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1 JOHDANTO 

 

Laadullinen tutkimus toteutettiin yhdessä Kiiskinmäen päiväkeskuksen ja 

Seniorisentterin yli 65-vuotiaiden asiakkaiden kanssa. Ikäihmiset muistelivat ja 

kirjoittivat ajatuksiaan ja tarinoitaan omista kokemuksistaan rakkaudessa ja 

parisuhteessa. Asiakkaat kirjoittivat vapaamuotoisesti haluamistaan asioista 

laatimamme ohjeistuksen avulla. Kirjoitelmista nousi ikäihmisten hyvinvoinnin 

kannalta tärkeitä asioita, joita opinnäytetyössä tutkitaan teoriaan pohjautuen. 

 

Valitsimme aiheen vanhus- ja seniorityön opintojaksossa olleen laajan tehtävän myötä 

heränneen mielenkiinnon kautta keväällä 2010. Päätimme hyödyntää tehtävän avulla 

löydettyä tietoa sekä tarkastella sitä syvällisemmin ja laajemmin tekemällä aiheesta 

opinnäytetyön. Halusimme positiivisen ja ikäihmisiä voimaannuttavan aiheen 

vastapainona ajankohtaisille ja ongelmalähtöisille teemoille, kuten ikäihmisten 

masennukselle, syömishäiriöille ja itsemurhille. Tutkimuksella tavoittelimme myös 

oman osaamisen kehittämistä monipuolisemmaksi tekemällä opinnäytetyön juuri 

vanhustyöstä.   

 

Tieteellisten ja tutkivan kirjallisuuden lisäksi lähteenä käytettiin Kaarina Määtän 

kirjallisuutta huolimatta niiden maanläheisyydestä ja ”suuren yleisön” suosiosta, 

koska hän on erikoistunut ja ansioitunut opinnäytetyössä käsittelemiemme teemojen 

osa-alueilla. Määttä on kasvatuspsykologian professori Lapin yliopistossa, ja hän on 

tutkinut rakkautta ja parisuhdetta jo vuodesta 1991 alkaen. Määttää kutsutaankin 

”rakkausprofessoriksi”, sillä hän on tunnettu täysistä luentosaleistaan sekä 

onnistuneista tutkimusprojekteistaan.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä tarkasteltiin Aution (2007) liikuntapedagogiikan pro gradu  

–tutkielmaa aiheesta ”Liikuntaharrastuksen ja liikkumiskyvyn yhteys sosiaalisiin 

tekijöihin ikääntyneillä henkilöillä”, jossa tutkittiin ikäihmisten sosiaalisen 

hyvinvoinnin tukemista käyttäen strukturoitua haastattelua. Koska vastaavia rakkautta 

ja parisuhdetta käsitteleviä tutkimuksia ei juuri löydy, tarkastelimme myös sosiaalista 

hyvinvointia muista näkökulmista tutkivia töitä. Esimerkiksi Autio (2007) 

tutkimuksessaan haluaa edistää samoja hyvinvoinnin osa-alueita kuin me 

sosionomeina, ainoastaan käyttäen liikuntaa hyvinvoinnin välineenä. Opinnäytetyötä 

tehdessä löysimme myös muita tutkimuksia, joissa hyvinvoinnin työvälineenä oli 
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esimerkiksi musiikki tai kuvataide. Esimerkiksi Salmenkangas (2010) tutkii 

musiikkikasvatuksen proseminaarityössään ”Kuorolaulu hyvinvoinnin edistäjänä” 

kuoroa harrastavien henkilöiden sosiaalista pääomaa laadullisin keinoin.  

 

Ikäihmisten rakkautta ja parisuhdetta ei ole tutkittu juuri ollenkaan sosiaalisen 

hyvinvoinnin näkökulmasta. Opinnäytetyöstämme saadun tiedon avulla voimme oppia 

sosionomeina tukemaan ja kannustamaan ikäihmisiä näillä elämän osa-alueilla sekä 

viemään tietoja hyödynnettäväksi myös työelämään, jotta sosiaalialan työntekijät ja 

ikäihmiset itse voisivat hyödyntää saamiamme tuloksia vahvistaessaan ikäihmisten 

hyvinvointia. 

 

2 IKÄÄNTYMINEN JA HYVINVOINTI 

 

2.1 Ikääntyminen 

 

Ikääntyminen on biologinen ilmiö, sosiaalinen konstruktio ja mielentila. Ikä on osa 

elämäämme ja ruumistamme aivan samoin kuin sukupuoli. Ikääntyvä henkilö on 

ruumiillistunutta elämänhistoriaa: hän kantaa mukanaan muistojaan ja kokemuksiaan, 

ja eletty elämä näkyy hänen ruumiissaan. Myös kokemus itsessään muuttuu 

ikääntymiseen myötä. Olosuhteet, joissa ikääntyminen tapahtuu, asettavat tälle 

ikääntymisen kokemuksella omat reunaehtonsa kulttuurisen tarinavarannon tarjotessa 

tulkintavaihtoehtoja kokemusten jäsentämiseksi ja selittämiseksi. (Kangas & Nikander 

1999, 8–9).  

 

Lipposen (2004) mukaan tutkittaessa ikäihmisiä tai vanhenemista, on ikäihmisiä 

arvioitu negatiivisemmin kuin nuorempia. Nuoret ja nuoret aikuiset asennoituvat 

yleensä negatiivisemmin vanhuuteen kuin ikäihmiset itse. Vanhuuteen ja 

vanhenemiseen liittyy pessimistisiä käsityksiä ja pessimistisempiä luuloja, mitä 

todellisuudessa onkaan. (Noppari & Tanttinen 2004, 23.) 

 

Tiedolla ja ihmisten asennoitumisella ikäihmisiä kohtaan on merkitystä nykypäivän ja 

tulevaisuuden vanhustyössä. Kun jostakin asiasta tai ilmiöstä tiedetään paljon 

negatiivisia piirteitä, se aiheuttaa yleensä pyrkimyksen välttää asiaa. Väestön 

vanheneminen muuttaa koko ajan yhteiskunnan asenteita. Ihmisten mielikuviin saattaa 

vaikuttaa myös ikäihmisten kokema arvostus, jonka takia ikäkausiin liittyvät 
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mielikuvat muuttuvat. Asiantuntijat ylläpitävät käsitystä ”ihannevanhuudesta”, vaikka 

erilaisten tutkimusten ja median ohella mielikuvia ja asenteita muokkaavat myös 

ikäihmiset. (Noppari & Tanttinen 2004, 23.) 

 

Ikäihmisten ajatellaan toisinaan olevan kokonaan jopa toinen ihmislaji, ainakin lasten 

ja nuorten sekä joskus muiden iäkkäiden ihmisten mielestä. Uskomukset ikäihmisiin 

sekoittuvat ajatuksista, jotka määrittelevät heidän olemassaolonsa nykyhetken sekä 

tulevaisuuden kannalta hyvässä ja pahassa. Ikäihmisten elämänkokemuksen tärkeyttä 

korostetaan, mutta samalla ei kuitenkaan anneta tarpeeksi mahdollisuuksia ja tilaa 

yhteiskunnassa. ”Vanhuus ei ole toiseutta, vaan kypsyys meissä kaikissa”, Määttä 

toteaa. (Määttä 2005, 28.) 

 

Koskisen (2007) mukaan vanheneminen ja vanhuus ovat kovin kaksikasvoisia asioita. 

Erilaiset vanhenemisprosessit aiheuttavat sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia 

ihmisessä. Kielteisessä mielessä vanhuus tuo mukanaan erilaisia menetyksiä ihmiselle, 

kuten raihnaisuutta, sairauksia, ulkonäöllisiä muutoksia, toimintakyvyn laskua, 

yksinäisyyttä, yhteiskunnallisen aseman huonontumista tai konkreettista 

syrjäytymistä. Myönteisenä vanhenemisessa mainitaan usein kokemuksen, 

moninaisten taitojen ja viisauden lisääntyminen. Vanhuus voidaan myös nähdä 

seesteisyyden ja erilaisten vapauksien aikana. Ihmisen elämänkaarta voidaan ajatella 

kumulatiivisena prosessina, jonka aikana ihmisen mukaan tarttuu monia asioita. Osa 

näistä on voimavaroja kuluttavia ja osa taas niitä lisääviä. Vanhenemisen 

kaksinaisuudesta seuraa, että yhteiskuntatasolla ikääntymistä ja vanhuutta voidaan 

korostaa ihmiskunnan voittona ja saavutuksena, kun on esimerkiksi pystytty 

voittamaan tappavia tauteja ja parantamaan  

hygieenisiä oloja. Vanhuus on myös mielletty sosiaaliseksi ongelmaksi, jonka 

korjaaminen vaatii yhteiskunnallisia toimenpiteitä. (Koskinen 2007, 39, 40.) 

 

Dunderfeltin (2011) mukaan ikääntyvä ihminen ei voi olla samalla tavoin tuottava 

kuin nuorempi. Eläkeiässä ihmisen on luovuttava monesta asiasta. Aina ei ole 

myöskään helppoa nähdä, mitä hyvää ja hienoa lisääntyvä vapaa-aika ja vapautuminen 

useista velvoitteista tuovat mukanaan. Ikääntyvän elämänvaiheessa olevalla ihmisellä 

on kuitenkin vielä edessään kokemuksia ja kehitystehtäviä sekä mahdollisuuksia 

kasvuun ja kehitykseen. Ikävaiheessa siirrytään yhteiskunnallisista talouden ja 

työelämän arvoista sisäisempiin arvoihin ja sisältöihin. Suhteita luodaan ja arvioidaan 
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uudelleen monen asian suhteen, kuten omaan vartaloon, kumppaniin, perheeseen sekä 

lähisukulaisiin. Mietittäväksi tulevat myös suhde rahaan, omistamiseen sekä suhde 

riippuvaisena ja toisaalta itsenäisenä olemiseen. (Dunderfelt 2011, 200–201.) 

 

Ikääntyessä myös suhde aikaan muuttuu. Melkein kaikkina muina ikäkausina 

ihmisellä on sekä tulevaisuus että menneisyys. Kypsyyden ikävaihe kuitenkin eroaa 

siten muista vaiheista, että menneisyys tuntuu kasautuvan ja tulevaisuus vaikuttaa 

epämääräiseltä tai jopa olemattomalta. Fyysiset vanhenemisen merkit voivat viedä 

ihmiseltä paljon voimavaroja ja aikaa. Mieliala saattaa muuttua ruumiin 

rappeutumisen myötä painavaksi, mutta on myös valoisia ja elämänmyönteisiä 

ihmisiä, jotka vaivoistaan huolimatta ovat löytäneet positiivisen elämänasenteen. 

(Dunderfelt 2011, 200–201.) 

 

Dunderfeltin (2011, 200–201) elämänkaaripsykologian näkemyksen mukaan 

luopumisen ja uudelleenrakentamisen ponnistusten ja haasteisiin vastaamisen 

onnistuminen riippuu suuresti siitä, miten edelliset kehitysvaiheet on käsitelty ja käyty 

läpi eli kokeeko ihminen menneen elämänsä mielekkääksi vai ei. Tämä elämänvaihe 

voi muodostua yhä raskaammaksi, jolloin ajatukset kietoutuvat pikkuseikkojen 

ympärille, ja sairaudet sekä huolet täyttävät suurimman osan päivästä. Tunteet 

hamuavat menneisyyteen ja juuttuvat muistoihin sekä katkeroittavat siten mielen. Joku 

tuttava, läheinen tai hoitaja, johon henkilö tuntee luottamusta, voi auttaa muistelemaan 

muuta kuin menneisyyden epäonnistumisia ja pettymyksiä. Myös useissa terapioissa 

ihmisiä autetaan tiedostamaan oman elämänsä onnistumisia.  

 

2.2 Ikäihmisen määritelmä  

 

Lipposen (2004) mukaan rajatessa käsitettä ”vanhus” tutkijat eivät käytä biologisia 

vanhenemismuutoksia, sillä niistä tiedetään vähemmän. Tavallisesti kalenteri-ikä on 

toiminut rajauskeinona: Suomessa 65 ikävuoden eli eläkeiän perusteella. Fyysinen 

toimintakyky kuitenkin säilyy kohtalaisesti jopa 75 ikävuoteen asti, jolloin 

vanhenemisprosessia ajatellen vaikuttaisi loogisemmalta käyttää käsitettä ”vanhus” 75 

ikävuoden ylittäneistä. Jotkut taas ajattelevat 80 ikävuoden liittyvän varsinaiseen 

vanhuuteen, jolloin riippuvuus muista ihmisistä ja hoidon tarve kasvavat. 

Nykypäivänä vanhuskäsitys on uudistunut, sillä tieto vanhuudesta ja vanhenemisesta 

on lisääntynyt. (Noppari & Tanttinen, 2004, 23, 44.) 
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Käsitteen ”vanhuus” määritteleminen on hankalaa. On kuitenkin olemassa neljä 

erilaista iän määritelmää. Kun iästä puhutaan vuosina, tarkoitetaan kronologista ikää, 

fysiologinen ikä liittyy vanhenemisprosessiin, yksilön oma kokemus iästään 

muodostuu kognitiivisesta iästä ja taas sosiaalinen ikä syntyy muiden arviosta 

huomioiden henkilön käyttäytymisen ja yleisilmeen. Tulevaisuudessa vanhuus alkaa 

yhtä suuremmissa ikävuosissa, sillä terveydenhuolto parantuu jatkuvasti ja tällöin taas 

elinikä pitenee. Myös terveellisemmät elämäntavat, monipuolinen ravinto ja liikunta 

auttavat ikääntymään yhä virkeämmin ja terveellisemmin. Varsinaisesta vanhuudesta 

voidaan toisin sanoen puhua vasta, kun toimintakyvyn ja elämän heikkenemisen takia 

tarvitaan toisen ihmisen apua jokapäiväisten asioiden hoitamisessa. (Noppari & 

Tanttinen 2004, 60.) 

 

Ikäihmisiltä itseltään kysyttäessä omia tuntemuksiaan ”vanhuksena” olemisesta, 

vastaus on yleensä Paasosen (2004) mukaan todella kielteinen. Heidän pitkä elämänsä 

on antanut paljon elämänviisautta, jota tulee kunnioittaa ja ottaa samalla huomioon 

kuuntelemalla heidän elämänohjeitaan. Pitkäikäisyys tuo useita seurauksia, jotka ovat 

yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä. Ikäihmiset jäsentävät ikävaiheitaan, myös 

vanhuuttaan, uudella tavalla.  (Noppari & Tanttinen, 2004, 44.) 

