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1 JOHDANTO 

 

Ikääntyminen koskettaa jokaista ihmistä tavalla tai toisella ja ikääntymisen myötä 

lisääntyvä vaivaisuus ja riippuvuus toisista ovat luonnollisia ja perustavanlaatui-

sia ihmisenä olemisen piirteitä. Toisaalta nykyinen vallalla oleva ihmiskuva ko-

rostaa ihanneyksilön olevan riippumaton, vapaa ja itsenäinen toimija, joka vas-

tuullisesti ja tietoisesti valitsee mitä tarvitsee ja haluaa. ( Hoppania, H-K. & Karsio, 

O. & Näre, L. & Olakivi, A. & Sointu, L. &Vaittinen, T. & Zechner, M. 2016: 36, 20-

29 Nämä yhdistyvät, kun ikääntyvä ihminen ennen ulkopuolisen avun tarvetta it-

senäisesti valmistautuu siihen elämänvaiheeseen, jolloin arjen sujumiseen tarvi-

taan toisen ihmisen apua.   

 

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 jo joka neljäs kansalainen on yli 65-

vuotias. (Tilastokeskus 2007) Tällä hetkellä 65 –vuotta täyttänyttä väestöä on 

reilu miljoona. Heistä suurin osa, lähes miljoona henkilöä elää arkeaan itsenäi-

sesti. (STM 2017) He myös tekevät töitä ja elävät aktiivisesti. Heidän työllisyys-

asteensa on noussut koko 2000-luvun. 2010-luvun alussa eläkkeen ja työnteon 

yhdisti noin 130 000 ihmistä, konsulttina, mentoreina ja yrittäjinä. He toimivat 

omaishoitajina, vapaaehtoistyötekijöinä, harrasteryhmien vetäjinä ja lastenlas-

tensa hoitajina. (Karjamaa 2012, Jämsen ym 2017:11-12) Kaksi kolmasosaa 

heistä antaa käytännön apua vanhemmilleen ja/tai lapsilleen. Ikäihmiset liikkuvat, 

järjestelevät asumistaan ja ihmissuhteitaan uudelleen ja matkustelevat. Joka kol-

mas kotitalous on eläkeläistalous, niitä on noin 890 000. (Jämsen  ym 2017:11-

12) Heidän kontaktinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin voi olla hyvin vä-

häinen, jolloin oman elämän ehtoo ennakointi saattaa olla vähäistä.  

 

Toisaalta yli 65-vuotiaista palveluja säännöllisesti käyttäviä on noin 150 000 ja 

säännöllisiä kotiin annettavia palveluja saa noin 95 000 henkilöä säännöllisenä 

kotihoitona tai omaishoidon tukena. Muualla kuin yksityiskodissa hoitoa ja huo-

lenpitoa ympäri vuorokauden saa reilut 50 000 henkilöä tehostetussa palveluasu-

misessa, vanhainkodissa tai terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa. 

(STM 2017) Heillä tulevaisuuden ennakointimahdollisuudet ovat rajalliset.   
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Julkisten palvelujen rahoituksen siirtyminen kunnille ja kuntien roolin muuttumi-

nen palvelujen tuottajasta niiden turvaajaksi luo yksityiselle sektorille paljon yri-

tystoiminnan mahdollisuuksia. Ikäystävällinen yritys, eli yritys, joka kohdentaa 

palvelunsa ikääntyneille ja ymmärtää ja huomioi erityisesti ja ensisijaisesti heidän 

tarpeensa, menestyy toimintaympäristössä, jossa julkisten palvelujen uudelleen-

järjestämisen myötä ikääntyneiden tarvitsemat palvelut tarjotaan heille kotiin. 

Koska julkiselta puolelta saa vain minuuttisuoritteita kotiin, ikääntyneitä enem-

män huomioivat tarpeidenmukaiset palvelut ottavat tilaa heidän elämässään. 

