyvyn eri osa-alueet, esimerkiksi fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen vaikuttavat toisiinsa, sillä yhden heiketessä muutos heijastuu myös muihin.
(Räsänen 2018, 20–23.) Päivittäisistä arjen toimista selviytyminen on yksi keskeinen tekijä ikäihmisten elämänlaadulle. Yksin asumisen suurimmaksi haasteeksi erityisesti haja-asutusalueilla voi muodostua avun saavutettavuus, välimatkat ovat pitkiä ja palvelut usein kaukana. Helposti saavutettavat apu- ja kaikki
muutkin lähelle tuotavat palvelut olisivat erittäin tärkeitä vanhuksille, erityisesti
syrjäseuduilla ja muutoin pitkien välimatkojen päässä asuville. Liikkumisen ongelmat ja lähipalvelujen puute voivat johtaa siihen, että ikäihmisten on muutettava
palvelukeskuksiin, vaikka mieli tekisi asua omassa kodissa loppuelämän ajan.
Ikääntymisen mukana saattaa seurata myös yksinäisyyttä. Yksinäisyyden muodostumista voivat edistää erilaiset elämäntilanteen muutokset, leskeksi jääminen
tai puolison joutuminen laitoshoitoon, terveyden heikentymisestä johtuva liikkumisen ja aiempien aktiviteettien poistuminen ja sosiaalisten verkostojen puuttuminen tai tavoittamattomuus, esimerkiksi lasten asuessa kaukana. (Jaako 2013.)

Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä edistää hyväksi koettu mielenterveys. Mielekkääksi koettu elämä ja terveys madaltaa riskiä sairastua niin mielenterveysongelmiin kuin muistisairauksiin, mikä myös vähentää niiden hoitoon
suuntautuvia kuluja. Ikääntyessä mielenterveyttä edistävät positiivinen elämänasenne, sopeutuminen muutoksiin ja niiden hyväksyntä sekä uuden opettelun
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halukkuuden säilyminen. Useille ikääntyneille hyvät perhesuhteet ja muut mielekkäät sosiaaliset suhteet tuovat tukea mielenterveyteen. Ikääntyneiden mielenterveyden parantamiseen keskittyviä toimia ovat esimerkiksi terveellisten elämäntapojen edistäminen, fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan mahdollistaminen, sekä
myönteisten ihmissuhteiden ja yhteisöllisen osallisuuden tunteen vahvistaminen.
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b.)

Ojala ja Pietilä (2013) esittävät, että vanhuuden tutkimuksessa ei aina huomioida
sukupuolen merkitystä vanhenemisen prosessissa, sillä vanhuuden edetessä yksilöt usein aletaan nähdä sukupuolettomina, joita määritellään lähinnä iän kautta.
Nainen on vinoutuneesti edustanut sukupuoletonta vanhenemista, sillä aikaisemmin naisten elinikä on ollut miehiä korkeampi. Kuitenkin nykyisin miesten eliniän
noustessa heidän lukumääränsä nousee, jolloin vanhenemisen tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon myös sukupuolen merkitys. (Ojala & Pietilä 2013, 7–8.)

Sukupuolen ja iän tarkastelun ohella olisi hyvä ottaa huomioon etnisen taustan,
sukupuolisen suuntautumisen, luokka-aseman ja paikallisuuden vaikutus eli intersektionaalisuus. Näin tarkastellen sukupuolen merkitys suhteellistuisi yhdeksi
huomioitavaksi osa-alueeksi ikääntymisen todellisuutta ja kokemusta jäsentävänä tekijänä. (Nikander 2013, 53.)

3.3

Ikääntyneiden yksinäisyys

Tiikkainen (2007) kertoo, että ikääntyneistä yksinäisyyttä kokee määritelmien ja
mittaustapojen mukaan muutamista prosenteista 70 prosenttiin. Kolmasosalle
heistä yksinäisyys on jossakin määrin ongelma, mutta yhdelle kymmenestä se on
vaikuttava uhka terveydelle ja hyvinvoinnille. Yksinäisyyden kokemus voi olla jatkuvaa tai kausiluonteista liittyen esimerkiksi muutoksiin toimintakyvyssä tai ihmissuhteiden parissa. Yksinäisyyden kokemuksessa on nähtävissä emotionaalinen
ja sosiaalinen ulottuvuus. (Tiikkainen 2007, 146, 148.)

Emotionaalinen yksinäisyys pohjaa ajatukseen sisäisestä tyhjyyden tunteesta.
Emotionaalinen puoli kuvastaa negatiivisia tuntemuksia, joilla ei välttämättä ole
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tekemistä ihmissuhteiden kanssa. Vaikuttava tekijä emotionaalisen yksinäisyyden kokemuksen ehkäisyssä on läheinen ja kiintymystä sisältävä suhde ja avun
saaminen. (Tiikkainen 2007, 148.)

Sosiaalisen yksinäisyyden ajatus pohjaa vuorovaikutusteoriaan, jossa epätyydyttäväksi koetut vuorovaikutussuhteet ja kokemus osattomuudesta liittyen sosiaalisiin yhteisöihin aiheuttaa yksinäisyyden kokemusta. (Tiikkainen 2007, 148.)
Routasalo (2016, 418) toteaa myös, että yksinäisyyden tunteminen ei liity niinkään ihmissuhteiden määrään vaan enemmänkin niihin liittyviin odotuksiin.

Yksinäisyyttä voidaan tarkastella erilaisten aikaulottuvuuksien avulla. Tilapäisellä
yksinäisyydellä kuvataan yleistä ohimenevää kokemusta tai tunnetta. Tilanteinen
yksinäisyys on voinut saada alkunsa jonkun ihmisen kokeman kriisin, muutoksen
tai elämäntapahtuman vuoksi. Tämä tila ei myöskään ole pysyvä, vaan muutokseen sopeudutaan ajan myötä ja tunne katoaa. Kroonisella yksinäisyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa yksinäisyyttä poistavia asioita tai ihmissuhteita ei löydy, tällöin tila voi jatkua koko elämän ajan. (Tiilikainen 2019, 22–23.)

Yksinäisyyden kokemukseen vaikuttavia seikkoja ovat ikä, sukupuoli ja siviilisääty. Ikääntyminen itsessään ei ole yksinäisyyttä synnyttävä, vaan siihen yhdistyvät muutokset ja luopumiset. Eri tutkimuksissa sukupuolen vaikutus yksinäisyyden kokemukseen vaihtelee, joissakin tutkimuksissa taas eroja ei todettu.
(Tiikkainen 2007, 149.)

Miehet saattavat vaieta yksinäisyydestään. Leskien, eronneiden ja sinkkujen
miesten parissa yksinäisyys on naisia yleisempää. Puolison menehtyminen on
yksi vanhuuden yksinäisyyttä edistävä tekijä, ja vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin. Leskeytyminen voi aiheuttaa fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden
tunteen heikkenemistä. (Tiikkainen 2007, 149–150.)
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4

Aiemmat tutkimukset ja opinnäytetyöt aiheesta

Krista Partin (2017) valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, millaisia
keskeisiä syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä on tunnistettavissa, ja millaisilla työmenetelmiä sosiaalityöllä on kohdennettuna etsivään vanhustyöhön. Partti suoritti määrällisen kyselytutkimuksen haastattelemalla ammattihenkilöitä. Partin
mukaan etsivän vanhustyön avulla voidaan tavoittaa varhaisessa vaiheessa syrjäytymisvaarassa olevia ikääntyviä henkilöitä. Aikaisella puuttumisella ongelmiin
voidaan Partin mukaan ennaltaehkäistä haittoja ja ongelmia ikääntyvien ihmisten
elämässä ja sitä kautta saada vaikuttavaa merkitystä koko yhteiskunnassa. Tutkimusten tuloksista ilmenee, että etsivää sosiaalityötä toteutetaan eniten julkisella ja kolmannella sektorilla. Partin mukaan etsivää vanhustyötä tulisi sisällyttää
entistä enemmän ikääntyvien palveluihin, jotta ongelmiin voitaisiin puuttua
ajoissa ja parhaassa tapauksessa jopa ennaltaehkäistä niiden syntymistä. (Partti
2017, 21, 40, 43, 45.)

Minna Pietilä ja Marja Saarenheimo tutkivat Eloisa Ikä -ohjelman (2012-2017)
hankkeisiin osallistuneiden ikääntyneiden ihmisten kokemuksia toiminnasta
vuonna 2017. Ohjelman aikana ympäri Suomen järjestettiin 31 erilaista järjestöjen kehittämishanketta. Tutkimuksessa kartoitettiin, miten hanketoiminnassa mukana olo vaikutti osallistujien arkeen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin, mitä hyötyä he kokivat saaneensa toiminnasta ja millaisia merkityksiä he antoivat
toiminnalle. Tutkimuksen aineisto kerättiin määrällisillä lomakekyselyillä sekä laadullisina yksilöhaastatteluina. Tulosten mukaan yksinäisyyttä kokeneet osallistujat kokivat psykososiaalisen hyvinvointinsa parantuneen. Hankkeisiin osallistuminen tarjosi mahdollisuuden elää kiinnostusten, arvojen ja toiveiden mukaista
elämää sekä mahdollisuuden kokea yhdenvertaisuutta muita kohtaan, mutta
myös vierautta kohdatessa erilaisia elämäntapoja. (Pietilä & Saarenheimo 2017,
4, 29, 38, 162–163.)