 

Paasosen (2004) mukaan vanhuskäsitys on läsnä jokapäiväisessä ikäihmisen 

kohtaamisessa. Vanhuksien kohtelu ja heihin suhtautuminen riippuu täysin 

vanhuskäsityksestämme, kun tapaamme heitä arjen erilaisissa tilanteissa. Yksilöllinen 

vanhuskäsitys ja suhtautuminen vanhenemiseen vaikuttavat myöhemmin myös 

ihmisen omaan ikääntymiseensä. Yhteiskuntaa dominoiva vanhuskäsitys muodostuu 

sekä ihmisistä ominaisuuksineen, asenteineen ja arvoineen että yhteiskunnan 

toiminnallisista ja rakenteellisista piirteistä. Vanhuskäsitys vaihtelee paljon 

tilanteiden, ihmisten ja ajan mukaan. (Noppari & Tanttinen 2004, 44.) 

 

Ikäihmisten aktiivisuus sosiaaligerontologisessa tutkimuksessa on koko ajan ollut 

jatkuvan mielenkiinnon kohteena. Tavoitteena on ollut löytää ”hyvän vanhuuden” 

takaava aktiivisuuden taso ja siihen liittyvät muodot. Aktiivisuudella voidaan 

tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Parhaimmillaan aktiivisuus tarkoittaa kaikkea 

mahdollista ihmisten tekemistä tai jopa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta. 
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Tarkoituksena on osoittaa, millä tavoin aktiivisuus parantaa tyytyväisyyttä elämään ja 

terveyttä, jotka taas parantavat elämänlaatua. (Noppari & Tanttinen 2004, 24.) 

2.3 Sosiaalinen hyvinvointi 

 

Allardt (1976) on tehnyt hyvinvointitutkimuksen perusteella hyvinvointia 

hahmottavan nelikentän. Pohjoismaisen hyvinvointitutkimuksen käsitejärjestelmään 

kuuluu kaksi erottelua; hyvinvointi ja onnellisuus. Hyvinvointi eli onni (onnellisuus) 

on määritetty tarvekäsitteen kautta eli hyvinvoinnin aste määräytyy 

tarpeentyydytyksen asteesta ja tarpeilla tarkoitetaan silloin perustarpeita, joiden 

tyydyttämättä jääminen johtaa huonoihin olosuhteisiin. Onnellisuus sen sijaan liittyy 

Allardtin mukaan yksilön subjektiivisiin elämyksiin ja tunteisiin. Erottelu merkitsee 

sitä että, hyvinvointi on objektiivisempi kategoria kuin onni. Toinen käsite on elintaso, 

joka koostuu niistä aineellisista ja persoonattomista resursseista, joiden kautta ihminen 

voi ohjailla elinehtojaan. Elintaso liittyy niihin tarpeisiin, joiden tyydytys on 

määritelty materiaalisten tai ainakin persoonattomien resurssien avulla. Tällaiset 

tarpeet käsittävät muun muassa tulot, asunnon ja työllisyyden. (Allardt 1976, 32). 

 

Allardtin hyvinvointiteorian nelikenttä (1976, 33): 

 

 

                                         

Hyvinvointi                                      

Onnellisuus                                                       

 

 

 

Elintaso 

 

 

 

 

Elämänlaatu       

 

 

 

Materiaalisiin ja 

persoonattomiin resursseihin 

perustuva tarpeentyydytys. 

 

 

Subjektiiviset tunteet ja 

kokemukset ihmisen aineellisista 

ja ulkoisista elinehdoista. 

Yksilöiden välisiin, ihmisen ja 

yhteiskunnan sekä ihmisen ja 

luonnon suhteisiin perustuva 

tarpeentyydytys. 

Subjektiiviset tunteet ja 

kokemukset suhteesta luontoon, 

ihmisiin sekä yhteiskuntaan. 
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Nelikentässä esiintyvät kaksi erottelua sekoitetaan usein keskenään; käsitettä 

elämänlaatu on useasti käytetty painottamaan nimenomaisesti subjektiivisia 

kokemuksia ja tunteita materialistisen elintason vastakohtana ja Allardtin ajattelussa 

kuitenkin ajatus lähtee siitä, että sekä elintasoa että elämänlaatua voidaan tutkia joko 

objektiivisesti tai subjektiivisesti. (Allardt 1976, 33) 

 

Allardt (1976, 37–38) on kehittänyt hyvinvointiteorian, jossa hän määrittelee ihmisen 

tarpeiden tyydyttämistä kolmella tavalla: yhteisyyssuhteilla (loving), elintaso-

käsitteellä (having), sekä itsensä toteuttamisen muodoilla (being). Hyvinvointiteoria 

on individualistinen ja sen perustana on yksilöiden tarpeiden tyydyttäminen. 

Tarpeiden tyydyttäminen sekä arvojen toteutuminen lisäävät ihmisen omia resursseja. 

 

Allardt (1976) käsittää elintaseen tarpeiden tyydyttämistä yksilön omistamien tai 

hallitsemien resurssien keinoin. Elintasoon liittyvät tekijät ovat oleellisia ihmisen 

hyvinvoinnissa, ja niiden avulla ihminen pystyy tyydyttämään fyysisiä tarpeitaan, 

kuten ravinnon ja turvallisuuden tarpeita. Elintason käsitteeseen kuuluvat esimerkiksi 

terveys, koulutus, tulot, työllisyys, asunto-olot, vapaa-aika, sosiaalinen turvallisuus ja 

ihmisoikeudet. (Allardt 1976, 37–39.) 

 

Tarpeiden tyydytys on Allardtin (1976) mukaan määriteltävissä yhteisyyssuhteissa 

siten, kuinka yksilö käyttäytyy suhteessaan muihin ihmisiin, esimerkiksi rakkauden tai  

ystävyyden suhteen. Yhteisyyssuhteisin kuuluvat mm. paikallisyhteisyys, 

perheyhteisyys ja ystävyyssuhteet. Yhteisyyssuhteiden perusteena on, että yksilöllä on 

tarve kuulua sosiaaliseen verkostoon, jossa ilmaistaan välittämistä ja pitämistä. 

(Allardt 1976, 43–45.)  

 

Allardt (1976) erottelee teoriassa itsensä toteuttamisen muodot korvaamattomuuteen, 

arvonantoon, poliittisiin resursseihin sekä mielenkiintoiseen vapaa-ajan toimintaan eli 

tekemiseen. Yksilö tarvitsee arvonantoa ja kunnioitusta, sillä nämä tekijät liittyvät 

aina jollakin tapaa sosiaaliseen asemaan. Allardt painottaa teoriassaan erityisesti 

tekemisen tärkeyttä, sillä toiminnan puutteella on todettu olevan selkeä yhteys 

sosiaaliseen eristäytymiseen. (Allardt 1976, 48–49.)   
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2.4 Ikäihmisen hyvinvointi ja voimavarat 

 

Havighurstin ja Albrechtin (1953) aktiivisuusteoriassa korostetaan aktiivisuuden ja 

sosiaalisen osallistumisen ylläpitämisen merkitystä siirryttäessä keski-iästä kohti 

vanhuutta. On myös olemassa irrallisuusteoria, jonka mukaan onnistunut 

vanheneminen yleensä edellyttää joistain toiminnoista luopumista ja myös sosiaalista 

vetäytymistä, mikä nähdään aiheutuvan luonnollisena jatkumona vanhenemiseen 

liittyvästä hidastumisesta ja voimavarojen vähenemisestä. Jatkuvuusteorioiden 

mukaan siirtyminen vanhuusikään voi merkitä muuttumattomuutta, mutta toisaalta 

myös jo aiemmin alkaneen kehityksen mukaista muutosta, joka ei välttämättä aina ole 

positiivista. Tutkimukset ovat antaneet todennäköisemmin enemmän tukea 

aktiivisuusteorialle kuin irtautumisteorialle, mutta tuloksia ei voida yleistää, vaan ne 

ovat todella yksilökohtaisia. (Raitanen, ym. 2004, 122–124.) 

 

Aktiivisuuden säilyttämisen vanhuudessa on havaittu olevan yhteydessä vanhusten 

tyytyväisyyteen, mutta se voi myös olla merkki torjuvasta asenteesta vanhenemista 

kohtaan. Aktiivisuusajattelu on tällä hetkellä todella voimakasta ikääntyvien ja 

iäkkäiden ihmisten hyvää psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja 

hyvinvointia korostettaessa, mutta myös irtautumisteoriassa on kirjoittajien mukaan 

asioita, jotka saavat kannatusta tai erilaisia tulkintoja. Miettimisen arvoista on, että 

käsityksiin liittyvä aktiivisuus tai päinvastainen passiivisuus on aiemmin nähty ja 

nähdään edelleen nimenomaisesti ulkoisesti havaittavana toiminnallisuutena tai sen 

puuttumisena. Huomionarvoista on myös se, miten mielen aktiivisuuteen ei ole 

kiinnitetty huomiota, vaan on korostettu ulkoisen toiminnan merkitystä sisäisesti 

koetun tyytyväisyyden saavuttamisessa. Yksilöiden väliset erot korostuvat näissä 

edellä mainituissa teorioissa ja niiden mukaan ihmisellä onkin monia mahdollisia 

tapoja edetä tyytyväiseen vanhuuteen. (Raitanen ym. 2004, 122–124.) 

 

Dunderfeltin (2011) mukaan hyvän vanhuuden psykologisia eväitä ovat siis muun 

muassa hyvä itsetunto, positiivinen käsitys itsestään, optimistinen elämänasenne, 

itsemääräämisoikeus, kontrolli omasta elämästä, vapaus valita ympäristönsä ja 

yhteiskunnan avun muoto, mahdollisuus tulla kuulluksi, oikeus omiin elintapoihin, 
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oikeus ihmissuhteisiin, oikeus sukupuolisuuteen, siedettävä taloudellinen asema, 

kohtuullinen fyysinen terveys ja elämänkokemus. (Dunderfelt 2011, 196.) 

 

Myös Lipposen (2004) mukaan terve itsetunto on monen ikäihmisen voimavara. 

Ikääntynytkin tarvitsee sosiaalista kanssakäymistä yhteiskuntaan ja hyviä 

vuorovaikutussuhteita. Ikääntyneelle on tärkeää, että hän voi jakaa elämänarvonsa 

toisten ihmisten kanssa ja tunne, että hänellä on lähellänsä ihmisiä, joihin voi 

samaistua. Valokuvat ja esineet ovat arvokkaita, sillä ne tuovat esille tärkeitä muistoja, 

varsinkin muistin pettäessä. Ikäihminen pohtii paljon, mitä kaikkea elämän aikana on 

tapahtunut. Näistä kokemuksista hän poimii mieluisia muistoja, joista saa voimaa. 

(Noppari & Tanttinen, 2004, 25.) 

 

Riittävän ymmärtämisen ja tuen avulla ikääntynyt ihminen voi vahvistaa heikkenevää 

reaktiokykyään sekä tällä tavoin kestää ajan tuomia muutoksia ja rajoituksia. 

Ikäihminen saattaa kulkea mielensä maailmoissa niissä ajoissa, jolloin hän oli 

työikäinen ja aktiivinen. Vaikka ikäihmisellä olisi fyysisiä rajoituksia, esimerkiksi 

huono liikkumiskyky, hänen mielensä on vapaa muistamaan ja kuvittelemaan. Tätä 

tukee myös sosiaalinen kanssakäyminen lasten ja omaisten kanssa. (Noppari & 

Tanttinen, 2004, 25.) 

 

Tarkoitus ja päämäärä elämässä, jotta elämä olisi inhimillinen kokonaisuus, ovat yksi 

hyvän elämän tärkeimmistä kriteereistä. Tarkoituksellisuus elämässä koostuu ihmisen 

tunteesta, että hän on saavuttanut jotakin pysyvää ja merkittävää elämässään. 

Ikäihmiselle on tärkeää, että hänet nähdään ainutlaatuisena yksilönä omine 

tavoitteineen ja arvoineen, kohdataan täysivaltaisena ihmisenä perusoikeuksineen sekä 

tunne hyväksytyksi tulemisesta ja tarpeellisuudesta. Tärkeää on myös tehdä asioita, 

joita todella haluaa ja joista nauttii. (Noppari & Tanttinen, 2004, 65–66.) 

 

Omanarvon tunnetta ja hyvää oloa edistää hyvä toimintakyky ja terveys, vaikka nämä 

eivät kuitenkaan ole välttämättömiä ”hyvän elämän” edellytyksiä. Hyvän elämän 

tunne voidaan silti saavuttaa vakavankin sairauden kanssa oman persoonallisuuden ja 

omien selviytymiskeinojen kautta. Fyysinen ja psyykkinen ympäristö vaikuttavat 

myös elämänlaatuun sekä hyvät sosiaaliset suhteet tukevat yksilön omaa kasvua ja 

auttavat kannattelemaan hyvää elämänlaatua. Vanheneminen näkyy ympäristössä 
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esimerkiksi sosiaalisten suhteiden muuttumisella sekä työympäristön poistuessa. 

(Noppari & Tanttinen, 2004, 65–66.) 

 

 

 

2.5 Elämänlaatu 

 

Ihminen on oikeutettu nauttimaan hänelle kuuluvista ihmisoikeuksista siksi, että hän 

on ihmisarvoinen olento. Ihmisarvon tunnustaminen perusarvoksi antaa lähtökohdat 

eettiselle ajatukselle, jota tarvitaan kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja 

yhteiskunnan toiminnassa. Ihmisarvoa ei kenenkään tarvitse ansaita, eikä kukaan voi 

sitä myöskään menettää. Ihmisarvon kuuluminen jokaiselle sisältää velvoitteen, jonka 

mukaan kaikkia on kohdeltava heidän ihmisarvonsa mukaisesti välittämättä 

syntyperästä, rodusta, uskonnosta, varallisuudesta, poliittisista mielipiteistä, 

hyvyydestä, pahuudesta tai iästä. Ihmisarvo on alkuperäinen, ehdoton ja kaikille 

samanlainen. Tämän vuoksi ihmisiä ei voida asettaa arvojärjestykseen. Avuttomat ja 

syrjäytyneet ikäihmiset, joista ei ole enää rahalla mitattavaa hyötyä, tulevat 

”sosiaalisesti haudatuiksi”. He kuuluvat ryhmään, joiden edellytykset omien etujensa 

ajamiseen ovat muita heikompia. (Noppari & Tanttinen 2004, 31–32.)  