Ikäystävällisesti orientoituneet yritykset vahvistavat ikääntyneiden toimintakykyä, 

omatoimisuutta, itsemääräämistä ja hyvinvointia ja saavat mahdollisuuden lisätä 

liikevaihtoaan ja menestystään. (Jämsen&Kukkonen 2017:10)  

 

Tässä työssä tutkitaan, millaisilla keinoilla voidaan valmistautua myöhempää elä-

mänvaihetta varten ja miten ikääntyneet varautuvat tulevaan toimintakykynsä 

muutokseen. Tavoitteena on selvittää, mitä ikääntyneet haluavat tulevaisuuden 

ennakoinnin palveluun ja millainen on tulevaisuuden ennakoinnin palvelun palve-

lumuotoiluprosessi. Tämä palvelu kehitetään tutkijan kotipalveluyritykseen palve-

lutarjonnan lisäykseksi.   

 

Aihe on hyvin ajankohtainen. Vanhustyön keskusliitto käynnisti huhtikuussa 2018 

kolmevuotisen Vanheneminen.fi Varaudu vanhuuteen- Omaehtoinen varautumi-

nen hyvään vanhuusikään 2018-2020- hankkeen, jonka päämääränä on omaeh-

toisen vanhuuteen varautumisen yleistyminen ja sen oleminen osa normaalia elä-

mänkulun suunnittelua. Muotoilemalla omassa yksityisessä, iäkkäitä asiakkaita 

palvelevassa kotipalveluyrityksessäni palvelua tulevaisuuden ennakointiin luon 

siltaa nykyisyyden ja tulevaisuuden, tämänhetkisen ja tulevan muutoksen välille. 

Toiveiden muotoileminen ja kirjaaminen OmaKantaan auttaa myös tulevaisuu-

dessa.  

 

Tässä tehtävässä keskitytään nykyhetken kautta mahdolliseen vajaakykyisyyden 

elämänvaiheen ennakointiin. Elämä sosiaalisine, elämänlaadullisine, arjen tur-

vallisuuden ja elämän mielekkyyden ulottuvuuksineen jää tämän tarkastelun ul-

kopuolelle. Tehtävä rajautuu tulevaisuuden asumiseen liittyviin asioihin sekä hoi-

dollisiin, hoivallisiin, oikeudellisiin ja taloudellisiin ennakointikeinoihin 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

 

Kun vanhuspalvelulaki tuli voimaan 2013, suomalaiseen lainsäädäntöön kirjattiin 

vahva oikeus julkiseen hoivaan ja huolenpitoon, silloin kun ihminen ei itse pysty 

huolehtimaan itsestään. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Laatusuosituksen hy-

vän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019. Sen ta-

voitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen 

koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitse-

ville iäkkäille henkilöille. Laatusuosituksen keskeisinä sisältöinä on turvata yh-

dessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä, nostaa asiakas- ja palve-

luohjaus keskiöön, tehdä laadukasta työtä, muodostaa ikäystävällinen palvelujen 

rakenne ja ottaa teknologiasta kaikki irti. (STM 2017)  

 

Näillä pyritään ohjaamaan yhteiskunnalliset toiminnot tehokkaasti niin että yhteis-

kunta pystyisi huolehtimaan vanhenevan väestön tarpeista. Se pyrkii tukemaan 

palvelujärjestelmän kykyä selviytyä raihnaisten vanhojen ihmisten hoidosta ja ih-

misarvoisen elämän turvaamisesta. (Saarenheimo, M. & Pietilä, M. & Tiihonen, 

A. & Pohjolainen, P. & Maununaho, S. & Raitakari, S. & Aarninsalo, L. 2014:41) 

Päättäjiltä odotetaan, että he nostavat vanhustenhoito sellaiselle tasolle, jolla he 

itse haluaisivat vanhuutensa viettää. (Ylikarjula 2011; 157)  

 

Julkisten palvelujen rahoituksen siirtyminen valtiolta kunnille muuttaa kuntien roo-

lia. Rooli muuttuu palvelujen tuottajasta niiden turvaajaksi ja samalla palveluilta 

vaaditaan yhä korkeampaa laatua ja samalla edellytetään kustannustietoisuutta 

ja tehokkuuden lisäämistä. (Kunnat.net) Samalla on yhä yleisempää, että talou-

dellinen vastuu hoivan kustantamisesta on siirtynyt enenevässä määrin ikäänty-

neelle itselleen ja hänen perheelleen vanhainkotien purkamisen ja tehostetun 

palveluasumisen lisäämisen takia. (Hoppania 2016:82) 

