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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyömme pyrki selvittämään, että minkälaista vanhusten palvelu-

asumisen tulisi olla, jotta se koettaisiin viihtyisäksi. Viihtyvyyttä tarkastele-

malla saadaan mahdollisesti tarjottua parempaa palveluasumista tulevaisuu-

den vanhuksille, jotka osaavat myös olla vaativampia, kuin nykypäivän van-

hukset.  

Tehdessämme opinnäytetyötä pohdimme millä sanoilla kuvaisimme kolman-

teen ja neljänteen ikäryhmiin kuuluvia ihmisiä. Kaikki ihmiset eivät pidä van-

hus sanasta, koska kokevat sen liian leimaavana. Toisaalta ihmiset voivat 

myös vierastaa sanoja ikääntynyt ja ikäihminen.  

Päätimme käyttää opinnäytetyössämme tutkimuskohteina olevista ihmisistä 

sanoja ikääntynyt, vanhus sekä ikäihmiset, koska ne kaikki kuvaavat mieles-

tämme realistisesti kyseisten ikäryhmien ihmisiä. Pelkän iän perusteella 

ikääntyneet eivät toivoisi kuitenkaan kutsuttavan itseään vanhuksiksi, vaan 

Ovaskaisen (2010, 9) mukaan Helin (2002) on todennut, että vanhuus alkaa 

siinä vaiheessa, kun ihmiselle tulee neljänteen ikään kuuluvia toiminnanrajoit-

teita.  

Tutkimuksia vanhusten palveluasumisesta on myös tehty aiemmin niin van-

husten, omaisten kuin palvelukodin henkilökunnan näkökulmista. Olemme 

nostaneet pohdintakappaleeseen vertailukohteiksi kolme tutkimusta vanhus-

ten palveluasumisesta, joissa on haastateltu vanhuksia, joista osa asui vielä 

kotona ja osa palvelutaloissa. 

Olemme opinnoissamme suuntautuneet sosiokulttuuriseen työhön, joten ha-

lusimme tarkastella tässä työssä vanhusten palveluasumista huomioiden 

myös sosiokulttuurisen näkökulman. Tämä näkökulma arvostaa ikäihmisen 

elämänkokemusta ja huomioi hänen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elä-

määnsä ja itsensä toteuttamiseen. Idea tähän opinnäytetyöhön tuli meiltä itsel-
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tämme, mutta saimme tutkimusluvan vanhus- ja vammaispalveluiden vas-

tuualuejohtajalta, sillä hän piti aihetta ajankohtaisena tutkimuskohteena.  

Tutkimusaiheemme on ajankohtainen, koska Puumalaisen (2011) mukaan 

vanhusten määrä, sekä eliniänodotus kasvaa, jolloin ikääntyneiden palvelui-

hin tulisi kiinnittää huomiota (Puumalainen 2011, 14). Tämän perusteella voi-

daan olettaa, että yhä useampi ikääntynyt tulee asumaan palvelutalossa ja 

siellä asutaan mahdollisesti useita vuosia. Oli siis oleellista tarkastella, mitkä 

asiat kaipasivat palveluasumisessa parannusta ja mitkä asiat oli koettu viihty-

vyyden kannalta hyväksi.   

 

Meidän mielestämme myös iäkkäiden kuntalaisten on saatava osallistua ja 

vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. Jyväskylän kaupunki teettää ker-

ran vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyn ikääntyville, jotka ovat palveluasu-

misen piirissä. Mielestämme asiakaspalautetta on kerättävä säännöllisesti ja 

monipuolisesti, sekä on myös tärkeää yrittää hyödyntää saatu palaute. Ha-

lusimme tutkia vanhusten omia ajatuksia siitä, mitä viihtyvyys on palvelu-

asumisessa, joten emme käyttäneet kaupungin omaa asiakastyytyväisyyslo-

maketta emmekä ole myöskään vertailleet tuloksiamme siihen.  

Toteutimme tutkimuksen teemahaastatteluna, jolloin kaikki kysymykset oli-

vat avoimia ja näin vanhus sai tuoda mielipiteensä vapaammin esille. Asiakas 

on paras mahdollinen arvioimaan saamaansa palvelua ja sen toteutumista, 

niin hyvien kuin huonojenkin puolien osalta. Kaikilla ikääntyvillä on lisäksi 

mahdollisuus vaikuttaa vaikkapa omaisten ja hoitohenkilökunnan kautta vä-

littyvällä palautteella.  
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2 VANHUUDEN MÄÄRITTELYÄ 

 

Tilastokeskuksen mukaan väestö on jaettu kolmeen eri ikäryhmään: lapsiin, 

työikäisiin ja vanhuksiin. Ikääntymistä on lisäksi jaksotettu moniin eri vaihei-

siin, kolmannesta iästä aina viidenteen ikään saakka. Vanhuuden katsotaan 

kuitenkin alkavan, kun ihminen täyttää 65 vuotta. (Tilastokeskus 2003.) 

Suomessa oli vuonna 2000 koko väestöstä 15 % yli 65-vuotiaita. Vuonna 2030 

sen ennustetaan kasvavan 26,3 prosenttiin. Näin joka neljäs Suomessa asuva 

olisi tuolloin vanhus. Vuodesta 2000 vuoteen 2030 yli 65-vuotiaiden määrän 

ennustetaan siis kasvavan 78,7 prosenttia. (Tilastokeskus 2003.) 

Kolmannella iällä tarkoitetaan vanhuksia, jotka ovat iältään 60 – 85 vuotiaita. 

Kolmas ikä on gerontologisessa kirjallisuudessa yleistynyt käsite, joka tarkoit-

taa työikäisen ja varsinaisen vanhuuden välissä olevaa elämänvaihetta. Varsi-

nainen vanhuus eli neljäs ikä tarkoittaa yli 85 vuotiaita, jolloin riippuvuus 

muista ihmisistä kasvaa ja itsemääräämisoikeus kaventuu. (Karisto 2004.) Ih-

miset ovat kuitenkin yksilöitä, esimerkiksi 90- vuotias voi hyvinkin asua ko-

tona ja selviytyä arjen askareista kotihoidon tai omaistensa tukemana. Toisaal-

ta taas 65-vuotias voi tarvita jo palveluasumista, jossa hän saa toimintakyky-

ään ylläpitäviä ja edistäviä palveluja (Asuminen 2012).  
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3 SOSIOKULTTUURINEN NÄKÖKULMA IKÄÄNTY-

MISEEN 

 

Sosiaalinen ja kulttuurinen 

Sosiokulttuurisessa näkökulmassa korostuu sekä sosiaalinen, että kulttuuri-

nen. Sosiaalisella tarkoitetaan, että yksilö kuuluu johonkin yhteisöön, jossa 

hän pääsee muiden kanssa vuorovaikutukseen ja saa tuoda omat mielipiteen-

sä ja näkemyksensä esille. Ihminen tulee nähdä ainutkertaisena yksilönä, jon-

ka oma elämänkerta otetaan huomioon. Vanhuksella tulee olla mahdollisuus 

vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. (Kokko 2011.) 

Kulttuuri nähdään elämäntapana, johon kuuluvat roolit, arvot, tavoitteet ja 

tavat. Kulttuuri on myös yhteisöllisyyttä ja itsensä toteuttamista. Kulttuuri 

nähdään myös toiminnallisena, jossa voidaan käyttää erilaisia luovia mene-

telmiä. ( Kokko 2011.) 

 

3.1 Sosiokulttuurinen vanhuskäsitys  

 

Ikääntymistä ajatellaan yleensä sairauksien ja toimintakyvyn muutoksina. 

Ikääntyminen voi olla kuitenkin uusi mahdollisuus, jolloin vanhuksen elä-

mänkokemus ja tiedot yhdistyvät vanhuksen voimavaroiksi. (Kokko 2011.) 

Sosiokulttuurinen näkemys arvostaa vanhuksen voimavaroja sekä elämänko-

kemusta ja lähestyy vanhenemista myönteisesti. (Hakonen 2008, 122.)  

On olemassa kaksi näkökulmaa onnistuneelle vanhenemiselle. Ensimmäisen 

näkökulman mukaan ikääntyneen tulisi vetäytyä sosiaalisista rooleistaan an-

taen tilaa nuoremmille. Ikääntyneen odotetaan keskittyvän enemmän hengel-

lisiin arvoihin kaiken aineellisen jäädessä vähemmälle. Toisen näkökulman 
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mukaan vanheneminen voidaan kuitenkin nähdä aktiivisena ikääntymisenä, 

jolloin ikäihminen osallistuu eri toimintoihin. Nämä toiminnot ylläpitävät hä-

nen sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä. Vanhuksilta ei voida 

kuitenkaan odottaa aktiivista vanhenemista, koska kaikki vanhukset eivät sitä 

yksinkertaisesti halua tai heidän alentunut toimintakykynsä rajoittaa osallis-

tumista. (Kokko 2011.) 

Aktiivinen oleminen on mahdollista ikääntyneelle, vaikka fyysiset voimavarat 

heikkenevät. Ikäihmisen ei tarvitse luopua kaikista omaa elämää merkityksel-

listävistä asioista. Sosiaalinen ja psyykkinen voimaantuminen voivat jatkua, 

vaikka ikääntynyt olisi liikuntakyvytön ja sängyn pohjalla. Hän voi lukea kir-

jallisuutta tai kuunnella äänikirjoja. Musiikin kuuntelu, elokuvien katselemi-

nen ja oman elämänkerran kertominen ja muisteleminen tuovat nautinnollisia 

hetkiä elämään. Aktiivisuus antaa mahdollisuuden elää täysillä omien valin-

tojen mukaisesti loppuun saakka (Hakonen 2008, 156). 

 

3.2 Sosiokulttuuriset voimavarat 

 

Sosiokulttuuriset voimavarat kertyvät koko elämänkaaren ajan, mutta vasta 

seniori-iässä niiden merkityksellisyys korostuu (Hakonen 2008, 142). Hakosen 

(2008, 122) mukaan Vaaraman, Luoman ja Ylösen (2006) tutkimuksen mukaan 

sosiokulttuuriseen seniorikäsitykseen kiinnittyvät elämänlaadun ulottuvuuk-

sien ja voimavarojen ymmärtäminen fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja 

ympäristöllisenä. Hakosen (2008, 123 - 125) mukaan fyysisiä voimavaroja voi 

ylläpitää terveellisillä elämäntavoilla. Sairaudet saattavat vaikeuttaa päivittäi-

siä toimintoja, mutta vanhus saattaa nähdä oman terveydentilansa ja sitä kaut-

ta elämänlaatunsa myönteisempänä.  

Hakosen (2008) mukaan Koskinen (2004, 127) on tutkinut, että psyykkisiin 

voimavaroihin sisältyvät elämänasenne ja elämän kokeminen tarkoitukselli-
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sena. Hakosen (2008, 128) mukaan psyykkisiä voimavaroja ylläpitävät muun 

muassa palvelutaloissa järjestetty viriketoiminta. Henkistä hyvinvointia ei 

kuitenkaan oteta aina tarpeeksi huomioon vaan fyysiset ja sosiaaliset voima-

varat korostuvat enemmän. Sosiaalisilla voimavaroilla tarkoitetaan, että 

ikääntynyt kuuluu johonkin yhteisöön, jossa hän voi osallistua ja vaikuttaa 

hyödyntäen elämänkokemustaan. Ympäristöllisiin voimavaroihin luetaan yh-

teisöllisyys ja turvallisuuden tunne, jotka syntyvät toisten ihmisten läsnäolos-

ta, riittävistä palveluista sekä tutusta asuin- ja elinympäristöstä (mts. 151). 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi omalla toiminnallaan huomioida 

asiakkaan elämäntilanteen käyttämällä sellaisia työmenetelmiä, jotka osallis-

tavat vanhusta ja ehkäisevät heidän syrjäytymistään. Hyvänä esimerkkinä on 

olemassa voimaantumissuunnitelma, johon kirjataan vanhuksen voimavaroja, 

joita tuovat merkitykselliset ja iloa tuottavat asiat sekä ihmissuhteet. Suunni-

telmaan kirjataan myös asioita, joissa vanhus selviytyy hyvin ja missä hän tar-

vitsee tukea. (Hakonen 2003, 112 - 113, 118.)    

 

3.3 Vanhus toimijana yhteisössä 

 

Vanhus on asuinympäristössään toimija, hän on samalla asiakas, että asukas. 

Vanhuksen toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat itse toimintakyky, palvelu-

talon omat toimintatavat sekä ikääntyneen omat mieltymykset. (Ovaskainen 

2010, 3.)  

Ihmisen elinpiiri, eli päivittäisalue koostuu fyysisestä toimintaympäristöstä, 

sosiaalisista vuorovaikutussuhteista ja yhteisöllisyyden tunteesta. Elinpiirin 

tulisi muodostua tukiverkostoista, jotka tukisivat vanhuksen toimintakykyä ja 

selviytymistä arjessa. Tukiverkostoista muodostuvaan elinpiiriin kuuluvat 

muun muassa sosiaalinen tuki, turvallisuus, esteettisyys ja osallistuminen yh-

teisiin toimintoihin. (Tapaninen 2012.) 
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Ovaskaisen (2010) mukaan vanhus tuntee joutuvansa sopeutumaan palveluta-

loon, koska hänen pitää ottaa vastaan apua muilta ihmisiltä toimintakyvyn 

alentuessa. Vanhus voi myös kokea, että hänen toimintaympäristössään on 

sellaisia asioita, että hän ei pysty niihin vaikuttamaan. Vanhuksen toimijuus 

voi siis olla uhattuna, jos hän kokee, ettei hänellä ole vaikuttamismahdolli-

suuksia. (Ovaskainen 2010, 15.)  

Ovaskaisen (2010) mukaan toimijuus voi olla yksinkertaisimmillaan sitä, että 

vanhus tekee itseään koskevat päätökset. Hän voi päättää raha-asioistaan, ul-

koiluistaan ja ajankäytöstään. (Ovaskainen 2010, 16, 41 - 42.)  

Toimintakyvyn heiketessä on hoitohenkilökunnan ja omaisten oltava puoles-

tapuhujina vanhuksen toiveet huomioiden. Ikääntynyt pitäisi siis nähdä toi-

mijana siten, että häntä kuunneltaisiin antamalla vaikuttamismahdollisuuksia 

palvelujen suhteen huomioiden myös vanhuksen omatoimisuus sekä avun-

tarve. (Ovaskainen 2010, 69.) 

Ovaskaisen (2010) tutkielmassa todetaan, että palvelutalo voidaan kokea yh-

teisönä, jossa hoitajat ja asukkaat ovat yhtä suurta perhettä. Yhteisöllisyyden 

tunne voi kuitenkin puuttua, jos muita asukkaita ei koeta läheisiksi. Omaiset 

ja muut läheiset ihmiset palvelutalon ulkopuolella voivat olla kuitenkin niitä, 

jotka saavat vanhuksen tuntemaan yhteisöllisyyttä sekä ylläpitämään sidettä 

elämään ennen palvelutaloa. (Ovaskainen 2010, 43 – 45.) 

Bowlingin (2005, 93) mukaan (Blau 1973; Wenger 1984a ja Bowling 1991, 1994, 

Bowling ja Grundy 1998) ovat todenneet, että ikäihmisen sosiaaliset verkostot 

koostuvat pääasiassa sukulaisista, mutta myös ystävien koetaan antavan hen-

kistä hyvinvointia ja itsetunnon kohotusta ikääntyneille.  
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4 VANHUSTEN ASEMA YHTEISKUNNASSA 

 

4.1 Vanhuksen asema ennen ja nyt 

 

Ihmisillä voi olla edelleen mielikuva entisajan suurperheistä, joissa vanhukset 

elivät osana perheyhteisöä.  Heitä arvostettiin, rakastettiin ja heidän viisauten-

sa siirtyi sukupolvilta toisille. Yhteisöjen välillä suhtautumisessa on ollut ero-

ja, kuten on nykyäänkin. (Kauhanen-Simanainen 2009, 49.) 

Teollisen yhteiskunnan aikana ihmisen arvo on perustunut tuottavuuteen ja 

vanhukset on koettu lähinnä sosiaalisena ongelmana. Heitä on pidetty yhteis-

kunnan huoltorasituksena, eikä niinkään voimavarana. Tästä ajatuksesta ei 

vieläkään ole päästy, joka on johtanut vanhukset eristävään laitoshoitoon, jos-

sa tarjotaan minimaaliset mahdollisuudet ja päätavoitteena ovat pienet kus-

tannukset. (Mts. 50.) 

Tulevaisuudessakin raha ratkaisee. Suomessa ja muissa Euroopan maissa uu-

distetaan jatkuvasti sosiaali- ja terveysjärjestelmiä, sillä nykyisellään niitä ei 

pystytä ylläpitämään. Julkishallinnon palvelutuotantoa arvostellaan laitos-

maisuudesta, tehottomuudesta ja huonosta laadusta, sekä painetta on ulkois-

tamiseen ja yksityistämiseen. Monet asiantuntijat ennustavat julkisen tervey-

denhoitojärjestelmän romahtamista. Eniten tulisivat kärsimään sairaimmat, 

vähävaraiset ja vanhukset, joilla ei ole varaa yksityisiin palveluihin. (Mts. 63 – 

64.)  

Tällä hetkellä vanhusten hoidon tila ei näytä kovin hyvältä. Palvelujen ja hen-

kilöstön riittämättömyys ja huono organisointi, sekä vanhustyön koulutuksen 

puute koskevat jo nykyisiä vanhuksia. Jos löydetään hyviä ratkaisuja ikäih-

misten palvelujen järjestämiseen ja asenteet muuttuvat, niin voidaan selviytyä 

kasvavasta palveluiden tarpeesta. Kaikkia kansalaisia tarvitaan luomaan ta-
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loudellista ja poliittista perustaa yhteiskunnalle, jossa pidetään huolta toisista. 

Suuret ikäluokat ottavat vastuun omasta vanhenemisestaan ja valmentautuvat 

toimimaan itsenäisesti toisiaan auttaen mahdollisimman pitkään. (Mts. 83 – 

84.) 

 

4.2 Asenteet vanhenemista ja vanhuksia kohtaan 

 

Ihmisillä saattaa olla stereotypioita ja ennakkoluuloja vanhoja ihmisiä koh-

taan. McKeen, Downsin, Gilhoolyn, Gilhoolyn, Testerin ja Wilsonin (2005, 17) 

mukaan (Unsworth 2001) on todennut, että stereotypioita vanhuksista voivat 

olla esimerkiksi, että heidän ajatellaan olevan väsyneitä, hitaita ja riippuvaisia 

toisista ihmisistä.  McKeen, Downsin, Gilhoolyn, Gilhoolyn, Testerin and Wil-

sonin (2005) mukaan (Netz & Bin-Sira 1998) ovat todenneet, että nämä stereo-

tyyppiset ajattelumallit saavat ihmiset, jopa ikääntyneet itse, vastustamaan 

vanhuutta ja ajattelemaan sen negatiivisena asiana (Mckee ym. 2005, 179). 