Helena Mertaniemi keräsi laadullisessa opinnäytetyössään (2016) teemahaastattelun keinoin ammattilaisten näkemyksiä etsivästä vanhustyöstä. Hän käytti tietolähteinään kahden eri kaupungin kuutta vanhustyön kentällä työskentelevää
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ammattilaista. Haastatteluillaan hän halusi selvittää, mitkä ovat ammattilaisten
käsitykset etsivästä vanhustyöstä sekä millaisia näkemyksiä heillä on etsivän
vanhustyön kehittämisestä. Mertaniemen johtopäätöksistä käy ilmi, että ammattilaiset hahmottavat huonosti etsivän vanhustyön käsitteen ja se mielletään epäselväksi sekä vakiintumattomaksi malliksi. Kehitystyön haasteet kohdistuvat yli
sektorirajojen tapahtuvaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. Etsivän työn painopiste tulisi olla ennalta ehkäisevässä työssä ja tavoite olisi saavuttaa syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset. (Mertaniemi 2016, 25, 42–44.)

Oskari Orvasto teki Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 laadullisen opinnäytetyön Turussa toimineelle Löytävä-hankkeelle. Orvasto haastatteli teemahaastattelulla hankkeen piirissä olleita entisiä asiakkaita. Hän halusi kartoittaa
haastateltavien kokemuksia asiakkuudesta Löytävä-hankkeessa, kuinka haastateltava määrittelivät oman toimintakykynsä ja itsenäisen selviytymisen kotonaan
asiakkuuden aikana. Hän määritteli myös haastatteluiden perusteella tekijöitä,
jotka saattavat syrjäyttää ihmisiä palvelujärjestelmien ulkopuolelle. (Orvasto
2014, 29, 31.)

Opinnäytetyön tuloksissa haastateltavilla oli sopeutumisvaikeuksia ikääntymisen
vuoksi syntyneisiin muutoksiin. Muutokset erityisesti fyysisessä toimintakyvyssä
rajoittivat kodin ulkopuoliseen mielekkääseen toimintaan osallistumista. Yhden
toimintakyvyn alueen heikkenemisen vuoksi syrjäytyminen oli alkanut vaikuttaa
aikaa myöten myös muihin toimintakyvyn alueisiin. Löytävä-hankkeen asiakkuudesta saatu tuki sosiaalisen osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen vaikutti
positiivisesti arjessa selviytymisen kokemukseen. Haasteelliseksi tämän teemahaastattelun haastateltavat kokivat kiinnittymisen palveluihin ja tiedonsaannin
niitä koskien. (Orvasto 2014, 45, 47, 48.)
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5

Opinnäytetyön tehtävä, tavoite ja toimeksiantaja

5.1

Tutkimuskysymykset

Ikaros-hankkeeseen on aikaisemmin tehty kehittämistyönä kysely, jossa haastattelujen avulla kerättiin tietoa ikämiehiltä itseltään siitä, millaista tukea he tarvitsevat arjen osallisuuden tukemiseen. Halusimmekin laajentaa hankkeelle näkökulmaa kohdistamalla opinnäytetyömme ammattilaisilta kerättävään tietoon.

Tutkimuskysymyksemme ovat

1. Millaisia työmenetelmiä on käytetty työskennellessä ikämiesten parissa?

2. Millaiset toimintamuodot on havaittu ikämiesten parissa toimiviksi ja ovat parhaiten tavoittaneet kohderyhmän?

3. Millaista käytännön yhteistyötä tehdään eri sektoreilla työskentelevien toimijoiden kanssa, jotka kohtaavat kyseiseen asiakaskuntaan kuuluvia ihmisiä työssään?

Opinnäytetyöllämme tavoitteena oli kerätä Ikaros-hankkeelle tietoa ja kokemuksia ammattilaisilta, jotka mahdollisesti omassa työssään tai välillisesti ovat tekemisissä ikämiehiin kohdistuvan etsivän vanhustyön kanssa.

5.2

Toimeksiantaja

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan järjestö,
jonka tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa aluenäkökulma huomioiden. Yhdistyksen tavoitteena on edistää tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutumista ja lisätä ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisäksi

tavoitteena

on

toimeentuloturvan

ja

sosiaali-

ja
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terveyspalvelujen kehittäminen, sekä syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentäminen. (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 2019a, 2.)

Yhdistyksen strateginen toiminta nojaa kolmeen painopisteeseen: osallisuuteen,
järjestöihin ja yhteiskuntapolitiikkaan. Osallisuudella tarkoitetaan ihmisten äänen
kuulemista ja kuuntelemista, sekä tämän tiedon välittämistä muille tasoille. Yhdistys pyrkii parantamaan ihmisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Järjestöjen toimintaa pyritään tukemaan ja edistämällä sekä tukemalla työllisyyttä ja
viestintää, lisäksi pyritään viemään eteenpäin järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet ovat alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen, sekä muihin yhteiskuntapolitiikan saralle lukeutuviin aloihin vaikuttaminen. Tavoitteena on alueellisen ja valtakunnallisen päätöksenteon
vuoropuhelu. (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 2019a, 2.)

5.3

Ikaros-hanke

Ikaros-hankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa ikämiesten arjen osallisuuden
kokemukseen etsivän vanhustyön avulla ja löytää niitä pääsääntöisesti yli 65vuotiaita miehiä, jotka haluavat lisää sosiaalisia kontakteja elämäänsä ja mieluisaa tekemistä arkeensa. Vuonna 2017 käynnistynyt Ikaros-hanke saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta, ja
hanke jatkuu lokakuuhun 2019 saakka. Hankkeessa pyritään mahdollistamaan
osallistujien omien toiveiden pohjalta matalan kynnyksen toimintaa. (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 2019b.)

Ikaros -hankkeessa pyritään etsivän työn keinoja hyödyntäen edistämään yli 65vuotiaiden miesten arjen osallisuuden kokemuksia Joensuun kaupungin alueella
Pohjois-Karjalassa. Toteutettava toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, ja se
on muotoutunut osallistujien toiveiden pohjalta. Hankkeessa on yksi työntekijä,
joka hankkeen oman toiminnan lisäksi pyrkii työssään hyödyntämään jo olemassa olevia palveluita sekä tarvittaessa auttamaan osallistujia julkisten sosiaalija terveyspalvelujen pariin. (Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry 2019b.)
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Hankkeessa jalkaudutaan kolmeen kohteeseen: Joensuun kaupungin Rantakylän lähiöön sekä maakunnassa sijaitseviin Kiihtelysvaaraan ja Enoon (PohjoisKarjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 2019b). Hanketyö aloitettiin Rantakylästä, jossa
perustettiin melko pian osallistujien toiveesta viikoittain kokoontuva ryhmä, Velmut. Loppuvuodesta 2017 toimintaa laajennettiin Kiihtelysvaaraan, jossa aloitettiin myös oma, joka toinen viikko kokoontuva ryhmänsä Kiihtelys-Velmut. Enossa
toiminta aloitettiin helmikuussa 2018, ja siellä kokoontuu Kaltimon Velmut ryhmä. Ryhmien kokoontumiset pyritään pitämään tiloissa, jonne on helppo saapua ja ne olisivat mahdollisimman esteettömiä. (Hämäläinen-Puhakka 2019.)
Vuonna 2018 hankkeen toiminnoissa oli laskettu olleen mukana 171 henkilöä
(Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 2019a, 4).

Ryhmien kokoontumisissa ei ole välttämättä ennalta sovittua ohjelmaa, vaan se
on muokattavissa osallistujien toiveiden tai tarpeiden mukaan. Ennalta määrätty
ohjelma ei myöskään ole itse tarkoitus Velmut -ryhmän kokoontumisissa. Tärkeintä toiminnassa on, että miehet itse saavat vaikuttaa sisältöön. Ryhmän puitteissa on tehty retkiä ja tutustumismatkoja uusiin paikkoihin, valmistettu ruokaa
yhdessä sekä talkoohengessä oltu avustamassa muun muassa urheilukisoissa.
(Hämäläinen-Puhakka 2019.)

Yksi hankkeen työmuodoista on jalkautuva työ toiminta-alueilla. Työntekijä kirjaimellisesti menee sinne, missä ikämiehiä voi tavata. Etsivää työtä tehdään niin
huoltoasemien baareissa, kahviloissa, kauppojen aulatiloissa ja pihalla, terveysasemilla kuin asukastuvillakin (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 2019b).
Työntekijä saa lisäksi ilmoituksia ulkopuolisilta henkilöiltä, jotka ovat kuulleet
hankkeesta ja tietävät lähipiiristään kuvaukseen sopivan ikämiehen. Ikämiehen
itsensä luvalla työntekijä voi ottaa tähän puhelimitse yhteyttä ja kartoittaa mahdollisen palvelun tarpeen. Hankkeen pariin on hakeutunut myös alle 65-vuotiaita
henkilöitä, jotka ovat kokeneet toiminnan sopivan itselleen. Hanke on tämän suhteen joustava ja ottaa mukaan halukkaat osallistujat. Tarvittaessa toimintoihin
osallistuva haetaan kotoaan, ja monille kotoa hakeminen on edellytys toimintoihin
osallistumiselle. Madaltunut fyysinen toimintakyky tai julkisen liikenteen puuttuminen alueelta voi olla esimerkiksi edellytys kyydin tarjoamiselle. (HämäläinenPuhakka 2019.)
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Verkostojen solmiminen ja ylläpitäminen niin kolmannen sektorin kuin julkisen
puolen toimijoihin on olennainen osa hankkeen työtä, sillä palveluohjauksen kannalta nämä tiedot ovat olennainen työkalu työntekijälle. Työskentelyssä otetaan
huomioon jo olemassa olevat toiminnot siten, että osallistujia tarvittaessa ohjataan niiden piiriin. (Hämäläinen-Puhakka 2019.) Hankkeen aikana on oltu kiinteästi yhteydessä muun muassa paikallisten diakoniatyöntekijöiden kanssa kartoittaessa niin Enon kuin Kiihtelysvaaran alueen kirkon palveluita (Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry 2019a, 4.)