 

Tässä puristuksessa hoivatyö on sisällöllisesti köyhtynyt. Hoivatyö organisoidaan 

kokonaisuudesta irrotetuiksi osiksi, hoivasuoritteiksi. Kotihoidossa hoivaa mita-

taan minuuteilla. Lisäksi julkisen kotihoidon piiriin pääsee vain jos vaivoja on pal-

jon ja silloinkin annettava apu on määritelty erittäin tarkasti. Ikääntyneet kokevat 

hoivavajetta, kun he tarvitseva parempaa hoivaa enemmän ja aikaisemmin kuin 

saavat sitä. (Hoppania ym 2016: 109, 58-60). Myös läheisten antava hoiva on 
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edelleen laajin ja keskeisin ikääntyneiden hoivan muoto. (Hoppania ym. 

2016;134)  

 

Viime aikoina on tuotu myös esiin ajatuksia siitä, että lakiin palautettaisiin aikuis-

ten lasten vastuu huolehtia vanhemmistaan näiden vanhetessa. Velvoitehan 

poistettiin kansanterveyslain voimaantullessa vuonna 1970. Paineita aikuisten 

lasten velvollisuuksien palauttamiseen luovat väestön ikääntyminen ja huono ta-

loustilanne.  (Hoppania ym 2016: 68-70)  

 

Ikäihmisen tulevaisuuden asumisen tutkimuksen mukaan ikääntyneiden palvelu-

jen järjestämisessä olisi tärkeää, että olisi yksi taho, jolla olisi kokonaisvastuu eri-

laisten palvelujen tarjoamisesta. Ihannetilanteessa ikääntyneen tarvitsisi muistaa 

vain yksi puhelinnumero. Erilaisia palvelukonsepteja kehitettäessä tämä on hyvä 

pitää mielessä. (Hämäläinen ym2013:9)  

 

 

2.1 Ennakoiva ikääntyminen ja tulevaisuuden suunnittelu 

  

Itsemääräämisen keinoja on ajankohtaista miettiä ikääntymisen mukanaan tuo-

mien haasteiden vuoksi. Pitkälän mukaan ihmisen elämänkulun pidentyminen 

vaikuttaa kauaskantoisesti niin yhteiskunnallisesti kuin yksittäisenkin ihmisen elä-

mässä. Vaikka kuolleisuus on yhä sata prosenttia, elinajanodote ja lääketieteen 

keinot elämän pidentämiseen ja ylläpitämiseen ovat kasvaneet ja ihmiset kuole-

vat yhä vanhempina. Tämän vuoksi myös todennäköisyys elämän ylläpitämiseen 

keinotekoisesti elämän loppuvaiheessa kasvaa. On myös todennäköistä, että 

elämän viimeisten vuosien aikana itsemääräämiskyky heikkenee. (Pitkälä 2004: 

217) Näiden todennäköisyyksien vaikutuksiin voidaan ennakoinnilla vaikuttaa. 

Ennakoinnilla tarkoitetaan aktiivista oman tulevaisuuden tekemistä, jossa jokai-

nen tekee oman osuutensa. Ympärillä tapahtuvia muutoksia havainnoimalla ja 

tulkitsemalla yhdessä toisten kanssa suunnataan huomio tulevaisuuteen. Enna-

kointi on avointa, osallistavaa ja toimintasuuntautunutta. (LuotsiLappi)  

 

Ikääntymisen mukanaan tuomaa vaivaisuutta ja toimintakyvyn muutosta voi en-

nakoida. Mäki-Petäjä –Leinonen kuvaa ennakoivan ikääntymisen jakautumista 
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kolmeen elementtiin. Ensimmäisessä elementissä ihminen saa kimmokkeen tu-

levaisuutensa suunnittelemiseen sen tiedostamisesta, että tulevaisuus voi tuoda 

tullessaan toimintakyvyn heikkenemistä. Suunnitelmat voivat konkretisoitua to-

teutukseen henkilön ollessa vielä toimintakykyinen tai sitten kun toimintakyky on 