 

On outoa, että nuoret saattavat syrjiä vanhuksia, koska he itse tulevat olemaan 

aikanaan vanhoja. Nuoret ihmiset joiden itsetunto perustuu ulkonäköön, sek-

suaalisuuteen ja urheilullisuuteen voivat pitää vanhuksia ikävänä muistutuk-

sena siitä, että se mille he nyt perustavat itsetuntonsa ei tule kestämään. Uh-

kakuva voi erityisesti vahvistua silloin, kun nuorempi henkilö näkee vanhuk-

sista valokuvia nuorena, jolloin myös hän on ollut nuorekkaan ja terveen nä-

köinen. (Greenberg, Schimel & Mertens 2004, 28, 39.)  

Kollektiivisissa kulttuureissa vanhusta kunnioitetaan, heidät hoidetaan itse ja 

heitä pidetään neuvonantajina sekä vanhukset nähdään osana sosiaalista ver-

kostoa. Länsimaissa taas vanhukset laitetaan vanhainkoteihin, jossa heidän 

ajatellaan saavan nauttia viimeisistä elinvuosistaan.  Vanhus voi kuitenkin 
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kokea itsensä eristetyksi muusta yhteiskunnasta ja tuntea itsensä hyödyttö-

mäksi. (Greenberg ym. 2004, 42 – 43.)  

 

4.3 Vanhuksen oikeuksien toteutuminen 

 

Kaikilla ihmisillä on oma erityinen elämänhistoriansa ja – tarinansa. Eettisesti 

hyvä hoito toteutetaan yksilöllisesti, kuunnellen vanhuksen omaa tarinaa ja 

toiveita.  Owen & Meyer (2012) ovat myös todenneet Iso-Britanniassa toteute-

tussa tutkimuksessaan, että ikäihmiset on nähtävä palvelukodeissa yksilöinä. 

Yksilöllisyyttään vanhukset ilmaisevat sillä, että saavat oman äänensä kuulu-

viin saadakseen valinnanvapautta sekä päätäntävaltaa asioihinsa. Tutkimuk-

sessa todettiin, että juuri henkilökunnan tehtävä oli pysähtyä kuuntelemaan 

vanhusta, jolloin yksilölliset tarpeet saataisiin selville. (Owen & Meyer 2012, 

18 – 20.) 

Yksityisyyden kunnioittaminen edellyttää usein pienten, mutta vanhukselle 

tärkeiden asioiden huomioon ottamista. Monenlaista apua tarvitseva vanhus 

menettää helposti yksityisyytensä ja sen myötä ihmisarvonsa. Henkilökohtai-

nen hygienia, arkaluontoiset henkilötiedot ja yksityiset henkilösuhteet ovat 

yksityisasioita, ja niiden pitäminen luottamuksellisena on jokaisen vanhuksen 

kanssa toimivan eettinen velvollisuus. Oikeus yksityisyyteen on myös laitok-

sessa asuvan vanhuksen oikeus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 17.) 

Vanhuksilla on samat perusoikeudet, kuten kaikilla täysi-ikäisillä ihmisillä 

aina siihen saakka, kun he ovat henkisesti toimintakykyisiä. Ei edes omaisilla 

ole oikeutta päättää ikäihmisen puolesta, vaan häntä koskevat asiat on käsitel-

tävä suoraan vanhuksen kanssa. Tätä oikeutta kuitenkin rikotaan jatkuvasti. 

Vanhukset usein ohitetaan ja päätösvalta annetaan omaisille, hoitohenkilöstöl-
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le ja viranomaisille joko tietoisesti tai tiedostamatta. (Kauhanen-Simanainen 

2009, 86.)  

Vanhukset voivat kuitenkin etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, 

jos hän myöhemmin tulee sairauden tai muun syyn vuoksi kykenemättömäksi 

huolehtimaan asioistaan. Sijaispäättäjän voi nimetä hoitotahdossa tai edun-

valvontavaltuutuksessa. Edunvalvontavaltuutusta koskeva laki tuli voimaan 

1.11.2007. Edunvalvontavaltuutus ei kuitenkaan syrjäytä potilaslaissa säädet-

tyä itsemääräämisoikeutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 15.) 

 

4.4 Vanhuksen äänen kuuluminen 

 

4.4.1 Vanhusneuvostot 

 

Ensimmäinen vanhusneuvosto perustettiin jo vuonna 1996 ja Kuntaliiton mu-

kaan niitä oli vuonna 2011 jo 276. Kunnallisella vanhusneuvostolla tarkoite-

taan ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen, sekä 

muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelintä. Yleensä kunnanhallitus 

asettaa ja valitsee vanhusneuvostot ja niiden perustaminen on kunnille vapaa-

ehtoista. Ikääntyneen väestön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi van-

husneuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, 

joilla on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta. (Virnes 

2011.) 

Vanhusneuvostot ovat tehneet aloitteita ja antaneet lausuntoja muun muassa 

sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen ja elinympäristöön sekä liikuntaan 

ja virkistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Vanhusneuvosto laatii myös 
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toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle sekä antaa toimintakertomuksen 

edellisen vuoden toiminnasta. (Virnes 2011.) 

 

4.4.2 Vanhuspalveluiden raati ja kokemusasiantuntijuus sosiaalipalveluissa 

 

Jyväskylässä on aloittanut vuonna 2012 vanhuspalveluiden raati. Raadissa on 

ihmisiä, jotka eivät työskentele kunnan muissa päättävissä tahoissa, mutta 

heitä yhdistää kiinnostus vaikuttaa vanhusten asioihin. Raatiin sai hakea vuo-

den 2011 lopussa, joista arpomismenetelmällä valikoitui raadin jäsenet. Raa-

dissa käydään keskusteluja miten palveluja voitaisiin kehittää ja kehitysideat 

toimitetaan vanhuspalveluiden johtoryhmälle. Myös kuka tahansa kuntalai-

nen voi lähettää raadille ehdotuksia asioista, joita toivoisi käsiteltävän. (Palve-

lut ikääntyneille 2012.) 

Sosiaalipalveluissa ammattilaiset ovat yleensä yrittäneet tunnistaa asiakkai-

den tarpeita ja toiveita, eli pyritään ulkopäin saamaan käsitys palvelunkäyttä-

jien maailmasta. Asiakkaita on saatettu esimerkiksi haastatella, mutta johto-

päätökset ja mahdollinen kehittämistyö on jätetty ammattilaisille. (Toikko 

2011, 107 - 108.) Nykyään on kuitenkin erilaisia menetelmiä, jotta palveluita 

saataisiin kehitettyä nykypäivän tarpeiden mukaiseksi. Tällainen menetelmä 

on kokemusasiantuntijuus. Kokemusasiantuntija eli asiakas itse ei edusta pel-

kästään itseään, vaan koko tiettyä asiakaskuntaa. (Mts. 103.)  

Toikon (2011,105) mukaan Eversin (2003) mallin mukaan asiakkaiden itsensä 

osallistuminen on sosiaalipoliittinen tavoite. Asiakkaiden osallistuminen 

suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen on noussut siitä, että sosiaali-

palvelut ovat saaneet laatua koskevaa kritiikkiä. Asiakkaan osallistuminen 

asettaa hänet samanarvoiseksi palveluiden tilaajien ja tuottajien kanssa. Oleel-

lista kokemusasiantuntijuuden käyttämisessä on, että kokemusasiantuntijat ja 
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ammattilaiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa, jolloin saadaan yhteistyöl-

lä aikaiseksi keskeinen palvelujärjestelmää kehittävä tekijä (mts. 113). 

Nämä kaikki kolme menetelmää tuovat paremmin vanhuksen ja vanhusten 

asioista kiinnostuneiden ääntä enemmän esille ja parantavat kansalaisten 

mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin.  

 

 

5 IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN LAA-

TUSUOSITUKSET 

 

5.1 Laatusuositus kuntien tukena 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet vuonna 2001 

ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen. Uusitussa laa-

tusuosituksessa (2008) kiinnitetään huomiota ikääntymispolitiikan valtakun-

nallisiin linjauksiin, laatusuositusten arviointien tuloksiin sekä uusiin tutki-

mustietoihin ja toimintaympäristön muutoksiin. Erityisesti kunta- ja palvelu-

rakennemuutoksella on merkittäviä vaikutuksia ikääntyneiden palvelujärjes-

telmään. Viimeisin laatusuositus on tehty Sosiaali- ja terveysministeriön, 

Suomen Kuntaliiton ja Stakesin yhteistyönä. 

Väestön ikärakenne muuttuu, joten koko yhteiskunnan on mukauduttava 

iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Tämän päivän laatusuositus pyrkii tukemaan 

kuntia ikäihmisten palveluiden kehittämisessä huomioiden vanhuksen omat 

voimavarat ja tarpeet. Nykyään kunta tekee myös enemmän yhteistyötä kol-
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mannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien, asiakkaiden ja omaisten 

kanssa. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 3.) 

Kesällä 2013 voimaan astuva vanhuspalvelulaki on osaltaan turvaamassa iäk-

käiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saantia. Laki velvoittaa 

kuntia muun muassa järjestämään palveluntarpeenarvioinnin sekä määräl-

tään ja laadultaan riittävät vanhuspalvelut.  Palveluiden toteutumista myös 

valvotaan. Lain tavoitteena on myös edistää vanhusten hyvinvointia sekä 

huomioida vanhuksen omat voimavarat ja osallisuus. Vanhusneuvostot tule-

vat myös lain velvoittamana jokaiseen kuntaan, jolloin vanhuksen ääntä saa-

daan paremmin kuuluviin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.) 

 

5.2 Arvot ja eettiset periaatteet palveluasumisessa 

 

Palvelujen kehittämisessä on arvoilla ja eettisillä periaatteilla tärkeä osuus.  

Ihmisarvoisen vanhuuden turvaavia eettisiä periaatteita ovat itsemääräämis-

oikeus, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja 

turvallisuus. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 12.) Suomen perus-

tuslain (25§) mukaan julkisen vallan on huolehdittava perus- ja ihmisoikeuk-

sien toteutumisesta. Palvelujen laatusuositusten sisältö huomioi erityisesti 

oikeuden yhdenvertaisuuteen (6§) ja sosiaaliturvaan (19§), kuten välttämät-

tömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Keskeisin 

perusarvo on ihmisarvon kunnioittaminen. Kaikille on turvattava oikeus ar-

vokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun, riippumatta asuin- ja hoitopai-

kasta sekä hoidon ja palvelun tarpeesta. ( Mts. 12.) 

Käytännön vanhustyössä puhutaan usein asiakaslähtöisyydestä. Asiakkaan 

toiveiden mukaisesti ei kuitenkaan aina ole mahdollista toimia, mutta siihen 

tulee kuitenkin pyrkiä. Ikäihmisten laatusuositusten mukaan (2008,13) vanhus 
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tulee nähdä aina omana arvokkaana yksilönä ja ainutlaatuisena persoonana. 

Itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi on vanhuksen muun muassa saatava 

tarpeeksi tietoa ja tukea, jotta hän pystyy tekemään itseään koskevia valintoja.  

Oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden toteutuminen vanhustyössä tarkoittaa 

sitä, että vanhuksia kohdellaan tasapuolisesti, hyväksytään erilaisuus ja este-

tään syrjimistä. Ikäihmistä myös kannustetaan sosiaaliseen kanssakäymiseen 

ja oikeuteen olla yhteisönsä täysivaltainen jäsen. (Mts. 13.) 

Vanhukselle on myös taattava psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvalli-

suus. Nämä osa-alueet sisältävät niin sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuu-

den, kuin kaltoinkohtelun ja tapaturmien ennaltaehkäisyn. Turvallisuutta li-

sääviä tekijöitä ovat myös asuin- ja hoitoympäristöjen palo- ja muusta turval-

lisuudesta huolehtiminen.  (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 13.) 

 

Laadukkaat asumis- ja hoitoympäristöt 

 

Laatusuosituksissa määritellään asumis- ja hoitoympäristön kriteerit seuraa-

vanlaisesti. 

 asukashuoneet, käytävät, yhteistilat sekä piha-alueet ovat esteettömiä 

ja turvallisia 

 jokaisella asukkaalla on oma huone ja siihen liittyvä hygieniatila, ellei 

asukas nimenomaan halua asua puolison tai muun yhteistä asumista 

toivovan asukkaan kanssa 

 uusiin pitkäaikaishoivaa tarjoaviin yksiköihin rakennetaan vain riittä-

vän tilavia yhden hengen huoneita, joissa on oma hygieniatila, ja van-

hoja tiloja peruskorjattaessa tavoitteena on yhden hengen huoneiden 

osuuden lisääminen 
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 ympäristö on muistisairaiden ihmisten erityistarpeet huomioon ottava, 

turvallinen, selkeä ja orientoitumista helpottava 

 tilojen mitoitus on riittävä sekä tilojen joustavan käytön että hoitohen-

kilökunnan työturvallisuuden ja työssä jaksamisen kannalta 

 asukkaiden ulkoilumahdollisuudet lisääntyvät (Ikäihmisten palvelujen 

laatusuositus 2008, 39.) 

 

 

6 VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET 

VUOTEEN 2030 

 

Jyväskylässä ja lähikunnissa on pyritty miettimään ennalta mitä kaikkea vaa-

ditaan, kun eläkeikäisten määrä kasvaa. Palveluja tarvitaan lisää ja myös kus-

tannukset kasvavat. Vanhuksia ei voida kuitenkaan ajatella pelkästään suuri-

na kuluina, vaan iäkkäille on luotava puitteet elää ihmisarvoista elämää ta-

kaamalla kaikki mahdollinen apu ja tuki.  

Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaan jokaisella kunnalla tulee olla 

ajantasainen vanhuspoliittinen strategia, jonka toteutumista myös valvotaan 

(Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 3). Jyväskylän kaupunki on luonut 

yhdessä Keurusseudun kuntien kanssa vanhuspalvelujen strategian, joka on 

osa vanhuspalveluiden kehittämishanketta. Strategian pohjalta muun muassa 

kehitetään vanhuspalveluita vuoteen 2030 saakka. Strategiassa on varauduttu 

palveluiden organisointiin, hoitohenkilökunnan määrän kasvuun ja kustan-

nusten nousuun palvelutarpeen kasvaessa. Se on huomioinut myös vanhuk-

sen omavastuun tärkeyden, eli oman toimintakyvyn ylläpitämisen ja hyvin-

voinnin edistämisen. (Vanhuspalvelujen strategiset linjaukset 2030: 2008, 3.) 
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Strategia perustuu valtakunnallisiin vanhuspolitiikan linjauksiin. Valtakun-

nallisessa vanhuspolitiikassa on korostettu, että pyritään turvaamaan iäkkääl-

le väestölle enemmän terveitä elinvuosia. Lisäksi vanhukselle on taattava riit-

tävä toimeentulo, turvallinen ympäristö liikenneyhteyksineen, tarvittava huo-

lenpito sekä vapaa-ajantoimintoja, unohtamatta sosiaalisten verkostojen mer-

kitystä. Kunnat ovat päävastuussa palveluiden toteutuksessa, mutta kunnan 

omien palveluiden rinnalle voidaan luoda seudullistakin palveluiden tuotta-

mista. Tämä onnistuu tekemällä yhteistyötä kuntien välillä sopimalla miten 

palvelut tuotetaan, jotta kaikki vanhukset saavat tarvitsemansa palvelut nii-

den laadukkuutta unohtamatta. (Vanhuspalvelujen strategiset linjaukset 2030: 

2008, 3 – 4.) 

Strategian visio on, että ihminen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdol-

lisimman pitkään palveluiden turvin, mutta se haluaa varmistaa hyvän hoi-

don myös kaikissa hoitolaitoksissa. Strategiassa halutaan painottaa, että van-

huksen omilla valinnoilla on suuri merkitys oman terveytensä ja hyvinvoin-

tinsa edistämisessä ajatellen sairauksien ennaltaehkäisyä. Hoitohenkilökunta 

on kuitenkin vanhuksen tukena esimerkiksi edistäen asiakkaan omaa toimin-

takykyä. (Mts. 7 – 8.) 

 

 

7 VANHUSTEN PALVELUASUMINEN 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluja pitää järjestää henkilöille, jotka 

erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämi-

sessä. Suurin osa asumispalvelujen käyttäjistä on vanhuksia. Asumispalveluja 

voidaan järjestää myös kehitysvammaisille, mielenterveys- tai päihdekuntou-

tujille. (Suomen Kuntaliitto 2012.) 
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Palveluasumisella tarkoitetaan yleensä ikääntyneille suunnattua asumismuo-

toa. Palveluasumista järjestävät kunnat, yksityiset yritykset sekä järjestöt. 

(Kunnallinen palveluasuminen, 2012.) Ikääntyneiden palveluasumisesta 

muodostuu yli puolet sosiaalihuollon palveluista. Vuoden 2009 lopussa oli yli 

32 000 asiakasta palveluasumisen piirissä, joista tehostetun palveluasumisen 

paikkoja oli noin 26 000. (Ympäristöministeriö 2011, 10 – 12.) 

 

Fatajon ja Nisosen (2010, 99) mukaan Kekola (2009a) määrittelee, että palvelu-

asumisen kriteerinä on henkilön toimintakyvyn alentuminen niin, että kotona 

asuminen ei enää onnistu, vaikka kotiin saataisiin tarvittavia palveluja. Palve-

luasumiseen hakeminen tapahtuu aina SAS-ryhmän kautta, jossa pohditaan 

kotona asumisen vaikeuksia ja selvitetään tarkemmin vanhuksen toimintaky-

kyä. 

Asiakas tekee aina palvelusopimuksen, johon kuuluu asunto sekä hänen tar-

vitsemansa palvelut. Palveluita voivat olla ateria- ja hygieniapalvelut, asioi-

mis- ja siivousapu, sekä avun saannin mahdollisuus ympäri vuorokauden. 

Asunnossa on huomioitu vanhuksen erityistarpeet, kuten esteetön liikkumi-

nen. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2008, 346.) Suurin osa palvelu-

asiakkaista saa Kelan kautta eläkkeensaajan asumistukea asumiskuluihinsa 

(Ympäristöministeriö 2011, 42). 