Ryhmätoiminnan lisäksi työntekijä tekee yksilötyötä, joka voi pitää sisällään muun
muassa matalan kynnyksen palveluohjausta, kotikäyntejä, asiointikäyntejä tai
mahdollisuuden keskusteluun (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 2019b).
Yksi suuri aikaa vievistä tehtävistä onkin soittopyyntöihin vastaaminen ja keskusteluapu tätä kautta. Kotikäynnit ovat useimpien osallistujien toivoma apu. Työntekijä voi vierailla ikämiehen kotona yhteisestä sopimuksesta. Kotikäynnit saattavat sisältää avustamista esimerkiksi toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä
tai muutoin sopivan palvelun löytämiseksi julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Työntekijä saattaa vierailla yksin, tai ennalta sovitusta ottaa mukaansa VertaisVelmuksi kutsutun ryhmätoiminnoissa käyvän ikämiehen. Vertaisen tehtävä
käynneillä on lähinnä toimia henkisenä tukena, joskus kolmannen henkilön läsnäolo saattaa helpottaa puhumista työntekijälle. (Hämäläinen-Puhakka 2019.)

6

Opinnäytetyön toteutus

6.1

Laadullinen tutkimus

Laadullinen tutkimus eli kvalitatiivinen keskittyy kvantitatiivisen eli määrällisen sijaan tutkimaan merkityksiä. Näitä kahta lähestymistapaa ei kuitenkaan tulisi asettaa toistensa kilpailijoiksi, sillä molempien tapojen käytöllä voidaan saada paremmin tietoa tutkittavasta ilmiöstä, ja niitä voidaan vuorotella tutkimuksen eri
vaiheissa. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara 2007, 132–133.)
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Kvalitatiivinen tiedonkeruu tapahtuu todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. Mittavälineistön sijaan tutkija luottaa omiin havaintoihinsa sekä keskusteluihin, lisäksi apuna saattaa olla lomakkeita tai testejä. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana ei voi olla hypoteesin tai teorian testaaminen, vaan tarkastelu monelta
kannalta ja yksityiskohtaisesti. Tutkija ei määrää sitä mikä aineistosta nousee tärkeäksi. Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja, kuten teemahaastattelua. Tällä tavoin pyritään takaamaan tutkittavien mielipiteiden ja näkökulmien
esiin pääseminen. Kohdejoukon valintaa ohjaa tietoinen päätös, ei satunnaisuus.
Aineiston käsittelyssä ja tulkinnassa tulee huomioida tapauksien omintakeisuus.
(Hirsjärvi ym. 2007, 160.)

6.2

Puolistrukturoitu haastattelu

Käytimme kokemusten, ajatusten ja näkemysten tiedonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua, jonka koimme sopivimmaksi
menetelmäksi kokemusperäisen tiedon kartoittamiseen ja tiedon keruuseen eri
toimialoilla työskenteleviltä ammattilaisilta. Teemahaastattelun yksi etu on, että
haastateltavien vastauksien perusteella voidaan halutessa tarkentaa tai syventää
kysymysten tasoa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87– 88).

Teemahaastattelussa edetään ennalta valikoitujen olennaisten teemojen ja niitä
koskevien tarkentavien kysymysten avulla. Teemahaastattelun etuna on, että
laadullisen tutkimuksen tekijä voi valita tiedonlähteekseen heitä, joilla on tietoa
tai kokemusta tutkittavasta aiheesta. Etuna on myös sen joustavuus suhteessa
tilanteeseen: haastattelija voi tilanteen vaatiessa vaihtaa kysymysten järjestystä,
kysyä tarkennuksia vastauksiin ja sanamuotoihin, sekä oikoa väärinymmärryksiä.
Tarkoituksellisinta haastattelussa on kerätä mahdollisimman paljon tietoa tutkitusta asiasta, eikä haastattelu niinkään synnytä tietokilpailun tuntua. Taatakseen
mahdollisimman suuren tietomäärän saannin tiedonantajalta, kysymyksien tai käsiteltävän aihepiirin etukäteen ilmoittaminen on täten perusteltua. Eettisesti on
tärkeää kertoa ennalta tiedonantajalle käsiteltävä aihe, sillä harva suostuu mukaan ilman tietoa tutkittavasta aiheesta. Henkilökohtaisen sopimuksen sopimisen

25

jälkeen tiedonantajat harvoin vetäytyvät pois tai eivät anna suostumustaan haastattelun käytöstä tietolähteenä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85–87.)

Teemahaastattelussa haastateltava toimii subjektin roolissa. Hänen on mahdollista saada oman näkemyksensä mukainen kantansa kuuluville. Haastattelulla
voidaan saada syvempiä ja selvempiä vastauksia, sillä tarvittaessa haastateltavalle voidaan esittää perusteluita tai lisäkysymyksiä mielipiteidensä taustalle.
Haastateltavan näkemykset tulee sijoittaa laajempaan kontekstiin, sillä saatavat
vastaukset ovat usein monitahoisia ja useisiin suuntiin viittaavia vastauksia.
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–35.)

6.3

Aineiston keruu

Keskustelimme yhdessä toimeksiantajamme kanssa mahdollisista haastateltavista tahoista. Pyrimme saamaan mahdollisimman laajan näkökulman, jolloin
päätimme valita haastateltavaksi sekä julkisen että kolmannen sektorin edustajia.
Päädyimme haastattelemaan kahdeksaa eri toimenkuvilla Pohjois- Karjalassa
työskentelevää ammattilaista. Haastattelurungon laatimisessa teimme yhteistyötä toimeksiantajamme kanssa, sillä halusimme varmistaa, että kysymyksemme olisivat toimivia ja tutkimuskysymyksiimme vastauksia tuovia.

Haastattelut toteutimme helmi-maaliskuussa 2019. Sovimme haastatteluajankohdan- ja paikan puhelimitse haastateltavien kanssa. Yhtä haastattelua lukuun
ottamatta teimme haastattelut yhdessä. Haastateltavien toiveesta lähetimme kaikille etukäteen sähköpostitse haastattelurungon (liite 1) sekä haastattelulupalomakkeen (liite 2). Allekirjoitetun haastattelulupalomakkeen keräsimme haastateltavilta ennen haastattelun alkua, jonka jälkeen kerroimme opinnäytetyömme
tutkimuskysymykset sekä vastausten käsittelystä anonyymisti raportoinnissa.
Kerroimme haastateltaville tuhoavamme aineiston opinnäytetyön valmistumisen
jälkeen. Haastattelut toteutimme vuorotellen haastattelijan ja keskustelun eteenpäin viejän roolia, toisen toimiessa tuolloin kirjurina ja äänityksen hoitajana. Haastatteluiden kesto vaihteli noin 15 minuutista tuntiin ja viiteen minuuttiin. Haastattelut nauhoitimme puhelimen nauhuritoiminnolla, joka mahdollisti vapaan
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keskustelun varsinaisten kysymyksien lomassa, lisäksi saman aikaisesti teimme
kirjalliset muistiinpanot. Etenimme haastatteluissa kysymysrunkomme mukaisesti.

Valitsimme laadullisen tutkimuksen, sillä halusimme kuulla ammattilaisten mielipiteitä alueella tehtävästä etsivästä vanhustyöstä. Koska haastattelimme eri tahojen edustajia, tarvitsimme työllemme tutkimusluvan. Tarkoituksena on saada
tietoa yksittäisten työntekijöiden kokemuksista ja mielipiteistä aiheeseen liittyen,
ei arvioida yksittäisen organisaation tai palvelujärjestelmän toimintaa.

6.4

Analyysi

Sisällönanalyysillä pystytään tutkimaan kerättyä tutkimusaineistoa järjestelmällisesti ja objektiivisesti. Tutkimusaineisto voi koostua esimerkiksi haastatteluista,
puheesta, kirjoista, kirjeistä tai keskusteluista. Oleellista on, että aineisto on tai
sille annetaan kirjallinen muoto. Järjestelty ja analysoitu aineisto ei ole tulos itsessään, vaan tutkijan tulee kyetä muodostamaan johtopäätöksiä tutkittavasta
aiheesta niiden perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.)

Sisällönanalyysi pohjautuu tekstin analysoimiseen etsimällä merkityksiä siitä
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). Sisällönanalyysissä aineistolla pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä, ja analyysillä antamaan sille tiivis ja ymmärrettävä
muoto, kuitenkaan hukkaamatta sen sisältämää tietoa (Burns & Grove 1997;
Strauss & Cobin 1998, Tuomen ja Sarajärven 2018, 122 mukaan). Aineisto pilkotaan osiin, käsitteellistetään ja järjestetään uudelleen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, jonka jälkeen siitä voidaan tehdä loogisia päätelmiä ja tulkintoja (Hämäläinen 1987, Strauss & Corbin 1990, 1998, Atkinson et al. 2000, Tuomen ja
Sarajärven 2018, 122 mukaan). Kuviossa 3 on havainnollistettu, kuinka etenimme analyysimme teossa.
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• Haastattelurungon laatiminen
• Haastatteluiden toteutus
• Aineiston litterointi
• Aineiston lukeminen
• Redusointi eli pelkistäminen
• Klusterointi eli ryhmittely

• Abstrahointi eli käsitteellistäminen
• Tulokset ja johtopäätökset
Kuvio 3: Analyysipolku (mukaillen: Tuomi & Sarajärvi 2018, 123.)

Litteroinnissa tallennettu aineisto kirjoitetaan puhtaaksi sana sanalta. Litteroinnin
voi tehdä koko haastatteludialogista tai valikoiden kirjoittaen vain teema-alueista
tai pelkästään haastateltavan puheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 138.) Teimme
litteroinnin koko haastatteludialogista, mutta emme kirjoittaneet tutkittavan aiheen kannalta epäolennaisia keskusteluita sekä jätimme kirjaamatta asiat, joita
haastateltavat erikseen pyysivät olemaan kirjaamatta. Kirjoittamiseen käytimme
Word-tekstinkäsittelyohjelmaa, jossa fonttina Arial, fonttikoko 12 ja riviväli 1,15.
Litteroitua tekstiä syntyi yhteensä 50 sivua.