mennyt. Ne voivat liittyä niin taloudelliseen asemaan ja omaisuuden hoitamiseen 

kuin tulevaisuudessa haluttavaan hoitoon ja hoivaankin. Toisessa elementissä 

lakimies tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen mahdollistaa auttamalla ja neu-

vomalla suunnitelmien tekemisen ja tahdon ilmaisemisen. Kolmantena element-

tinä on tahdon toteutumisen täytäntöön panijan tärkeä rooli. Täytäntöön panijana 

voi toimia suunnittelijan läheinen, lakimies tai sosiaali- ja terveydenhuollon am-

mattilainen. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2013:74-75) 

 
Ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden pohtimista ja ennakointia helposti 

lykätään. Vaikka se olisi hyödyllistä tehdä tässä ja nyt, asian miettiminen on mo-

nella alkutekijöissään. (Hämäläinen, Kojo, Lanne,&Reisbacka. 2013:39) Enna-

koinnin näkökulmasta eri elämänalueet aktivoituvat eri aikoina toimintakyvyn ja 

aktiivisuuden muuttuessa eikä ennakointi tunnu välttämättä ajankohtaiselta mis-

sään vaiheessa. Myös Mäki-Petäjän mukaan ikääntymisen ennakointi ei ole Suo-

messa vielä kovinkaan yleistä. Ennakoinnin mahdollisuuksista ei tiedetä riittä-

västi, siitä on vähän kirjallisuutta, ja suunnitelmat jäävät usein suunnitelmien as-

teelle ja muun kiireen jalkoihin.  Koska ikääntymisen suunnitteluun kuuluu ajatus 

itsestä raihnaisena ja toimintakyvyttömänä, ei sellaista tulevaisuutta haluta pohtia 

eikä suunnitella. Ennakointialttiuteen vaikuttaa myös henkilön koulutustaso ja va-

rallisuus. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2013:75)  

 
Tutkimusten mukaan lääkäreiden ja hoitajien on vaikea ottaa esimerkiksi hoito-

tahtoa puheeksi tai potilaat/asiakkaat eivät halua puhua asiasta, kuitenkin enna-

kointi antaa yhteisen kielen ja helpottaa lääkärin työtä hoitolinjausten tekemi-

sessä. Tämä vahvistaa osallisuutta, parantaa elämänlaatua, helpottaa omaisten 

taakkaa ja mahdollistaa ihmisen oman tahdon ja elämänarvojen kunnioittamisen 

hoidon piiriin tultaessa (Laakkonen 2014) 
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2.2 Ihmisiä ennakoinnin taustalla  

 

Tulevaisuuttaan ennakoivia ihmisiä voidaan luokitella eri näkökulmista kuten toi-

mintakyvyn tai iän perusteella. Mäki-Petäjä-Leinonen (2013) viittaa Tuula Lauk-

kasen väitöskirjassa käytetyn asunnonomistajien tyypittelyyn, koska se on rin-

nastettavissa ikääntymisen suunnittelijoihin yleensä. Erityyppiset ihmiset näkevät 

tulevaisuutensa ja tarpeensa suunnitella sitä eri tavoin.  

 

Tyytyväisillä paikoilleen asettuneilla on vahva usko oman terveytensä ja/tai suo-

rituskykynsä säilymiseen. He ajattelevat kokevansa äkkikuoleman ja selviyty-

vänsä siihen asti omin voimin eivätkä he miellä mahdollisten elämän muutosten 

koskevan heitä itseään. He eivät pohdi tulevaisuuttaan.  

Tyytymättömät muutosvastaiset kaihtavat riskinottoa ja vähättelevät muuttuvia 

tarpeita. He pidättäytyvät muutoksista etenkin, jos se uhkaa heidän elämänta-

paansa. Suunnittelua haittaavia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudelliset tekijät, pe-

lot ja kiintymys nykytilaan.  Tulevaisuuden suunnittelijoille omaehtoisuus on kes-

keistä, hän tunnistaa riskejä ja punnitsee vaihtoehtoja, sitoutuu prosessiin ja ete-

nee suunnitelman mukaan. Hän ei halua enää suuria muutoksia ja kuitenkin hy-

väksyy ikääntymiseen liittyvät muutokset ja oman tai puolison sairauden ja sen 

ennusteen.   