Palveluasuminen on huomioinut vanhuksen yksityisyyttä tarjoamalla nykyi-

sin yhden hengen asumismuotoa. Se antaa mahdollisuuden hiljentymiselle ja 

hiljaisuudelle, mutta myös paikan vastaanottaa omia vieraita. (Puumalainen 

2011, 51.) Palvelutalojen tarkoitus on myös tukea ikäihmisten sosiaalista toi-

mintakykyä ja osallisuutta. Palvelutaloissa on yhteisiä oleskelutiloja, joissa 

järjestetään yhteistä toimintaa talon asukkaille. Tiloissa voidaan järjestää myös 

erillistä päivätoimintaa, joka on tarkoitettu myös lähialueella asuville ikäänty-

neille. Päivätoiminta tarjoaa vanhuksille viriketoimintaa, hygienia- ja ate-

riapalveluja. (Puumalainen 2011, 49.)  



21 
 

 

Puumalaisen (2011, 52) mukaan on tärkeää korostaa vanhusten omia mielipi-

teitä palvelutaloasumisesta. Puumalaisen (2011) mukaan Päivärinnan (1996) 

tutkimuksen mukaan vanhukset olivat tyytyväisiä palveluasumiseen. Palve-

luasumisen olosuhteisiin oltiin tyytyväisiä, mutta silti kotoa poismuutto koet-

tiin surulliseksi asiaksi. (Mts. 52.) Vanhukset kokivat, että heitä tulisi tiedottaa 

enemmän. He kaipasivat tietoa siitä, mitä henkilökohtaisia tavaroita ja esineitä 

palveluasuntoon voi tuoda mukanaan. Omat tavarat toivat asuntoon vanhuk-

sen kaipaamaa kodinomaisuutta ja yleensäkin tiedottaminen olisi helpottanut 

muuttamisesta aiheutuvaa stressiä. (Puumalainen 2011, 51 - 52.) 

 

7.1 Palveluasuminen Jyväskylässä 

 

Jyväskylässä on 22 palvelukotia, joissa on yhteensä 807 palveluasumispaik-

kaa. Palveluasumispaikkojen määrä tulee kasvamaan vuoteen 2015 mennessä 

1092 paikkaan uudishankkeiden myötä (Karhula, 2012.) Jyväskylän 22 palve-

luasumista tarjoavasta paikasta kahdeksan on ostopalvelupaikkoja. Kaupun-

gin ostopalvelupaikkoja ovat muun muassa Lutakon lähipalvelutalo, Kotikaa-

ri sekä Viitakoti. (Asumisen ostopalvelut, 2012.)  

Tarjolla on tuettua ja tehostettua palveluasumista riippuen vanhuksen palve-

lutarpeesta. Tuettua asumista tarjoaa Jyväskylässä muun muassa Palokan ve-

teraanitalo ja Korpihovi. Siellä henkilökunta on paikalla päivisin ja tekevät 

sovittuja kotikäyntejä, mutta yöhoito järjestetään vain tarvittaessa yöpartion 

käynneillä. (Asuminen 2012.) Asukkaiden turvana voi olla turvapuhelin, jolla 

he saavat apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelimeen kuuluu ranneke, josta 

painamalla apu saapuu paikalle. 

Tehostettua palveluasumista Jyväskylässä tarjoavat muun muassa Väinönka-

dun- ja Väkkärän palvelukeskukset sekä Harjuhovi (Asuminen 2012). Tehoste-
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tussa palveluasumisessa hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. 

Tehostettua palveluasumista tarvitsevat vanhukset, joilla voi olla useita pitkä-

aikaissairauksia, henkilökohtaisen avun tarve voi olla suuri tai he tarvitsevat 

ympärivuorokautista valvontaa ja henkilökunnan saatavilla oloa (Tehostetun 

palveluasumisen sääntökirja 2011.) 

 

7.2 Palvelutarpeen arviointi 

 

SAS-ryhmä 

Fatajon ja Nisosen (2010, 102) artikkelin mukaan SAS-ryhmä (Selvitä-Arvioi-

Sijoita) toimii ohjaavana tahona asukasvalintaprosessissa ja asukkaiden sijoit-

tamisessa. Kuitenkin asumispäätöksen tekee selvityksen pohjalta moniamma-

tillinen työryhmä.  

Fatajon ja Nisosen (2010, 102 - 103) artikkelissa Kekolan (2009a; 2009b) mu-

kaan SAS-prosessi käynnistyy yhteydenoton pohjalta. Yhteydenotto voi tulla 

hakijalta itseltään, omaiselta tai hoitavalta taholta. SAS-yhdyshenkilöt selvit-

tävät kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilannetta. Selvitykseen kuuluvat elämän-

tilanne, terveydentila, sosiaalinen verkosto, asumisolot, toimintakyky ja koto-

na pärjääminen. Kaikkia asiakasta hoitavia tahoja kuullaan ja myös Effica-

kirjaukset huomioidaan. 

Effica on asiakastietojärjestelmä, johon lääkärit ja hoitajat kirjaavat asiakkaasta 

muun muassa hoitotoimenpiteet ja omat havainnot asiakkaan terveydentilasta 

ja toimintakyvystä. Palveluasumisen tarpeen arvioinnissa voidaan käyttää 

apuna esimerkiksi RaVa -indeksiä ja VAS:aa, jotka ovat vanhuksen toiminta-

kykyä arvioivia mittareita. Arvioinnissa käytetään myös Mini Mental State 

Examination -muistitestiä (MMSE). Mittarit vaikuttavat oleellisesti tuetun 

asumisen kiireellisyyteen ja asumismuodon valintaan. Mini – Mental State 
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Examination on niin kutsuttu minitesti, joka arvioi muistia ja tiedonkäsittelyä. 

Testillä seulotaan ja seurataan älyllisiä muutoksia erilaisilla tehtävillä. Tehtä-

vät sisältävät lasku- ja hahmotustehtäviä, sekä heijastavat mielenpainamis- ja 

palauttamiskykyä sekä orientoitumista nykyhetkeen. Tehtävien kokonaispis-

temäärä on 30 ja alle 24 pistettä merkitsee poikkeamaa. (Aejmelaeus ym. 2007, 

41 – 44.) Suositus on, että testin tekee sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

lainen tai siihen koulutettu terveydenhuollossa työskentelevä henkilö (Ter-

veyden- ja hyvinvoinnin laitos 2009 – 2011). 

 

 

8 VIIHTYVYYS OSANA ELÄMÄNLAATUA 

 

Ihmiset kokevat viihtyvyys - käsitteen eri tavoin. Mielestämme viihtyvyys 

kuvaa sitä, että ihminen tuntee olonsa tyytyväiseksi suhteessa itseensä ja ym-

päristöönsä, eli toisin sanoen viihtyy elämässään ja ympäristössään. Tarkastel-

taessa vanhuksen viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä vaikuttaa siihen myös 

aina ihmisen persoonallisuus.  Jokainen ihminen kokee siis oman olotilansa ja 

ympäristönsä hieman eritavoin.  

 

8.1 Elämänlaadun ulottuvuudet 

 

Pitkälän, Huuskon, Savikon ja Strandbergin (2006, 112) mukaan elämänlaa-

dun mittaamiseen on kehitetty erilaisia mittareita, joiden pohjalta kehitetään 

sosiaali- ja terveyspalveluja. Mittarit eivät kuitenkaan ota ikääntynyttä väestöä 

tarpeeksi huomioon. Mittarit keskittyvät liikaa sairauksien tuomiin negatiivi-
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siin asioihin, joten ne saattavat vääristää kuvaa siitä, että iäkkään elämänlaatu 

on huonoa juuri sairauden takia.  Todellisuudessa kuitenkin vanhus saattaa 

olla sopeutunut tilanteeseensa ja olla täysin tyytyväinen elämäänsä. Ikäänty-

nyt vertaakin yleensä itseään muihin ikääntyneisiin sekä toimintakykyään sen 

hetkisiin tarpeisiinsa (Savikko, Huusko ja Pitkälä 2006, 24). 

Huuskon ja Pitkälän (2006, 14 – 15) mukaan Falcen & Perryn (1997) käsitys 

elämänlaadun ulottuvuuksista, joita mittaristot mittaavat, muodostuvat muun 

muassa terveydestä, liikuntakyvystä, turvallisuuden tunteesta, aineellisesta 

hyvinvoinnista, liikenneyhteyksistä, naapurustosta, arvostuksesta ja ruoasta. 

Nämä kaikki edellä mainitut elämänlaadun ulottuvuudet ovat tärkeitä myös 

palvelutalon asukkaille. Asukkaat saattavat olla päällisin puolin tyytyväisiä 

elämäänsä, sillä heillä on asunto, ruokaa ja puhtaat vaatteet, mutta esimerkiksi 

sosiaalinen osa-alue elämässä voi olla tyhjää. Huuskon ja Pitkälän (2006, 11) 

mukaan Cummins (1997) on todennut, että ulkopuolinen ei voi kuitenkaan 

arvioida toisen ihmisen elämänlaatua. Esimerkiksi ikääntyneen elämä voi toi-

saalta näyttää kaikin puolin hyvältä, mutta silti vanhus ei voi hyvin. Savikon, 

Huuskon ja Pitkälän (2006, 33) mukaan Thomas (1994) on todennut, että lai-

toksissa asuvat vanhukset kokevat usein elämänsä yksinäisenä ja yksitoikkoi-

sena. 

 

8.2 Ikääntyneiden asumisviihtyvyys 

 

Anderssonin (2011,11) mukaan Juntto (2007) on selvittänyt, että vuonna 2005 

yli 70-vuotiaista 24 % asui vuokra-asunnoissa, 25 % omissa taloissa ja 41 % 

osakeasunnoissa. Eli suurin osa ikääntyneistä suomalaisista asuu omis-

tusasunnoissa.   
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Elämäntilanteet ja tarpeet voivat olla hyvin erilaisia iäkkäilläkin ihmisillä, jo-

ten asumismuodot ovat vaihtelevia. Kaikille on kuitenkin yhteistä se, että ko-

din toivotaan olevan viihtyisä ja palveluiden olevan saatavilla. Iäkkäät ihmiset 

ovat yleensä tyytyväisiä asumiseensa, mutta iän tuodessa toimintakykymuu-

toksia tulee asumiseen vaikeuksia, kuten asunnon syrjäinen sijainti, hissittö-

myys tai kotipalvelun puute (Andersson 2011, 12).  

Puumalaisen (2011) mukaan Vaarama ym. (2006) ovat tutkineet, että ikäänty-

neiden asumisessa asuinympäristön esteettömyys ja toimintakyvyn edistämi-

nen sekä rajoitteiden poistaminen ovat merkittäviä tekijöitä asumistyytyväi-

syyteen. Asunnon toimivuudella kaksinkertaistetaan mahdollisuudet paran-

taa vanhuksen elämänlaatua.  Erityisesti 80 vuotta täyttäneille on asunnon 

toimivuudella suuri merkitys fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Hy-

vinvointia ja elämänlaatua parantaa myös se, että ikäihminen saa palveluita ja 

tarvitsemansa avun, jotka ovat ikääntyneille erittäin tärkeitä asioita. (Puuma-

lainen 2011, 27.)  

 

Anderssonin (2011) mukaan Kyttä & Kahila (2006) ovat todenneet, että kai-

kenikäisillä ihmisillä tulee olla mahdollisuus säädellä sosiaalisuutta ja yhtei-

söllisyyttä, sekä myös yksityisyyttä. Asuinympäristön olisi oltava sellainen, 

että se mahdollistaa nämä tekijät. (Andersson 2011, 11.) Asumisviihtyvyyttä 

luo myös ympäristön esteettisyys, jota tuovat värit, tuoksut, äänet ja äänettö-

myys sekä ikäihmisen omat esineet ja huonekalut (Eloranta & Punkanen 2008, 

37). 

Palveluasumisessa on siis hyvä huomioida, että ihmiselle suodaan oma yksi-

tyisyytensä omassa asunnossaan, mutta toisaalta luodaan puitteet sosiaaliselle 

kanssakäymiselle palvelukodin yhteisten tilojen avulla. Puumalaisen (2011,19) 

mukaan myös Jylhä (2006) on myös määritellyt mitkä tekijät vaikuttavat elä-

mänlaatuun. Näitä osa-alueita ovat viihtyisä elinympäristö, sosiaaliset suh-

teet, elämän mielekkyys, hengelliset asiat, terveys, aineellinen hyvinvointi, 
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seksuaalisuus sekä suhtautuminen omaan toimintakykyyn sekä saatuun hoi-

toon ja palveluun.  

Puumalaisen (2011) mukaan nämä edellä mainitut osatekijät vaikuttavat myös 

ikääntyneiden asumiseen. Niillä on vaikutusta asumisviihtyvyyteen, asumi-

sen esteettömyyteen ja turvallisuuteen sekä yleisesti asumistyytyväisyyteen. 

Lisäksi nämä elämänlaadun osatekijät vaikuttavat ikäihmisen oman toiminta-

kyvyn rajoittuneisuuden tiedostamisena, perheen ja muun sosiaalisen verkos-

ton merkityksenä. Elämänlaadun eri osa-alueiden tärkeysjärjestys muuttuu 

kuitenkin aina elämäntilanteen mukaan ja lisäksi oma kulttuuri ja sosiaalinen 

ympäristö vaikuttavat käsitykseen elämänlaadusta. (Puumalainen 2011, 19.)  

 

 

9 VANHUUDEN MUUTOKSET 

 

9.1 Fyysiset ja fysiologiset muutokset 

 

Mielestämme vanhuus on luonnollinen asia. Vanhenemista ei voi estää, jokai-

nen kokee vanhenemisen yksilöllisesti ja suhtautuu vanhenemiseen omalla 

tavallaan. Kun ikää tulee lisää, meistä jokainen havaitsee itsessään vanhene-

miseen liittyviä muutoksia, jotka voivat olla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia. 

Merkittävimmät ja selvimmät muutokset, jotka liittyvät ikääntymiseen ovat 

elimistön toiminnan ja rakenteen asteittaiset muutokset. Niitä ovat luuston 

heikkeneminen, lihasmassan ja kestävyyden väheneminen sekä rasvan mää-

rän lisääntyminen. Erityisesti kestävyyden väheneminen on yhteydessä sy-

dän-, verenkierto- ja hengityslihasten muutoksiin. Yleisiä muutoksia ovat 
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myös luiden rappeutuminen ja nivelten liikkuvuuden väheneminen. (Nurmi, 

Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 206.)  

Fyysisen toimintakyvyn heiketessä ihminen tarvitsee monenlaisia apuvälinei-

tä, kuten pyörätuolia. Apuvälineiden avulla vanhus pystyy toimimaan itse-

näisemmin.  Palveluasunnon on oltava tilava ja toimiva huomioiden vanhuk-

sen erityistarpeet kuten turvallisen liikkumisen. Palveluasunnoissa on hyvä 

kiinnittää myös huomiota riittävään valaistukseen ja esteettömiin kulku-

väyliin. (Eloranta ym. 2008, 93 – 95.) 

 

Yksilöiden väliset vanhenemismuutokset saattavat olla hyvinkin suuria eri-

laisten elintapojen ja geneettisen perimän vuoksi. (Sihvonen 1999.) Joihinkin 

fyysisten ja fysiologisten muutosten esiintymisnopeuteen voidaan vaikuttaa 

liikunnalla. (Nurmi ym. 2006, 206.) Palvelutaloissa järjestetään useana kertana 

viikossa erilaisia liikuntatuokioita. Ylensä tuokiot ovat monipuolisia tuoli-

jumppia, jotka huomioivat toimintakyvyiltään erikuntoisia ikäihmisiä. Jokai-

nen voi osallistua tuokioihin oman toimintakykynsä mukaan. Henkilökunnan 

kannustuksella on tärkeä merkitys, jotta ikääntynyt kävisi säännöllisesti liik-

kumassa, koska liikunta edesauttaa toimintakyvyn ylläpitämistä. 

Keskeisimmät aistitoimintojen muutokset ikääntyvällä ovat näön, kuulon, ha-

jun, maun, kivun ja tasapainon alueilla ja esimerkiksi tasapainokyvyn heiken-

tyminen on iso syy vanhusten kaatumisiin. (Aejmelaeus ym. 2008, 31.) Maku-

aistin heikentyessä ruoan ulkonäön merkitys kasvaa, joten ruokailutilanteesta 

on hyvä tehdä rauhallinen ja sosiaalinen tapahtuma. Iäkkään on hankala myös 

kuunnella puhetta, jos taustamelua on runsaasti. Ikäihmisten on oleellista 

käyttää tarvittaessa silmälaseja ja kuulolaitetta, jotta hän havaitsee paremmin 

ympäristönsä ja pystyy sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden asukkaiden 

kanssa.  
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9.2 Psyykkiset muutokset 

 

Psyykkisten toimintakykyä koskevien muutosten keskeisimpänä asiana pide-

tään kognitiivisten toimintojen eli tiedonkäsittelyssä tarvittavien toimintojen 

muutoksia. Tähän liittyy havaintotoiminnot, tarkkaavaisuus, ajan ja tilan 

hahmottaminen, kielelliset toiminnot, toiminnan ohjaus sekä muistaminen, 

uuden oppiminen, älykkyys, luovuus ja viisaus. (Raitanen ym. 2004, 76.) 

Luovuutta ja viisautta voidaan ajatella kognitiivisena toimintona, vaikka nii-

hin liittyykin persoonallisuuden ominaisuuksia. Luovuudella tarkoitetaan 

kykyä kehittää uutta joko aineellisesti tai aineettomasti. (Nurmi ym. 2006, 

229.) Yleisesti ajatellaan luovuuden vähenevän vanhenemisen myötä, ja vii-

sauden lisääntyvän. Lähemmän tarkastelun myötä luovuuden ilmenemistä 

havaitaan olevan myöhemmälläkin iällä, tosin vähemmässä määrässä, ainakin 

tuottavuuden perusteella mitattuna. (Raitanen ym. 2004, 94.) 

Viisaudessa katsotaan liittyvän toisiinsa kognitiivisten kykyjen, tunne-elämän 

ja motivaation tasapainon. Viisaudella tarkoitetaan hyviä elämänkokemuksen 

tuomia tietoja ja arviointikykyjä sellaisista tärkeistä elämän kysymyksistä, joi-

hin ei ole olemassa vain yhtä oikeaa vastausta. (Raitanen ym. 2004, 96.)  

Varsinaisesti persoonallisuuden katsotaan pysyvän suhteellisesti muuttumat-

tomana ihmisen vanhetessa. Ainoastaan muutamassa piirteessä tapahtuu vä-

henemistä (neuroottisuus, ulospäin suuntautuneisuus ja avoimuus) iän myö-

tä. (Nurmi ym. 2006, 237.) 