Tulostimme litteroidut haastattelukokonaisuudet jokaisen oman väriselle paperille, esimerkiksi neljännen haastattelun vihreälle paperille, jotta meidän olisi helpompi erottaa haastattelut toisistaan ja materiaalia voisi käydä läpi myös ilman
tietokonetta. Luimme haastatteluita useampaan kertaan ja keskustelimme niistä
yhdessä, jotta niiden sisältö alkaisi hahmottua ja niistä alkaisi muotoutua pääkohtia sekä yhdistäviä tekijöitä muihin haastatteluihin. Lajittelimme haastatteluiden
osia fyysisesti tutkimuskysymyksiemme mukaisiin pinoihin. Haastatteluista merkitsimme kommentit, jotka koimme merkitykselliseksi tutkittavan aiheen kannalta.
Alkuperäisilmaukset eli kommentit pelkistimme kuvion 4 mukaisesti.
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Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Itse ajattelen, että kun meillä ei ole Verkostotyöskentelyn hyödyntäminen
siellä resursseja toimia tai tehdä var-

Ihmisten kohtaaminen

sinaista etsivää vanhustyötä, niin meidän keino on, että kun tehdään sitä Matalan kynnyksen palveluohjaus
työtä siellä alueella, me olemme näkyvillä kaikissa kylien tapahtumissa
tai muiden toimijoiden tapahtumissa,
verkostoissa ja tehdään yhteistyötä
eri tahojen kanssa. Jotta niitä pystyttäisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ohjaamaan myös meidän toiminnan pariin tai puolin ja toisin.
Yhteistyön kautta toivotaan, että saadaan tavoitettua myös sitä, etsivän
vanhustyön

kohderyhmää.

Koska

meillä varsinaisesti resursseja ei ole,
ihan sellaista kohtaamista tehdä mitä
ehkä haluttaisiinkin.

Kuvio 4. Esimerkki pelkistämisestä.

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kolmivaiheinen tapahtuma, joka alkaa aineiston pelkistämisellä eli redusoinnilla. Seuraavaksi aineisto klusteroidaan eli
ryhmitellään aihealueittain, poiminnat järjestetään omiksi ryhmikseen ja näiden
ryhmien perusteella muodostetaan alaluokat. Alaluokkia yhdistelemällä muodostetaan yläluokkia, joiden perusteella taas luodaan pääluokkia. Pääluokille annetaan nimet, jotka kuvaavat aineistosta nousevia ilmiöitä. Kolmannessa vaiheessa
aineistosta luodaan teoreettisia käsitteitä eli se abstrahoidaan. Redusoinnissa
tekstistä poimitaan tutkimuksen kannalta olennaiset asiat, kuten ilmaisut ja näin
tiivistetään aineistosta epäolennaisuudet pois. Abstrahoinnissa tutkija luo käsitteitä tutkittavasta ilmiöstä ja pyrkii näin jäsentämään empiirisen aineiston paremmin tulkittavaksi. Johtopäätöksiä tehdessään tutkijan tulee pyrkiä hahmottamaan,
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mitä tutkittavat asiat tutkituille tarkoittavat, ja muistaa verrata johtopäätöksiään ja
teoriaa aina alkuperäislähteeseen uutta teoriaa muodostaessaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–127.)

Muodostimme alaluokkia pelkistettyjen ilmauksien pohjalta. Ryhmittelimme samaan asiayhteyteen liittyvät pelkistetyt ilmaukset yhteen, jotta pystyisimme havainnoimaan, esiintyykö kyseistä asiaa muissa haastatteluissa vai pelkästään yhdessä. Alaluokat nimesimme niiden sisältöä kuvaavalla ilmaisulla. Alaluokat
kokosimme yhteen, jonka jälkeen muodostimme niistä yläluokat nimeten ne aineiston sisällön mukaan. Yläluokat koottiin pääluokiksi, joita meillä syntyi kolme
(kuvio 5).

Pelkistetty ilmaus
Alaluokka
Verkostotyöskentelyn Verkostojen hyöhyödyntäminen ihdyntäminen
misten kohtaamiseksi
ja matalan kynnyksen
palveluohjaus

Yläluokka
Moniammatillisuus
verkostotyö

Pääluokka
Yhteistyö eri toimijoiden, esim. Ikaros-projektin kanssa

Kotikäyntipyyntöjä
enemmän kuin ehtii
toteuttaa

Työntekijällä ei tarpeeksi aikaa jalkautumiseen

Resurssit

Työntekijän asenne
tehtävään työhön

Työntekijän persoonan avulla luottamuksen saavuttaminen
Verkoston rakentaminen ja hyödyntäminen

Ammatillinen osaaminen

Ikämiehiin kohdistuvaa
etsivää vanhustyötä
mahdollistavat tekijät
ja hidastavat tekijät
Mahdollistavat tekijät
ja hidastavat tekijät

Moniammatillisuus
Verkostotyö

Työmenetelmä

Yhteistyö muiden
kanssa ja ihmisen
auttaminen oikean
avun piiriin

Matalan kynnyksen
palveluohjaus
Verkostotyö

Moniammatillisuus
Verkostotyö

Työmenetelmä

Alueelta huolenilmaisuja työtekijälle

Tiedonkulku

Matala kynnys yhteydenottoon

Työmenetelmät

Yhteisiä tapahtumia
muiden toimijoiden
kanssa

Verkostojen hyödyntäminen

Moniammatillisuus
Verkostotyö

Yhteistyö eri toimijoiden esim. Ikaros-projektin kanssa

Yhteistyöverkoston
laajuus vaikuttaa työhön

Kuvio 5. Esimerkki käsitteellistämisestä.
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7

Tulokset

7.1

Toimivat työmenetelmät

Jalkautumista työnkuvassaan toteutti kolme haastateltavaa. Haastateltavat tarkoittivat sillä tietoista hakeutumista ihmisten pariin julkisiin tiloihin ja vuorovaikutukseen pyrkimistä. Vastauksissa julkisiksi tiloiksi mainittiin kauppakeskukset,
asukastuvat, terveysasemat, kahvilat, huoltoasemat, lähiökuppilat, sekä erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tapahtumat ja kokoontumiset. Yksi haastateltavista ilmaisi tavoittaneensa valtaosan toimintaan ohjautuneista ikämiehistä juuri kadulta
ja muista arjen toimintoihin liittyvistä tiloista.
”- - myö ei odoteta, että ihmiset tulee meidän luokse, vaan myö mennään ite heidän luo.”
”Valtaosa oikeasti tavoitetaan sieltä kadunkulmasta ja sieltä arjesta.”
Neljä haastateltavaa kertoi tekevänsä kotikäyntejä. Kotikäynnit perustuvat vapaaehtoisuuteen ja useimmat toiveet tulevat asianomaiselta itseltään. Haastateltavien mukaan kotikäyntejä saatetaan myös ehdottaa työntekijän toimesta, jos he
ovat saaneet yhteydenoton esimerkiksi naapurilta tai muulta läheiseltä. Yksi
haastateltavista kertoi saavansa enemmän vierailupyyntöjä kuin ehti niitä toteuttamaan.
”Toiveita on enemmän kuin mitä ehdin niitä tekemään. Mutta teen
niitä sen verran kuin ehdin ja kirjaan kalenteriin pyyntöjä, joita sitten
toteutan väljempinä hetkinä.”
”Oli talvipakkaset ja ne ihmiset siinä lähellä mietti mitä tämän kanssa
tehdään. Soittivat mulle. Mie sitten yhtenä aamuna menin hyvissä
ajoin sinne paikkaan ja ei ollut valoja eikä mittään, mut kuitenkin sellainen korrekti aika, että tiiän että vanhukset on ylhäällä. Menen ja
haastelen, eikä kuulu mittään. Menen tuppaan sinne ja pimmeetä on
ja koputtelen ja niin poispäin, niin sieltä pimmeyden keskeltä vastaa
ihminen. Sitten se laittaa valot päälle. Sillä oli ulkovaatteet päällä,
sillä oli niin viilee siellä, kahta puuta poltti uunissa ja puita oli. Siinä
sitä sitten ollaan, etttä sitten pitää miettiä siinä vaiheessa, että hei
hetkinen nyt ei ole enää kyse siitä, että onko puita – vaan onko jo
kyky tavallaan mennyt siihen.”
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Kaikki haastateltavat mainitsivat vastauksissaan verkostotyöskentelyn kuuluvan
osana työnkuvaansa. Verkostotyöskentelyksi vastauksissa määriteltiin saman
kohderyhmän parissa työskentelevien julkisen sektorin ammattilaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden, seurakunnan ja järjestöjen työntekijöiden kanssa
yhteydenpito ja kokoontuminen. Kolme haastateltavista kertoi verkostojen tuntemisesta olevan apua esimerkiksi yksilön ohjaamisessa sopivan ryhmätoiminnon
pariin. Neljä haastateltavaa mainitsi toteuttaneensa yhteisiä tapahtumia yhteistyössä samassa verkostossa olevien tahojen kanssa. Kaksi haastateltavaa totesi
saaneensa huolenilmaisuja verkojen kautta. Yksi haastateltava pohti julkisten
palveluiden muutosten vaikuttaneen kaupunkialueiden ulkopuolella asuvien ihmisten tavoittamiseen ja kohtaamiseen niin, ettei julkisten palveluiden henkilöstöllä ole mahdollisuuksia tavata asiakkaita niin usein kuin he kokevat tarpeelliseksi.
”Yhteistyötä on myös sosiaalityöntekijöiden kanssa, he saattavat ottaa yhteyttä minuun, koska heillä ei liene niin paljon mahdollisuuksia
olla alueella läsnä.”
”Verkostojen kautta tulee huolenilmaisuja ja sitten päästään auttamaan.”
Viisi haastateltavista kertoi matalan kynnyksen palveluohjauksen olevan osa
työnkuvaansa. Yksi haastateltavista kuvaili palveluohjauksen sisältävän esimerkiksi hakemusten täyttämistä, palvelujen hakemista tai tilannekartoitusta. Kaksi
haastateltavista kertoi palveluohjauksen olevan nykyisin yksi laajimmista työtehtävistä. Toinen haastateltavista arvioi sen johtuvan julkisten palveluiden keskittämisestä isompiin yksiköihin, jolloin työntekijät eivät ole yhtä usein tavattavissa
kaupungin keskustan ulkopuolisissa yksiköissä.
”Yleensä nää ikäihmiset tarvii tietoo, ne tarvii tietoo mistä saa palvelua ja kukan häntä auttais, jos he menee huonommaksi. Ei ne käytä
nettiä, eikä osaa. Harva osaa seikkailla netissä, että löytäis sen palvelun, joka on heille tarkoitettu.”
”- - jos vaikka tänne meidän töihinkin tulee joku ikäihminen, joka
vaikka on vähän hukassa et ei oo oikein mittään niin ohjaanhan mies
sitten oikeeseen paikkaan.”
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Kolme haastateltavaa toteutti työssään avoimien ryhmätoimintojen järjestämistä
ja ohjausta. Haastateltavien mukaan ryhmissä kävijät olivat saaneet tiedon niistä
markkinoinnin kautta tai ohjautuneet niihin kolmannen tahon kautta, kuten läheisen vinkin myötä tai palveluohjauksen kautta. Ryhmien näkyvyyden kannalta
kaksi haastateltavista koki tärkeäksi osallistumisen ja tiedotuksen erilaisissa tapahtumissa ja yhteistyöverkostoissa.
”--me olemme näkyvillä kaikissa kylien tapahtumissa tai muiden toimijoiden tapahtumissa, verkostoissa ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Jotta niitä pystyttäisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ohjaamaan myös meidän toiminnan pariin tai puolin ja
toisin.”