 

Hyvinvointi on määritelty tarvekäsitteen kautta. Ihmiselle on olennaista olemassaolon, 

ihmissuhteiden, turvallisuuden, arvostuksen ja kasvun tarpeet. Hyvinvoinnin aste 

määräytyy tarpeen tyydytyksen asteesta. Erityyppiset asteet ovat elintaso (having), 

yhteisyystarpeet (loving) ja itsensä toteuttamisen eri muodot (being). Hyvinvointi on 

tila, jossa ihmisellä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeet tyydytetyksi. Elintason 

tarpeet liittyvät persoonattomiin ja aineellisiin, joita ovat esimerkiksi koulutus, tulot, 

asunto, työllisyys ja terveys. Sosiaalisen ja itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydytys 

muodostuu inhimillisten suhteiden eli elämänlaadun perusteella, joka perustuu 

ihmisten välisten, ihmisen ja yhteiskunnan sekä ihmisen ja luonnon välisten tarpeiden 

tyydytykseen. Elintasoa ja elämänlaatua voidaan tutkia subjektiivisesti tai 

objektiivisesti.  (Noppari & Tanttinen, 2004, 46.) 

 

Hyvän elämänlaadun tukeminen ja toteuttaminen hoito- ja hoivatyössä edellyttää 

tietoa asiakkaan erityisyydestä. Tärkeitä ovat myös arvot ja asenteet. Työntekijän on 

selvitettävä itselleen, millaiseen vanhuskuvaan hänen oma työnsä perustuu sekä miten 
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hän itse arvostaa vanhuutta ja omaa työtään. Tätä arvopohjaa koetellaan siinä, 

annetaanko vanhuksen itse antaa sisältö omalle elämälleen vai määrittelevätkö 

ulkopuoliset sen, mitkä asiat hänen elämänlaadulleen ovat tärkeitä. Hyvän 

elämänlaadun turvaamisen tavoite on sama, oli ympäristönä sitten kotihoito, 

välimuotoiset palvelut tai laitoshoito. Sama koskee laatuperiaatteita, asiakkaiden 

kunnioittavaa kohtaamista, asiakaslähtöisyyttä ja kuntouttavaa työotetta, mutta niiden 

soveltaminen on erilaista. Ikääntyneen oikeudet itsenäisyyteen, osallistumiseen, 

itsensä toteuttamiseen, hoitoon, huolenpitoon ja arvokkuuteen ovat hyvän hoidon 

perusta.  (Noppari & Tanttinen, 2004, 46.) 

 

Yleispätevä määrittely elämänlaadulle on hankalaa, sillä se liittyy yksilöön 

persoonana ja sisältö on jokaiselle erilainen. Yksilön oma käsitys elämänlaadusta voi 

myös vaihdella elämäntilanteen ja ajan, esimerkiksi vakavan sairauden kohtaamisen 

tai toimintakyvyn alenemisen, mukaan. Elämänlaatuun ei kuitenkaan kokonaan 

vaikuta sairaudet tai niiden puuttuminen, vaan kyse on elämän kaikista 

ulottuvuuksista, joihin kuuluvat terveys ja hyvinvointi, aineellinen elintaso, sosiaaliset 

suhteet, elämän mielekkyys, viihtyvä ympäristö ja tyytyväisyys sekä suhtautuminen 

omaan sairauteen, toimintakyvyn laskemiseen, hoitoon, palveluun ja hengellisiin 

kysymyksiin.  (Noppari & Tanttinen, 2004, 46.) 

 

2.6 Yksilöllinen elämänkulku 

 

Nykypäivänä yhä useampi ihminen saavuttaa vanhuusiän ja elää vielä vanhemmaksi. 

Vanhaksi tuleminen on hyvin yksilöllinen tapahtuma. Olennaisinta on, miten vanhus 

itse kokee elämänsä. Suomalaisvanhusten elämäntyytyväisyyttä koskevat 

tutkimustulokset kertovat, että 70-80% eläkeläisistä ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä 

tämän hetkiseen elämäänsä ja lähes yhtä monet ovat tyytyväisiä myös elettyyn 

elämäänsä. Noin joka kolmatta nuoremmista eläkeläisistä huolettaa tulevaisuus. 

Vapaa-ajan lisääntymistä ja vastuusta vetäytymistä pidetään helpotuksena. Huono 

terveydentila, yksinäisyys ja taloudelliset ongelmat nähdään melko kielteisinä asioina. 

Tutkimusten mukaan enemmistö vanhuksista kokee terveytensä hyväksi. (Noppari & 

Tanttinen 2004, 26–27). 

 

Toivo liitetään käsitteellisesti terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Sen 

merkitystä korostetaan hyvinvoinnin välttämättömänä edellytyksenä, kun taas sen 
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puuttumisen uskotaan heikentävän elämänlaatua. Viime vuosien tutkimusten mukaan 

ympäristöllä on suuri vaikutus vanhuksen toivon tunteisiin, ja sen takia vanhuksen on 

sallittava osallistua ympäristönsä rakentamiseen mahdollisimman paljon. 

Mahdollistaminen luonnosta nauttimiseen on erityisesti otettava huomioon, sillä 

monelle vanhukselle luonto symbolisoi elämää sekä tulevaisuutta ja sitä kautta toivoa. 

(Noppari & Tanttinen 2004, 26–27). 

 

Dunderfelt (2011) on tutkinut, kuinka eletty elämä antaa merkityksiä vanhuuteen ja 

kuinka elämää muistellaan kuluneen elämän loppuvaiheessa. Aiheeseen liittyvässä 

tutkimuksessa oli mukana n. 40 iältään 78–85-vuotiasta miestä ja naista. Tutkimus 

tehtiin nimenomaan kvalitatiivisia metodeja hyödyntämällä. Analyysin pohjana olivat 

pääosin tutkittavien henkilöiden omaelämäkerrat ja teemahaastattelut. 

Haastattelukerrat olivat jopa 16-tuntisia, haastattelut purettiin myöhemmin 

kirjoituksiksi, joita kertyikin yhteensä 2200 sivua. Oman, kuluneen elämän 

jäsentämiseen löydettiin kuusi erityyppistä tapaa. Erittelyssä huomioitiin 

elämäntarinan keskeisimmät tekijät: ihmisen lähtökohdat elämään, ihmissuhteet, 

ammattiura, minäkuva sekä kuinka haastateltu itse arvioi elämäänsä ja vanhuuttaan: 

 

1. Katkera elämä: Elämään sisältyy vaikeuksia sekä lapsuudessa että 

aikuisuudessa. Haastatellut olivat naimattomia tai lapsettomia ja kokivat, 

etteivät he olleet itse osanneet kontrolloida elämäänsä. Elämästä ei ollut tullut 

sellaista, kuin he olivat halunneet sen olevan, ja he kokivat vanhuuden 

synkkänä elämänvaiheena, johon ei liittynyt myönteisiä kokemuksia. 

 

2. Ihana elämä: Tämä elämänkulun tyyppi on edeltävän vastakohta. Lapsuus oli 

ollut myönteinen ja haastatellut kokivat, että he olivat itse ohjanneet 

elämäänsä. Ongelmat koettiin elämänkulun luonnolliseksi osaksi, mistä oli 

voinut oppia. Tämän tyypin edustajilla oli hyvä terveys ja heillä oli myönteisiä 

odotuksia tulevaisuuden suhteen. Tämän tyyppisillä miehillä oli paljon uusia 

ihmissuhteita vanhuudessa.  

 

3. Elämän sudenkuopat: Tämän tyypin edustajilla lapsuus oli ollut melko 

neutraali, mutta siihen oli kuulunut ongelmia ja menetyksiä. Aikuisuus oli 

sujunut siedettävästi ja avioliitto oli osalla hyvä, osalla ei tyydyttävä. 

Haastateltujen mukaan ongelmat olivat tulleet tavallaan väärässä paikassa ja 
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yllätyksellisesti, ja viimeisimmät niistä olivat tulleet usein sairauden tai 

puolison menetyksen takia. Vanhuuden koettiin olevan ilman myönteisiä 

odotuksia. 

 

 

4. Elämän estejuoksu: Tutkittavien elämän alussa oli ollut vaikeaa 

yhteiskunnallisten mullitusten takia. Useat haastatelluista olivat lähtöisin 

työväenluokasta ja heidän elämässään oli ollut paljon puutteita. Osalla 

tutkittavista vaikeudet olivat jatkuneet aikuisuudessakin. Lopulta useimmat 

heistä olivat kuitenkin voittaneet ongelmansa ja he kokivat katsovansa nyt 

valoisasti elämään. He löysivät ikääntyessään onnea muun muassa 

lapsenlapsistaan. 

 

5. Raskas työelämä: Elämänkulku kuvattiin kuin ansioluettelo, alkaen koulusta ja 

koulutuksesta. Lähes kaikki tämän tyyppiset haastatellut olivat miehiä. Osa 

heistä oli naimattomia, mutta kaikkia haastateltuja yhdisti se, että he olivat 

keskittyneet uran luomiseen. Elämä oli sujunut toiveiden mukaisesti oman 

ohjauksen mukaan. Vanhuus koettiin hyväksi ajaksi, he kokivat olevansa 

terveitä ja tulevaisuus koettiin myös valoisana.  

 

6. Vaiennettu, uhrautuva elämä: Tämä oli pääasiassa vanhemmistaan 

huolehtineiden naisten elämäntyyli. Lapsuus koettiin tavalliseksi. Suurimman 

osan elämästään haastateltavat olivat huolehtineet muista sisäköinä tai 

kotityttärinä omassa lapsuudenperheessään, ja he kokivat muiden ohjanneen 

heidän elämäänsä. Yksinäisyydestä huolimatta he tunsivat olonsa tyytyväiseksi 

vanhuudessa.  

 

Tutkimuksessa ei pyritty selittämään, mistä elämäntarinat johtuvat, vaan tarkoituksena 

on selvittää erilaisia elämäntapoja. Dunderfeltin mukaan tämä auttaa tutkijoita 

ymmärtämään ihmisen persoonallisuuden erilaisia tyylejä. (Dunderfelt 2011, 198–

199.) 

 

3 RAKKAUS JA PARISUHDE 

 

3.1 Rakkauden ja parisuhteen merkitys ikääntyessä 
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Vaikka ikääntyneiden fyysinen olemus on vuosien aikana muuttunut, on havaintokyky 

silti herkkä ja tunne-elämä vahva. Psyykkiset ja sosiaaliset kyvyt sekä tunteet eivät ole 

riippuvaisia iästä. Rakastamisen kyky ei häviä ikääntyessä. Perustarpeiden 

tyydyttämismuodot voivat muuttua toisenlaisiksi, mutta ne eivät kuitenkaan katoa. 

Tarve saada rakkautta ja rakastaa sekä hyväksytyksi tulemisen tunne ovat luonnollisia 

ja riippumattomia sukupuoleen, ikään tai terveyteen nähden. Rakastetuksi tuleminen 

on samalla tavalla tärkeää ikääntyneille ja nuoremmille. (Määttä 2005, 30).  

 

Rakkaus vapauttaa energiaa, poistaa yksinolon, tarjoaa turvallisuutta ja suojaa sekä 

synnyttää positiivisia mielikuvia tulevaisuudesta. Eheyden tunne ja me-tietoisuus 

tulevat voimakkaammiksi toiseen sulautumisen ansiosta, mutta samalla myös 

hallitsemattomuus omasta itsestä ja menetyksen pelko huolettavat. Minuuden rajat 

katoavat, jonka takia rakastamisen yhdistäminen kielteisessä merkityksessä 

esimerkiksi kuolemaan on ajateltu liittyvän oman identiteetin katoamiseen. (Määttä 

1999, 18.) 

 

Rakastuminen kokemuksena on valtava emotionaalinen tornado. Se pitää sisällään 

voimakasta voimien ja tunteiden kaaosta, joka peittoaa arkielämän. Rakastumiseen 

liittyy onnen ja ilon huumaa, mutta samalla myös epävarmuutta ja menettämisen 

pelkoa. Amerikkalaiset ja englantilaiset käyttävät ilmiöstä parempaa ilmaisua ”to fall 

in love” (suom. pudota tai kaatua rakkauteen), jos vertaa suomen kielen verbiin 

”rakastua”. Rakastuessaan ihminen ei kävele rauhallisesti rappuja alas, vaan on valmis 

jopa taistelemaan lohikäärmeiden kanssa. Niin suuria tunteita ja voimia rakastumisen 

tunnemyrsky ihmiselle antaa – mikään ei ole enää tavallista, arkipäiväistä tai 

normaalia. (Määttä 1999, 18.) 

 

Saarenheimon mukaan tunteiden muuttumista ja pysyvyyttä elämänkulun aikana on 

tutkimuksissa tarkasteltu vasta vähän aikaa, eikä tutkijoiden keskuudessa vallitse 

yksimielisyys siitä, mitä tunteille tapahtuu ihmisen ikääntyessä. 

Elämänkulkutarkasteluissa on ollut keskeisenä kysymyksenä, muodostavatko tunteet 

suhteellisen pysyvän järjestelmän vai onko pikemminkin niin, että tunteiden 

kokemisessa tapahtuu muutoksia iän mukana. Joidenkin teorioiden mukaan sekä 

perustunnetilat että niiden ilmaisut ja eri tunnetilojen neuropsykologiset kytkennät 

säilyvät suhteellisen muuttumattomina. Myös muutokset liittyvät etupäässä tunne-
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elämän vuorovaikutukseen muiden identiteetin osa-alueiden, kuten käyttäytymisen ja 

kognition kanssa. Siitä johtuen tunnekokemukset, tunteiden ilmaisu ja toisten ihmisten 

ymmärtäminen voivat iän myötä muuttua hienovaraisemmiksi.  (Raitanen ym. 2004, 

138.) 

 

Ikäihmisten avioliitot ovat jaettavissa neljään eri tyyppiin, joita ovat pitkäaikaiset 

avioliitot, joissa puolisoiden suhde kuvautuu läheisenä kumppanuutena, pitkäaikaiset 

avioliitot, joille tyypillistä on krooninen tyytymättömyys, myöhemmällä iällä usein 

avioeron tai leskeksi jäämisen myötä solmitut uudet liitot, joita kuvastavat 

tyytyväisyys ja kumppanuus sekä lyhyet, epätyydyttävät avioliitot. Tavallisesti 

vanhemmat pariskunnat kykenevät nuorempia paremmin löytämään keinot tulla 

toimeen parisuhteeseen liittyvien ristiriitojen ja puolisoiden eroavaisuuksien kanssa. 