Ihmisen kyky sopeutua fyysiseen tai psyykkiseen stressiin laskee myös huo-

mattavasti ikääntymisen myötä. Stressitilanteissa ikääntynyt tarvitsee enem-

män palautumisaikaa kuin nuorempi henkilö. (Sihvonen 1999.) Tällainen 

stressitekijä voi olla palveluasuntoon muuttaminen, jolloin vanhuksella voi 

olla vaikeampaa sopeutua uuteen elämäntilanteeseen. Myös muutoksiin tot-
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tuminen vie enemmän aikaa, kuten liikkuminen uudessa ympäristössä, tutus-

tuminen hoitohenkilöstöön ja naapureihin sekä palvelukodin omiin tapoihin.   

Yleisesti voidaan sanoa, että kaikkiin kognitiivisten taitojen hallitsemiseen 

vaikuttaa jonkin verran myös aisti- ja muistitoimintojen heikkeneminen, mut-

ta erityisesti vaikutus on suurta havaintotoiminnoissa ja tarkkaavaisuudessa. 

Erityisesti lyhytkestoisen muistin eli työmuistin saralla on havaittu ikäänty-

neillä ihmisillä olevan huomattavia vaikeuksia. Vaikeudet ovat sitä selvempiä, 

mitä vaativammasta muistin kuormittavuudesta on kyse. Muistin heikkene-

minen vaikeuttaa oppimista, mutta myös tietojen käsittelyn hidastuminen 

antaa oman haasteensa uuden oppimiselle. (Raitanen ym. 2004, 81,85.) Nor-

maaleihin muistin vanhenemismuutoksiin vaikuttaa myös yksilön terveys, 

elämäntapa ja psyyke (Nurmi ym. 2006, 219).  

 

9.3 Sosiaaliset muutokset 

  

Sosiaalinen toimintakyky on erittäin tärkeä yksilön kokonaishyvinvoinnin 

kannalta. Sitä tarvitaan sekä vuorovaikutustilanteissa lähi-ihmisten kanssa, 

että toimittaessa erilaisissa yhteisöissä yhteiskunnan jäsenenä. Hyvällä sosiaa-

lisella toimintakyvyllä tarkoitetaan kognitiivisia ja tunne-elämän taitoja. Tun-

ne-elämän taidoista nousee erityisen tärkeäksi empatiakyky. Puutteelliset 

vuorovaikutustaidot lisäävät yksinäisyyttä ja hidastavat sopeutumista van-

henemismuutoksiin. Olivatpa vuorovaikutustaidot minkälaiset vaan, niin yksi 

suuri uhkatekijä ihmisen sosiaalisuudelle on totuttujen tilanteiden muuttumi-

nen. Ikävät elämänmuutokset voivat aiheuttaa monen asteisia mielialaongel-

mia, depressioita tai jopa mielen sairauksia. (Nurmi ym. 2006, 238.) 

Fingermanin & Bakerin (2006, 186) mukaan vanhuus on ajanjakso elämässä, 

jolloin voidaan kokea monia tappioita sosiaalisella elämän alueella. Ihminen 
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jää eläkkeelle, puoliso voi kuolla ja ystävät sairastella. Vanhemmuuden vel-

voitteet ovat takanapäin ja yhteiskunnalta saatava tunnustus on vähäistä.  

Kaikesta huolimatta ikäihmisillä voi olla kuitenkin onnistunut vanhuus. He 

voivat matkustella, harrastaa puutarhanhoitoa, olla mukana vapaaehtoistyös-

sä ja osallistua julkisiin keskusteluihin. (Fingerman ym. 2006, 186.) Vanhuus ei 

siis tarkoita vetäytymistä kaikesta toiminnasta, vaan voi päinvastoin antaa 

ikäihmiselle niin halutessaan enemmän vaikuttamismahdollisuuksia yhteis-

kunnallisiin asioihin ja tarpeellisuuden tunnetta tehdessään vapaaehtoistyötä.  

Sosiaaliseen ympäristöön lukeutuvat ihmisen koulutus, elin- ja työskentely-

olosuhteet, sekä yhteisöt joihin hän kuuluu. Näillä kaikilla tekijöillä on suuri 

merkitys myös ihmisen terveyteen. (Terveys-EU 2012.) Hyvä elinympäristö 

huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti. Ympäristön merkitys on kuitenkin jo-

kaiselle ihmiselle erilainen, koska ihmiset viihtyvät erilaisissa ympäristöissä. 

(Savolainen-Mäntyjärvi & Kauppinen 2000, 3.)  

Terveyttä edistäviä tekijöitä ihmisen sosiaalisessa ympäristöstä voivat olla 

kulttuurinen, hengellinen ja yhteisöllinen osallistuminen sekä sosiaalinen tuki. 

Fyysisen ympäristön vaikutukset syntyvät esimerkiksi asuinolosuhteista ja 

turvallisuudesta. Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat myös julkiset palvelut, eli 

palvelujen saatavuus ja laadukkuus sekä hyvinvointiin vaikuttavat poliittiset 

päätökset. (Savolainen-Mäntyjärvi & Kauppinen 2000, 4.) 

Kokemuksemme mukaan tapahtumat ja tuokiot palvelukodeissa luovat yhtei-

söllisyyttä ja sosiaalisuutta, sekä piristävät vanhuksen mielialaa. Olisi myös 

hyvä käyttää vanhusten omaa luovuutta suunnittelemalla yhdessä heidän 

kanssaan mieleistä tekemistä. 
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10 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Otimme yhteyttä Jyväskylän kaupungin vanhus – ja vammaispalveluiden vas-

tuualuejohtajaan huhtikuussa 2012 ja lähetimme hänelle kirjallisen tutkimus-

lupa-anomuksen. Tutkimusluvan saatuamme olimme yhteydessä kolmeen eri 

palvelutaloon, joista pyysimme haastateltavia. Otimme yhteyttä puhelimitse 

palvelutalojen palvelupäälliköihin, joille esitimme haastattelupyynnön. Ker-

roimme palvelupäälliköille, että meillä on tutkimuslupa, jonka olemme saa-

neet vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualuejohtajalta, sekä esittelimme 

heille opinnäytetyömme aiheen. Esitimme haastateltavien suhteen seuraavia 

kriteereitä: Haastateltavien tulisi olla miehiä ja naisia, sekä asumisaikojen tuli-

si olla eripituisia.  Heidän MMSE-testituloksensa tulisi olla vähintään 15, kos-

ka pienempi pistemäärä kertoisi mahdollisesti muistiongelmista, jotka saattai-

sivat hankaloittaa haastattelukysymyksiin vastaamista. Asumisajan asetimme 

kriteeriksi siksi, että halusimme saada erilaisia näkökulmia asumisaikojen pi-

tuuksien kautta.  Näiden kriteereiden perusteella henkilökunta valikoi joukon 

asukkaita, joista nostimme haastateltavien nimet arpomismenetelmällä. Tältä 

haastattelujoukolta kysyimme vielä suullisesti haastatteluluvan. 

 

10.1 Tutkimustavoite 

 

Tutkimuksemme tavoite oli selvittää mitkä asiat vaikuttavat ikääntyneiden 

viihtyvyyteen palveluasumisessa. Halusimme tietää fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäristön vaikutukset viihtyvyyteen. Kyseisiin 

osa-alueisiin kuuluivat esimerkiksi palvelujen ja viriketoiminnan vaikutukset 

palvelutaloissa. Tarkoituksena oli haastatella palvelutalon asukkaita, kuulla 

heidän omia mielipiteitään ja ajatuksiaan viihtyvyydestä sekä verrata tutki-
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mustuloksiamme aiempiin tutkimuksiin. Halusimme tuoda esille asioita mo-

nen eri osa-alueen kautta kysellen mitkä asiat ovat jo hyvin viihtyvyyden 

kannalta ja millaisia parannusehdotuksia vanhukset toivovat. Toivomme, että 

opinnäytetyömme tulokset auttavat parantamaan tulevaisuuden palveluasu-

mista.  

 

Tutkimuskysymyksemme olivat 

1. Mikä on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä ympäristön 

merkitys vanhukselle palveluasumisen viihtyvyydessä? 

2. Mitkä asiat vanhukset kokevat olevan hyvin viihtyvyyden kannalta? 

3. Mitä parannusehdotuksia vanhuksilla on viihtyvyyden lisäämiseksi palve-

luasumisessa? 

 

10.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valitsimme laadullisen tutkimusmene-

telmän ja aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun. Valitsimme kvalitatiivi-

sen menetelmän, koska se tuntui parhaimmalta vaihtoehdolta tutkia vanhuk-

sen omia kokemuksia palveluasumisen viihtyvyydestä. Hirsjärven, Remeksen 

ja Sajavaaran (2009) mukaan lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa 

tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

tyypillisiä piirteitä ovat myös kokonaisvaltainen tiedonhankinta ja aineiston 

kokoaminen luonnollisissa tilanteissa käyttäen esimerkiksi teemahaastattelua 

sekä valitsemalla kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 

164.) 
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Käytimme opinnäytetyössämme teemahaastattelua, koska aihealue on tiedos-

sa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat sekä tuloksia voi-

daan analysoida monin tavoin (Hirsjärvi ym. 2009, 208). 

Päädyimme toteuttamaan haastattelut yksilöhaastatteluina. Mielestämme 

voimme silloin kohdata jokaisen ihmisen omana yksilönä ja keskittyä hänen 

mielipiteisiinsä. Haastattelussa voidaan myös esittää lisäkysymyksiä sekä 

pyytää perusteluja mielipiteille (mts. 205).  

 

10.3 Haastattelujen toteutus  

 

Jyväskylän kaupungissa sijaitsee 22 palvelutaloa, joista valitsimme sattuman-

varaisesti kolme palvelutaloa. Palvelutalojen asukasluku vaihteli 38 – 65 välil-

lä. Haastateltavia oli yhteensä 15, eli viisi asukasta jokaisesta palvelutalosta, 

heistä miehiä oli viidesosa. Haastateltavat olivat iältään 68 – 95 vuotiaita. Hei-

dän asumisaikansa juuri näissä palvelutaloissa vaihtelivat kuudesta kuukau-

desta kolmeen vuoteen. Osalla haastateltavista oli jo asumishistoriaa aiemmis-

ta palvelutaloista, mutta keskityimme heidän mielipiteisiinsä tämän hetkisestä 

palvelutaloasumisesta. 

Haastattelut toteutimme 20.9. – 3.10.2012 välisenä aikana. Haastattelimme 

palvelutalojen asukkaita heidän omissa asunnoissaan, koska halusimme tehdä 

haastattelutilanteesta mahdollisimman rauhallisen ilman mitään häiriötekijöi-

tä. Haastattelujen alussa kerroimme itsestämme ja miksi olemme tulleet haas-

tattelemaan heitä, sekä vielä varmistimme suullisesti luvan haastatteluun ja 

keskustelun tallentamiseen. Kerroimme myös kaikille haastateltaville, että 

heidän nimensä ei tule missään vaiheessa julki sekä sen, että tallennuksia käy-

tetään ainoastaan opinnäytetyössämme, jonka jälkeen tallennukset hävitetään. 
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Varasimme reilusti aikaa haastattelujen tekemiseen palvelutaloissa, koska ha-

lusimme antaa jokaiselle vanhukselle mahdollisuuden kertoa ilman kiirettä 

omista mielipiteistään. Haastattelut veivät aikaa 30 – 60 minuuttia asukasta 

kohti. Olimme huomioineet sen, että vanhuksilla on pitkä elämänhistoria, jol-

loin haastattelut voivat lähteä helposti rönsyilemään muihin, kuin haastatte-

lua koskeviin aiheisiin.  

Otimme jokaisen haastateltavan luona huomioon valaistuksen, haastatte-

luetäisyyden sekä mahdolliset kuulo- ja näkörajoitteet. Testasimme nauhuria 

jokaisen vanhuksen kanssa ennen varsinaista haastattelua, saadaksemme 

varmistuksen parhaasta mahdollisesta äänenlaadusta helpottaaksemme myö-

hempää litterointia. Hyvä äänen laatu mahdollistaa sen, että kaikkien haasta-

teltavien mielipiteet tulevat varmasti tallennetuksi ja siten myös opinnäyte-

työn käytettäväksi. 

 

10.4 Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi 

 

Haastattelujen jälkeen litteroimme eli aukikirjoitimme haastatteluaineiston 

sanasanaisesti tietokoneelle. Teimme litteroinnit heti haastattelun jälkeisinä 

päivinä, koska halusimme, että haastateltavien vastaukset olisivat vielä myös 

meidän tutkijoiden tuoreessa muistissa. Litterointi oli aikaa vievää, mutta sa-

malla se auttoi hahmottamaan tärkeitä asioita, niin samankaltaisia kuin 

eriäviäkin mitä haastatteluista nousi. Aineiston litteroinnista kertyi meille yh-

teensä 41 sivua (Word-tekstinkäsittelyohjelman standardiasetuksilla ja rivivä-

lillä 1.) Tämän jälkeen tulostimme analyysimateriaalin, joka helpotti aineiston 

lukemista ja omien merkintöjen tekemistä. 

Aineiston kuvaileminen on aina analyysin perusta, joka pyrkii kartoittamaan 

tutkittavien asioiden ominaisuuksia ja piirteitä. Tarkoitus on etsiä vastauksia 
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tutkimuskysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 145.) Tutkimusaiheemme oli 

vanhusten viihtyvyys palvelutaloissa. Luokittelimme haastattelutekstejä haas-

tattelussa käyttämiemme neljän eri teeman alle, joita olivat 1) asukkaiden 

saama kuva palveluasumisen viihtyvyydestä, 2) fyysisten, psyykkisten sekä 

ympäristön vaikutukset viihtyvyyteen, 3) palveluiden ja viriketoiminnan 

merkitys viihtyvyyteen sekä 4) sosiaalisten tekijöiden merkitys osallistumi-

seen ja viihtyvyyteen. Näiden edellä mainittujen teemojen alle teimme haas-

tattelukysymykset (ks. Liite 1), joiden avulla saimme vastaukset tutkimusky-

symyksiimme. Laadimme haastattelukysymykset ottamalla monipuolisesti 

huomioon vanhuksen elämän palvelutalossa, sekä saamaan käsitystä mitä 

viihtyvyys on ikääntyneen mielestä. 

Poimimme jokaisen haastateltavan vastauksista teemoihin liittyviä kohtia, 

mutta se ei ollut helppoa, sillä haastattelut eivät edenneet suoraan teemasta 

teemaan, vaan vastauksia ja kommentteja kysymyksiin löytyi eri puolilta yk-

sittäistä haastattelua.  

Luokittelemalla aineistoa saadaan tutkittavaa ilmiötä jäsenneltyä sekä vertail-

tua eri osia toisiinsa. Luokittelun jälkeen aineistoa yhdistellään, jolloin pyri-

tään löytämään samankaltaisuuksia ja poikkeavuuksia. Haastateltavat eivät 

ilmaise itseään koskaan samoin sanoin, jolloin tutkijan tehtävänä on löytää 

haastatteluvastauksista samankaltaisuuksia luokitellakseen ne eri teemojen 

alle. (Mts. 147, 149 & 173.)  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkintaa tapahtuu koko tutkimusprosessin 

ajan ja välillä tulkinnat voivat kohdistua hyvinkin yksityiskohtaisiin asioihin. 

Lopullisessa yhteenvedossa tutkija tuo esille oman kokonaisvaltaisen tulkin-

tansa, joka on muodostunut tutkimansa ilmiön analysoinnista. (Mts. 152.) 

Analyysin tarkoituksena on tiivistää aineisto sekä järjestää se sellaisella taval-

la, että mitään oleellista ei jäisi pois, vaan sen informaatioarvo kasvaisi. Tee-

moittelussa aineisto ryhmitellään teemoittain ja nostetaan tutkimusongelmaa 
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avaavista teemoista esiin mielenkiintoisia sitaatteja tulkittaviksi (Eskola 2001, 

146). 

Analyysin kohteena ei välttämättä ole kokonainen teema, vaan analyysi voi-

daan pilkkoa vielä pienempiin osiin. Tämän jälkeen aineisto kirjoitetaan auki 

analyysien parhaiden palojen kautta eli kirjoitetaan omin sanoin tulkinnat 

siitä mitä aineistossa on.  Näin saadaan yhdistettyä aineistoesimerkit ja tutki-

jan ajattelu. (Eskola 2001, 148.) 

 

 

11 TUTKIMUSTULOKSET  

 

Opinnäytetyössämme on ollut lähtökohtana tuoda esiin ikääntyneiden omaa 

ääntä koskien viihtyvyyttä palvelutaloissa. Halusimme siksi käyttää runsaasti 

vanhusten omia kommentteja tutkimustulosten yhteydessä tuodaksemme 

esiin sen, mistä tuloksemme ovat syntyneet. Olemme ottaneet tutkimukses-

samme huomioon jokaisen vanhuksen vastauksen siihen mitään lisäämättä tai 

pois jättämättä. Näistä haastatteluvastauksista olemme pyrkineet löytämään 

yhteneviä, sekä eriäviä näkemyksiä ja muodostaneet niistä johtopäätöksiä. 

Aineiston analyysi oli prosessina erittäin mielenkiintoinen sekä oli haastavaa 

verrata eri haastatteluja toisiinsa ja tehdä niistä johtopäätöksiä. 

 

11.1 Viihtyvyys vanhusten kokemana palvelutaloissa 

 

Suurin osa haastateltavista vanhuksista koki viihtyvänsä Jyväskylän palvelu-

taloissa. Viihtyvyyden ajateltiin koostuvan eri asioista, jota eriteltiin esimer-

kiksi palveluiden toimivuutena.  
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 ”Se on sitä, että asiat toimivat, ruuat kulkee aikanansa, hoidot aikanansa, kaikki on 
täällä mietitty. Minä viihdyn täällä aivan erinomaisen hyvin.” (Haastateltava 2) 

Osa haastateltavista ajatteli asiaa kokonaisuutena, eli miten on kokonaisvaltai-

sesti hyvä olla ja asua palvelutalossa. 

”Täällä on kyllä viihtynyt aivan hyvin. Se on aika laaja kysymys, se on tää kaikki, ei 
voi moittia yhtään. Ei kerta kaikkiaan pysty sanomaan mitään, kaikki on kertakaikki-
sen hyvin.” (Haastateltava 1) 

Eräs haastateltava myös nosti, että palveluasuminen on melkein kuin kotona 

asuisi, koska palveluasunto antoi yksityisyyttä ja kodinomaista rauhaa. 