7.2

Ikämiehiin kohdistuva etsivä vanhustyö

Estäväksi tekijäksi kaikkien paitsi yhden haastateltavan osalta nousi vahvasti resurssien puute. Yksi haastateltavista taas oli vahvasti sitä mieltä, että resurssit
kyllä ovat olemassa, mutta ne on kohdistettu väärin. Hänen mukaansa tällä hetkellä ei keskitytä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaan ainoastaan hoivaan. Palveluiden yksityistämisen haastateltavista kolme koki joissain asioissa haittaavaksi tiedonkulun estymisen vuoksi ja tämän koettiin haittaavan kohderyhmän
tavoittamista, kun tieto palveluja tarvitsevista ikämiehistä ei tavoita palveluiden
tuottajia.
”Väittäisin että resurssit asioiden tekemiseksi on tänäkin päivänä olemassa, kun se vaan otetaan se tahtotila siihen, että halutaan tehdä. Ja se että lähdetäänkö taistelemaan siitä, onko se soten
vai kunnan tehtävä, velvoite on kummallakin. Uskon siihen, että kuntien oma hyvinvointityö yhdessä, niiden järjestöjen ja seurakuntien
kanssa, olis sitten se juttu.”
”Aina huoli ei kulkeudu sosiaalitoimistoon, palveluiden yksityistäminen on valitettavasti tuonut mukanaan sitä, ettei tieto kulje. Kaikilla
ei ole ilmoitusvelvollisuutta huolesta, vaikka pitäisi olla.”
”Kyllähän jos seuraa jotain julkisuutta niin eihän se kyllä hirveen hyvältä näytä. Toivois että ihmiset sais niitä palveluita ja sais sitä apua
et se mahollistais kotona asumista ja jokainen sais arvokkaan loppu
metrien elämän, millon sitä eniten, sitä apua ja tukea tarviis.”
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Ikämiesten tavoittamisen ongelmaksi kaikki haastateltavat kokivat myös sen, että
miehet eivät ole niin sosiaalisia, vaan heidän mukaansa naiset ovat verrattuina
miehiä sosiaalisempia ja hakeutuvat herkemmin itse mukaan kodin ulkopuolisiin
toimintoihin. Viisi haastateltavista koki, että näistä syistä aiheutuu yksinäisyyttä.
Kahden haastateltavan näkemyksen mukaan taas syrjäytymistä ja passivoitumista. Kaksi haastateltavista totesi, että miehille suunnatulla toiminnalla on tarvetta. Heidän mukaansa naiset lähtevät helposti mukaan esimerkiksi ryhmätoimintoihin, jolloin miesosallistujat jäävät vähemmistöön. Näiden haastateltavien
mukaan sinänsä sekaryhmät ovat hyvä asia, mutta tällöin toiminta alkaa herkästi
muotoutua naisten toiveiden näköiseksi, ja miesten ääni toiminnan sisällön suhteen jää pimentoon. Toisen haastateltavan mukaan tämä saattaa lisätä naisosallistujien määrää ryhmissä, mutta miesten jättäytymistä pois toiminnasta hiljalleen.
Yhden haastateltavan mukaan yksin elävillä miehillä on suurempi riski passivoitumiseen kuin niillä, joilla on parisuhde tai kavereita.
”Selkeästi mitä naisten kanssa olen tehnyt töitä, niin naiset lähtevät
helpommin kotoansa liikkeelle. Ja niin sanotusti verkostoituvat helpommin. --Mutta jos on jotain ongelmia niin helpommin lähtevät hakemaan ratkaisuja niihin asioihin ja hakemaan apua. Miehet enemmän, tahtoo mökkiytyä ja, ehkä sen takia heillä ongelmat pahenee ja
menee pitemmälle kun ei välttämättä ajoissa lähdetä hakemaan tukea niihin.”
”Naiset kommunikoivat toisten kanssa helpommin ja ryhmäytyvät paremmin. Miehet ovat yksinäisempiä, naiset lähtevät talosta helpommin jonnekin. Isäntä istuu kotona tai lämmittää uunia mutta ei lähde
minnekkään. Naiset on tottuneet liikkumaan, mutta paappa mies kävelemään ja sitten kun otetaan ajokortti pois, niin mies on ihan kädetön. se on todella tärkeää se ovelta haku näille miehille.”

Etsivän vanhustyön haasteeksi ja samalla estäväksikin tekijäksi kaikki haastateltavat mainitsivat Pohjois-Karjalassa pitkät välimatkat haja-asutusalueiden ja kaupungin välillä. Maaseudun asutuksen harvenemisen ja kulkemisten järjestämisen
vuoksi haastateltavat kokivat kohderyhmän tavoittamisen haja-asutusseuduilta
vaikeammaksi, kuin palvelukeskuksista. Kohderyhmän omien verkostojen puute
nousi kolmessa haastattelussa esiin, läheiset asuvat kaukana ja puutteelliset tietotekniikantaidot estävät yhteydenpitoa ja sosiaalisia kontakteja nykyaikaisilla järjestelmillä.
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”Kulkeminen, syrjäseuduilla iso ongelma. Ihminen ei lähde mihinkään, kun ei osaa katsoa aikatauluja tai ei edes tiedä miten. Kyytipoikia tai kutsutakseja tarvittaisiin.”
”Kun ikämieheltä jää auto pois niin hän ei pääse mihinkään. Syrjäseudulta ei pääse mihinkään. Miten sieltä lähdet, jos ei joku järjestä
kyytiä tai hae?”
”Lapset on muuttanu maailmalle ja käyvät kesällä ja jouluna. ”
Yksi haastateltava koki, että työnantajan luottamus työntekijään työnkuvan luomisessa edistää etsivän työn tavoitteiden toteutumista. Tällä haastateltava tarkoitti sitä, että toimenkuvaan ei ole sidottu ennalta liikaa tiettyä vaatimuksia tai
tavoitteita, vaan työ ja tavoitteet muotoutuu työssä kohdattujen ihmisten tarpeiden kautta. Haastateltavan mukaan etsivän työn tekemistä hankaloittaa toimenkuvien ennalta määritellyt kuvaukset sen suhteen, mitä työn tulisi sisältää konkreettisesti toimiltaan ja tavoitteeltaan ollakseen työtä. Kolmesta muusta
haastattelusta nousi myös, että toimenkuvien suhteen täytyisi tapahtua kehitystä,
jotta toiminta ja palvelut vastaisivat paremmin yksilöiden tarpeisiin ennen ongelmien syventymistä. Näiden kolmen haastateltavien mukaan ennalta ehkäisevien
palveluiden kehittämisellä voitaisiin vähentää kuormitusta korjaavissa palveluissa, jotka ovat kalliita yhteiskunnalle.
”Mahdollistaa, ennen kaikkea työnantaja. Se, että on työnantaja, joka
luottaa työntekijään ja antaa vapauden tehdä sitä työtä niistä ihmisistä käsin. Eli ei ole valmista työnkuvaa vaan se rakennetaan ite
ihmisten tarpeista. – Koska luotetaan siihen, että nämä ihmiset vie
tätä toimintaa eteenpäin, ei työntekijä.”
”Mutta se estää, jos katsotaan vaan tiukasti sitä omaa kenttää.”