Vanhemmilla pariskunnilla on harvemmin avoimia ristiriitatilanteita, eivätkä ne ole 

niin aggressiivisia kuin nuoremmilla pariskunnilla. Yleensä huolet vanhoilla 

pariskunnilla liittyvät parisuhteen ristiriitojen tai ulkoisten kuormitustekijöiden sijaan 

omaan terveyteen tai itsearvostukseen. Vanhemmat pariskunnat ovat myös nuorempia 

keskimäärimäisesti tyytyväisempiä parisuhteeseensa, sillä sukupuolten eriarvoisuus 

tuottaa vähemmän ristiriitoja ja parisuhde kuvautuukin usein läheisenä. (Raitanen ym. 

2004, 198.) 

 

Shirleyn (1982) vektorimallin mukaan käsitys rakkaudesta pohjautuu neljään 

positiiviseen, lähestymishakuiseen tunteeseen. Niitä ovat ylpeys, halu tai himo, 

kiintymys sekä uteliaisuus. Jos yksilö osoittaa näitä tunteita ja tulee torjutuksi 

kumppanin puolelta, hän kokee turhautuneisuutta. Tämä johtaa neljän 

hyökkäystunteen kehittymiseen, joita ovat väheksyntä, kiukku, pahansuopaisuus sekä 

halveksunta. Näiden neljän tunteen yhdistelmä luo kokonaisvaltaisen vihan tunnetilan. 

Toisaalta joissain tapauksissa yksilöt itse tukahduttavat edellä mainitut positiiviset 

tunteiden ilmaisut ja päätyvät neljään estyneeseen tai vetäytyvään tunteeseen, kuten 

häpeä, pelko, arkuus ja välinpitämättömyys. Näiden tunnetilojen kombinaatio johtaa 

surusävytteisen tunnealan syntymiseen.  

 

Olennaista Shirleyn (1982) teoriassa on, että periaatteessa jokaisella on toiveena 

rakastaa. Rakkauden kokemus muodostuu kuitenkin erilaiseksi riippuen siitä, onko 

emotionaalinen rakkaus, viha vai suru ja näihin liittyvä käyttäytymisen luonne 
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lähestyvä, hyökkäävä vai vetäytyvä. Kyseisten muuttujien avulla voidaan selittää 

rakkaussuhteiden normaalia kehitystä, säilymistä ja hajoamista. (Määttä 1997, 44.) 

 

Stemberg (1988) on koonnut seitsemän erilaista rakkaustyyppiä, jotka kuvaavat 

rakkauden ja rakastumisen ilmenemisen eri muotoja: 

 

1. Pitäminen (Liking)  

Pitäminen on seurausta ainoastaan läheisyyden kokemuksista. Siitä puuttuu intohimon 

ja sitoutumisen komponentti. Tätä rakkaudentyyppiä voidaan kuvata myös pelkkänä 

ystävyytenä. 

 

 

2. Hullaannuttava tai sokaiseva rakkaus (Infatuation) 

Tämä rakkaustyyppi syntyy rakkaudesta ensisilmäyksellä. Siihen kuuluu voimakas 

intohimon komponentti, mutta siitä puuttuu läheisyyden ja sitoutumisen komponentti. 

 

3. Tyhjä, puutteellinen rakkaus (Empty love) 

Tämä rakkaustyyppi saa alkunsa siitä päätöksestä, että yksilö sitoutuu rakastamaan 

toista ilman suhteeseen liittyviä läheisyyden tai intohimon tunteita. Tämä on 

mahdollista esimerkiksi yhteisöissä, joissa avioliitot järjestetään vanhempien toimesta. 

 

4. Romanttinen rakkaus (Romantic love) 

Tämä rakkaustyyppi syntyy läheisyyden ja intohimon komponenteista. Romanttisesti 

rakastunut pari tuntee toisiaan kohtaan sekä fyysistä että emotionaalista läheisyyttä. 

Kyseinen rakkausnäkemys on tuttu klassisesta kirjallisuudesta, esimerkkinä teos 

”Romeo ja Julia”. 

 

5. Toverillinen rakkaus (Companiote love) 

Tämä rakkauden muoto edellyttää läheisyyden ja sitoutumisen komponentin 

olemassaoloa suhteessa.  Rakkaustyyppi on tyypillinen pitkäaikaiselle ystävyydelle ja 

ilmiölle, joka esiintyy usein pitkissä avioliitoissa fyysisen kiinnostuksen ja intohimon 

vähentyessä. 

 

6. Harkitsematon tai äkkinäinen rakkaus (Fatuous love) 
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Tämä rakkauden tyyppi on seurausta intohimon ja sitoutumisen tekijöiden 

yhdistymisestä ilman, että siihen liittyisi läheisyyden komponenttia. Helpointa on 

yhdistää tämä rakkauden muoto esimerkiksi Hollywoodin tapahtumiin, joissa henkilöt 

nopeasti tutustumisen jälkeen kihlautuvat, avioituvat ja muutaman kuukauden jälkeen 

eroavat.  

 

7. Täydellinen rakkaus (Consummate love) 

Täydelliseksi voitaneen kutsua rakkautta, jossa kaikki kolme komponenttia yhdistyvät. 

Se on rakkauden muoto, jota kohti jokainen romanttisessa rakkaussuhteessaan pyrkii. 

Tämän rakkauden muodon saavuttaminen ei kuitenkaan takaa sitä, että suhde loppujen 

lopuksi kestää.  (Määttä 1997, 49–51.) 

 

 

3.2 Sosiaalinen verkosto 

 

Kotona asuvien ikääntyvien ihmisten sosiaalisia suhteita ja sosiaalista verkostoa 

voidaan tarkastella erityisesti lasten ja muiden jälkeläisten osalta. Tärkeimmiksi 

tekijöiksi sosiaalisessa verkostossa ovat muodostuneet ikäihmisille läheisimmät 

henkilöt, joita ovat puoliso, lapset ja lastenlapset. He yhdessä muodostavat 

perheyhteisön. Nimenomaan lähimmäisten henkiöiden tunnesiteet, huolenpito, hoito ja 

kunnioitus ovat vanhuuden voimavara ja turvallisuus. Myös perheyhteisön asenteilla 

on merkittävä vaikutus ikäihmisen elämään. Viime vuosikymmenten 

yhteiskunnallinen rakennemuutos sekä yhdyskuntarakenneratkaisut, erilliset 

vanhainkodit ja palveluasunnot, ovat aiheuttaneet sukupolvien etääntymistä ja 

yhteydenpidon hankaloitumista. Nykyään yhä harvemmin tavataan sellaisia 

ydinperheitä, joissa isovanhemmat, vanhemmat ja lastenlapset asuvat samassa 

taloudessa. Vaikka nykyään eletäänkin enimmäkseen erillään, pyritään yhteyttä 

pitämään esimerkiksi puhelimitse ja kirjeitse. (Noppari & Tanttinen 2004, 24.) 

  

Sukupolvien välinen vuorovaikutus on kohonnut yhdeksi kiinnostuksen kohteeksi 

viime vuosina. Vuorovaikutukseen on vaikuttanut perheen rakenteen ja 

toimintatehtävien muuttuminen yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten 

seurauksena. Tämä muutos on taasen voimakkaammin vaikuttanut vanhusten 

sosiaalisiin suhteisiin. Sukupolvien välisiä suhteita on tutkittu auttamisen, 

vaikuttamisen, vuorovaikutuksen ja kiintymyksen näkökulmasta. On tarkasteltu, 
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esimerkiksi kuinka paljon sukupolvet vaikuttavat toistensa arvoihin tai 

käyttäytymiseen, kuinka paljon sukupolveen kuuluvilla on kanssakäymistä muiden 

sukupolvien jäsenten kanssa ja kuinka voimakkaasti eri sukupolvien jäsenet ovat 

kiintyneitä toisiinsa. Enemmistön suhteet omiin lapsiinsa ovat ikääntyneiden 

keskuudessa läheiset ja tiheät. Lapset ovat tärkein ryhmä ikäihmisten sosiaalisessa 

verkostossa, mutta myös ystävät muodostavat tärkeän ryhmän. Kun taas naapureiden 

merkitys on selvästi vähäisempi sekä sisarusten ja muiden sukulaisten merkitys taas 

selvästi pienin. (Noppari & Tanttinen 2004, 24.) 

 

Sosiaalinen kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa sekä ihmissuhteet ylipäänsä ovat 

ihmiselle arvokkaita kaikissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Sosiaalisen tuen antajana 

läheisten ihmisten arvo on korvaamatonta. Luottamus tuen saamisesta on monille 

ensiarvoisen tärkeää tilanteen sitä vaatiessa. Fyysisten ja biologisten toimintojen 

heikentyessä on ihmisellä yhä suurempi tarve kokea rakkautta ja hellyyttä sekä tulla 

arvostetuksi. Arvokkaana ja luonnollisena pidetään ihmissuhdeverkostoa, joka 

muodostuu lapsista ja lastenlapsista, sisaruksista ja muista perheenjäsenistä. Näiden 

ihmisten kautta ikääntyvä saa tukea ja sisältöä elämäänsä. (Määttä 2005, 30.) 

 

Yhteiskuntaan integroituminen on ikäihmiselle haasteellista. Eräs tutkijoiden 

esittämistä malleista on ”sosiaalinen luhistumismalli”. Sen mukaan ympäröivän 

yhteiskunnan asenteet vaikuttavat ratkaisevasti vanhuudessa elämisen 

muodostumiseen. Jos vanhukset leimataan heikoiksi ja kykenemättömiksi erilaisiin 

toimintoihin, he alkavat myös itse ajattelemaan samalla tavalla. Tästä voi syntyä 

helposti noidankehä, sillä ikäihmiset saattavat olla hyvinkin alttiita ympäristön 

vaikutteille. Vanheneva ihminen voi passivoitua ja joutua entistä enemmän eristyksiin. 

Erityisen suuri sosiaalisen luhistumisen riski on katsottu olevan laitoshoidossa olevilla 

vanhuksilla. Samojen tutkijoiden toisenlainen malli on vaihtoehto yhteiskunnan ja 

ikäihmisen väliselle vuorovaikutukselle. Keskeisintä tässä mallissa on se, että 

erilaisten yhteiskunnallisten toimenpiteiden ja asennemuutosten avulla vanhusten 

asemaa voidaan parantaa ratkaisevasti.  

(Noppari & Tanttinen 2004, 26.)  

 

3.3 Seksuaalisuus vanhemmalla iällä 
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Bergin ja Mårtenssonin (1977) mukaan anonyymi henkilö on todennut vaimon olevan 

nuoren miehen rakastajatar, keski-ikäisen miehen toveri ja vanhan miehen hoitajatar. 

Vielä tänä päivänä saatetaan ajatella, että rakkaus ja seksuaalielämä kuuluvat 

ainoastaan nuorille ihmisille. Monet ihmiset pitävät jopa mauttomana tai jollain 

tavalla naurettavana sitä, että vanhemmat aviopuolisot saattavat syleillä toisiaan 

muiden nähden. Aiemmin historiassamme sukupuolista kanssakäymistä pidettiin 

oikeutettuna vain avioliitossa ja suvunjatkamistarkoituksessa. Kun tämä ei ollut enää 

mahdollista vaimon vaihdevuosien alettua, seksuaalisten tarpeiden uskottiin olevan 

jopa vahingollisia ja ajateltiin, että niitä oli vastustettava. Seksuaaliset ajatukset ja teot 

tuomittiin synnillisinä, joten useat ihmiset kärsivät tällaisten ajatusten takia 

syyllisyydentunnoista. Tutkimukset kuitenkin ovat osoittaneet, että seksuaalinen 

toiminta ei missään iässä yhtäkkiä lakkaa. Kaikille ihmisille, myös iäkkäille 

henkilöille, on tunnusomaista seksuaalinen toiminta ja seksuaaliset halut.  (Berg &  

Mårtensson 1977, 77–78.) 

 

Hamiltonin (2003) mukaan on arkipäivää, että media kuvaa seksin olevan vain nuoria 

ja hoikkia varten, sillä ikärasistinen huumori määrittelee sukupuolielämää toivovat 

ikääntyneet ihmiset helposti joko ”likaisiksi ja vanhoiksi ukoiksi” tai ”tyrkyiksi ja 

epätoivoisiksi tapauksiksi”. Mediassa on nykyään jopa nostettu esille seksikkäiksi 

leimattuja ikäihmisiä positiivisiksi esimerkeiksi, koska ikäihmiset eivät saa 

jokapäiväisistä lähteistä tukea sille, että on tervettä ja normaalia toivoa seksielämää. 

Tähän vaikuttaa myös se, että monet ikääntyvät ihmiset kasvatettiin vähemmän 

seksuaalisuutta sallivina aikoina, eivätkä he ole tottuneet käsittelemään 

sukupuolielämää. Hamiltonin (2003) mukaan myöhäisten vuosien seksuaalisuuden 

tutkimiseen liittyy useita ongelmia, kuten ”kohorttivaikutus” eli se, että eri ryhmät 

voivat olla vaihtelevasti halukkaita puhumaan näinkin henkilökohtaisesta aiheesta. 

Haluttomuus keskustella seksiteemasta on tutkimuksissa yleinen ongelma, jonka 

vuoksi vanhemmilta henkilöiltä tai pariskunnilta on vaikeampaa saada tietoa kuin 

nuoremmilta henkilöiltä. (Hamilton 2003, 147.) 

 

Määtän (2000) mukaan seksuaalisuuden merkitys läheisyyden ilmaisemisen välineenä 

on parisuhteessa erittäin suuri. Sellaisena se säilyy huolimatta siitä, että rakkauden 

alkuaikoina koettu vahva intohimo laantuu vuosien kuluessa. Seksi on eräänlainen 

side, joka tekee kahdesta ihmisestä pariskunnan. Se luo kumppanien välille sellaisen 

intiimiyden tilan, jota ei voi samalla kokea kenenkään muun kuin oman kumppanin 
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kanssa. Seksi tai sukupuoliyhdyntöjen määrä suhteessa ei ole tietenkään parisuhteen 

tärkein sisältö, vaan se merkitsee myös sekä hellyyttä ja huolenpitoa että aistien 

tyydyttämistä. Onnistunut seksuaalinen suhde perustuu laajaan psyykkiseen 

tunneasteikkoon, jossa etenkin hellyys on keskeisessä asemassa. Jotkut pariskunnat 

iloitsevat heidän sukupuolielämänsä parantuvan vuosien kuluessa. Tämä johtuu 

osittain siitä, että tyydytyksen tunne lisääntyy pariskuntien oppiessa tuntemaan 

toisiaan paremmin ja paremmin. Joissakin parisuhteissa seksuaalisuus ja 

sukupuolielämä kuuluvat suhteen suurimpiin ongelma-alueisiin. (Määttä 2000, 56–

57.) 