”Kyllä mää oon viihtyny oikein hyvin… saa olla omassa rauhassa niinku omassa ko-
tona.” (Haastateltava 9) 

Haastateltavista muutama haluaisi vielä asua mieluummin kotona, mutta 

ymmärsivät, että se ei ole heikentyneen toimintakyvyn (fyysisen tai psyykki-

sen) vuoksi mahdollista. He olivat jo kuitenkin henkisesti sopeutuneet tule-

vaan muuttoon, koska heidän toimintakykynsä oli alentunut, joka vaikeutti 

merkittävästi arjessa pärjäämistä. Palvelutaloon pääsy saatettiin siis kokea 

elämää merkittävästi helpottavana asiana. 

”Ymmärsin, että en enää yksinään pärjää, niin kyllä minä sopeuduin.” (Haastatelta-

va 10) 

Osa haastateltavista tunsi viihtyvänsä palvelutalossa paremmin, kuin omassa 

kodissaan. Omassa kodissa ei ollut riittävästi sosiaalista kanssakäymistä eikä 

juuri mitään aktiviteetteja. 

”Kun ajattelen sitä, että olisin kotona yksinäni, niin ei minulla olisi yhtään mitään, 
niin kyllä aivan toisen lailla tunnen viihtyväni täällä.” (Haastateltava 10) 

Vastauksista nousi myös muutama kommentti, että vanhukset halusivat asua 

enemmin palvelutalossa, kuin menisivät omaistensa ”vaivoiksi”. He kokivat, 

että omaisilla on oma elämänsä työ- ja harrastekiireineen, joten vanhukset 

tunsivat, etteivät he mahdu läheistensä kiireiseen elämään ja toisaalta myös-

kään vanhuksella ei olisi tuolloin kaivattua yksityisyyttä. 
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”Enkä halunnu sinne lasten luo asumaan, niillä on oma elämä, enkä minä halunnu 
olla niitten vaivana...” (Haastateltava 12) 

Yksi haastateltavista korosti, että viihtyvyys on myös itsemääräämisoikeuden 

toteutumista, eli kukaan ei pakota sinua toimimaan vastentahtoisesti. 

” … Viihtyvyys on ilman pakotteita olevaa. Viihtyvyyttä antaa musiikki, viihtyvyyttä 
on myös hiljaisuus. Siinä saa miettiä omiaan.” (Haastateltava 6) 

Tulokset kertoivat, että viihtyvyyden kannalta hyviä asioita olivat kattavat 

palvelut, joiden avulla perustapeista huolehdittiin. Viihtyvyys koostui van-

husten mielestä melko pienistä ja arkisista asioista, kuten musiikin kuuntelus-

ta ja mahdollisuudesta omien asioiden mietiskelyyn omassa asunnossaan. 

 

11.2 Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä ympäristön mer-

kitys  

 

Turvallisuus 

Haastattelujen mukaan vanhukset kokivat pääsääntöisesti olonsa turvallisek-

si. Yleisesti turvallisuus koettiin itsestäänselvyydeksi ja sitä ei ollut tarvinnut 

aiemmin välttämättä edes miettiä. 

”Minun turvallisuus on ihan taattu. Tuolta ovista ei pääse tänne asuntoon ollenkaan, 
kukkaan ei tuu pahuuksia tekemään. Minulla on kyllä suuri turvallisuus täällä.” 
(Haastateltava 2) 

Turvallisuutta loivat haastateltavien mielestä lukitut ovet, turvarannekkeet, 

naapurit sekä hoitohenkilökunnan ympärivuorokautinen läsnäolo. 

”Kyllä täällä on turvallista, on noita hoitajia yöllä ja päivällä.” (Haastateltava 5) 

Osa haastateltavista nosti huolenaiheekseen turvarannekkeiden toimivuuden, 

koska hälytysjärjestelmä ei ollut välttämättä toiminut tai hoitohenkilökuntaa 
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oli jouduttu odottamaan kohtuuttoman kauan. Pääsääntöisesti turvarannek-

keita pidettiin kuitenkin luotettavina.  

”Kyllä minä tunnen aika turvalliseksi olon, kun meillä on tämä hälytysjärjestelmä, 
jolla voi hälyttää apua…se ei ole vain aina toiminut…yhtenä yönä hälytin, mutta 
kukaan ei tullut, sitä nyt tutkitaan.” (Haastateltava 6) 

Muutamat haastateltavista pohtivat, että kotona asuessaan heillä ei ollut enää 

turvallista olla, koska he eivät pystyneet alentuneen toimintakykynsä takia 

huolehtimaan itsestään niin hyvin kuin olisivat halunneet.  Kotona asuessa oli 

myös tunnettu yksinäisyyttä, joka oli noussut osittain turvattomuuden tun-

teesta.  

”Kyllä tää on hyvä paikka, siellä kotona olin yksinäni. Mä jotenkin tunsin siellä oloni 
kauheen turvattomaksi. Täällä mun on hyvä olla, kyllä tää hyvä paikka on, pitäis olla 
enemmänkin tälläsiä paikkoja.” (Haastateltava 4) 

Muutama haasteltava toivoi, että palvelukoteja olisi enemmän, mikä mahdol-

listaisi useammalle syrjäseudullakin asuvalle vanhukselle palvelukotipaikan 

monipuolisilla palveluilla.  

”Kyllä moni ihminen joutuu olemaan tuolla syrjäseudulla paljon yksin ja ei kukkaan 
huomaa, eikä mihinkään haeta eikä viijä. Tääl on kaikki!” (Haastateltava 2) 

 

Perehdytys ja sopeutuminen 

Suurin osa vastaajista kertoi, että omaisille oli tiedotettu vapautuvasta palve-

luasunnosta. Omaiset kävivät myös tutustumassa ennalta asuntoon, koska 

vanhuksen huono kunto ei sitä sallinut. Suurin osa vanhuksista luotti myös 

siihen, että omaisia oli informoitu palvelutalon käytännöistä, joilta he myös 

pystyivät kysymään tarvittaessa asioista ennen ja jälkeen muuton. 

”Mä tulin vaan. Tytär kävi katsomassa tätä asuntoa, itse olin silloin niin huonossa 
kuonossa.” (Haastateltava 10)  
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Muutama vanhus ei muistanut saaneensa ollenkaan perehdytystä, koska oli 

ollut niin heikossa kunnossa, mutta olivat kuitenkin tunteneet, että sopeutu-

minen oli käynyt helposti. 

”Ei ole muistikuvaa siitä perehdyttämisestä, oli se kunto silloin huono. Erittäin hyvin 
oon sopeutunut, alussa tuntu oudolta.” (Haastateltava 1) 

Osa vanhuksista ei ollut jaksanut miettiä muuttoon liittyviä asioita ollenkaan, 

koska olivat olleet fyysisesti niin heikossa kunnossa. Kunnon parantuessa oli 

vasta jaksettu paremmin tutustua palvelutaloon ja sen tapoihin.   

”Minulle selvitettiin, että tossa seinällä on nuo ruokalistat, selvitettiin kaikkia aivan 
normaaleja asioita. Ne kyllä ties etukätteen mitä kertoo tästä.” (Haastateltava 3)  

Lähes kaikki haastateltavat kokivatkin, että palvelutaloon muutettuaan oli 

henkilökunta kertonut talon tavoista ja ohjeistanut kysymään, jos jotakin miel-

tä askarruttavaa ilmenee. Haastatteluissa ei ainakaan noussut tarvetta saada 

enemmän perehdytystä, vaan perehdytys oli ollut riittävää.  

”Ei ne ainakaan mitään tiukkoja sääntöjä antaneet. Ihan normaalisti saa olla ja asua ja 
kysyä aina saa.” (Haastateltava 12) 

Lähes jokainen haastateltavista koki sopeutuneensa hyvin, vaikka omaa kotia 

oli edelleen ikävä. Sopeutumista helpottivat toimivat palvelut ja osallistumi-

nen arjen rutiineihin sekä henkilökunnan ystävällisyys. Sopeutumista 

edesauttoivat paljon myös omaisten tuki. 

”Oon kyllä sopeutunut, täällä on hyvä ruoka, kahvit ja kaikki. Ite ei tarvii laittaa mi-
tään kaikki on valmiina. Täällä on hyvät palvelut, lääkkeet ja lääkärikin kiertää.” 
(Haastateltava 13)  

 

Ympäristö ja asunnon kodinomaisuus 

Halusimme tietää mikä merkitys ympäristöllä on ikäihmisen viihtyvyyden 

kannalta. Ympäristöllä tarkoitimme sekä itse palvelutaloa ja asuntoa sekä pal-

velutalon sijaintia. Eräs haastateltava kommentoi, että palvelutalo sijaitsee 

liian kaukana keskustasta, jossa olisi palvelut lähellä. Hän tunsi, että palvelu-
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koti sijaitsi liian rauhallisella alueella, jossa ei ollut kaupungin tuomaa elämän 

menoa, jota olisi ollut mukava seurata. 

”Kyllä tää vähän sivussa on kaupungista.” (Haastateltava 11) 

Suurimmalle osalle vanhuksista palvelutalon sijainnilla ei ollut suurta merki-

tystä, koska kaikki eivät liikkuneet ulkona eivätkä itse hoitaneet kauppa- tai 

pankkiasioita. Hyväkuntoiset vanhukset olivat kuitenkin tyytyväisiä lähellä 

oleviin palveluihin sekä ulkoilumahdollisuuksiin, joita he myös toisinaan 

hyödynsivät.  

”…kaupat on tossa lähellä, sairaalakin on tossa lähellä. Pystyy vanha ihminenkin vie-
lä kävelemään.” (Haastateltava 2) 

Eräs haastateltavista ilmaisi nauttivansa luonnonläheisestä ympäristöstä, jossa 

kävi toisinaan ulkoilemassa.  

”Onhan tämä sellaista puistoaluetta. Nuorempanahan minä tuolla pihalla kävin kat-
selemassa. Kovin vähän nyt… (Haastateltava 3) 

Oma asunto oli merkittävä tekijä kaikille vanhuksille. Asuntoa ei tarvinnut 

jakaa kenenkään toisen kanssa ja sen sai sisustaa omilla huonekaluilla tehden 

siitä itsensä näköisen.  

”On mukavaa, että on ihan oma asunto, ettei ole kaksi samassa asunnossa. Tämä on 
minun ja sain tuoda tänne huonekaluja, sai laittaa sellaiseksi kun haluaa, se tuntuu 
sitten, että se on minun koti.” (Haastateltava 8) 

Omat huonekalut ja tavarat, kuten valokuvat toivat juuri sitä kodinomaisuut-

ta. Muutama haastateltavista nosti oman asunnon myös paikaksi, johon pääsi 

yksin rauhoittumaan. Asunto oli myös paikka, jossa sai rauhassa seurustella 

omaisten ja ystävien kanssa.  

”Vuoskauvet nuo on olleet (huonekalut) mun mukana, ne on mulle hyvin rakkaita.” 
(Haastateltava 13) 

Palvelutalojen asunnoissa, joissa oli erillinen makuuhuone, sekä sen yhteydes-

sä myös wc, pidettiin parhaiten toimivana ratkaisuna ikäihmiselle. Haastatel-

tavat kokivat myös, että erillinen makuutila oli esteettisesti hyvä ratkaisu. 
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Muutama haastateltava kertoi myös nauttivansa omasta parvekkeesta, jossa 

sai istuskella lämpiminä kesäpäivinä. Monen vanhuksen halukkuus ulkoilla 

oli vähentynyt, joten parveke koettiin hyvänä mahdollisuutena saada hieman 

raitista ilmaa. Parvekkeelle oli helppo mennä itsenäisesti seurailemaan luon-

toa ja ohikulkevaa liikennettä. 

Asunnon koosta, tilaratkaisuista ja varustetasosta tuli hyvin erilaisia mielipi-

teitä. Tämä johtui osittain siitä, että kävimme kolmessa palvelutalossa, joissa 

jokainen asunto, jopa saman palvelukodin sisällä, saattoi olla varustetasoltaan 

erilainen. Lähes kaikki haastateltavat kokivat asunnon sopivan kokoiseksi 

yhden ihmisen tarpeisiin nähden.   

”Ei täällä mitään vikaa ole, ihan kiva huone, tilaa mulle tarpeeksi. En ole kodinomai-
suutta ajatellut” (Haastateltava 4)  

Osassa asunnoista oli keittiö, jonka vanhukset kokivat pääsääntöisesti merkit-

täväksi. Siellä he saivat itse tehdä pieniä keittiöaskareita, kuten keitellä kahvia 

ja puuroa sekä tiskailla astioita. Muutamista asunnoista keittiö puuttui koko-

naan, joka oli muutaman haastateltavan mielestä negatiivinen asia, koska ei 

voinut itse keittää kahvia. Monelle iäkkäälle edes ne pienet kotiaskareet olisi-

vat olleet tärkeitä oman toimintakyvyn ylläpitäjiä. Toisille taas keittiö oli mer-

kityksetön, koska ruokapalvelut olivat heidän mielestään kattavat. Nämä 

vanhukset kokivat, että eivät enää edes jaksaisi tehdä kotitöitä.  

”Tää on minun kotini ja täällä on kaikki tarvittava mitä minä tarviin. Täälä ei tarttee 
hellaa, mut ei pysty kyllä keittää vieraille kahvii. (Haastateltava 5) 

 

Toiveet, tarpeet sekä tavat ja tottumukset 

Haastateltavat totesivat, että heillä ei ollut enää oikeastaan omia tapoja ja tot-

tumuksia.  

”Ne melkein unohtuu omat tavat… (Haastateltava 4) 
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Tapoihin ja tottumuksiin ajateltiin kuuluvaksi itsenäinen kahvinkeitto asun-

nossa sekä tv:n katselu ja radion kuuntelu.  

”Ku saa keittää täällä kahvia ja teetä ja vieraille kahvia.” (Haastattelu 12) 

Palvelutalojen asukkaat olivat tottuneet toimimaan talon järjestämän ohjelman 

mukaan. Vanhusten päivät rytmittyivät ruokaohjelman ja viriketoiminnan 

mukaisesti.  

”Ei täällä paljon ole itsellä sanomista, täällä ohjelmisto valmiina.” (Haastateltava 6) 

Mielestämme vastauksista nousi se, että vanhusten omatoimisuus väheni ja 

usko omiin kykyihin ja taitoihin hävisi palveluasumisen myötä. Palveluasu-

misessa vanhuksista tehtiin ehkä liiankin passiivisia, toki myös monet sairau-

det vaikuttivat vanhuksien vähäiseen aktiivisuuteen. 

”Meistä tehdään perin juurin laiskoja. Meidän ei tarvii tehdä yksinkertaisesti mitään! 
Kuha myö otetaan vaan vastaan kaikki palvelut.” (Haastateltava 2) 

Mielestämme ikääntyneitä ei haluta tarkoituksella passivoida, mutta palvelu-

talossa on paljon asukkaita, joten asioiden on tapahduttava tietyssä aikatau-

lussa. Henkilökunnalla ei ole välttämättä tarpeeksi aikaa jokaisen asukkaan 

omatoimisuuden tukemiseen, siksi palvelutalossa tehdään niin paljon asioita 

vanhuksen puolesta. Esimerkiksi ruokailutilanteessa hoitaja tuo vanhukselle 

ruoka-annoksen, eikä vanhus voi sitä omatoimisesti hakea. Omatoimisuuteen 

kannustaminen olisi kuitenkin hyvin tärkeää, jotta vanhuksen toimintakyky 

säilyisi mahdollisimman pitkään hyvänä.  

Tulosten mukaan toiveita ja tarpeita esitettiin melko vaatimattomasti. Vanhat 

sukupolvet ovat tottuneet vähään, eivätkä välttämättä koe oikeutta vaatia pa-

rempaa tai yksilöllistä palvelua.  

”Eihän tässä oikein oo…mitään omia tapoja eikä tarpeita. Ihan hyvin ottavat mut 
huomioon, kun vaikka päätä särkee, ni ne heti soittaa sille hoitajalle kenelle se kuuluu 
ja hoitavat sitten lääkettä.” (Haastateltava 7) 
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Toiveet ja tarpeet olivat arkisia koskien yleensä terveydellisiä asioita, kuten 

kivunhoitoa ja ruoka-aineallergioita. 

”Nuo ruokahommat, ne ottaa huomioon mikä mulle sopii ja mikä ei sovi.” (Haastatel-
tava 5) 

Hoitohenkilöstön kiire koettiin myös osasyynä, ettei omia toiveita tohdittu 

esittää ja hoitajilta odotettiinkin enemmän aikaa kuunnella, jolloin toiveita 

mahdollisesti nousisi enemmän esille.  

”…Kuuntelemista toivois lisää.”(Haastateltava 4) 

 Haastatteluista nousi myös esiin se, että kuulluksi tuleminen riippui hoitajien 

persoonasta, sekä miten vuorovaikutus toimi vanhuksen ja hoitajien välillä. 

”Jotkut toiveet otetaan huomioon toiset ei, se riippuu kyllä ihmisistä (hoitohenkilö-
kunnasta).” (Haastateltava 8) 

Yksi haastateltavista nosti, että yritti itse vaikuttaa hyvään ja toimivaan vuo-

rovaikutukseen oman käytöksensä kautta, jolloin oli helpompi esittää toivei-

taan. 

”Olisi hyvä, että olisi semmosia ymmärtäviä hoitajia, yritän olla sellanen, että en olisi 
hankala asukas ja odotan sitä hoitajiltakin, että ne olis mukavia.” (Haastateltava 9) 

Haasteltavista osa kuitenkin koki tulevansa yleensä kuulluksi ja tunsivat, että 

heidän tarpeensa otettiin huomioon.  

”Kyllä ne kuuntelee, ei oo vielä tapahtunu sellasta, et ei oo mun asioita huolehtinu.” 
(Haastateltava 3) 

 

11.3 Palveluiden ja viriketoiminnan merkitys viihtyvyyteen 

 

Palvelut 

Palveluilla ja viriketoiminnalla on suuri fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

merkitys ikäihmiselle viihtyvyyden kannalta. Halusimme siksi nostaa palve-
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lut ja viriketoiminnan erillisen otsikon alle, koska ne liittyvät kaikkiin kysei-

siin hyvinvoinnin osa-alueisiin. 