Siun soten nykyiset työnkuvien roolitukset nousivat myös kahden haastateltavan
kohdalla estäväksi tekijäksi, heidän mukaansa työntekijät eivät täysin tiedä kenen
kuuluisi tehdä ja mitä. Työnkuvien sisältöjen joustamattomuus oli yhden haastateltavan mielestä estävä tekijä, tilastoinnit ja paperityöt veivät häneltä asiakastyön ajasta suuren osan.
”Kyllä mie aattelisin, että se on se ihmisten työaika, kun – kun ei ehkä
ole aikaa tehdä ees sitä omaa työtä.”
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”Siun Sotessa on ollut se ongelma, että kaikki aina muuttuu, aina ei
tiedä kuka tekee ja mitä tekee.”
Eräässä haastattelussa nousi esille asia, että saman ikäryhmän sisällä voi olla
hyvinkin paljon toisistaan eroavia ominaisuuksia ja niiden kautta tulevia erityistarpeita tai piirteitä. Puhuttaessa ikämiehistä voi käsitteen sisällä, sekä ennen sotaa
että sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Haastateltavan mukaan nämä asiat vaikuttavat hyvin paljon ihmisten tapaan ja tottumuksiin toimia. Hän korosti koko elämänkaaren huomioimisen tärkeyttä, jotta yksilölliset asiat olisi mahdollista huomioida.
”Kun miettii tämän päivän 65- vuotiaita niin he on syntyneet 50- luvulla, eläneet sodan jälkeistä aikaa mutta sit taas 85 vuotiaat on olleet sodassa. -- Heillä on ollut erilainen tapa tehdä asioita ja he on
selvinneet paljosta. He voivat olla hyvinkin vähään tyytyväisiä eivätkä koe, että ovat välttämättä kovin yksinäisiä tai yksin. Vähällä on
selvitty ja sillä mennään jatkossakin. Sitten taas myöhemmillä vuosikymmenillä syntyneillä on varmasti eri käsitys ja jo sosioekonominen
asema ylipäätänsä on erilainen.”
”Ikäryhmien sisällä on paljon eroja, yksilöllisyys on tärkeää. Ollaanko
me riittävän yksilölähtöisiä siinä meidän omassa tarjonnassamme,
esim. palveluntarjonnassa. Pitäisi pystyä räätälöimään paremmin.”

Ikämiesten tavoittamisen ongelmaksi haastateltavista kolme koki kohderyhmän
erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat. Heidän mukaansa kulissien takana
todellisuus voi olla todella huono ja kynnys myöntää ongelmia todella iso, vaikka
avuntarpeen henkilöt itsekin havaitsevat. Yhden haastateltavan mukaan pelko
edunvalvontaan joutumisesta tai oman elämän hallinnan menettämisestä oli
noussut useassa tilanteessa ilmi. Yksi haastateltavista totesi, että syrjäseudulla
asuvien ikääntyneiden ongelmat saattavat pysyä pitkään piilossa verrattuna kaupungeissa ja lähiöissä asuviin.
”Monialaryhmän kautta on saatu tietoon niitä, joita todella täytyy ihan
kädestä pitäen auttaa, tähän tarvittaisiin erityisesti sosionomeja lisää. Pitäis lähteä aina, siitä asiakkaan tarpeesta ja löytää niitä ratkaisuja ja olla luova. Tukihenkilöitä tarvittaisiin, koska omia verkostoja ei ole.”
”Monesti sen myöntämisen myötä paljastuu sitten muitakin ongelmia. Miesten on vaikeampi myöntää minkään olevan ongelma.”
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”Et se on siinä -- alkoholivelkoja tai -- tosissaan kun paljastui se että,
hän antoi ymmärtää, että on sukulaiset ja ne käypi ja sitten kun myö
mentiin sinne, niin me tajuttiin se roskamäärä oli ihan karmee. Ja
sitten kun me hommattiin se siivooja sinne, niin ensiksi se häpeä oli
ihan kamala, mutta nyt hän käy tuolla.. Mutta siihen meni.. Tuli itellekin, että apua, että jos joku sanoo että kaikki on ok, niin ei se välttämättä ole niin.”
Haastatteluista nousi yksittäisinä estävinä tekijöinä esiin tietosuojan kiristyminen,
tieto esimerkiksi syntymäpäivistä ei kulje kuten ennen. Yhdestä haastattelusta
nousi estävänä myös hengellisyyden pelko, että kohderyhmä kokee käännyttämisenä, jos joku kaikille avoin tilaisuus järjestetään jonkin tietyn toimijan tiloissa.
”- - kun ne aatteli, että mitähän se hengellinen tarkoittaa mutta sitten
ne on oppinu tuntemaan minut, sitten ne on tajunneet, että se lähimmäisen rakkaus on enemmän ku vaan sana.”
Etsivää vanhustyötä edistäväksi tekijäksi kaikki haastateltavat nostivat yhteistyön
eri toimijoiden kesken. Yhteistyöverkostojen kautta saatu tieto ja ylipäätään kaikki
tiedonkulku koettiin tärkeänä asiana, jotta kohderyhmä pystytään tavoittamaan
tai ohjaamaan oikeanlaisen palvelun piiriin.
”Me olemme näkyvillä kaikissa kylien tapahtumissa tai muiden toimijoiden tapahtumissa, verkostoissa ja tehdään yhteistyötä eri tahojen
kanssa. Jotta niitä pystyttäisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ohjaamaan myös meidän toiminnan pariin tai puolin ja toisin.
Yhteistyön kautta toivotaan, että saadaan tavoitettua myös, sitä etsivän vanhustyön kohderyhmää.”
Yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa tehdyt yhteiset tapahtumat ja ryhmätoiminnat haastateltavat kokivat edistäviksi asioiksi, niiden kautta kohderyhmää on
saatu tavoitettua. Näiden yhdessä tehtyjen asioiden kautta, niin kohderyhmä,
kuin toimijat ovat kokeneet saaneensa vertaistukea ja pystyneensä kasvattamaan omia verkostojaan. Kaksi haastateltavaa kertoi saaneensa verkostojen
kautta tärkeää vertaistukea muilta ammattilaisilta, ja he kokivat tämän asian erittäin positiivisena asiana oman työnsä kehittämisen, työssäjaksamisen ja tietotaidon lisääntymisen myötä.
”No mehän tehdään vaikka ja mitä yhdessä. Meillä on yhteisiä tapahtumia, tänään oli juuri palveluinfo.”
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” yksin tein sitä ikäihmistyötä niin sit saa jonkun, joka tekee samaa
työtä ja vähän samoilla tavoitteilla niin pääsee vaihtamaan ajatuksia
ja kaikkee kokemuksia.”
Edistävinä asioina esiin nousivat myös jalkautumisen avulla tehtävä yksilötyöskentely varsinkin kohderyhmää tavoitettaessa sekä toimijoiden omat persoonalliset ominaisuudet työvälineenä. Työntekijän luotettavuutta, aikaisempaa tunnettavuutta ja tavoitettavuutta piti erittäin tärkeänä kolme haastateltavista. Heidän
mukaansa työntekijän/toimijan persoona vaikuttaa matalan kynnyksen yhteydenottoon suoraan kohderyhmältä tai huolenilmauksen esittämiseen läheisiltä tai tuttavilta.
”Se, kun tunnettu työntekijä on paikalla, jolle ei tarvitse selvittää kaikkea alusta alkaen, vaan voi tulla paikalle sen hetkisen tilanteen
kanssa ja kertoa sen, niin työntekijä voi historian perusteella hahmottaa missä mennään ja voi tehdä tarkentavia kysymyksiä samalla kun
kuuntelee ihmistä.”
”Siun oma persoona, miten sie käytät sitä työvälineenä sitä, että sie
kohtaat niitä ihmisiä. Tavallaan oot valmis tekemään kaikkea mikä
sieltä ihmisen tarpeista nousee, ilman että sie alat luokittelemaan
työtehtäviä, jotka sulle kuuluu ja jotka sulle ei kuulu.”
Kysyttäessä etsivän vanhustyön tulevaisuuden näkymistä Pohjois-Karjalassa,
kertoivat kaikki haastateltavat olevansa huolissaan ennaltaehkäisyn puutteesta,
siitä, että asioita ei osata nähdä tarpeeksi pitkälle eteenpäin. Yhteistyön kasvattamisen tarvetta vielä entisestään, peräänkuuluttivat kaikki haastateltavat. Yksi
haastateltavista pohti, voisiko jo olemassa olevia kuntien vanhusneuvostojen toimintoja ja tietämystä hyödyntää etsivässä vanhustyössäkin.
”Kun saatais semmonen kokonaiskuvan hallinta niin se olis se tärkeä
juttu. Pitäis osata katsoa kehittymää 20v päähän ja tehdä nyt sen
mukaan. ”
”Jos ei kukaan tee, tai tehdään vaan korjaavaa työtä niin ihmiset eivät saa osallisuutta. Järjestöjen toiminta pitäisi avata, että miten ne
toimii. Yhteistyötä tarvitaan lisää. Haasteita on se, että informaatiota
pitäisi lisätä, että tietoisuus lisääntyisi.”
Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) yhteenvetona tuloksista esiin nousseet ikämiehiin kohdistuvaan vanhustyöhön vaikuttavat estävät ja edistävät tekijät.
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ESTÄVIÄ TEKIJÖITÄ

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ

resurssien puute

kohderyhmän mukainen toiminta

resurssien väärin kohdistuminen

työntekijän työnkuvan joustavuus

palveluiden yksityistäminen (tiedonkulun haasteet)

työnantajan luottamus työntekijään
työnkuvan luomisessa

ikämiesten erityispiirteet- ja tarpeet
(miesten sosiaaliset taidot)

yksilöllisyyden huomioiminen

kohderyhmän tavoittamattomuus

yhteistyö eri toimijoiden kesken

pitkät välimatkat Pohjois-Karjalassa

tiedonkulku yhteistyöverkostoissa

ikämiesten liikkumisen/kulkemisen
haasteet

yhteiset tapahtumat ja ryhmätoiminnot

ikämiesten omien verkostojen puute

vertaistuki työntekijöiden kesken

ikääntyneiden puutteelliset tietotekniset taidot

ikämiesten vertaistuki

työntekijän joustamaton työnkuva

jalkautuminen

ennaltaehkäisyn puute

yksilötyöskentely

työntekijöiden työnkuvien epäselvyys

työntekijän asenne työtä kohtaan

tietämättömyys ja ennakkoluulot palveluista/toimijoista
tietosuojan kiristyminen

Taulukko 1. Yhteenveto estävistä ja edistävistä tekijöistä.