 

Ikääntyessä sekä seksuaaliset halut että seksuaalinen aktiviteetti vähenevät. Miehillä 

seksuaalinen halu vaikuttaisi sammuvan kuitenkin hitaammin kuin naisilla, jonka takia 

vanhemmat miehet toivoisivat parisuhteeseensa enemmän seksiä. Ikääntyneiden 

naisten ongelmana on se, että heillä ei ole sukupuolikumppania. Leskeksi jääminen 

aiheuttaa usein suurta tuskaa, vaikka joillekin se voi olla jopa helpotus. Puolison 

seuran menettäminen surettaa kuitenkin usein enemmän kuin seksiin perustuvan 

suhteen katkeaminen. Jotkut ikääntyvistä onnistuvat löytämään vanhemmallakin 

uuden kumppanin, jonka kanssa sukupuolielämä voi osoittautua odottamattoman 

onnelliseksi. Moni ikääntyneistä jää kuitenkin elämään muistojen varassa ja saa 

tyydytystä muilla elämänalueilla. (Heinonen 1998, 170.) 

 

Keski-ikäiset ja reilusti vanhemmatkin miehet saattavat tarttua uusiin 

mahdollisuuksiin ja hankkia rinnakkaissuhteen tai erota ja avioitua uudelleen syyttäen 

vaimon vastahakoisuutta seksuaalielämässä. Monet vanhemmat naiset käyttävät 

nykyään esimerkiksi estrogeenivalmisteita, joiden avulla sukupuolinen halu ja 

toimintakyky säilyvät naisilla pidempään. On todennäköistä, että erot sukupuolisissa 

toiveissa ja käyttäytymisessä tulevat vähenemään tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa 

myös se, että tulevaisuuden ikäihmiset kuuluvat seksuaalisen vallankumouksen ja 

tasa-arvoistumisen sukupolveen, jolle on melko tyypillistä vapaa suhteutuminen 

seksuaalielämään ja monipuoliset sukupuolikokemukset. (Heinonen 1998, 170.) 

 

3.4 Yksinäisyys ja leskeys 

 

Saarenheimon (2004) mukaan vanhuudessa, kuten missä tahansa muussakin 

elämänvaiheessa, koetut läheisten ihmissuhteiden menetykset asettavat haasteita 
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psyykkisen hyvinvoinnin säilymiselle. Läheisen menetys vaatii aina psykologista 

työtä tasapainon palauttamiseksi. Myös suuret menetykset koettelevat aina myös 

ihmisen syvintä käsitystä omasta itsestään ja siten koko hänen identiteettinsä pohjaa. 

Menetysten käsittely on todella yksilöllistä, ja onkin vaikeaa määritellä 

yksityiskohtaisesti, millaiset käsittelyprosessit johtavat mielenterveysongelmiin ja 

millaiset puolestaan auttavat palauttamaan aikaisemman psyykkisen hyvinvoinnin 

tason. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että jos menetystä ei kyetä lainkaan 

aktiivisesti työstämään tai jos prosessi syystä tai toisesta jumittuu paikoilleen, 

psyykkinen tasapaino joutuu koetukselle. (Raitanen ym. 2004, 142.) 

 

Leskeksi jääminen ja tärkeän ihmissuhteen katkeaminen ovat selkeästi yksinäisyyttä 

aiheuttavia tekijöitä. Jos sosiaalisten suhteiden ylläpito on ollut toisen puolison 

varassa, hänen kuollessaan jäljelle jäänyt puoliso saattaa jäädä sosiaalisesti 

eristäytyneeksi ja yksinäiseksi, ellei hän pysty luomaan uusia sosiaalisia suhteita. 

Niiden luominen ikääntyessä ei ole yhtä helppoa kuin nuorempana. (Noppari & 

Koistinen 2005, 24). 

 

Ikääntymistä kuvataan joskus menetysten ja luopumisen ajanjaksona, jossa kypsyys 

näkyy sopeutumisena tapahtuneisiin muutoksiin. Daviesin (1996) mukaan 

normatiivisuus vanhuudessa kohdattavien menetysten suhteen merkitsee menetysten 

tai luopumisten kokemista luonnollisesti elämänkiertoon kuuluvina, ja niihin on siten 

mahdollisesti aiempaa helpompi suhtautua. Kyse on ehkä näennäisestikin hallinnan 

kokemuksesta elämän tapahtumien suhteen niiden oletetun ennustettavuuden 

perusteella. Mitä ennakoimattomampi menetys on, sitä vaikeampaa sen hyväksyminen 

tai siihen sopeutuminen voi olla. (Raitanen ym. 2004, 194.) 

 

Myös Uittomäki toteaa Vanhusten Uudet Tuulet –lehdessä (3/2006) kodin olevan 

sosiaalista tilaa ikäihmiselle. Kun perhe katoaa ympäriltä, niin suhde tilaan ja kotiin 

voi muuttua. Tässä tilanteessa ihmiset ovat valmiita tekemään ratkaisuja, jotka eivät 

rakennu tietyn paikan varaan. Voi olla, että vuorovaikutus ja uudet sosiaaliset suhteet 

asettuvat prioriteetiksi. Kodin merkitys ei koskaan häviä, mutta kodin elementit 

muuttuvat ja siirtyvät. Fyysinen ympäristö ei ikääntyessä ehkä olekaan enää tärkeintä, 

vaan myös sosiaalinen ympäristö sekä ihmissuhteet määrittelevät kodin. 

Leskeytyminen on hyvä esimerkki edellä mainitusta. Koti ikään kuin edustaa 



22 

parisuhdetta. Ikääntyneen jäädessä yksin kaikki eivät halua muistella puolison muistoa 

paikkaa vaalimalla. (Raitanen ym. 2004, 196–197.) 

 

Kuitenkin monille ikäihmisille eletyt yhteiset vuodet merkitsevät tyytyväisyyden ja 

kiitollisuuden varantoa, johon ikäihminen voi muistoissaan palautua ja tukeutua. 

Myös läheisten tuki auttaa sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja 

joidenkin saman kokeneiden kesken voi muodostua vuorovaikutus, myös uuden 

ihmissuhteen muodossa.  (Raitanen ym. 2004, 196–197.) 

 

4 MENETELMÄT JA AINEISTO 

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Hirsjärven ym. (2004, 152) mukaan kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on 

lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen. Edelliseen toteamukseen sisältyy ajatus, 

että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, ettei 

todellisuutta voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hirsjärvi ym. (2004) 

korostaa kirjassaan, ettei tutkija voi myöskään sanoutua irti arvolähtökohdista niiden 

ollessa tärkeitä seikkoja tutkittaessa ja tarkasteltaessa ilmiöitä. Ne myös muovaavat 

sitä, miten ymmärrämme niitä. Yleisesti todetaan, että laadullisessa tutkimuksessa on 

pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevaa tietoa 

tai väittämiä.  

 

Hirsjärvi ym. (2004, 155) mainitsee tyypilliseksi kvalitatiivisen tutkimuksen piirteeksi 

tutkimuksen olevan luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jossa materiaali 

kootaan nimenomaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tyypillinen piirre on 

myös se, että tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun välineenä, eli tutkija 

luottaa enemmän esimerkiksi omiin havaintoihinsa kuin mittausvälineillä hankittavaan 

tietoon. Apunaan tutkijat käyttävät tiedon hankinnassa myös lomakkeita ja testejä. 

Tyypillistä kirjoittajien mukaan laadullisessa tutkimuksessa on myös se, että siinä 

käytetään induktiivista analyysia. Tutkijan pyrkimyksenä on siis paljastaa myös 

odottamattomia seikkoja. Sen takia tutkimuksessa lähtökohtana ei ole teorian tai 

hypoteesien testaaminen, vaan aineiston tarkka ja monipuolinen tarkastelu.  
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Tyypillistä on myös laadullisten menetelmien käyttö aineiston hankinnassa. 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja 

”ääni” tulevat näkyviin. Näihin metodeihin lukeutuvat mm. teemahaastattelu, 

osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut ja erilaisten dokumenttien ja tekstien 

analyysit. Laadullisessa tutkimuksessa kohderyhmä valitaan todennäköisemmin 

tarkoituksen mukaisesti, ei satunnaismenetelmää käyttäen. Tutkimussuunnitelma 

muotoutuu tutkimuksen edetessä, joten tutkimus toteutetaan joustavasti ja 

suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa 

käsitellään tapauksia uniikkeina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 

2004, 155.) 

 

Alasuutarin mukaan kvalitatiivinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta eli 

havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Tällaisen erottelun voi 

hänen mukaansa tehdä vain analyyttisesti ja käytännössä nämä kaksi vaihetta 

nivoutuvat toisiinsa aina. (Alasuutari 1999, 39.)  

 

4.2 Tutkimuksen tarkoitus ja kohderyhmä 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ajatuksia ja kokemuksia ikäihmisten 

rakkaudesta ja parisuhteesta. Tutkimustehtävänä oli selvittää, näyttäytyykö rakkaus ja 

parisuhde voimavarana ikäihmisten sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Halusimme tutkia 

asiaa, koska tulevina sosionomeina koemme rakkauden ja parisuhteen kuuluvan osaksi 

myös ikäihmisen hyvinvointia. Haluamme kehittyä ammatillisesti, jotta osaisimme 

tukea näitä osa-alueita vanhustyössä paremmin tulevaisuudessa.  

 

Yhteistyötä tehtiin Mikkelin kaupungin Kiiskinmäen päiväkeskuksen ja 

Seniorisentterin kanssa. Kiiskinmäen päiväkeskuksella järjestetään ikäihmisille 

ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, jolla halutaan tukea erityisesti vanhusten 

selviytymistä kotona ja ennaltaehkäistä laitostumista. Yleisesti toiminnalla myös 

edistetään siis vanhusten omaa toimintakykyä, vireyttä ja sosiaalisia suhteita. 

Seniorisentterin toiminta on muuten vastaavaa, mutta asiakkaat asioivat toimipisteessä 

itsenäisesti. 

 

Kohderyhmäksi valitsimme Kiiskinmäen päiväkeskuksen ja Seniorisentterin 

asiakkaat, jotka olivat rajauksen mukaisesti 65 vuotta täyttäneitä. Opinnäytetyöhön 
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toivoimme aineistoa kaikilta asiakkailta, joilla oli ajatuksia ja kokemuksia 

opinnäytetyön aiheesta. Haasteeksi nousi sanan ”ikäihminen” määritteleminen, joten 

päädyimme rajaamaan kohderyhmää ikävuosien ja ns. ”eläkeläismääritelmän” 

perusteella. Tutkimukseemme osallistui yhteensä 10 henkilöä, joista viisi oli miehiä ja 

viisi oli naisia.  

 

Yleensä vanhuus yhdistetään toimintakykyyn, ikään tai eläköitymiseen. Tavallisesti 

vanhuksilla tarkoitetaan 65 vuotta eli yleisen eläkeiän saavuttaneita. Tilastollisesti 

tällöin vanhuus määritellään vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan 65 ikävuoden mukaan. 

Tänä päivänä saatetaankin tarkoittaa yli 75-vuotiaita henkilöitä vanhuksista 

puhuttaessa, jonka takia sosiaalipoliittinen raja vanhuudesta on katoamassa. Jotkut 

taas ajattelevat 80 ikävuoden liittyvän varsinaiseen vanhuuteen, jolloin riippuvuus 

muista ihmisistä ja hoidon tarve kasvavat. (Noppari & Tanttinen 2004, 44.) 

 

4.3 Aineiston kerääminen 

 

Pohdimme mahdollisia tutkimuksen toteuttamispaikkoja Mikkelin alueella, joten 

päädyimme Kiiskinmäen päiväkeskukseen ja Seniorisentteriin aiempien positiivisten 

kokemusten sekä sopivan asiakaskunnan perusteella.  

 

Keväällä 2011 otimme yhteyttä Kiiskinmäen päiväkeskuksen toiminnanohjaajaan ja 

Seniorisentterin työntekijään sekä kävimme kartoittamassa yhdessä heidän kanssaan 

tutkimuksen toteuttamiseen ja sisältöön liittyvät asiat. Tutkimusluvan (liite 2) saimme 

toukokuussa 2011. Aineiston keräämiseksi laadimme asiakkaille mukaan annettava, 

itsenäistä kirjoittamista tukevan ohjeistuksen (liite 1) sekä kirjoitelmien 

palautuslaatikot veimme tutkimuskohteisiin.  

 

Esittelimme syksyllä 2011 opinnäytetyöaihetta Kiiskinmäen päiväkeskuksella 

tiedotustilaisuudessa, johon osallistui noin 50 asiakasta sekä muutama ohjaaja. 

Tarkoituksena oli tilaisuudessa kannustaa asiakkaita osallistumaan tutkimukseen sekä 

välittää positiivista asennetta arkaa aihetta sivuten. Annoimme lopuksi asiakkaille 

mahdollisuuden keskustella vapaasti aiheesta ja tilaisuuden päätyttyä jäimme 

vastaamaan myös heidän kysymyksiinsä. Tilaisuudesta ja teemasta saimme paljon 

positiivista palautetta. Myös tilaisuudesta välittynyt tunnelma oli innostunut. 

Kirjoitelmia odotimme tiedotustilaisuuden jälkeen noin kahden kuukauden ajan, mutta 
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jatkoimme aineiston keruuta vähäisten vastausmäärien takia tammikuun 2012 loppuun 

asti.  

 

4.4 Tarinan kirjoittaminen ja muistelu menetelmänä 

 

Alasuutarin (1999, 82–83) mukaan tarvitaan selkeä tutkimusmetodi havainnot jotta 

saadaan erotettua tutkimustuloksista. Metodi eli menetelmä koostuu käytännöistä ja 

operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja sekä säännöistä, joiden mukaan 

näitä havaintoja voidaan tulkita ja muokata. Kirjoittajan mukaan menetelmän tulee 

olla myös sopusoinnussa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. Teoreettinen 

viitekehys määrää sen, millaista aineistoa kannattaa kerätä ja millaista menetelmää sen 

analyysissa käyttää.  