Palveluiden toimivuus nousi yhdeksi kulmakiveksi puhuttaessa vanhusten 

viihtyvyydestä. Vanhusten mielestä palvelutalojen palvelut olivat pääsääntöi-

sesti kattavia, eikä isompia parannusehdotuksia liioin noussut. Palvelut ja nii-

den toimivuus toivat vanhusten mielestä varmuutta arkeen, sekä tiedon siitä, 

että heistä välitetään. Toimivuutta arkeen toivat myös tutut hoitajat, joihin oli 

syntynyt luottamuksellinen suhde. 

”Olen ihan tyytyväinen palveluihin, koska henkilökunta on tullu niin tutuks, että voi 
sanoa uudestaan jos se palvelu ei miellytä, tai haluaa jotakin toisella lailla tapahtuvan, 
ei tarvitse mitenkään kainostella, ovat tulleet tuttavalliseksi.” (Haastateltava 9) 

Kaikki haastateltavat mainitsivat tärkeäksi ruokapalvelun, eli ruuan ja kahvin. 

Yleisesti ottaen ruoka oli hyvää ja sitä tarjoiltiin monta kertaa päivässä. Lähes 

kaikki vanhukset olivat tyytyväisiä myös perushoitoon, henkilökohtaisen hy-

gienian ylläpitoon ja kylvetykseen. Eräs ikäihminen mainitsi, että hoitajat huo-

lehtivat hänestä liikaakin, koska ei olisi kaivannut yöhoitajan tarkastuskäynte-

jä. 

”Minusta täällä on kaikki, peseytymispalvelut, ruoka ja kahvi. Kaikki on kunnossa, 
yölläkin ne käy mua kahtomassa, se yöhoitaja. Se on kyllä tarpeetonta, en minä tarttee 
mitään yöherätyksiä.” (Haastateltava 6) 

Osa haastateltavista korosti tyytyväisyyttään siisteyden tasoa kohtaan, koska 

asunnot pidettiin puhtaana, joka nosti viihtyvyyden tasoa. Muutama asukas 

mainitsi myös, että pyykkihuolto pelasi moitteettomasti. Pyykit haettiin asun-

nolta ja tuotiin sinne takaisin silitettyinä ja viikattuina. 

”Ne käyvät siivoomassa tämän huoneen ja hakevat pyykkikopan tosta ovenpielestä. Ne 
tekkee kaikki asiat, kaikki on niin perin juurin aateltu.” (Haastateltava 2) 
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Viriketoiminta 

Useimmat vanhukset olivat tyytyväisiä palvelutalojen järjestämään viriketoi-

mintaan. Lähes kaikki haastateltavat kävivät aktiivisesti viriketuokioissa. Vi-

riketoiminta koettiin piristäväksi ja jopa päivän kohokohdaksi. Viriketoiminta 

toi ikääntyneiden elämään merkityksellistä sisältöä ja auttoi rytmittämään 

päivää. Vanhukset eivät aina välttämättä osallistuneet itse viriketoimintaan, 

muutoin kuin olemalla läsnä tuokioissa seuraamalla muiden asukkaiden toi-

mintaa. 

”Tuolla kerhossa, jossa sitä viriketoimintaa on, niin siellä on kaikki ollut sellaista mis-
tä pidän, kaikkeen en pysty osallistumaan, kun ite on menny niin huonoksi, mutta 
olen kuitenkin mukana.” (Haastateltava 13) 

Monipuolisesta viriketoiminnasta kerrottiin ilmoitustauluilla ja myös henki-

lökunta muistutteli palvelutalon toiminnasta vanhuksia, sekä haki heitä tarvit-

taessa yhteisiin tiloihin osallistumaan. Tuolijumppa oli useasta haastateltavas-

ta mieluisaa ja sitä oli tarjolla lähes jokaisena arkipäivänä. Haastatteluista 

myös nousi, että jumpanvetäjällä oli kyky huomioida heidän toimintakykynsä 

rajoitteita. Asukkaille luettiin myös päivän lehti jokaisena arkiaamuna, jonka 

he kokivat tärkeäksi, jotta pysyivät ajan hermoilla uutisten suhteen.  

”Minä käyn laulamassa ja kolme kertaa viikossa on sitä tuolivoimistelua meille van-
huksille. Sielä luetaan myös päivän lehti. Ja se raamattupiiri, että oikeastaan täälä on 
kaikki aateltu. Jos ei ite pysty sinne menemää, ni sit ne hakkee.” (Haastateltava 2) 

Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet nykyistä viriketoimintaa itsel-

leen mieluisaksi. Kaksi haastateltavaa kertoi, että eivät olleet kokeneet nykyis-

tä viriketoimintaa heille sopivina ajanvietteinä, mutta eivät myöskään osan-

neet ilmaista millaista toimintaa palvelutalossa pitäisi olla jotta he haluaisivat 

osallistua. 

”Ei oikein paljon oo…pitää ite kehittää. (Haastateltava 1) 

Vanhuksista oli mukavaa, että palvelukodeissa järjestettiin välillä myös jota-

kin erilaista ohjelmaa, kuten makkaranpaistoa tai hevosajelua. Tällainen oh-
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jelma vaatii kuitenkin paljon järjestämistä henkilökunnan taholta ja voimava-

roja myös vanhukselta. 

”Täälä oli se makkaranpaistotapahtuma ulkona ja tanssitkin täällä aina järjestetään. 
(Haastateltava 5) 

”Joskus joitakin kuoroja ja yksityisiä esiintyjiä käy. Täällä kävi joskus semmonen 
näyttelijäryhmä, siitä ne kaikki tykkäsivät.” (Haastateltava 3) 

Viriketoiminta myös paransi vanhusten henkistä elämänlaatua vaikuttaen 

positiivisesti heidän mielialaansa, sekä vähensi vanhusten toimettomuutta. 

Vanhusten omien kiinnostuksenkohteiden löytäminen ja niiden hyödyntämi-

nen ovat mielestämme asioita, jotka auttavat vanhuksia jaksamaan kaikin ta-

voin. 

 

Toiminnan suunnittelu ja tietojen ja taitojen hyödyntäminen palvelutalossa 

Sisällytimme haastatteluun kysymyksiä, joilla selvitimme vanhuksen mahdol-

lisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun, jossa he voisivat hyödyntää myös 

omaa osaamistaan. Tuloksista kävi ilmi, että suurin osa haastattelujoukosta oli 

sitä mieltä, että he eivät enää halua osallistua toiminnan suunnitteluun. Syitä 

tähän olivat oma terveydentila ja jaksaminen sekä toisaalta koettiin, että toi-

mintaa oli jo tarpeeksi tarjolla. 

”Ei tulisi mieleenkään suunnitella mitään toimintaa lisää, on jo liian kanssa.” (Haas-
tateltava 2) 

Haastateltavat myös kokivat, että omat tiedot ja taidot ovat jo osittain unoh-

tuneet, jotta omaa osaamista voitaisiin hyödyntää. Haastateltavat kokivat, että 

on helpompi osallistua jo valmiiksi järjestettyyn ohjelmaan. 

”Minä oon niin vanha, että ei oo enää suunnittelemaan semmosta. Taidot unohtu-
vat.” (Haastateltava 3) 

Mielestämme vanhusten taidot eivät ole kadonneet, mutta vanhus itse mah-

dollisesti aliarvioi kykyjään. Tässä henkilökunta voisi olla enemmän kannus-
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tamassa, eli löytää yhdessä vanhuksen kanssa niitä asioita, joissa he ovat hy-

viä. Asiat voivat olla hyvinkin arkisia, kuten jotakin kädentaitoja vaativia as-

kareita, mutta ne nostattaisivat vanhusten itsetuntoa heidän päästessään näyt-

tämään taitonsa.  

Haastattelujoukosta vain muutama olisi halunnut päästä hyödyntämään omia 

taitojaan sekä opettamaan niitä muille, mutta tunsivat kuitenkin, että se ei oli-

si käytännössä mahdollista ainakaan ilman henkilökunnan tukea. 

”Käsityö ainakin, puutyöt. Huonekalujen teko, voishan sitä opastaa muillekkii.” 
(Haastateltava 1) 

”No näytelmissä ja laulaa voi ja semmosta (vois hyödyntää omia taitoja)…” (Haasta-
teltava 6) 

Erään vanhuksen harrastuksena oli ollut puutarhanhoito, jota toisaalta voisi 

opettaa muillekin, mutta epäili omaa jaksamistaan. 

”En mää jaksais mittään. Ehkä jotakin puutarhanhoitoa, jos sitä jaksais. Kyllähän mä 
siitä tykkään, mutta voimat loppuu.” (Haastateltava 4) 

 

Uuden oppiminen palvelutalossa 

Uuden oppimista koskevaa kysymystä pidettiin vaikeana mieltää ikäihmisel-

le. Suurin osa haastateltavista koki uuden oppimisen perinteisenä kirjaoppi-

misena, joka kuului mahdollisesti nuoruuteen, eikä ainakaan palvelutalossa 

asuvalle ikääntyneelle. 

”En kyllä hoksaa mitä vielä haluaisin oppia, kouluaikana sitä olisi pitänyt lukea ja 
oppia.” (Haastateltava 2) 

 Yksi haasteltavista osasi yhdistää kysymyksen konkreettisesti palvelutalon 

arkeen toivomalla, että oppisi uusia lauluja, joita he laulavat viriketuokioissa. 

”Noita uusia lauluja ois kiva kun oppis.” (Haastateltava 11) 
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Uuden oppimisen mahdollisuutta esti haastateltavien mielestä korkean iän 

lisäksi toimintakyvyn muutokset sekä väsymys. Osa myös koki, että ei enää 

vanhalla iällä yksinkertaisesti jaksa, eikä halua innostua mistään uudesta.  

”En mää kaipaa mitään uutta. Ei jaksa innostua mistään uudesta.” (Haastateltava 
4) 

”Minä en kyllä jaksa, ku kaikkia vaivoja jo on…enää mitään opiskella.” (Haastatel-
tava 14) 

Haastatteluista kuitenkin nousi, että vanhukset oppivat viriketuokioissa run-

saasti uusia asioita aivan huomaamattaan, mutta niitä ei osattu mieltää uuden 

oppimiseksi. 

 

11.4 Sosiaalisen hyvinvoinnin merkitys viihtyvyyteen 

  

Omaisten merkitys 

Haastatteluista nousi, että omaiset koettiin hyvin merkitykselliseksi. Omaisten 

vierailuja odotettiin ja pidettiin tärkeänä osana vanhuksen elämää. Vanhus 

koki käynnit virkistävinä, koska sai vaihtaa kuulumisia puolin ja toisin.  

Omaisia ei kuitenkaan kaivattu käymään useammin, koska vanhukset ym-

märsivät, että kaikilla, varsinkin työikäisillä sukulaisilla on omat kiireensä. 

Päinvastoin vanhukset olivat rauhoitelleet omaisiaan, että heistä ei tarvitse 

murehtia, koska palvelutalossa heistä pidetään hyvää huolta. 

”Tyttäreni asuu lähellä, mutta hoitaa jo seuraavan sukupolven lapsia, mutta käyvät 
kattomassa, kun kerkeevät.” (Haastateltava 7) 

”Käyvät sillo kun kerkiävät. Oon sanonu, että älkää minusta huolehtiko.” (Haastatel-
tava 10) 

Omaiset hakivat muutamia vanhuksia kauppa-asioille sekä kyläilemään luok-

seen. Vierailut omaisten luona, sekä asioiden hoitaminen koettiin mukavana 

vaihteluna, mutta myös voimia vievänä. Osa haastateltavista kertoi myös 
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omaisten pitävän heihin yhteyttä puhelimitse. Vanhukset kertoivat, että oli 

kiva kuulla kaukana asuvan omaisen ääntä, mutta toisille tämä oli hankala 

keino pitää yhteyttä omaisiin kuulovaikeuksien takia. Kaikki eivät myöskään 

omistaneet omaa puhelinta eivätkä sitä myös kaivanneet.  

”Ne kyllä harvasepäivä soittavat (omaiset), On kiva ku kuulee äänen..” (Haastatelta-

va 10) 

Tutkimusjoukkomme piti myös lastenlasten ja lastenlastenlasten vierailuista, 

vaikka eivät jaksaneetkaan enää osallistua lasten riehakkaisiin leikkeihin. 

Pienten lasten vierailut toivat elämäniloa vanhuksen hiljaiseen arkeen. Van-

hukset esittelivät meille ylpeinä lähiomaistensa valokuvia sekä pienten lasten 

tekemiä piirustuksia, jotka olivat myös aseteltu näkyville paikoille. 

”… Käyvät kahtomassa minua lapsineen. Ne lapsenlapset, ne tykkää minusta.” 
(Haastateltava 6) 

 

Hoitohenkilökunnan merkitys 

Lähes kaikki haastateltavat korostivat hoitohenkilöstön tärkeyttä, kehuivat 

heidän ammattitaitoaan ja ystävällisyyttään. Vanhusten mielestä hoitajien 

kanssa tuli helposti toimeen. Heille oli yleensä helppo esittää omia toiveitaan 

koskien esimerkiksi henkilökohtaista hoitoa. Hoitajat koettiin myös luotetta-

vina henkilöinä, eivätkä he suosineet ketään, joten asukkaat kokivat saavansa 

henkilökunnalta tasapuolista kohtelua.  

”Se olis kamalaa jo ne olis jotenkin epämiellyttäviä, mutta kun ne ystävällisiä kaikki 
(hoitohenkilöstö). Ulos kii ne vie jos haluaa lähtee kävelemään.” (Haastateltava 2) 

Hoitajien ensisijaisena tehtävänä ajateltiin olevan perushoidon antaminen ja 

auttaminen asioissa, joissa on tuen tarvetta. Hoitajilta kaivattiin lisää sosiaalis-

ta kanssakäymistä muulloinkin, kuin hoitotilanteissa. Haastateltavien mielestä 

hoitajien merkitys sosiaalisesta näkökulmasta oli nykyisellään hyvin pieni 

juuri ajan puutteen vuoksi.  
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”Sosiaalinen kanssakäyminen... onkohan sitä ollenkaan…Sen merkitys (hoitohenkilös-
tön) on mulle kuitenkin iso, ne on ammatti-ihmisiä kaikki, tietää mitä tekee.” (Haas-
tateltava 1) 

 

Ystävien merkitys 

Kaikilla haastateltavilla ei ollut ystäviä, koska nämä olivat kuolleet tai siksi, 

että ystävät olivat unohtuneet ajan saatossa esimerkiksi paikkakunnan vaih-

don takia. Eräs haastateltava kertoi, että on usein puhelimitse yhteydessä hy-

vään ystäväänsä. Keskusteluaiheet ovat vuosien saatossa vähentyneet, koska 

elinpiiri on kaventunut ja näin ollen ei ole isompia uutisia kerrottavaksi, vaan 

puheluiden aiheet pyörivät sairauksien aiheuttamien vaivojen ympärillä. Joka 

tapauksessa tuntui tärkeältä saada jakaa jonkun kanssa asioitaan. 

”Jyväskylässä asuu vanhoja ystäviä, yhden ystävän kanssa soitellaan..joskus kuukau-
sittain..sairauksista enimmäkseen jutellaan..yritetään kyllä muustakin, jotakin kuu-
lumisia, juoruja ei enää ole.” (Haastateltava 3) 

Muutamalla haastateltavalla ystävät kävivät kyläilemässä. Nämä käynnit toi-

vat hyvää oloa pitkäksi aikaa, koska sai hyvien ystävien kanssa kahvitella ja 

muistella menneitä hyviä aikoja. Ystäviltä sai myös usein ulkoiluapua omais-

ten ja hoitajien lisäksi. Ulkoilut suuntautuivat yleensä lähiympäristöön van-

huksen voinnista ja säästä riippuen.  

”Käy mulla ystäviä, on se on mukavaa, kun ne käy ja siitä on hyvä olo vielä pitkäksi 
aikaa.” (Haastateltava 7) 

Osalle haastateltavista ystävien puutteen korvasivat omaiset ja kanssakäymi-

nen palvelutalon muiden asukkaiden kanssa. Pieni joukko asukkaista viihtyi 

hyvin yksin eikä edes kaivannut ystäviä, vaan koki omaisten vierailut riittä-

viksi. Vain yhdellä haastateltavista oli SPR: n kautta tullut vapaaehtoistyönte-

kijä, joka antoi aikaansa keskustelun merkeissä. Nämä viikoittaiset vierailut 

olivat haastateltavan mielestä todella mukavia, kun sai puhua omista asiois-

taan jollekin. Mielestämme vapaaehtoistyöntekijöitä pitäisi olla enemmänkin 
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tarjolla vanhusten seuraksi, koska hoitohenkilökunta ja omaiset eivät aina eh-

di antamaan aikaansa vanhukselle. 

”… Tytär käy koiriensa kanssa. Me jutellaan, ei me tehä mitään erityistä. Mulla käy 
sellane SPR:n ystävä kerran viikossa, me jutellaan omista asioista, se on kivaa.” 
(Haastateltava 9) 

 

Naapurit 

Haastatteluissa nousi, että on mukavaa, että samassa talossa asuu muitakin 

ikäihmisiä, jolloin olo koetaan turvalliseksi ja vähemmän yksinäiseksi. Ristirii-

tana tutkimuksessa kuitenkin nousi se, että naapureiden kanssa ei haluta olla 

kovin paljon tekemisissä.  

”Tuolla ruokatilassa jutellaan, se on riittäny.” (Haastateltava 12) 

Kanssakäymistä tapahtui yleensä vain yhteisissä viriketuokioissa ja ruokailu-

tilanteissa, joka tuntui asukkaista riittävältä. Eräs haastateltava nosti tärkeäksi 

sen, että naapurit olivat samanikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia ih-

misiä, joten yhteisiä keskustelunaiheita löytyi helposti. Hän oli myös kokenut, 

että ei ollut ennenkään pitänyt liiemmin yhteyttä naapureihin, koska oli asu-

nut maaseudulla hieman erityksissä. 

”Naapureiden merkitys…ne on samanikäisiä ja saman lailla kaipaa sitä vanhaa kotia. 
Ei myö olla (naapureiden kanssa) kauheesti tekemisissä. En kaipaakaan enemmän 
(kanssakäymistä) ei sitä ennenkään oltu.” (Haastateltava 11) 

Omiin asuntoihin ei juurikaan kutsuttu naapureita kyläilemään. Haastatteluis-

ta nousi, että naapureihin ei haluttukaan tutustua lähemmin, koska se saattaisi 

vaatia enemmän kanssakäymistä ja näin ollen oma yksityisyys voisi kärsiä. 