Tulevaisuuden järjestäjät tekevät päätöksiä omaehtoisesti ja kokevat hallitse-

vansa elämäänsä. He tunnistavat ja varautuvat riskeihin ja arvioivat tekemiään 

ratkaisuja ja ovat niihin tyytyväisiä. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2013:76-78) 

 

Talonpoika on perinteinen työorientoitunut talonpoikaiskulttuurin edustaja ja hän 

on raskaalla työllä hankkinut toimeentulonsa ja on hyväkuntoinen itsenäinen toi-

mija.  

Perheenemännällä on perinteinen ahkeran perheenemännän identiteetti, ja hän 

on toisista huolehtiva, perhekeskeinen ja ahkera työmyyrä ja pitää yllä perinteitä. 

Yksinjäämisen jälkeen hänestä voi tulla syrjään vetäytyjä.  

Itsellisellä eläjällä on omaan apuun perustuva, voimakastahtoisen toimijan iden-

titeetti ja he ovat valmiita uusiin haasteisiin ja toteuttavat aikomuksensa säilyttäen 

samalla yksityisyrittäjämäisen itsellisyyden.  
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Uudistujalla on tulevaisuudelle avoin, uuden oppijan identiteetti ja hän on liikkunut 

paljon, työskennellyt monenlaisissa ammateissa, asunut monilla paikkakunnilla 

ja ollut innostunut uusista haasteista.   

Yhteisöaktiivilla on yhteiskunnallisesti aktiivisen innostajan identiteetti ja hän on 

sosiaalinen ”puuhamies” monenlaisissa yhteisissä toiminnoissa. 

Sekä uudistujilla että yhteisöaktiiveilla on vahva oma elämänhallinta ja avarakat-

seisuus ja heillä on halu kokeilla ja oppia uutta.  

Nämä viisi edellä mainittua ovat koko ikänsä samalla elämäntavalla eläneitä 

”perustyyppejä”. 

 

Ryhmätoimijalla on sosiaalisen vertaisryhmän jäsenen identiteetti ja he jatkavat 

”harrastusporukka”tyyppistä toimintaa jossain muodossa ikääntyneenäkin.  

Vanhaisännällä on sukupolvisidonnainen identiteetti ja hän on toimeliaisuudesta 

luopunut kotipiirissä viihtyvä mies, joka tarvitsee apua jokapäiväisissä toimis-

saan. Hän on ikääntynyt entinen talonpoika ja voi olla myös leskeytymisen vuoksi 

toimeliaisuudesta luopunut.  

Kaksi edellistä tyyppiä on syntynyt fyysisen kunnon heikentymisen seurauksena.  

Syrjään vetäytyjällä on eristäytyjän identiteetti, jolle on tyypillistä talonpoika- tai 

perheenemäntäpuolisosta leskeytymisen seurauksena syntynyt eristäytyminen. 

Uusi eristäytyvä elämäntapa edistää heillä fyysisen kunnon heikentymistä. Hän 

ei suunnittele tulevaisuuttaan, koska hän vetäytyy kaiken avunkin ulkopuolelle. 

Nämä kolme viimeksi mainittua ovat perustyypeistä myöhäisemmällä iällä synty-

neitä ”johdannaistyyppejä”. (Yli-Luotila 2012: 66-68) 

 

Toinen ryhmittelytapa perustuu iän lisäksi toimintakyvyn, elämänrytmin ja aktiivi-

suuden yhdistelmään. Tässä alun perin amerikkalaisessa luokittelussa ikääntynyt 

kuuluu joko go go-ryhmään, jolloin hän on aktiivinen, hyvin itsenäinen, yleensä 

yli 65-vuotias ja hyvin liikkuvainen. Slow go-ryhmäläinen hidastaa jo tahtia ja vä-

hentää aktiviteetteja, mutta on kuitenkin tuettuna itsenäinen ja toimintakykyinen 

ja yleensä yli 75-vuotias. No go-ryhmään kuuluvan toimintakyky on rajoittunut, 

hänellä on selvä, jopa ympärivuorokautinen avuntarve ja ikää yleensä yli 85 

vuotta. Tällä tavalla jaotellut ikääntyneet ja heidän tarpeensa ovat hyvin erilaisia. 