7.3

Yhteistyö Ikaros-projektin kanssa

Kaikilla haastateltavilla oli ollut jonkinasteista yhteistyötä Ikaroksen kanssa. Toiminnallista yhteistyötä on ollut neljän haastateltavan kanssa. Toiminnallisella yhteistyöllä tarkoitettiin yhteisiä tapahtumia, verkostokokoontumisia, yhteydenpitoa,
palveluinfoa ja kohdattujen ihmisten ohjaamista tarvittaessa yhteistyötahojen toimintojen pariin. Haastateltavat kokivat Ikaroksella olleen merkittävä roolin ikämiestyön käynnistäjänä Pohjois-Karjalassa.
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”Se tavoittaminen on iso kysymys. Ikaros on näyttänyt, että kun ne
kotoa hakee, niin lähteehän ne, tulevat tietoiseksi.”
”Tieto on lisääntynyt Ikaroksen kautta huimasti, sellainen musta
aukko on kohdallani täyttynyt. On vahvistanut sitä yksilöntarpeesta
lähtevän toiminnan tärkeyttä.”
”Hankkeita tarvitaan, pitkäkestoista toimintaa tarvitaan ja sitten sitä,
että myö herätellään jokainen yhteiskunnan sektori näkemään.”
Haastateltavat kertoivat Ikaros-yhteistyön täydentäneen ja hyödyntäneen heidän
työtään tuomalla ihmisille uutta osallisuutta, vertaistukea, tietoisuutta käytännön
asioista ja apua tarvitsevista ihmisistä. Kaksi haastateltavista nosti hyötynäkökulmaksi myös ammatillisen vertaistuen. Ammatilliseksi vertaistueksi he kokivat sen,
että toiselta ammattilaiselta voi kysyä tarvittaessa apua koskien työtä ja tukea
päätöksentekoon.
”Tärkeintä on niin sanotusti se, että toiminta puhuu puolestaan. Mie uskon siihen ennen kaikkea, että niiden tavoitettujen miesten kautta menee se myönteinen viesti myös yhteistyötahoille ja julkiselle puolelle. Ja varmasti on mennytkin. Että se on yksi tärkeä
juttu sen juurruttamisen osalta. Se tekee sitä työtä uskottavaksi. Ja
samoin myös niiden yhteistyötahojen kautta menee viesti, jotka on
kokeneet tämän positiiviseksi. Ja meistä on ollut puolin ja toisin
kumppaneiden kanssa toisistamme myös hyötyä ja tukea.”
”Mä olen voinut kertoa näistä ikäihmisistä meidän talon johtavien kokouksissa ja siitä hankkeesta ja koittanu saada sitä huomioitua sitä
palvelutarpeen arvioissa kysymään sitä kulkemisen ongelmaa
että saatais sitä tietoa alueen kartoittamisesta. Tietoisuus on se
mitä oon saanu ja mitä oon voinu levittää sitten muualle.”

8

Johtopäätökset

Tuloksien perusteella voimme todeta, että etsivää vanhustyötä tarvitaan, ja miesten tavoittamisessa toiminnan pariin nousi esiin erityispiirteitä, jotka tulisi ottaa
huomioon tehtäessä etsivää vanhustyötä. Tiikkainen (2007) totesi artikkelissaan,
että miehet saattavat vaieta yksinäisyydestään, ja että leskien, eronneiden ja
sinkkujen miesten parissa yksinäisyys on naisia yleisempää (Tiikkainen

40

2007,149–150). Tuloksista nousi esiin ammattilaisten mielipide siitä, että naisten
ja miesten palveluihin ja sosiaalisiin tilanteisiin hakeutumisessa on eroja. Ojala ja
Pietilä (2013) kirjoittavat myös, että vanhenemisen tutkimisessa tulisi huomioida
sukupuolen merkitys (Ojala & Pietilä 2013, 8–9).

Yhteenvetona tuloksista voimme todeta, että eri syistä johtuvan syrjäytymisen
seurauksena yksinäisyys nousi ikämiesten kohdalla erityispiirteeksi, joka tulisi
huomioida etsivää vanhustyötä toteutettaessa. Lisäksi haastatteluissa korostui
miesten vähemmän sosiaaliset taidot tai ominaisuudet verrattuna naisiin. Tulosten mukaan miehet usein yrittävät pärjätä omillaan viimeiseen asti ja heidän on
vaikeampi myöntää tarvitsevansa apua tai hakeutua itsenäisesti kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Eräs ikäihmisten pahimmista hyvinvoinnin uhista on vastentahtoinen yksinäisyys, joka voi lisätä riskiä jopa sairastua vakavasti (Mäkitalo 2016,
48). Viime vuosina tietoisuus yksinäisyyden vähentämistä tukevista keinoista ja
hyviksi havaituista menetelmistä on jo lisääntynyt. Erilaisilla ryhmä- ja ystäväpalveluilla on erityisesti kolmas sektori tuonut toimintamalleja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja sen vähentämisen tueksi. Toimintojen avulla on saavutettu yksilöiden hyvinvointiin myönteisiä vaikutuksia ja osallisuutta. (Tiilikainen 2019, 180.)

Mielekkään tekemisen, johonkin kuulumisen tunteen eli osallisuuden ja näiden
kautta sosiaalisten suhteiden kehittymisen avulla voidaan vähentää ikäihmisen
syrjäytymistä ja yksinäisyyden tunnetta (Mäkitalo 2016, 48). Ikäihmisenkin kuuluu
olla palvelujen keskipisteenä yksilönä omista lähtökohdistaan käsin. Hänelle ei
yksipuolisesti määritellä palveluja, jotka järjestelmät kokevat hänelle sopiviksi,
vaan itsemääräämisoikeuden mukaisesti hänellä on itse oikeus päättää palveluistaan, joihin osallistua ja joihin hänellä on oikeus. Eettisyyttä on huomioida
ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja muokata palvelut niiden mukaan. Eettisesti oikeanlainen kunnioittava ja koko ikäihmisen elämänkaaren huomioiminen luovat turvallisuuden tunnetta ja kasvattavat voimavaroja. Ikäihmisten ohjaustyössä työntekijän vuorovaikutustaidoilla on iso merkitys sekä kohtaamisessa että luomassa
asiakkaalle luottamusta palveluntuottajaan. (Räsänen 2018, 20–21.) Tulosten
perusteella ryhmätoimintojen järjestämisellä on edistetty kohderyhmään kuuluvien tavoittamista mukaan toimintaan.
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Pohjois-Karjala on laaja alue ja haja-asutusta paljon, tämä luo omat haasteensa
ikäihmisten liikkumiseen ja palveluiden pariin pääsemiseen kuten tuloksista tuli
ilmi. Sähköisten järjestelmien kehittyminen luo omat haasteensa, digiosaamattomuus heikentää tiedonkulkua ja yhteyksien pitämistä. Tarvitaan opastavia henkilöitä neuvomaan kehittyvien keinojen mahdollistamia yhteydenpitojärjestelmiä,
jotta ikäihmiset pysyisivät kehityksen mukana.

Toimiviksi työmenetelmiksi tuloksissa nousivat jalkautuminen, verkostotyö, matalan kynnyksen palveluohjaus, ryhmätoiminnan organisointi ja kotikäynnit. Mertaniemen opinnäytetyön tuloksista nousi myös tärkeys kotikäyntien ja matalan
kynnyksen ryhmätoimintojen kehittäminen etsivässä työssä (Mertaniemi 2016,
44–45). Pietilän & Saarenheimon (2017) tutkimuksessa nousi myös osallistujien
kokemus mielialan kohentumisesta ryhmätoimintoihin osallistumisen ja sitä
kautta saatujen sosiaalisten kontaktien myötä (Pietilä & Saarenheimo 2017, 163).

Haastatelluista kolme teki jalkautuvaa työtä. Yksi heistä käytti virallisesti termiä
”jalkautuminen”. Kahden muuta haastateltavaa ei virallisesti käyttänyt termiä ”jalkautuminen”, mutta heidän työtapojen kuvailun mukaan, esimerkiksi hakeutumalla julkisiin tapahtumiin esittelemään omaa toimintaansa tai olemaan muuten
työroolissa paikalla voidaan tulkita jalkautumiseksi. Kaartinen-Koutaniemi (2012)
määrittelee etsivän työn juuri hakeutumiseksi tavoitettavaksi sinne, missä kohderyhmän ihmisiä voi kohdata (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 23).

Verkostotyön mainitsivat kaikki haastateltavat omaa työtä edistäväksi. Yksi haastateltava kuvaili verkoston toimijoiden tuntemuksen edesauttavan yksilöiden ohjaamisessa oikean palvelun pariin. Työntekijän tulisi ylläpitää ja kehittää omaa
tietämystä palvelujärjestelmästä, sekä olla tietoinen muista saman kohderyhmän
kanssa työskentelevistä toimijoista (Erdal, Skalleberg, & Otterstad 2003, Mikkonen ym. 2010 mukaan, 62–63). Partti (2017) toteaa tutkimuksessaan, että verkostotyö, yksilön voimavarojen vahvistaminen, tarpeiden mukaisten palveluiden
oikea-aikaisuus ja riittävyys ovat vaikuttavimpia tekijöitä syrjäytymisen ehkäisyssä (Partti 2017, 43).
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Kaikki haastateltavat toivat esille huolen siitä, että ennalta ehkäisevää työtä ei
tehdä riittävästi. Kolmen haastateltavan mukaan ennalta ehkäisevillä palveluilla
voitaisiin vähentää raskaiden korjaavien palveluiden kuormitusta. Partti (2017)
nosti esiin myös pro gradu- tutkimuksessaan, että ikääntyneiden palveluihin tulisi
lisätä etsivää työtä. Tutkimuksen mukaan etsivällä vanhustyöllä voidaan ennalta
ehkäistä yksilön ongelmien syventymistä ja syrjäytymistä, mutta vaikuttaa myös
yhteiskunnallisella tasolla. (Partti 2017, 1.) Haastatteluissa nousi vahvasti resurssien riittämättömyys etsivän vanhustyön kehittämisen hidasteena, vaikka tarvetta
kehitykselle nähtiin. Myös Mertaniemen (2016) tutkimuksen tuloksissa haastateltavat totesivat etsivän vanhustyön tarvitsevan kehittämistä, mutta kokivat kuntatalouden heikkouden hidastavana tekijänä (Mertaniemi 2016, 44).