Kanssakäymistä vähensi myös asukkaiden sairauksien aiheuttamat rajoitukset 

sekä se, että ei yksinkertaisesti haluttu tehdä lähempää tuttavuutta naapurei-

hin.  
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Haverisen & Kouvon (2011, 11) mukaan Crow (2002) on todennut, että naapu-

reihin halutaan pitää kohteliasta etäisyyttä. Haverisen ym. (2011, 11) mukaan 

Silvennoinen (2002) on todennut, että suomalaisille riittää yleensä hyvänpäi-

vän tuttavuus naapureiden kanssa. Haverisen ym.  (2011) mukaan yhteiskun-

nassa on yleisestikin pienentynyt naapureiden välinen yhteisöllisyys, mutta 

naapuruussuhteet eivät ole kuitenkaan merkityksettömiä. Samassa yhteisössä 

asuville voivat pinnallisetkin naapuruussuhteet olla tärkeitä. Tämä riippuu 

myös siitä millaisia odotuksia asukasryhmällä on naapureitaan sekä yhteisöl-

lisyyttä kohtaan. (Haverinen ym. 2011, 10.) 

Eräs haastateltava oli kokenut naapuruussuhteet tärkeiksi ja toivoi kanssa-

käymistä jopa enemmän. Hän oli kuitenkin huomannut, että yhteisiä tapaami-

sia rajoitti asukkaiden huonokuntoisuus. 

”Musta tuntuu, että naapurit käy hirveen vähän toistensa luona. On mun luona käy-
ny kaks ja kaupassa on yhessä käyty. Olisi se mukaavaa jos enemmänkin…mutta ovat 
aika huonokuntoisia nämä asukkaat.” (Haastateltava 7) 

Pääsääntöisesti kaikki asukkaat tulivat toimeen toistensa kanssa pieniä erimie-

lisyyksiä lukuun ottamatta, joita kaikissa yhteisöissä aina ilmenee. Haastatte-

luista kuitenkin nousi, että ikääntyneet ymmärsivät, että kaikkien kanssa oli 

tultava toimeen, mutta lähempää tuttavuutta ei haluttu tehdä kuitenkaan 

kaikkien kanssa. 

”Mutta nuo jotkut asukkaat on vähän sarvipäisiä, niitä kun ei voi valita. Niitähän on 
aina joka paikassa. ” (Haastateltava 10) 

 

11.5 Vanhusten ja omaisten osallistuminen  

 

Halusimme selvittää osallistuvatko ikäihmiset palvelutaloissa järjestettävään 

toimintaan. Lisäksi halusimme tietää osallistuvatko omaiset yhteiseen toimin-

taan ja tukeeko palvelutalo heidän osallistumistaan.  
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”Kyllä nää suunnittelee (henkilökunta) kaikkea toimintaa, niihi saa sitten omaisiakin 
tulla.” (Haastateltava 14) 

Haastateltavista suurin osa sanoi osallistuvansa melko aktiivisesti kaikkiin 

palvelutalossa järjestettäviin tapahtumiin ja päivittäiseen viriketoimintaan. 

Kysyimme myös mahdollisia syitä jos vanhus ei halunnut osallistua.  

”Sairaudet..sillon en osallistu, kyllä mä aina muuten mukana olen. (Haastateltava 
14) 

Syyksi nousi lähes aina väsymys, mutta osallistumisen saattoi estää myös sai-

raudet, sekä kiinnostuksen puute kyseistä toimintaa kohtaan. 

”Väsymys, se on se syy jos en osallistu, se on se pahin syy.” (Haastateltava 13) 

”Kun ei vaan kiinnosta osallistua.” (Haastateltava 11) 

Omaiset eivät juuri tulleet vanhusten mielestä arkisempiin tapahtumiin, vaik-

ka palvelutalon henkilökunta siihen kannustikin. Palvelutalon henkilökunta 

kutsui omaisia erityisesti omaistenpäivään ja kalenterijuhliin, joita yleensäkin 

vietetään perheen kanssa. Kaikkien haastateltavien omaisilla ei kuitenkaan 

ollut aikaa tai mielenkiintoa osallistua ja myös pitkät välimatkat rajoittivat 

vierailuja.  

”Kyllä joskus pyydän tytärtä, mutta ei niillä kai ole niin mielenkiintoa, toiset ovat 
kaukana ja toiset kiinni jossain muualla töissä.” (Haastateltava 8) 

Suurin osa haastateltavista koki, että henkilökunta kannustaa omaisia osallis-

tumaan vanhuksen arkeen sekä järjestää tapahtumia joihin on myös läheisten 

mahdollista osallistua. 

”Jos tuolla on joulujuhla ni hoitajat sannoo, että kysy tytöt mukkaan ja antaa ne tulla 
millon vaan.” (Haastateltava 2) 
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11.6 Parannusehdotuksia viihtyvyyteen  

 

Haastateltavat löysivät muutamia pieniä parannusehdotuksia palvelutalojen 

viihtyvyyteen. Usea haastateltava toivoi viikonlopuille jotakin järjestettyä oh-

jelmaa, kuten uskonnollista hartaushetkeä sunnuntaiksi. Viikonloput tuntui-

vat heidän mielestään usein pitkäveteisiltä, kun varsinaista viriketoimintaa ei 

järjestetty. Viikonlopuiksi toivottiin samantyyppistä viriketoimintaa kuin ar-

kipäivillekin oli suunniteltu.   

”Pikkusen kun sais lisää siihen viihtyvyyteen, ni viikonloppuisin olisi sitä järjestettyä 
toimintaa.” (Haastateltava 12) 

Haastateltavat pitivät pääsääntöisesti viriketoiminnasta, mutta kaipasivat kui-

tenkin itselleen tärkeitä viriketuokioita jopa enemmän. Ehdotuksena tuli esi-

merkiksi keskustelukerhon ja bingon järjestämistä useammin.  

”Parasta on bingo…sais olla useemmin.” (Haastateltava 5) 

Yksi vanhuksista epäili itselleen tärkeiden virikkeiden vähyyden johtuvan 

resurssipulasta, mutta toisaalta uskomme, että virikkeiden monipuolisuuden 

takia ei varmasti pystytä järjestämään edes joka viikko kaikkea sitä mitä asuk-

kaat toivoisivat. 

”… tiedän resurssit. Keskustelukerhoa haluaisin useammin. Tiiän kyllä, että se ei on-
nistu. Minulle ei ole mitään viriketoimintaa (talossa) se on parasta kun minulla käy 
kavereita.” (Haastateltava 6) 

Muutama haastateltava myös nosti parannusehdotuksiin sen, että edes yksi 

sairaanhoitaja olisi aina myös viikonloppuisin vuorossa. Tämä lisäisi heidän 

mielestään omalta osaltaan turvallisuudentunnetta mahdollisen sairastumisen 

tai tapaturman sattuessa.  

”Olisi hyvä, että joku sairaanhoitajista olisi aina viikonloppuisinkin vuorossa, jos jo-

takin sattuisi.” (Haastateltava 13) 
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Musiikki oli monelle vanhukselle osa viihtyvyyttä. Omassa asunnossa kuun-

neltiin paljon radiosta musiikkia tai katsottiin musiikkilähetyksiä tv:stä. Elävät 

laulu-, musiikki- ja teatteriesitykset olivat myös tapahtumia, johon mielellään 

osallistuttiin ja niitä myös muisteltiin pitkään yhdessä muiden talon asukkai-

den kanssa. Ikäihmiset myös kaipasivat taustamusiikkia ruokailuhetkiin ja 

muutenkin sen toivottiin soivan yhteisissä tiloissa, kuitenkin sopivalla volyy-

milla, ettei se häiritsisi keskustelemista asukkaiden, omaisten tai hoitohenki-

löstön kanssa. 

”Oishan se mukaavaa jos ois enemmän jotain..musiikkia ainakin.” (Haastateltava 3) 

Ruoka oli tärkeä tekijä fysiologisesti, mutta ruokailutilanne koettiin myös tär-

keäksi sosiaaliseksi tapahtumaksi. Ruoka nousikin tärkeäksi puheenaiheeksi 

lähes koko tutkimusjoukon haastatteluista. Ruoasta pääsääntöisesti pidettiin 

ja kehuja sai myös se, että ruoka tuli aina ajallansa, sekä ruokailuja oli tar-

peeksi usein. Ruoan suhteen haluttiin muutamia parannusehdotuksia, kuten 

salaattipöydästä toivottiin monipuolisempaa ja myös ruokalajeihin haluttiin 

päästä vaikuttamaan. Ikääntyneet eivät kuitenkaan pääse helposti vaikutta-

maan aterioihin, koska ruoka saapuu nykyään palvelutaloihin isosta keskus-

keittiöstä. 

”Ruoka, kiitos, että on se ruoka mikä on. Se pitemmän päälle tämmönen laitosruo-
ka…haluais enemmän jotakin vaihtelua.” (Haastateltava 7) 

”Täällä ei ole kyllä niin hyvä salaattipuoli, ei oo niin monipuolinen. Olisi hyvä saaha 
vaikuttaa ite ruokiin, oon kyllä yrittäny ehottaa, mutta ei oo totetunu, on se kai rahas-
ta kii.” (Haastateltava 8) 

Muutama haastateltava nosti parannusehdotukseksi sen, että hoitohenkilö-

kuntaa pitäisi olla enemmän. Tätä perusteltiin sillä, että hoitajat olivat usein 

hyvin kiireisen oloisia. Apua ja tukea sai kyllä tarvittaessa hoitajilta, mutta 

heillä ei ollut liiemmin aikaa pysähtyä keskustelemaan vanhuksen kanssa.  

”On sellasii pieniä juttuja…vanhaa ihmistä pitäis kuitenkin enemmän kuunnella.” 
(Haastateltava 6) 
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Muutama haastateltavista koki, että heillä ei ollut esittää mitään parannuseh-

dotuksia viihtyvyytensä suhteen, vaan he olivat kaikin puolin tyytyväisiä ny-

kyiseen palveluasumiseen ja saamiinsa palveluihin. 

”Ei kertakaikkisesti oo mitään parannusehdotuksia, täälä on kaikki ajateltu meille 
valmiiksi.” (Haastateltava 2) 

 

 

12 POHDINTA 

12.1 Johtopäätökset 

 

Haimme vastauksia opinnäytetyössämme seuraaviin kysymyksiin: mitkä asiat 

ovat vanhusten viihtyvyyden kannalta hyvin ja mitä parannuksia kaivataan, 

sekä miten eri osa-alueet eli fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 

vaikuttavat viihtyvyyteen, sekä mikä on ympäristön merkitys sille.   

Tutkimustulokset kertoivat, että lähes kaikki vanhukset viihtyivät palveluta-

loissa. Viihtyvyyden kannalta tärkeimpiä asioita olivat vanhuksille toimivat 

palvelut, ammattitaitoinen henkilökunta, mielekäs viriketoiminta, sosiaaliset 

verkostot ja oma asunto sekä turvallisuuden tunne.  

Palvelutalojen palvelut olivat haastateltavien mielestä kattavia ja niihin halut-

tiin vain vähäisiä muutoksia, kuten vaihtelua ja monipuolisuutta laitosruo-

kaan. Asukkaat toivoivat, että saisivat itse ehdottaa lempiruokiaan ruokalis-

toille. Viihtyvyyden parantamiseksi vanhukset toivoivat myös enemmän hoi-

tohenkilökuntaa, jotka voisivat antaa vanhukselle enemmän aikaa hoitotoi-

menpiteisiin varatun ajan lisäksi. Parannusehdotuksiksi nousivat myös mu-

siikin kuuntelumahdollisuuksien lisääminen, sekä viriketoiminnan järjestämi-

nen myös viikonlopuiksi. Viriketoimintaan olisi haluttu päästä vaikuttamaan 

muutenkin enemmän, vaikka pääsääntöisesti se koettiin monipuoliseksi. 
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Vanhuksen viihtyvyyteen oli siis kaikilla osa-alueilla vaikutusta, niin fyysisel-

lä, psyykkisellä ja sosiaalisella hyvinvoinnilla, kuin ympäristölläkin. Riippui 

haastateltavista mitä osa-aluetta he halusivat korostaa omassa viihtyvyydes-

sään. Tulosten mukaan voidaan sanoa, että pääsääntöisesti vanhusten kokema 

viihtyvyys lähti kuitenkin perustarpeista, kuten ruoasta, puhtaudesta ja tur-

vallisuuden tunteesta. Vanhukset korostivat myös sosiaalisten suhteiden mer-

kitystä, jotka loivat tunteen siitä, että heistä välitetään ja pidetään hyvää huol-

ta palvelutalossa.  

Tärkeäksi nousi myös oma asunto, jossa oli oma yksityisyys sekä omia tava-

roita ja huonekaluja ympärillä. Asunto oli myös paikka, jossa sai rauhassa ta-

vata omaisia ja ystäviä. Viriketoiminta koettiin myös mieluisaksi, koska se 

rytmitti päivää ja mahdollisti sosiaalisen kanssakäymisen naapureiden kans-

sa, jotka olivat samassa elämänvaiheessa. Vanhuksen ollessa kokonaisvaltai-

sesti tyytyväinen elämäänsä tunsi hän myös viihtyvänsä palvelutalossa. 

Tutkimustuloksissa oli positiivista se, että kuinka hyvin vanhukset viihtyivät 

palvelutaloissa. Jokaiselle haastateltavalle oli ollut oma koti tärkeä ja sinne 

saatettiin ikävöidä edelleen, kuitenkin nykyinen asumismuoto koettiin par-

haaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi tämänhetkisessä elämänvaiheessa. Palve-

lutaloon muuttoa oli monesti jopa odotettu alentuneen toimintakyvyn takia ja 

talon tavoille oli myös helposti sopeuduttu, jota edesauttoi ystävällinen henki-

lökunta ja omaisten tuki.  

Tehdessämme tutkimusta nousi mieleemme, että tuetaanko yhteiskunnas-

samme mahdollisesti liikaa vanhuksen kotona asumista. Haastattelemamme 

vanhukset olivat usein kokeneet, että kotona asumisessa oli ollut paljon nega-

tiivisia puolia iän tuomien muutosten vuoksi. Ymmärrettävää toki on, että 

kotihoito on edullisempi vaihtoehto yhteiskunnalle verrattuna palveluasumi-

seen. Palveluasumisessa on kuitenkin monia hyviä etuja, kuten se, että vanhus 

saa elää kodinomaista elämää omassa palveluasunnossa, jossa hänellä on 
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kaikki tarvitsemansa palvelut, viriketoimintaa, sekä sosiaalista kanssakäymis-

tä. On myös ikäihmisiä, jotka eivät halua mistään hinnasta muuttaa pois koto-

aan, vaikka tietävät palveluasumisen edut. Itsemääräämisoikeutta on toki 

kunnioitettava siihen saakka, kun se on ikäihmisen turvallisuuden kannalta 

järkevää. 

Tarkasteltaessa vanhuksen elämää palvelutalossa vielä sosiokulttuurisesta 

näkökulmasta voidaan todeta, että se ei mielestämme täysin toteudu. Vanhus 

ei pääse vaikuttamaan kaikkiin asioihin haluamallaan tavalla, eikä osaa sitä 

ehkä vaatiakaan. Monet tutkimukseemme osallistuneet vanhukset olivat ehkä 

sopeutuneet liiankin hyvin talon antamiin aikatauluihin ja rutiineihin, eivätkä 

välttämättä edes kyseenalaistaneet niitä. Toisaalta taas ikääntyneet halusivat-

kin pitäytyä rutiineissa, eivätkä halunneet enää esimerkiksi oppia mitään suu-

rempia uusia asioita tai taitoja.  

Vanhusten puheista kävi myös ilmi, että he kokivat saavansa arvostusta hen-

kilökunnalta, kaiken muun tuen lisäksi. Emme kuitenkaan usko, että henkilö-

kunta pystyy täysin huomioimaan jokaisen vanhuksen elämänkokemusta, 

jolloin vanhus ei pääse sitä täysin hyödyntämään palvelutalossa. 

 

12.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan mahdollisimman tarkka 

selostus tutkimuksen toteuttamisesta, kuten haastateltavista, haastattelupai-

koista ja ajankohdasta, jolloin tutkimus on toteutettu. Luotettavuutta lisää 

myös se, että lukijalle selviää se miten ja millä perustein laadullinen aineisto 

on luokiteltu. Lukijalle on myös tuotava ilmi se, miten tulokset ovat syntyneet. 
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Selventämistä auttaa esimerkiksi suorien haastatteluotteiden käyttö tutkimus-

selosteissa. (Hirsjärvi 2007, 227 - 228.) 

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös se, että olemme kiinnittäneet eri-

tyistä huomiota aineiston tarkkaan keräämiseen kysymällä kaikilta haastatel-

tavilta samat kysymykset, sekä varmistamalla laadukkaan äänen tallentami-

sen haastattelujen aikana. Haastatteluaineistoa ei voida sanoa luotettavaksi jos 

kaikkia haastateltavia ei ole haastateltu tai tallenteista ei saa selvää (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 185). 

Halusimme, että haastattelujoukko olisi mahdollisimman heterogeeninen, jo-

ten toivoimme, että haastateltavat olisivat mahdollisimman eri-ikäisiä ja olisi-

vat asuneet eripituisia aikoja palvelutalossa. Asumisaikojen suhteen esitimme 

toivomuksen siksi, että pitkään palvelutalossa asuneella vanhuksella on ehti-

nyt muodostua mielipide palveluasumisesta. Halusimme myös saada näkö-

kulmaa myös juuri muuttaneilta asukkailta. Toisaalta, jos ihminen on juuri 

muuttanut palvelutaloon, niin hänelle ei välttämättä ole muodostunut vielä 

varsinaista mielipidettä palveluasumisesta.  Palveluasumisen pituudella ei 

kuitenkaan ollut mielestämme merkitystä haastateltavien vastauksiin. 

Pyrimme myös vaikuttamaan luotettavuuteen vaatimalla haastateltavien yh-

deksi kriteeriksi MMSE -testin tietyn tason, jolloin mahdolliset muistisairau-

det eivät estäisi vastaamasta haastatteluun. Halusimme myös, että haastatel-

tavat olisivat sekä miehiä, että naisia. Tämä siksi, että saisimme monipuoli-

sempaa näkökulmaa tutkimukseen, vaikka emme erikseen vertailleetkaan 

tutkimuksessamme kahden eri sukupuolen vastauksia.  