(Mäkinen, S. 2010:13, Saarenheimo ym 2014:54) Ikääntyneet eivät ole ho-

mogeeninen joukko.  
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Elämänkulkua ja ikääntymistä voi luokitella myös ikäkausien perusteella. Ensim-

mäinen ikä on syntymästä aikuisuuteen ja toinen ikä aikuisuudesta eläkkeelle 

siirtymiseen. Kolmas ikä on seniori-ikä, vuosikymmenten mittainen aika eläk-

keelle siirtymisen jälkeen. Kolmannessa iässä ihminen on toimintakykyinen, ak-

tiivinen ja vapaa työelämän paineista. Hänen sosiaaliset roolinsa ovat väljät ja 

hänellä on mahdollisuus toteuttaa itseään. Neljännessä iässä alkaa toimintaky-

vyn heiketessä ulkopuolisen avun ja yhteiskunnan palvelujen tarve. Siirtymä on 

liukuva. Viides ikä on vanhuusikä, johon liittyy riippuvuus muiden antamasta 

avusta viimeisinä elinvuosina tai kuukausina. Iäkkäiden määrä tässä ikäluokassa 

kasvaa kaikkein voimakkaimmin. (Jämsen 2017, 16-17, Saarenheimo ym 

2014:55, 59, STM 2017,11)  

 

2.3 Tulevaisuuden ennakoinnin keinot  

 

Ikääntyneen myöhemmän elämän eli tulevaisuuden ennakointiin on monia kei-

noja.   Niillä pyritään vaikuttamaan oman elämän arjen sujumiseen oman näköi-

sellä ja itselle sopivalla ja mieluisalla tavalla. Keskustelu aiheesta ja tietoisuuden 

syveneminen vanhenemisen tärkeydestä aktivoi valmentautumista. Vanhuuteen 

voi henkilökohtaisesti valmentautua vapautumalla aiemmista painolasteista ja ul-

koisista vaatimuksista sekä varustautumalla tiedollisesti, taidollisesti ja terveydel-

lisesti ja varmistamalla oma turvallisuus. Tärkeää on myös vaikuttaa ympäröi-

vään yhteiskuntaan. (Kauhanen-Simanainen, 2009:23)  

 

Kokonaiskatsaus omaan elämään tulevaisuudessa kannattaa tehdä silloin kun 

kaikki on hyvin riippumatta tämänhetkisestä iästä tai siitä kuinka kaukana mah-

dollisesti on aika, jolloin ennakoidut elämänalueet ja niihin liittyvät valmistelut ak-

tivoituvat. Ikääntymisen eri vaiheissa painottuvat peräkkäin ja rinnakkain eri elä-

mänalueet, ensin asuminen ja taloudelliset järjestelyt, sitten hoivalliset ja lopulta 

hoidolliset järjestelyt. Oheisen kuvion (kuvio 1) mukaan tässä opinnäytetyössä 

rakennettu ennakoivan ikääntymisen kokonaisuus muodostuu asumisen järjeste-

lystä ja hoidollisista ja hoivallisista sekä taloudellisista ja oikeudellisista keinoista.  
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Kuvio 1. Ennakoivan ikääntymisen kokonaisuus 

 

 

2.3.1 Ennakoivat asumisen järjestelyt    

 

Taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan asumiseen liittyvä ennakointi 

on hyvä tehdä ajoissa, jotta muutokset ehditään toteuttaa riittävän varhain ja il-

man pakkoa tai paniikkia. Asunnon ja asuinympäristön tuttuus tuo ikääntyneelle 

turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Tästä huolimatta miettiminen on 

useimmiten tekemättä. (Hämäläinen & Kojo & Lanne & Reisbacka 2013:39) Mah-

dollisuus päättää omasta asumisesta riippuu omasta toimintakyvystä ja varalli-

suudesta. Kotona asumiseen liittyy itsenäinen päätösvalta omaan ympäristöön, 

syömiseen, juomiseen, kylpemiseen ja saunomiseen sekä tuttuihin ihmisiin. 