 

Hirsjärven ym. (2004, 206) mukaan laadullisen tutkimuksen myötä ovat yleistyneet 

monet tiedonkeruutavat, joissa pyritään ymmärtämään toimijoita heidän itsensä 

tuottamien kertomusten, tarinoiden ja muistelmien kautta.   

 

Tarinaa käytettäessä menetelmänä tutkittava henkilö puhuu itsestään ja identiteettinsä 

muotoutumisesta. Tarinat voivat olla kokonaisvaltaisia ihmisen koko elämänkaarta 

koskevia muisteluja tai ne voivat kohdentua yhteen tiettyyn teemaan. Tarinoissa 

voidaan pyytää kertomaan merkityksellisistä tapahtumista. Elämäntarinoiden ja 

muiden kertomusten käyttö on voimistunut niin, että voidaan puhua narratiivisesta tai 

jopa elämänkerrallisesta käänteestä sosiaalitieteessä. Tutkittavia voidaan ohjata 

tietoisesti muistelemaan joitakin tapahtumia, joita pyydetään kuvailemaan niitä 

kirjallisesti tai haastattelun muodossa. (Hirsjärvi ym. 1997, 207–208). 

 

Tarinan kirjoittamista voidaan ajatella myös muisteluprosessina. Muistelemista osana 

ikääntyvän ihmisen elämää on tutkittu jonkin verran. Muistelu auttaa yksilöä oman 

elämänsä hahmotuksessa, auttaa ihmistä hyväksymään elämänsä ylä- ja alamäkiä ja 

voi toimia kuntouttavana keinona omien muistitoimintojen ylläpitämisessä. Muistelu 

luo myös siltaa jopa eri sukupolvien välille. Toisaalta tutkijat myös korostavat, että 

muistaminen on myös uuden luomista, koska emme voi jälkeenpäin tietää tarkalleen, 

mitä aikoinaan tapahtui, mitä eri ihmiset ajattelivat ja kokivat tuolloin. Muisteleminen 

on merkitystä luovaa ja jopa eheyttävää toimintaa eli paljon enemmän kuin pakoa 

menneisyyteen, kuten joskus saatetaan ajatella. Muisteleminen luo jatkuvuutta ja 
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auttaa ihmistä ylläpitämään itsearvostustaan. Muistelemisen yhteydessä täytyy myös 

muistaa, että kertoja muokkaa tarinaansa uudelleen joka kerta, kun hän puhuu siitä. 

Menneisyydestä voi myös löytää täysin uusia asioita. Kertoja tekee koosteita, jotka 

toimivat mahdollisesti myös lähtökohtina seuraavalle tarinalle. Muistelu on myös 

oman identiteetin rakentamista, matka menneisyyteen, joka antaa myös voimia 

tulevaisuuden kohtaamiseen. (Dunderfelt 2011, 201.) 

 

4.5 Aineiston analysointi 

 

Aineistoa voidaan analysoida erilaisin tavoin. Analyysimenetelmät voidaan jakaa 

kahdella tavalla: selittämiseen pyrkivässä lähestymistavassa käytetään yleensä 

tilastollista analyysiä ja päätelmien tekoa, ymmärtämiseen tavoittelevassa 

lähestymistavassa käytetään usein kvalitatiivista analyysiä ja päätelmien tekoa. 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysi koetaan erityisen vaikeaksi, koska vaihtoehtoja 

on paljon tarjolla eikä tiukkoja sääntöjä ole tiedossa. (Hirsjärvi ym. 2009, 224.) 

 

Ensin opinnäytetyötä tehdessä perehdyttiin kirjallisuuteen (Perttula & Latomaa 2008), 

joka auttoi kirjoitelmien tulkitsemisessa. Kirjoitelmat saatua alettiin lukea niitä 

huolellisesti läpi useaan kertaan, jonka jälkeen tekstit litteroitiin. Seuraavaksi koottiin 

kirjoitelmista nousseet suuremmat kokonaisuudet opinnäytetyön tuloksien 

pääteemoiksi. Teemat yhdisteltiin ja niihin liittyviä lainauksia analyysin tekoa 

helpottavaksi taulukoksi. Taulukon avulla pystyi kartoittamaan selkeästi teksteistä 

kohoavia ajatuksia. Vastausten määrä laskettiin ja jaoimme vastaukset sukupuolten 

mukaisesti vertailukohtien saamiseksi sekä merkittiin iät lainauksien yhteyteen 

havainnollistamaan lainauksen kirjoittajaa.  

 

Seuraavassa kuviossa kuvaamme analyysin etenemistä vaiheittain: 

 

                       Kuvaaminen                                Yhdistäminen              

AINEISTO ------------------------------------------------------------------- Selitys 

                                               Luokitteleminen 

 

(Hirsjärvi ym. 2009, 223.) 

 

5 TULOKSET 
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Opinnäytetyö käsitteli 65 vuotta täyttäneiden ikäihmisten rakkautta ja parisuhdetta 

osana sosiaalista hyvinvointia. Otokseksi saatiin yhteensä 10 kirjoitelmaa, joiden 

kirjoittajista viisi oli naisia ja viisi oli miehiä. Kirjoitelmista nousseet aihealueet 

jaoimme otsikoiksi, joiden alle kokosimme opinnäytetyön tulokset sekä käytimme 

kirjoitelmista nousseita aiheeseen liittyviä lainauksia.  

 

5.1 Rakkaus tuo ikääntyneen elämään turvallisuutta ja tasapainoisuutta 

 

Monen tutkimukseen osallistuneen mukaan rakkaus ja parisuhde toivat turvallisuutta 

ja tasapainoisuutta arkeen. Suurimman osan mielestä rakkauteen kuului myös 

velvollisuuksia ja vastuuta esimerkiksi lasten hoitamisesta ja kasvattamisesta sekä 

arjen askareiden hoitamisesta. Erästä tutkimukseen osallistunutta naista lainaten 

rakkaus ja parisuhde niiden tuoman turvallisuuden lisäksi vähensivät yksinäisyyden 

tunnetta. Moni vastaajista mainitsi nimenomaan parisuhteen tuoman turvallisuuden ja 

arjen vakauden voimavaraksi tarinoissaan. 

 

”Rakkaus ja parisuhde merkitsee tasapainoista ja turvallista elämää. 

Parisuhde syvenee iän myötä. Parisuhteessa puolisot ottavat vastuuta 

lasten kasvatuksesta tasapuolisesti ja vetävät yhtä köyttä.” Mies, 65. 

 

Kaikki vastaajat mainitsivat toverillisuuden ja kumppanuuden kirjeissään 

merkityksellisinä asioina rakkaudessa ja parisuhteessa. Kirjeiden perusteella rakkaus 

oli pikkuhiljaa muuttunut syvän tuntemuksen ja pitkän kumppanuuden myötä 

intohimoisesta suhteesta enemmän toverilliseksi rakkaudeksi. Erään naisen mielestä 

taloudellinen turva oli yksi parisuhteen hyvistä puolista. Kirjoitelmissa mainittiin 

yhdeksi tärkeäksi tekijäksi uskollisuus sekä myös luottamus oli monen mielestä tärkeä 

asia rakkaudessa ja parisuhteessa. Tärkeää eräälle kirjoittajalle oli, että toinen otetaan 

yhteisessä elämässä huomioon. Yleisesti läheisyyden merkittäväksi mainitsivat 

muutama kirjoittaja. Yhteenkuuluvuuden tunne oli osalle tutkimukseen osallistuneista 

olennaista etenkin parisuhteen solmimisessa. Usean kirjoittajan mielestä yksilön oli 

parempi olla parisuhteessa ikääntyneenä kuin yksin. Muutamalle myös romantiikka oli 

olennainen osa parisuhdetta, vaikka kuitenkin suurin osa koki rakkauden olleen 

toverillisempaa kuin fyysisesti läheistä, jolloin romantiikka näyttelee hyvin pientä 

osaa pariskunnan elämässä. 
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”Juuri nämä ovat meille tärkeitä: rakkaus, hellyys, romantiikka, hyvä 

musiikki, ruoka ja juoma, halaukset ja suudelmat!”  Nainen, 66. 

 

”Rakkaus on syvä tunne toista kohtaan, joka pitää parisuhteen 

voimassa, tapahtuipa mitä tahansa.” Mies, 70. 

 

5.2 Rakkaus on huolehtimista ja toverillisuutta sekä ripaus romantiikkaa 

 

Useampi kirjoittaja kertoi rakkauden ja parisuhteen näkyvän heidän ikävaiheessaan 

toverillisena yhteiselona. Rakkauden osoitukset näkyivät kirjeiden perusteella 

ikääntyneiden arjessa kumppanista huolehtimisena, auttamisena arjen keskellä sekä 

kahdenkeskisinä keskusteluina kumppanin kanssa.  Moni tutkimukseen osallistuneista 

koki rakkauden näyttäytyvän arkisten puuhien, kuten ruoanlaiton, talouden 

ylläpitämisen, yhteisten kävelylenkkien ja keskusteluiden kautta. Ainoastaan yksi 

kirjoittaja kuvaili kumppanin kunnioittamisen tyypillisenä ikävaiheen rakkauden 

osoituksen eleenä. Yhteiset harrastukset ja kiinnostuksen kohteet vahvistivat 

kirjoittajien mukaan rakkautta ja parisuhdetta. Eräs kirjoittaja mainitsi esimerkiksi 

konserteissa käymisen sekä samanlaisen musiikkimaun yhdeksi merkittäväksi 

pariskuntaa yhdistäväksi tekijäksi. Yksi kirjoittaja mainitsi kokevansa rakkauden 

kaipuuna silloin, kun puoliso on esimerkiksi matkoilla. 

 

”Ja kun kävelemme, kävelemme käsi kädessä. Välillä muut ikäisemme 

katsovat ihmetellen, mutta siitähän me ei välitetä mitään! Halaamme ja 

pussaamme kymmeninä kertoja päivässä, monesti julkisillakin 

paikoilla.” Mies, 65. 

”Romantiikka on ollut meille tärkeää alusta alkaen: talven pimeinä 

iltoina tanssimme kynttilöiden valossa, tietenkin myös kesällä.” Nainen, 

66. 

 

5.3 Rakkauden tuntemukset eivät häviä ikääntyneenäkään 

 

Muutaman kirjoitelman mukaan asioihin asennoidutaan ikääntyneenä eritavalla kuin 

nuorempana. Niitä myös tarkastellaan paljon laajemmin ja realistisemmin elämän 

tuomien kokemuksien kautta. Erään kirjoittajan mukaan aiemmat pettymykset 
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rakkauselämässä ovat tehneet hänet varovaiseksi, kun lähes kaikki muut kertoivat 

rakkaudesta ja parisuhteesta positiivisessa valossa.  

 

Suurin osa kirjoittajista totesi, ettei ikääntyminen ole vaikuttanut rakkauteen ja 

parisuhteeseen millään tavalla. Usean kirjoituksen mukaan rakkaus ja parisuhde eivät 

kärsi vuosien varrella, ellei puolisoille tule esimerkiksi elämänmuutoksia vakavan 

sairauden myötä. Muutaman mielestä ikääntyneenä tulisi pitää enemmän huolta 

omasta elinvoimaistaan monipuolisesti. Eräs mies mainitsi tarinassaan, että 

kumppanin oli oppinut tuntemaan ”läpikotaisin” kymmenien yhteisten ikävuosien 

aikana, mikä on lisännyt elämän ja parisuhteen miellyttävyyttä. Eräässä kirjoitelmassa 

kerrottiin ikääntymisen vaikuttaneen parisuhteeseen negatiivisesti kahdenkeskisten 

keskusteluiden vähenemisen kautta. Yksi mies kertoi, että oman tilan ja ajan tarve on 

ikääntymisen myötä lisääntynyt.  

 

”Ollaan nukuttu 13 vuotta eri sängyssä, sitä kaipaa omaa rauhaa. 

Katson öisin paljon telkkaria.” Mies 75. 

 

”Ikääntyminen ei vaikuta ainakaan kielteisesti parisuhteeseen, kun pitää 

huolen fyysisestä ja henkisestä kunnosta.” Mies, 65. 

 

 

 

5.4 Läheisyys on seksiä arvokkaampaa 

 

Seksi on vähentynyt parisuhteessa ikääntymisen myötä usean kirjoittajan mukaan. 

Hyvin monessa kirjoitelmassa taas sanottiin, että fyysinen läheisyys on lisääntynyt, 

vaikka itse seksuaalinen kanssakäyminen on vanhemmalla iällä ollut toissijaista. 

Kirjoitelmien perusteella ikäihmiset kokivat hellyyden sekä huolehtimisen olevan 

tärkeämpiä tekijöitä kuin sukupuolinen kanssakäyminen. Kirjoitelmien perusteella 

seksin vähentymiseen ikäihmisten parisuhteissa vaikuttivat esimerkiksi sairaudet sekä 

ikääntymisen tuomat muut fyysiset rasitukset. Lähes kaikkien kirjoitelmien mukaan 

jonkinlaista läheisyyttä parisuhteista löytyy poikkeuksena eräs kirjoitelma, jossa 

henkilö kertoi kaiken läheisyyden ja kontaktin kadonneen sairauksien sekä edellisen 

parisuhteen myötä. Seksiä ei myöskään kirjoitelmien perusteella pidetty 

välttämättömänä tekijänä parisuhteessa. Kuitenkin ne kirjoittajat, joilla seksielämä oli 
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vielä jokseenkin aktiivista, sanoivat sen olevan paljon syvällisempää sekä vapaampaa 

kuin nuorempana.  

 

Kirjoitelmien mukaan puolisoiden väliset tunteet eivät olleet muuttuneet, vaikka niitä 

ja seksuaalisuutta ei näytetä tai korosteta enää niin paljoa kuin nuorempana. Lähes 

kaikki ikäihmiset korostivat nimenomaan parisuhteen olevan enemmän toverillista 

yhteiseloa ja ikään kuin toista kunnioittavaa kuin seksuaalisesti aktiivista sekä 

jatkuvasti läheisyyttä jakavaa toimintaa. Jotkut kirjoittajista kokivat olevansa jollain 

tapaa seksuaalisesti ja rakkaudessa vapautuneempia, koska perhe-elämä ei enää sido 

heitä huolehtimaan samalla tavalla esimerkiksi lapsista tai kodin askareista. 