Yksi haastateltavista pohti kysyttäessä etsivän vanhustyön tilanteen tulevaisuudesta Pohjois-Karjalassa, että onko lakisääteisiä vanhusneuvostoja otettu mukaan kehittämään ja arvioimaan toimintaa. Kuten laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrää,
vanhusneuvostot tulee ottaa mukaan sekä suunnitelmavaiheessa että arvioitaessa riittävyyttä ja laatua (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Muissa haastatteluissa
vanhusneuvostoa ei nimeltä mainittu, joka saa meidät miettimään, onko tätä toimielintä otettu todella mukaan kehitys- ja seurantatyöhön, vai sisällyttivätkö muut
haastateltavat tämän toimielimen julkisiin palveluihin käyttäessään tätä termiä?

9

Pohdinta

Päädyimme laadulliseen tutkimukseen, sillä halusimme selvittää eri aloilla työskentelevien kokemuksia aiheeseemme liittyen. Valintaamme vaikutti myös tutkimusaiheemme, koska tiesimme alusta asti haluavamme kerätä kokemukset ja
näkemykset haastattelujen avulla.
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Monet opinnäytetyöt tehdään usein palveluiden käyttäjien näkökulmasta, mutta
halusimme tässä opinnäytetyössämme tuoda esiin työtä toteuttavien ja kehittävien ajatuksia. Tästä syystä valitsimme kohteeksi työntekijät. Haastattelimme
kahdeksaa eri sektoreilla ja toimenkuvissa työskentelevää henkilöä. Tavoitteenamme oli haastatella ammattilaisia kattavasti eri sektoreilta, jolloin saimme
tutkimuskysymyksiimme vastaukset mahdollisimman laajasti eri näkökulmista.
Työlle asettamamme tavoitteet toteutuivat ja saimme haluamiimme tutkimuskysymyksiin vastaukset. Haastattelujen avulla onnistuimme saamaan ammattilaisilta paljon näkemyksiä ja kokemuksia heidän käytännön kokemustensa kautta.

9.1

Luotettavuus ja eettisyys

Tutkimuksen teossa pyritään välttämään virheiden syntymistä, jonka vuoksi tutkimuksessa arvioidaan luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta
edistää täsmällinen selostus tutkimuksen toteuttamisen kaikista vaiheista. Aineiston tuottamisen vaiheet tulisi kertoa selvästi ja totuuden mukaisesti. Tutkijan tulisi
kertoa olosuhteista, joissa aineisto on kerätty, haastatteluihin käytetty aika, virhetulkinnat, mahdolliset häiriötekijät sekä tutkijan henkilökohtainen arvio tilanteesta.
Tulosten tulkinnassa olisi tutkijan kerrottava, millä perusteella hän esittää tulkintoja, joihin perustaa päätelmänsä. Lukijaa tämä helpottaa, jos tuloksia täydennetään esimerkiksi suorilla haastattelulainauksilla tai muilla dokumenteilla. Tutkimuksen luotettavuutta edistää huolellinen selvitys tutkimuksen teosta ja kaikista
vaiheista. Erityisesti laadullisen aineiston tutkimisessa on hyvä selventää luokittelujen syntymisen juuret sekä perusteet. (Hirsjärvi ym. 2007, 226–228.)

Reliaabeliuden ja validiuden käsitteet pohjaavat ajatukseen siitä, että tutkija voi
päästä kiinni objektiiviseen totuuteen ja todellisuuteen. Yksi tapa määrittää reaabelius on, että kaksi arvioijaa tulee samaan johtopäätökseen. (Hirsjärvi & Hurme
2000, 185–186.) Kuitenkin tulisi huomioida, etteivät yhdessä tilanteessa annetut
vastaukset välttämättä toistu toisessa tilanteessa, koska ne annetaan eri tuottamisolosuhteissa. (Holstein & Gubrium 1995, Hirsjärvi & Hurme 2000, 185 mukaan). Laadukkuuteen voidaan pyrkiä etukäteen sillä, että haastattelurungosta
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tehdään hyvä ja toimiva, sekä mietitään, mitä teemoja voitaisiin syventää ja millaisia lisäkysymykset olisivat. On kuitenkin huomioitava, että koskaan ei voi täysin
varautua kaikkiin lisäkysymyksiin ja niiden muotoseikkoihin. (Hirsjärvi & Hurme
2000, 184.)

Eettisesti tutkimuksesta tekee kestävän se, että se on suunniteltu ja toteutettu
huolellisesti, sekä raportoitu tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksen tekijöiden rooli, oikeudet, tehdyn työn osuudet, vastuut ja velvollisuudet on kirjattu ja hyväksytty kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Lisäksi
on sovittu aineiston säilyttämisestä koskevista asioista. Rahoittajat ja muut tutkimuksen kannalta merkitykselliset yhteydet kerrotaan tutkimukseen osallistuville
ja mainitaan raportoinnin yhteydessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012,
6–7.)

9.2

Ammatillinen kasvu

Tämä opinnäytetyö oli oppimiskokemuksena vertaansa vailla, jossa monta asiaa
piti erehdyksen myötä tehdä uudelleen, mutta juuri niistä koimme saaneemme
suurimman opin matkan varrella. Toki prosessiimme kuului myös onnistumisen
hetkiä. Esimerkiksi työskentely toimeksiantajamme kanssa oli mielestämme mutkatonta ja meitä eteenpäin auttavaa. Tietoteknisiä ongelmia muodostui matkalle
sekä aikatauluja jouduimme muuttamaan, mutta se lienee tuttua työelämässäkin.
Itse opinnäytetyön tekemisestä vahvimmin parhaaksi asiaksi nousi meiltä kummaltakin ehdottomasti se asia, että tämän työn myötä pääsimme tutustumaan
haastattelujen kautta rautaisiin alan ammattilaisiin, jotka tekevät työtään täydestä
sydämestä. Näiden kohtaamisten avulla verkostomme vahvistuivat huimasti.
Kohtaamisissa saimme tietoomme käytännön työstä esiin nousevia asioita, joita
pelkästään teoriaan tutustumalla ei voi saavuttaa.

Teemahaastattelu oli sinänsä oikea tapa saada tietoa aihettamme ajatellen. Teoriaa oli helppo löytää tietyistä teemoista, mutta osan kohdalla etsintää sai tehdä
enemmän. Jos jotain tekisimme toisin oppimamme perusteella, niin suunnittelu-
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vaiheen tutkimuskysymysten rajaamiseen ja tarkennukseen kiinnittäisimme erityistä huolellisuutta. Lopullisten tutkimuskysymysten hiomiseen meillä kuluikin
paljon aikaa. Haastattelurungon laatimisessa saimme hyviä neuvoja toimeksiantajaltamme, joka vahvisti meitä ajatuksissamme siitä, että olemme oikeilla jäljillä.
Haastatteluita itsessään oli mukava toteuttaa, ja niiden pohjalta virisi usein myös
antoisia jatkokeskusteluja. Kumpikin meistä sai varmasti hyvää kokemusta ja ennen kaikkea varmuutta jatkoa ajatellen. Litterointi oli aikaa vievä vaihe, mutta selkeä toteuttaa, kuten ennalta arvasimmekin. Materiaalia kertyi paljon, ja analyysin
käyntiin saaminen tuntuikin työläältä. Kuitenkin olennaisen löytäminen vei prosessia eteenpäin, ja tulosten myötä myös johtopäätösten luominen edistyi. Tuloksia kirjoittaessamme jouduimme pohtimaan, kuinka turvata haastateltavien
anonyymiys mutta silti tuoda esille tärkeiksi nousseita asioita.

Opinnäytetyömme kautta saimme arvokasta tietoa siitä, millä tavoin eri ammattilaiset näkevät ikääntyneiden parissa tehtävän työn tilanteen täällä Pohjois- Karjalassa. Sekä tietoa siitä, mitä he kokisivat tarpeelliseksi muuttaa, jotta palvelut
olisivat tavoitettavissa paremmin.

9.3

Jatkokehitysideat

Opinnäytetyömme nosti esiin ammattilaisten kokemukset ja näkökulmia tehtävään työhön, ja niitä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä niin järjestöpuolelle kuin julkisissa palveluissa. Työmme toimii myös tiedonlähteenä opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Haastatteluissa nousi esiin haaste saada nähdyksi tehty työ, sekä sen jatkuvuuden turvaamisen tarpeellisuus. Monet tahot kyllä myönsivät työn merkityksellisyyden, mutta jatkuvaa rahoitusta toiminnalle on silti hankala saada. Hankkeet seuraavat toisiaan, ja jo saavutettu arvokas tieto jää usein matkalle uusien tekijöiden
tavoittamattomiin.

Jatkotutkimus aiheesta voisi olla muiden maakuntien tai alueiden toiminnan kartoitus. Sen perusteella voisi tuoda esiin hyväksi havaittuja käytänteitä ja myös

46

toiminnan yhtenäistäminen alueiden erityispiirteet huomioiden esimerkiksi välimatkojen osalta. Jatkotutkimus voisi liittyä myös maaseutualueilla tehtävään etsivään vanhustyöhön, sen erityispiirteiden kartoitukseen ja huomioitaviin asioihin
verrattuna kaupunkialueella tehtävään työskentelyyn. Mainitun kaltaisista tutkimuksista voisi olla hyötyä jatkossa laajennettaessa toimintaa maaseutualueille.
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