Analysoidessamme opinnäytetyön aineistoa olimme totuudenmukaisia eli 

emme muuttaneet tai jättäneet pois haastateltavien mielipiteitä saadaksemme 

näin ollen mahdollisimman luotettavan tutkimustuloksen. Luotettavuutta li-

säsi myös se, että meitä oli kaksi tutkijaa varmistamassa kaikkia tutkimuksen 

työvaiheita. 
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Pääsääntöisesti haastateltavat vaikuttivat avoimilta ja luottavaisilta, sekä 

osoittivat mielenkiintoa tutkimustamme kohtaan. Osa haastateltavista vaikutti 

hieman etäiseltä ja kenties kokivat tutkimuksemme aihepiirin osittain vaike-

aksi, vaikka olimme mielestämme laatineet selkeät kysymykset.  

Aejmelaeuksen ym. (2008) mukaan Roos (1987) on jaotellut sukupolvityyppe-

jä. Nykyiset palvelukotien asukkaat ovat pääsääntöisesti sotien ja pulan suku-

polvea sekä jälleenrakennuksen ja nousun sukupolvea, jotka ovat joutuneet 

tyytymään elämässään vähään. (Aejmelaeus ym. 2008, 320.) Tulosten luotatta-

vuutta voi siis toisaalta haitata se, että vanhukset voivat olla liiankin kiitollisia 

saamastaan avusta ja tuesta. Toisaalta he ovat myös riippuvaisia toisista ihmi-

sistä, joten palveluita ei myöskään haluta lähteä helposti kritisoimaan. 

 

Eettisyys 

Opinnäytetyömme aiheessa otettiin eettinen näkökulma huomioon, koska ha-

lusimme tutkia vanhuksen omia mielipiteitä haastattelemalla heitä palvelu-

asumisen viihtyvyydestä. Toimimme eettisesti koko opinnäytetyöprosessin 

ajan. Otimme sen esimerkiksi huomioon litterointivaiheessa kirjoittamalla 

vanhusten kommentit sanasanaisesti mitään muuttamatta. Käytimme myös 

haastatteluotteita, joista ei haasteltavaa voi tunnistaa. Tehdessämme opinnäy-

tetyötä olemme ottaneet asianmukaisesti huomioon toisten työt ja saavutukset 

käyttämällä viittauksia ja lähdemerkintöjä (Hirsjärvi yms. 2007, 24). 

Eettisyys on huomioitava koko tutkimuksen ajan. Tehtäessä haastattelua on 

oltava erityisen tarkka mietittäessä etiikkaa, eli tutkijan on hyvä jo ennalta 

pohtia tutkimuseettisiä kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 19.) Tehdes-

sämme haastatteluja varmistimme vielä jokaiselta henkilökohtaisesti (suulli-

sesti) luvan haastatteluun ja sen tallentamiseen. Haastattelujen alussa ker-

roimme myös haastateltaville tutkimuksemme aiheen sekä sen, että he osallis-
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tuvat tutkimukseen nimettöminä. Korostimme myös haastateltaville, että 

olemme vaitiolovelvollisia ja käsittelemme haastattelumateriaalia luottamuk-

sellisesti. Otimme ylös ainoastaan haastateltavan sukupuolen, iän ja asumis-

ajan pituuden omia muistiinpanojamme varten. Selvitimme myös haastatelta-

ville, että haastatteluaineistoa käytetään ainoastaan opinnäytetyöhömme ja 

me olemme ainoat ketkä aineistoa käsittelevät, jonka jälkeen se hävitetään.  

 

12.3 Vertailua aiempiin tutkimuksiin 

 

Löysimme vertailukohteiksi aikaisempia tutkimuksia, joissa oli myös tuotu 

esille vanhuksen mielipiteitä palveluasumisesta eri näkökulmista. Osa haasta-

teltavista vanhuksista oli jo palveluasumisen piirissä ja osa asui vielä kotona 

saaden kotihoidon palveluja.  

Tutkimuksessamme tuli ilmi, että ihmisen hyvinvoinnille ovat tärkeitä kaikki 

neljä osa-aluetta, eli fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristöulottu-

vuus. Näin on myös todennut Räsänen (2011) väitöskirjassaan. Hänen mu-

kaansa elämänlaatu on kokonaisuus johon em. neljä osa-aluetta kuuluvat. Toi-

saalta voidaan nähdä, että eri osa-alueet vaikuttavat myös toisiinsa. (Räsänen 

2011, 169 – 170.) 

Haastateltavamme kokivat, että asunnolla ja omilla tavaroilla oli suuri merki-

tys viihtyvyyteen. Myös Kallion ja Rannan (2010, 47) opinnäytetyön mukaan 

vanhukset arvostivat omaa asuntoa, jossa sai olla omia tavaroita. Kallion ja 

Rannan (2010, 48) mukaan heidän haastateltavansa olivat myös nostaneet tär-

keiksi asunnon turvallisuuden, sekä palvelutalojen yhteisten tilojen toimi-

vuuden. Heidän haastateltavansa olivat myös toivoneet piha-alueiden olevan 

vehreitä, jotta se lisäisi viihtyvyyttä.  
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Meidän tutkimuksessamme vanhukset eivät olleet liiemmin pohtineet turval-

lisuutta, koska sitä pidettiin palvelutalossa itsestäänselvyytenä. Tuloksista voi 

kuitenkin päätellä, että viihtyvyyden kannalta turvallisuus oli ikääntyneille 

tärkeä asia ja myös yksi osatekijä hakeutua palveluasumisen piiriin. Haastat-

telukysymyksissämme emme myöskään suoranaisesti kysyneet yhteisistä ti-

loista emmekä piha-alueista, joten niistä ei noussut keskustelua. Meidän tut-

kimuksessamme vanhukset pohtivat palvelutalon sijaintia, eli ympäristöään 

heille tärkeiden asioiden kannalta. Näitä asioita olivat esimerkiksi hyvät ul-

koilumahdollisuudet ja lähipalveluiden saatavuus.  

Meidän tekemissämme haastatteluissa henkilökunnan todettiin olevan am-

mattitaitoista ja heihin luotettiin. Tulostemme mukaan vanhuksilla ei ollut 

isompia toiveita ja tarpeita eikä omia tapoja ja tottumuksia, mutta esille nousi, 

että jos henkilökunnalla olisi enemmän aikaa, niin vanhus pystyttäisiin huo-

mioimaan yksilöllisemmin. Myös Kallion ja Rannan (2010, 47 - 48) opinnäyte-

työssä henkilökunnalta oli odotettu ammattitaitoa ja yksilöllisten tapojen 

huomioimista.  

Tutkimuksemme mukaan vanhukset pääsääntöisesti viihtyivät palvelutalois-

sa. Viihtyvyyteen vaikuttivat muun muassa riittävät palvelut ja mielekäs viri-

ketoiminta, kuten myös Räsänen (2011, 3) oli todennut väitöskirjassaan. Räsä-

sen (2011, 3) mukaan myös vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ja naapu-

ruussuhteet oli koettu tärkeiksi. Myös Lehtosalon (2011, 38 - 42) Pro gradussa 

oli todettu, että vanhukset halusivat päästä vaikuttamaan palvelutalossa jär-

jestettävään toimintaan, sekä toivoivat, että uudet naapurit aina esiteltäisiin 

palvelutalon muille asukkaille, mikä edesauttaisi uusien naapuruussuhteiden 

syntymistä. 

Meidän tutkimuksemme myös osoitti, että vanhukset halusivat päästä enem-

män vaikuttamaan pieniin arkisiin asioihin, kuten ruokalistoihin tai virike-

toiminnan sisältöön. Naapureiden kanssa oltiin mielellään tekemisissä yhtei-
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sissä viriketuokioissa ja ruokailutilanteissa, näissä tilanteissa naapuruussuh-

teet koettiin myös meidän tutkimuksessamme merkitykselliseksi, mutta muu-

ten heihin haluttiin pitää hieman etäinen suhde.  

Lehtosalon (2011, 38 - 42) Pro gradussa oli todettu, että vanhukset olivat ko-

keneet uuden oppimisen iloa palvelutalossa järjestettävässä toiminnassa. 

Meidän tutkimustuloksistamme nousi, että palvelukotien asukkaat eivät pää-

sääntöisesti halunneet enää oppia mitään uusia asioita tai taitoja. Syynä tähän 

oli haastateltavien mielestä heidän korkea ikänsä ja sairauksista johtuva vä-

symys sekä kiinnostuksen puute. Oppiminen myös ymmärrettiin enemmän 

perinteisenä kirjaoppimisena, eikä enää palvelutalon asukkaille tarpeellisena 

asiana. Meidän tutkimuksessamme nousi kuitenkin se, että viriketuokioissa 

vanhukset käyvät ahkerasti ja nauttivat siellä järjestetystä toiminnasta. Mieles-

tämme vanhus voi oppia näissä tuokioissa uusia asioita ja taitoja aivan huo-

maamattaan. Tutkimuksessamme haastateltavilla ei ollut mielestään paljon 

enää omia tapoja, mutta itsenäinen kahvinkeitto nostettiin yhdeksi omaksi 

tavaksi. Myös Lehtosalon (2011, 30) mukaan ikääntyneet kokivat itsenäisen 

kahvinkeiton mukavaksi ajanvietteeksi, sekä omatoimisuuteen aktivoivaksi 

toiminnaksi. 

 

12.4 Opinnäytetyöprosessin arviointia 

 

Koko opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen ja samalla haastava. Opin-

näytetyömme aihealue oli varsin laaja-alainen, mutta saimme sen mielestäm-

me hyvin rajattua koskemaan tutkimusaihettamme. Onnistuimme hankki-

maan monipuolisesti tutkimukseemme liittyvää teoriatietoa vanhuudesta ja 

vanhusten palveluasumiseen liittyvistä asioita. Opinnäytetyön tekeminen 

kasvatti meitä myös tulevina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina, koska 

aihe on meille tärkeä ja ajankohtainen. Saimme syvennettyä tietämystämme 
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vanhustyöstä, niin teoriapohjalta kuin suoraan vanhusten kautta välittyneeltä 

tiedolta. Tämä kokemus auttaa meitä tulevaisuudessa toimimaan paremmin 

vanhusten parissa tehtävässä työssä. 

Mielenkiintoisimmat vaiheet tutkimuksessamme olivat sekä vanhusten haas-

tattelut sekä niiden analysointi. Tämä johtui siitä, että pääsimme kohtaamaan 

vanhuksia, sekä kuuntelemaan heidän mielipiteitään, joka oli tutkimuksemme 

ydin. Haastattelukysymykset, joita esitimme ikääntyneille, tarkastelivat mie-

lestämme viihtyvyyttä monipuolisesti eri osa-alueiden näkökulmista. 

Pohtiessamme tiedonkeruun onnistumista, nousi ajatus, että olisiko meidän 

pitänyt toimittaa kysymykset jo ennen haastatteluja, jotta vanhukset olisivat 

voineet rauhassa pohtia vastauksiaan. Toisaalta taas tämä olisi saattanut tuo-

da ikäihmisille ylimääräistä stressiä, koska kysymyksiä olisi saatettu esimer-

kiksi ymmärtää väärin tai vastauksia olisi yritetty pohtia liiankin syvällisesti. 

Mielestämme saimme haastateltavilta kuitenkin hyvin vastauksia tutkimus-

kysymyksiimme, vaikka osa vanhuksista koki muutaman kysymyksen hanka-

laksi vastata haastattelutilanteessa. Kävimme haastattelemassa vain murto-

osaa Jyväskylän palvelukodin asukkaista, joten täydelliseen kartoitukseen 

vanhusten viihtyvyydestä ei näillä tuloksilla päästy. Se ei ole laadullisen tut-

kimuksen tarkoituskaan, vaan tulokset olivat suuntaa-antavia. Olimme kui-

tenkin itse tyytyväisiä haastateltavien määrään, koska kyseinen haastattelu-

joukko antoi meille tarkoitusta vastaavaa tietoa, joten koimme onnistumisen 

iloa tehdessämme tutkimusta. 

 

12.5 Kehittämishaasteet 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kunnille ikäihmisten palveluja kos-

kevan laatusuosituksen. Laatusuosituksen tarkoituksena on parantaa ja kehit-



66 
 

 

tää vanhusten palveluja. Suosituksen sisältämät asiat ovat hyviä ja käytännön-

läheisiä, mutta jokaisen kunnan on silti hyvä miettiä lisäksi omaa strategiaan-

sa koskien vanhuspolitiikkaa, kuten Jyväskylä on yhdessä lähikuntien kanssa 

tehnytkin. Strategian tekeminen auttaa kuntia näkemään palvelutarpeet pit-

källäkin tähtäimellä, joka helpottaa varautumista esimerkiksi kustannuksiin ja 

siihen, että palveluiden taso saadaan ylläpidettyä. Palveluiden laatua ja toteu-

tumista tullaan jatkossa valvomaan lain voimalla kesästä 2013 lähtien, joka 

omalta osaltaan tulee turvaamaan vanhusten asemaa. 

Vanhusten määrän kasvaessa kustannukset automaattisesti nousevat, mutta 

mielestämme vanhuspalveluiden laadusta ei voi tinkiä, eli vanhukset eivät voi 

olla kuntien säästökohteena.  Tulevaisuudessakin on pystyttävä tarjoamaan 

laadukasta palveluasumista vanhuksen tarpeita ja toiveita kunnioittaen. 

Vanhusten omat mielipiteet sekä vanhuksien kanssa työskentelevien ajatukset 

on otettava huomioon kehitettäessä vanhuspalveluja, sillä vanhukset ovat asi-

akkaita, joille palveluja tuotetaan. Jyväskylässä onkin jo perustettu erilaisia 

foorumeja, joiden avulla on saatu vanhusten ääntä paremmin kuuluviin. Tä-

mä osoittaa mielestämme sen, että päättäjät haluavat oikeasti hyödyntää van-

husten ja vanhuksien asioista kiinnostuneiden ajatuksia. 

Olemme omalta osaltamme halunneet tuoda tutkimuksemme kautta vanhus-

ten ääntä kuuluviin ja toivomme, että opinnäytetyöstämme on hyötyä kehitet-

täessä Jyväskylän kaupungin vanhusten palveluasumista. Olisi siis tärkeää 

pysähtyä kuuntelemaan ikääntyneitä niin yksilöinä, kuin ryhmämuotoisesti-

kin, jotta saataisiin vanhusten toiveet ja voimavarat paremmin esiin, sekä pa-

rannettua palvelutalon yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyttä saadaan parannettua 

huomioiden paremmin asukkaiden keskinäinen kanssakäyminen. Myös 

omaisten merkitys on suuri ikääntyneiden arjessa, joten on tärkeää, että omai-

set ja hoitohenkilökunta tekevät yhteistyötä vanhuksen parasta ajatellen.  
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Tähän yksinkertaisesti auttaisi mielestämme se, että henkilökunnan määrää 

lisättäisiin, koska hoitohenkilökunnalla oli vanhusten mielestä iso rooli heidän 

kaikenpuolisen hyvinvointinsa kannalta ja lisäksi henkilökunta on linkkinä 

niin omaisiin kuin muihin asukkaisiin. On myös tärkeää huomioida hoitohen-

kilökunnan ammattitaito, sekä heidän oikeanlaiset asenteet ja arvot niin van-

huksia kuin vanhustyötä kohtaan.  

Kehittämishaasteita ei voi kuitenkaan pelkästään kärjistää hoitohenkilökun-

taan, vaan haasteena voidaan nähdä myös viriketoiminnan kehittäminen. Vi-

riketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa voisi hyödyntää enemmän 

asukkaita sekä yhteistyötä tulisi tehdä eri yhdistysten ja seurojen kanssa, jol-

loin saataisiin järjestettyä ikääntyneille monipuolista ohjelmaa vapaaehtois-

voimin. 

Ikääntyneiden viihtyvyys on kuitenkin kaiken kaikkiaan iso kokonaisuus, jo-

ka muodostuu monesta pienestä, mutta merkityksellisestä asiasta. Ikäänty-

neen tulee saada tarvitsemansa palvelut, arvostus ja kokemus siitä, että hän 

on tärkeä. Nykypäivän ikääntyneet pääsääntöisesti viihtyvät palvelutalossa, 

mutta tulevatko tulevaisuuden vanhukset viihtymään, koska heidän vaati-

mustasonsa on korkeampi? Nyt on siis aika tarttua kehittämishaasteisiin, jotta 

myös tulevaisuuden vanhukset viihtyisivät palvelutaloissa jopa nykyistä pa-

remmin. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Taustatiedot: ikä, sukupuoli, palvelukodissa oloaika 

1 Millainen kuva Jyväskylän palvelutalojen asukkailla on palveluasumisen 

viihtyvyydestä? 

- Mitä mielestänne viihtyvyys on? 

- Tunnetteko viihtyvänne täällä palvelutalossa? 

- Mitkä asiat ovat hyvin viihtyvyyden kannalta? 

- Millaisia parannusehdotuksia teillä on palvelutalon viihtyvyyteen? 

 

 

2 Miten fyysiset ja psyykkiset tekijät sekä ympäristö vaikuttavat viih-

tyvyyteen? 

- Mitä ajattelet omasta turvallisuudesta?  

- Miten teidät perehdytettiin palvelutaloasumiseen? 

- Miten olette sopeutunut palvelutaloasumiseen?  

- Miten palvelutalon sijainti vaikuttaa viihtyvyyteen?  

- Mikä on asunnon merkitys viihtyvyyteen? 

- Mitkä tekijät tuovat kodinomaisuutta asumiseen?  

- Miten toteutatte omia tapojanne ja tottumuksianne? 

- Miten toiveenne ja tarpeenne otetaan huomioon? 
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      3 Palvelut ja viriketoiminta 

- Mitä mieltä olette palvelutalon palveluista? 

- Mitä pitäisi olla nykyisten palveluiden lisäksi? 

- Mistä viriketoiminnasta tai yhteisistä tapahtumista erityisesti pidätte? 

- Minkälaisen toiminnan suunnittelussa voisitte olla itse mukana? 

- Mitä osaamista ja tieto-taitoa teillä on, joita voisi hyödyntää täällä pal-

velutalossa? 

- Mitä uutta haluaisitte oppia täällä palvelutalossa? 

 

4 Sosiaalisten tekijöiden merkitys osallistumiseen ja viihtyvyyteen 

- Minkälaista sosiaalista kanssakäymistä teillä on?  

- Millä tavoin omaiset osallistuvat arkeenne? 

- Millainen on hoitohenkilöstön merkitys? 

- Mikä merkitys on ystävillä ja/tai vapaaehtoistyöntekijöillä? 

- Mikä merkitys naapureilla on teille? 

- Jos ette pääse/halua osallistua palvelutalon tapahtumiin, niin mitkä 

ovat mahdolliset syyt? 

- Miten palvelutalo tukee omaisten ja ystävien mahdollisuutta osallistua 

yhteisiin tapahtumiin? 

 

 

 