 

”Se ei ole enää samanlaista kuin kauan sitten, mutta tunteet ovat syvät, 

läheiset. Aina odottaa uutta tapaamista kuin joskus ennen.” Nainen, 69. 

 

”Vaikka on ollut parisuhteessa pitkään ja läheisyyttä on osoitettu 

ahkerasti, voisi kuvitella että hellyydenosoitukset kärsivät inflaation jos 

niitä antaa toisilleen liikaa, mutta meidän kohdalla se ei pidä 

paikkaansa, siitä olemme kumppanin kanssa samaa mieltä.” Nainen, 66.  

 

 

 

 

5.5 Muistot ovat ikäihmisille tärkeitä 

 

Moni ikäihminen muisteli omien lastensa syntymien olevan merkittävimpiä sekä 

miellyttävimpiä tapahtumia elämässään. Muutama kirjoittaja mainitsi lasten 

kehityksen ja kasvattamisen olleen positiivisesti merkityksellisiä sekä eteenpäin vieviä 

parisuhteen ja rakkauden kannalta. Isovanhemmuus ja lastenlapset sekä myös muun 

perheen ja läheisten kanssa yhdessä vietetyt hetket olivat jääneet mieleen monelle 

ikäihmiselle.  

 

Erityisen mieleenpainuvaa oli lähes kaikkien ikäihmisten mukaan ensirakkaus, 

kumppanin kohtaaminen sekä parisuhteen solmiminen aikoinaan. Esimerkiksi eräs 

mies muisteli kirjoitelmassaan syvällisesti ensikohtaamista puolisonsa kanssa 

kahvilassa tärkeänä ja merkittävänä uuden elämän vaiheen alkamisena.  
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Avioliitto, kihlat ja hääpäivä muodostuivat suurimmalle osalle ikäihmisistä tärkeiksi ja 

eteenpäin kantaviksi muistoiksi. Monessa kirjoitelmassa muistellaan syvällisesti 

hyviä, yhteisiä hetkiä sekä juhlatapahtumia puolison sekä oman perheen kanssa. Myös 

yhteiset tekemiset puolison ja perheen kanssa olivat usealle tärkeitä sekä 

mieleenpainuvia hetkiä. Muistelun tärkeys ja mielekkyys korostuivat kaikissa 

kirjeissä, joista heijastuu menneisyyden arvostus ja elämän kokemusten tuoma sekä 

varmuus. Ikävämmät muistot jätettiin kirjoitelmissa toiselle sijalle ja kantavat, 

mukavat elämän tapahtumat sekä voimaannuttavat kokemukset korostuivat 

ikääntyneiden muisteluissa. 

  

”Ensirakkaus 18-vuotiaana. Siinä oli sydämentykytystä, odotusta, paljon 

toiveita tulevaisuudelta.” Nainen, 69. 

 

5.6 Vastoinkäymisistä voimaantumiseen 

 

Moni ikäihminen oli joutunut elämänsä aikana kohtaamaan vastoinkäymisiä, osa 

parisuhteeseen liittyviä ja osa esimerkiksi läheisten menetykseen liittyviä vaikeuksia.  

Läheisen kuolema oli ollut tuskallinen kokemus monelle tutkimukseen osallistuneelle 

naiselle. Eräs nainen kertoi kirjoitelmassaan menettäneensä hänelle tärkeän ensi 

rakkautensa jo nuorena, eikä hän omien sanojensa mukaan ole ikinä selviytynyt 

menetyksen aiheuttamasta surusta uuden parisuhteen solmimisesta huolimatta. 

Joidenkin kirjoittajien mukaan ikääntymisen myötä tulleet sairaudet ovat koetelleet 

parisuhdetta monin tavoin. Heidän kirjoitelmiensa perusteella he ovat kuitenkin 

suhteellisen optimistisia parisuhdetta ja tulevaisuutta kohtaan vastoinkäymisistä 

huolimatta.  

 

Myös talouden sisäiset ongelmat, kuten rahahuolet ovat vaivanneet ikäihmisiä ja 

vaikuttaneet negatiivisesti parisuhteeseen monen kirjoitelman perusteella. Kukaan 

kirjoittajista ei maininnut olevansa leski, mutta avioerot sen sijaan aiheuttivat surua ja 

vaikeuksia monelle ikäihmisistä esimerkiksi lisäämällä epävarmuutta sekä 

vaikuttaneen myöhempiin parisuhteisiin negatiivisesti. Muutama kirjoittajista muisteli 

myös raskaan työelämän, lasten kasvatuksen hankalassa ikävaiheessa ja kiireen 

vaikuttaneen negatiivisesti parisuhteeseen sekä rakkauden kokemiseen. 
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Toisaalta kaikki kirjoittajat kokivat vahvistuneensa sekä voimaantuneensa ikävien 

kokemuksien ja vastoinkäymisten myötä. Niin ikävät kuin mukavatkin kokemukset 

toivat ikäihmisille elämän viisautta, suvaitsevaisuutta sekä vahvistaneet itsetuntoa. 

Vastoinkäymisistä kirjoittajat kertoivat selviytyneensä esimerkiksi harrastusten, 

ystävien sekä parisuhteen tukemana. Raskaat ja vaikeat kokemukset ovat vahvistaneet 

sekä eheyttäneet kaikkia henkilöitä, jotka kirjoittivat aiheesta.  

 

”Niin positiiviset kuin negatiivisetkin tapahtumat ja kokemukset ovat 

minua vahvistaneet ainakin harkitsevaisemmaksi, realistisemmaksi, ei 

enää ”pilvissä liikkuvana” ihmisenä. Antanut aina uskoa paremmasta 

elämästä.”  Mies, 66.  

 

5.7 Harrastukset ja ystävät ehkäisevät yksinäisyyttä 

 

Yksikään ikäihmisistä ei kokenut olleensa missään elämänvaiheessa varsinaisesti 

yksinäinen. Osa ikäihmisistä totesi, etteivät ole tunteneet itseään koskaan yksinäisiksi 

laajan ystäväpiirin ja useiden harrastuksien ansiosta. Ystävät olivat ikäihmisille todella 

tärkeitä kirjoitelmien perusteella. Harrastuksissa käytiin ystävien, yksin tai puolison 

kanssa. Eräässä kirjoitelmassa ajateltiin hyvin optimistisesti, että yksinäisyyden 

tunteen yllättäessä se antaa hänelle ”puhtia” uusien asioiden etsimiseen. Läheiset 

mainitsi tärkeäksi yksinäisyyttä vähentäväksi tekijäksi eräs kirjoittaja. Ainoastaan 

yhdessä kirjoitelmassa mainittiin päiväkeskus yksinäisyyttä poistavana toimintana. 

Enimmäkseen omat harrastukset, kuten runoilu, keskustelut ja musiikki koettiin 

voimavaroina yksinolossa. 

 

”Runoilu oli pelastukseni. Sain purkaa kaiken sen kaipuun, rakkauden 

palon sisältäni.” Nainen, 69. 

 

5.8 Uuden parisuhteen solmiminen ei ole kummallista ”vanhanakaan” 

 

Kaikki kirjoittajat kokivat uuden rakkauden löytymisen olevan mahdollista sekä he 

suhtautuivat siihen positiivisesti nähden sen vaihtoehtona yksin olemiselle. 

Ikäihmisistä puolet ovat solmineet uuden parisuhteen vanhemmalla iällä. 

Kirjoitelmien perusteella uuden rakkauden löytyminen sekä parisuhteen solmiminen 
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ikääntyneenä ei ole ikään sidottua eikä kukaan tutkimukseen osallistuneista tuomitse 

ajatusta ”seniorirakkaudesta”.  

 

Ikäihmisiä mietitytti muiden ihmisten asennoituminen heidän uusiin suhteisiinsa ja 

avioliittoihinsa. Tosin osa tutkimukseen osallistuneista mainitsi parisuhteen ja 

rakkauden osoitusten olevan pariskunnan keskeisiä sekä iästä riippumattomia asioita. 

He kertoivat katseista huolimatta pitävänsä toisiaan kädestä kiinni ja ovat 

peittelemättä pariskunnan välistä vetovoimaa, koska rakastuminen ja tunteiden 

näyttäminen kuuluu kaikille ihmisille ikää katsomatta. Naimisiin menoa ikääntyessä ei 

koettu enää tarpeellisena, mutta sitä ei myöskään tuomittu. 

 

”Yleisesti ottaen ei siinä pitäisi olla mitään kummallisuutta, jos ikäiseni 

hakeutuvat parisuhteeseen.” Mies, 66. 

 

”Saimme ensimmäisen kontaktin toisiimme internetin treffisivuilla yli 4 

vuotta sitten ja kolmisen kuukautta kirjoiteltuamme päätimme sitten 

tavata ihan oikeasti.” Mies, 65. 

 

”Ei kai siinä mitään ihmeteltävää ole, jos kaksi ihmistä ”tuntee vetoa” 

toisiinsa, olkoonpa mitään vanhoja tahansa.” Mies, 70. 

 

 

 

 

 

6 POHDINTA 

 

Vielä nykyäänkin yleinen mielikuva ikäihmisistä on kaulaliinaa parsiva 

”harmaahapsi” kiikkustuolissa, vaikka nykyajan ikäihmiset ovat aktiivisia ja 

hakeutuvat myös rakkaussuhteisiin, kuten nuoremmat ihmiset. Tätä tietoa vahvistaa 

opinnäytetyössä käyttämämme lähdekirjallisuus, teoria ja aineisto.  

 

Selvitimme opinnäytetyössämme ikäihmisten kokemuksia rakkaudesta ja 

parisuhteesta. Aineistona opinnäytetyössä käytimme 65 vuotta täyttäneiden 

henkilöiden itse kirjoittamia, vapaamuotoisia tarinoita rakkaudesta ja parisuhteesta. 
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Ikäihmiset kirjoittivat tarinoitaan vapaa-ajallaan, Kiiskinmäen päiväkeskuksessa sekä 

Seniorisentterissä. Opinnäytetyössä analysoitiin teemoittelumenetelmällä yhteensä 

kymmentä ikäihmisten kirjoittamaa tarinaa, joista puolet oli miesten ja puolet naisten 

kirjoittamia. Rakkaus oli kirjoitelmien perusteella ikäihmisille tärkeää, oli se sitten 

läheisten tai kumppanin osoittamaa rakkautta. Kirjoitelmat vahvistavat rakkauden ja 

parisuhteen ilmenemistä voimavarana ikääntyneiden elämässä. Parisuhde koettiin 

vanhuudessa enimmäkseen toverillisena yhteiselona, mutta joidenkin vastanneiden 

elämässä oli kirjoitelmien perusteella vielä romantiikkaakin. Mielestämme 

kirjoitelmia oli koskettavaa lukea, koska ne sisälsivät muistoja ja erilaisia ajatuksia 

rakkaudesta, parisuhteesta sekä elämisestä ja ikääntymisestä monista eri näkökulmista. 

Itse opinnäytetyön kirjoittaminen oli kokemuksena haastava ja pitkä prosessi. 

 

Rakkauden kehittymisestä kiinnostuneille voisi opinnäytetyön perusteella todeta, että 

rakkaus ei häviä ikääntymisenkään myötä parisuhteesta, vaan muuttuu fyysisen 

kanssakäymisen vähentymisen kautta intohimoisesta suhteesta toverilliseksi, 

kumppania kunnioittavaksi sekä ikääntymisessä tukevaksi rakkaudeksi. Myös 

harrastusten sekä ystäväpiirin merkitys nostaa päätään ikäihmisten vastauksia 

analysoidessa. Nämä tuntuvat olevan tärkeä voimavara jokaisen ikäihmisen elämässä. 

Olisi hienoa, että näitä asioita osattaisiin arvostaa ja tukea vanhustenhuollossa sekä 

ikäihmisen kotioloissa. Myös muistelulla tuntuu olevan tärkeä sija ikäihmisten 

elämässä. Muistelu tuntui vastausten perusteella herättävän ikäihmisissä positiivisia ja 

kantavia ajatuksia myös tulevaisuuden suhteen, joten muistelua olisi hyvä käyttää 

voimaannuttavana metodina esimerkiksi päivätoiminnassa. 

 

Opinnäytetyön tuloksia analysoidessa oli yllättävää, että moni tutkimukseen 

osallistunut ikäihminen ei myöntänyt kokeneensa itseään yksinäiseksi missään 

elämänvaiheessa, mutta silti he korostavat läheisten rakkauden tärkeyttä sekä yksin 

jäämisen pelkoa ja sen aiheuttamaa ahdistusta. Tämä havainto vahvistaa mielestämme 

sitä, että ikäihmisten on vaikea keskustella aiheesta ja heidän saattaa olla vaikeaa 

pyytää tukea läheisiltä sekä sosiaalialan työntekijöiltä yksinäisyyden tunteiden 

ottaessa vallan. Siksi on tärkeää, että ikäihmisillä on riittävästi tietoa esimerkiksi 

päivätoiminnan ja vanhustenhuollon palveluista sekä ohjaten heitä palveluiden pariin 

aktiivisesti ja kannustaen. 
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Allardtin (1976, 37–38) hyvinvointiteoriassa, jossa hän määrittelee ihmisen tarpeiden 

tyydyttämistä kolmella tavalla, yhteisyyssuhteilla (loving), elintaso-käsitteellä 

(having) ja itsensä toteuttamisen muodoilla (being), tarpeiden tyydyttäminen sekä 

arvojen toteutuminen lisäävät ihmisen omia resursseja. Myös opinnäytetyön tulosten 

mukaan yhteisyyssuhteilla (loving) on tärkeä sija ihmisen, etenkin ikääntyneen 

elämässä. Allardtin (1976) mukaan tarpeen tyydytys yhteisyyssuhteissa on 

määriteltävissä siten, kuinka yksilö käyttäytyy suhteessaan muihin ihmisiin, 

esimerkiksi rakkauden tai ystävyyden suhteen. Yhteisyyssuhteiden perusteena on, että 

yksilöllä on tarve kuulua sosiaaliseen verkostoon, jossa ilmaistaan välittämistä ja 

pitämistä. (Allardt 1976, 43–45.) 