(Kauhanen-Simanainen 2009:96-97) Mäki-Petäjä-Leinosen lainaaman Laukka-

sen tutkimuksen mukaan esteenä ennakoivalle asumisen järjestämiselle ovat:  

 

- Tunteet, arvot ja arvostukset. Muutokset voivat pelottaa ja kiintymys kotiin 

vaikuttaa järkisyiden alla. Omistaminen on myös arvo sinänsä.  

- Parisuhde, puoliso ja perillisten mielipide. Puolisoa hoidetaan olosuh-

teissa, jotka romahduttavat hoitajankin toimintakyvyn. Perilliset voivat pe-

lätä perinnön vähenemistä ja estää muutokset.   

Asumisen 
järjestelyt

Hoidolliset ja 
hoivalliset 

keinot

Ennakoiva 
ikääntynyt

Taloudelliset 
ja 

oikeudelliset 
keinot
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- Taloudelliset rajoitteet. Tiukka talous ja asunnon vähäinen arvo rajoittavat 

mahdollisuuksia asuntomarkkinoilla.  

- Institutionaaliset rajoitteet. Oikeustoimien vaativuus ja vastuullisuus hidas-

tavat ennakointia.  

- Tiedon puute ja epätäydellinen informaatio. Ei hankita tietoa, miten erilai-

siin uhkiin olisi mahdollista varautua.  

- Itsenäisyys ja muutosvastaisuus voi aiheuttaa perusteetonta uskoa oman 

toimintakyvyn säilymiseen ja terveydentilan muutoksiin sopeutumiseen. 

(Mäki-Petäjä-Leinonen 2013:78-79)  

 

Ikääntyneet haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, mikä on myös yhteis-

kunnan tavoite. Ikääntyneet odottavat asumiselta vaivattomuutta, palvelujen lä-

heisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Palvelutarjonta houkuttaa ikääntyneitä kaupunkien 

keskustoihin ja kauppakeskusten läheisyyteen. Tulevaisuuden ikääntyneet ovat 

tottuneita käyttämään ja ostamaan erilaisia palveluja. (Hämäläinen ym. 2018:41) 

 

Yhteisöllisyyden kaipuussa yhä useammat kolmannen ja neljännenkin iän iäkkäät 

valitsevat asumispaikakseen yksityisten tahojen järjestämät seniori- ja palveluta-

lot, ryhmäkodit, perhehoidon tai muut vastaavat ja palvelumarkkinat ovat näitä 

asumispalveluja tuottavien toimijoiden hallittavissa. Julkinen taho tuottaa asumis-

paikkoja laitoksina vain kaikkein toimintakyvyttömimpiä ja vanhimpia ihmisiä var-

ten. (Mäkinen 2013:13) 

 

Resurssien niukentuessa julkinen järjestelmä ohjaa resurssejaan voimakkaasti 

palvelemaan lähes yksinomaan kaikkein vanhimpia ja toimintakyvyttömimpiä ih-

misiä, no go-ryhmää. Kun ikääntyneen toimintakyky laskee ja vaivaisuus ja hoi-

van tarve muuttuvat, asumisen järjestänyt taho vaihtuu usein julkiseksi ja ikään-

tyneen mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja hoitomuotonsa heikkenee oleelli-

sesti. (Mäkinen 2010:13, Hoppania 2016: 92) Kahden viimeisen elinvuoden ai-

kana ikääntynyttä siirrellään useasti sosiaali- ja terveyspalveluissa osastojen ja 

eri palveluita tarjoavien yksiköiden ja kodin välillä hänelle vieraissa ympäris-

töissä.  (Mäkinen, S.2010.13, Hoppania y, 2016: 92, Aaltonen, M. & Forma, L.& 

Rissanen, P. & Raitanen, J. & Jylhä, M. 2010) 
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2.3.2 Hoidon ja hoivan ennakointikeinot   

 

Luottolääkäri auttaa vaalimaan Salosen (2006) mukaan elämänlaatua ikäänty-

neenä vaikeidenkin sairauksien kanssa. Lääketieteellisen asiantuntijan ja yksi-

tyislääkärin hankinnan keskeisin syy on hoidon jatkuvuuden varmistaminen. Se 

mahdollistaa parhaimmillaan jopa etäkonsultaatiot kaukana kotoa. Korkeam-

mista kustannuksista huolimatta luottolääkäri tulee halvemmaksi, koska koko sai-

raushistoriaa ei tarvitse selittää uudelleen alusta alkaen aina uudelle ihmiselle. 