 

Opinnäytetyötä varten saamiemme kirjoitelmien mukaan elämänkumppani, perhe ja 

ystävät koettiin todella tärkeinä, voimaannuttavina resursseina ikääntyneiden 

elämässä. Tästä voidaan päätellä, että yhteisyyssuhteilla (loving) on merkittävä osa 

ikäihmisen sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Yhteisyyssuhteet olivat myös voimakkaasti 

yksinäisyyttä ehkäisevä tekijä. Tärkeä voimavara ikäihmisten elämässä oli myös 

itsensä toteuttaminen (being) muun muassa erilaisten harrastusten avulla. Esimerkiksi 

eräs tutkimukseen osallistunut nainen mainitsi runoilun kantavaksi voimavarakseen. 

Myös useasta muusta kirjoitelmasta ilmeni, että yhteiset harrastukset, esimerkiksi 

musiikki, ruoanlaitto sekä keskustelu, ovat tärkeitä ikäihmisille. Useat ikäihmisistä 

mainitsivat kirjoitelmissaan myös parisuhteen tuoman elintason (having) antavan 

turvallisuutta ja tyytyväisyyttä, mikä taasen vahvistaa Allardtin (1976, 37–38) 

hyvinvointiteoriaa tulostemme valottamana.  

 

Dunderfeltin (2011, 196) mukaan hyvän vanhuuden psykologisia eväitä ovat siis 

muun muassa hyvä itsetunto, positiivinen käsitys itsestään, optimistinen 

elämänasenne, itsemääräämisoikeus, kontrolli omasta elämästä, vapaus valita 

ympäristönsä ja yhteiskunnan avun muoto, mahdollisuus tulla kuulluksi, oikeus omiin 

elintapoihin, oikeus ihmissuhteisiin, oikeus sukupuolisuuteen, siedettävä taloudellinen 

asema, kohtuullinen fyysinen terveys ja elämänkokemus. Näissä Dunderfeltin (2011) 

mainitsemissa psykologisissa voimavaroissa toistuvat myös Allardtin mainitsemat 

yhteisyyssuhteet, elintaso sekä itsensä toteuttaminen. Myös opinnäytetyön teemoissa 

sekä ikäihmisten kirjoitelmissa toistuvat nämä samat, edellä mainitut tekijät useaan 

kertaan. Lähes kaikissa kirjoitelmissa elämään sekä etenkin rakkauteen ja 

hyvinvointiin liittyviin asioihin suhtauduttiin hyvin optimistisesti. Nämä tekijät 
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antavat kirjoitelmien perusteella hyvän kuvan siitä, että ne ovat olennainen osa 

ikäihmisten sosiaalista hyvinvointia kartoitettaessa.  

 

Kirjoitelmia analysoidessamme pohdimme myös aktiivisuusteoriaa ja 

irrallisuusteoriaa sekä vertasimme sitä saamiimme tutkimustuloksiin. Havighurstin ja 

Albrechtin (1953) aktiivisuusteoriassa korostetaan aktiivisuuden ja sosiaalisen 

osallistumisen ylläpitämisen merkitystä siirryttäessä keski-iästä kohti vanhuutta. 

Irrallisuusteorian mukaan taas onnistunut vanheneminen yleensä edellyttää joistain 

toiminnoista luopumista ja myös sosiaalista vetäytymistä. Kirjoitelmien perusteella 

aktiiviset ikäihmiset, joilla oli harrastuksia ja ystäväpiiri, eivät vaikuttaneet 

yksinäisiltä tai tyytymättömiltä elämäänsä. Toisaalta moni kirjoittajista kertoi 

ikääntymisen tuoneen tarvetta lisääntyneelle ”omalle ajalle ja tilalle”. Myös 

aktiivisuus tuntuu olevan olennainen osa ikäihmisten hyvinvoinnissa. Myös 

yhteiskuntamme tuntuu tukevan ikäihmisiä aktiivisempaa elämäntyyliä, mikä näkyy 

kirjoitelmissa ikäihmisten useita harrastuksia ja esimerkiksi sosiaalista aktiivisuutta 

arvioitaessa.  

 

Erilaiset rakkaustyypit (Sternberg 1988) sekä elämäntyylit (Dunderfelt 2011), jotka 

esiteltiin teoriaosuudessa, tulivat mielestämme mielenkiintoisella tavalla esille 

kirjoitelmista. Kirjoitelmista erottuu elämäntyyleistä esimerkiksi ”katkera elämä” sekä 

erilaisia rakkaustyyppejä, joista suurin osa on vanhuudessa tyypillistä, toverillista 

rakkautta. Kirjoitelmat olivat kaikki omalla tavallaan erilaisia tarinoita, joissa 

henkilöiden elämänkulku ja Allardtin hyvinvointiteoria kohtaavat. Huomasimme 

myös, että esimerkiksi elämänkulun tyypillä oli vaikutusta rakkaustyypin 

muodostumiseen ikääntyessä. Esimerkiksi ”katkeran elämän” kokeneella oli myös 

ongelmia rakkauselämässä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa olimme kirjeiden kokonaismäärään 

tyytyväisiä, sillä halusimme korostaa opinnäytetyön kvalitatiivisuutta määrän sijasta. 

Aineisto oli mielestämme monipuolinen, sillä saimme kirjoitelmia saman verran sekä 

miehiltä että naisilta, joista kaikki olivat 65 vuotta täyttäneitä. Aineistoon mahtui 

myös täysin erilaisia, niin onnellisia kuin traagisempiakin elämäntarinoita, kuten 

uuden parisuhteen solmimista ja leskeksi jäämistä, joten pidämme aineistosta saatua 

tietoa luotettavana otoksemme huomioonottaen. Vaikka kirjoitelmia olisi ollut 

kymmenkertainen määrä käsiteltävänä, täytyy huomioida, että kirjoitelmat ovat 
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yksilöllisiä ja jokaisella kirjoittajalla on omanlaisensa historia, mielipiteet, tunteet ja 

maailmankuva. Kirjoitelmissa ei ollut vääriä vastauksia, vaan jokainen vastaus on yhtä 

arvokas ja tärkeä opinnäytetyön osana. Opinnäytetyöllä saatiin hyviä ja 

yksityiskohtaisia ajatuksia ja tarinoita rakkaudesta ja parisuhteesta myös eri 

näkökulmista. Jokainen kirjoitelma käsiteltiin anonyymisti sekä kirjoittajaa että hänen 

ajatuksiaan kunnioittaen. Koska opinnäytetyö oli kvalitatiivinen, huomioitiin 

kirjoitelmia analysoidessa, että tulokset edustavat pientä ryhmää. Kirjoitelmien avulla 

saatiin tärkeää ja arvokasta uutta tietoa sekä työvälineitä ikäihmisten kohtaamiseen 

sekä rakkauden ja parisuhteen tukemiseksi sosiaalialalla. 

 

Opinnäytetyön luotettavuuden parantamiseksi valitsimme toteutustavaksi tarinan 

kirjoittamisen haastattelun sijaan, koska oletimme vastauksia tulevan enemmän 

kirjallisena kuin suullisten haastatteluiden tuloksina aiheen arkaluontoisuuden takia. 

Kuten aikaisemmin jo tuli ilmi, tutkimukseen osallistunut ikäryhmä kasvatettiin 

vähemmän seksuaalisuutta sallivina aikoina, eivätkä he ole tottuneet käsittelemään 

sukupuoli- tai rakkauselämää niin avoimesti kuin esimerkiksi nuorempi sukupolvi. 

Jälkeenpäin pohdimme, että haastatteluiden kautta tutkimukseemme olisi lisäksi 

saattanut osallistua myös sellaisia henkilöitä, jotka taas eivät kokeneet kirjoittamista 

mielekkääksi toimintatavaksi esimerkiksi terveydellisistä syistä. Tällöin olisi saatettu 

saada enemmän tuloksia, koska tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä ei olisi ollut 

niin paljoa fyysisiä esteitä vastaamiselle, mutta toisaalta haastattelu olisi saatettu 

kokea tilanteena epämiellyttävänä yksityisyyden ja intiimiyden takia. Riskinä olisi 

voinut olla, että koko haastattelumetodin valinta on itsessään este opinnäytetyön 

onnistumiselle. Opinnäytetyöprosessia osaltaan vaikeutti myös tutkijoiden sekä 

tutkimuskohteiden aikataulujen yhteensovittaminen, joka taas olisi mahdollistanut 

esimerkiksi haastattelumenetelmän käytön.  

 

Omiin kokemuksiimme sekä teoriatietoon (Noppari & Tanttinen 2004, 26) nojaten 

liian moni sosiaalialan kokenut työntekijä kokee ja asennoituu ikäihmisten rakkauteen 

itsestäänselvyytenä ja välinpitämättömästi. Taustalla voi olla työntekijän oma 

ennakkoluulo rakkauden tuntemuksien olemattomuudesta vanhemmalla iällä, vaikka 

myös ikäihmisillä on samanlainen oikeus ja halu tuntea rakkauden ja parisuhteen 

kokemuksia samalla tavalla kuin nuoremmilla henkilöillä. Koska rakkaus ja parisuhde 

koetaan selvästi tulosten perusteella voimavaraksi, olisi ehdottoman tärkeää 

ikäihmisten kannalta löytää välineitä heidän tukemiseksi esimerkiksi 
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päivätoiminnassa, kotihoidossa sekä palvelukodeissa. Vaikka ikäihmisen puoliso ei 

olisikaan enää elossa tai lähellä, he saavat voimaantumisen tunteita kokiessaan 

tulevansa huomioiduksi esimerkiksi kosketuksen, kauniiden sanojen ja aktiviteetin 

kautta.  

 

Mielestämme jatkotutkimusaiheena olisi erinomaista selvittää, millä tavoin ikäihmisiä 

tuetaan heidän lähipiirissään ja hoitolaitoksissa parisuhde- ja seksuaalisuusasioissa 

sekä miten omaiset ja ikäihmisiä hoitava henkilökunta suhtautuvat näihin asioihin. 

Lisäselvitystä tarvitaan, koska ikääntyneillä on yhtäläinen oikeus saada tukea sekä 

neuvontaa näissä asioissa, kuin nuoremmilla pariskunnillakin. Olisi myös hienoa, jos 

vanhustenhuollossa panostettaisiin enemmän ikäihmisen kohtaamiseen ja 

huomioimiseen, eikä heitä heti lääkittäisi ikävän, surun tai masennuksen tunteisiin 

ainoastaan lääkkeillä. Toivommekin, että medikalisoituminen ei johda ikääntyneiden 

huomiotta ja yksin jättämiseen tulevaisuudessa, sillä siihen löytyy teorian ja 

tutkimusten perusteella myös muita keinoja.  

 

Nykyisin ei ole selkeää, yhteistä maailmankatsomusta ja arvomaailmaa, jonka avulla 

pystyisi kokoamaan ”hyvän elämän mallia” yksilölliseen elämäämme. Henkilön 

omista ratkaisuista riippuen muodostuu jokaisen hyvän elämän sisältö. Elämä koetaan 

ikäihmisten keskuudessa usein saatuna mahdollisuutena, joka pitäisi elää 

mahdollisimman hyvin. (Noppari & Tanttinen, 2004, 65–66.) 
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LIITE 1. 

Kirjoitelman ohjeistus 

 

HYVÄ TUTKIMUKSEEMME OSALLISTUJA! 

 

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Mikkelin ammattikorkeakoulusta. 

Teemme opinnäytetyötä ikäihmisten  

rakkauden ja parisuhteen merkityksestä sosiaalisen hyvinvoinnin osana. 

Tarkoituksenamme on selvittää, millaisia kokemuksia ja ajatuksia  

ikäihmisillä on rakkaudesta ja parisuhteesta sekä tuoda esille uutta tietoa 

aiheesta. Haluamme työllämme edistää rakkauden ja parisuhteen  

merkitystä elämänlaadun kannalta positiivisena tekijänä. 

 

Olemme rajanneet kohderyhmän 65 vuotta täyttäneisiin henkilöihin. 

___________________________________________________________ 

 

Pyytäisimme teiltä vapaamuotoisia kirjoitelmia ja ajatuksia omista  

kokemuksistanne rakkauden ja parisuhteen merkityksestä teidän  

elämässänne. Tarinat voivat sijoittua elämäntilanteen mukaan joko  

nykyhetkeen tai menneeseen elämään. 

 

Voitte käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä vastauksissanne: 

 

- Mitä rakkaus ja parisuhde teille merkitsevät? 

- Millaisia ajatuksia rakkaus ja parisuhde teissä herättävät? 

- Millä tavoin rakkaus ja parisuhde näyttäytyvät ikävaiheessanne? 

- Millaisia kokemuksia teillä on ollut tähän menneisyydessä rakkaudesta 

ja parisuhteesta? 

- Millaisia kokemuksia teillä on mahdollisesti tällä hetkellä rakkaudessa 

ja parisuhteessa? Miten ikääntyminen on vaikuttanut näihin? 

- Mitkä asiat ovat olleet teidän elämässänne mieleenpainuvia tai  
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merkityksellisiä rakkaudessa ja parisuhteessa? 

- Mitkä asiat ovat olleet teidän elämässänne jollakin tavalla raskaita ja 

vaikeita rakkaudessa ja parisuhteessa? 

- Miten rakkauden ja parisuhteen kokemukset ovat vahvistaneet teitä? 

- Oletteko tunteneet olonne joskus yksinäiseksi? Jos olette, niin miten se 

on vaikuttanut teihin? 

- Onko päiväkeskustoiminta helpottanut yksinäisyyden tunnetta? Jos on, 

niin millä tavalla? Mitkä muut asiat elämässänne lievittävät tai ovat  

lievittäneet yksinäisyyttä? 

- Millaisia ajatuksia uuden parisuhteen löytäminen teidän ikävaiheessanne 

mielestänne herättää? 

- Miten koette uuden parisuhteen solmimisen ikävaiheessanne? 

- Millaiset odotukset teillä on rakkauden ja parisuhteen suhteen  

tulevaisuudessa? 

 

___________________________________________________________ 

 

Kirjoitelmanne toivottu pituus on n. 1-2 sivua. 

Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.   

 

 Kiitämme jo etukäteen kirjoitelmistanne! 

 

    Kunnioittaen,   

    Sosionomiopiskelijat 

Jenny Lång 

jenny.lang@mail.mamk.fi 

Emmi Pöntinen 

emmi.pontinen@mail.mamk.fi 

mailto:jenny.lang@mail.mamk.fi
mailto:emmi.pontinen@mail.mamk.fi
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