Hinnan lisäksi valintakriteerejä ovat sijainti, saatavuus, erityisosaaminen, henki-

lökemiat ja asiakkaan subjektiiviset tarpeet. Tavoite hoitosuhteen pituudesta 

määrittelee lääkärivalintaa. Itseä nuoremman lääkärin valinta on perusteltua, sillä 

nuorempi lääkäri on todennäköisesti vielä työelämässä, kun itse ikääntyneenä 

tarvitsee hoitoa ja apua.  Pitkäaikaisen lääkärisuhteen perusta on luottamus ja se 

syntyy toimivan kommunikaation ja henkilökemioiden kautta. (Salonen 2006: 40-

41,55-59)  

  

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa ”Palvelut asiakaslähtöisiksi” on 

yhtenä osahankkeena ”ODA-omat digiajan hyvinvointipalvelut” ja eri puolilla 

maata on pilotoinneissa ja kokeiluissa digitaalisia palveluja. Omahoito on aktii-

vista osallistumista omasta terveydestä ja sairauksien hoidosta huolehtimiseen 

terveydenhuollon ammattilaisten tuella. Siihen kuuluu ravintoon, liikuntaan ja elä-

mäntapoihin liittyviä valintoja, päätöksiä ja tekoja, sairauksien lääkehoitoa ja 

omatoimista terveydentilan seurantaa. Aktiivisella omahoidolla voidaan ehkäistä 

pitkäaikaissairauksien ja niiden liitännäissairauksien syntyminen ja ylläpitää jo 

syntyneen sairauden hyvää hoitotasapainoa. (STM ODA 2017, www.es-

poo.fi/omahoito) 

 

ICE (In Case of Emergency) eli puhelinnumero hätätilanteita varten on tärkeä, 

sillä laki potilaan asemasta ja oikeuksista säätelee tiedonsaantia. Hätätilanteessa 

voi käydä niin, ettei täysi-ikäinen potilas pysty päättämään hoidostaan. Silloin po-

tilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän 

hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten 

vastaisi potilaan tahtoa. Tällöin potilaan edustajalla on oikeus saada kuulemista 

varten tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. (PotilasL 6 § 2, 9§) ICEn tal-
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lentaminen omaan matkapuhelimeen on helppoa. ICEn avulla pelastusviran-

omaiset löytävät nopeasti henkilön, johon toivotaan otettavan yhteyttä.  ICE-nu-

meroita voi tallentaa useampia ensisijaisuusjärjestyksessä.  ICE-henkilöiksi vali-

taan sellaisia ihmisiä, jotka osaavat kertoa ikääntyneen sairauksista, lääkityksistä 

tai hoitotoiveista. Älypuhelimiin saa ilmaisia sovelluksia, joiden avulla ICE-kon-

takti löytyy myös salasanoilla suojatuista puhelimista. (SPR) Vaihtoehtona tai li-

säyksenä ICEn voi tallentaa myös ICE-kortille, joka säilytetään paperisena 

omassa lompakossa. (Dima-media)  

 

Hoitotahdossa ihminen kuvaa tahtonsa tulevasta hoidosta sen varalle, ettei 

pysty sitä vamman, puhekyvyttömyyden, vanhuudenheikkouden vuoksi tai 

muista syistä ilmaisemaan. Hoitotahto helpottaa lääkäreiden työtä ja vähentää 

omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa. (Duodecim Hoitotahto) 

 

Laakkosen (2014) viittaamien tutkimusten mukaan hoitotahto on Suomessa alle 

5% akuuttisairaalaan tulevista potilaista ja lääkäreistä 13 %lla ja hoitajista 20% 

kirjallisena/suullisena. (Laakkonen 2014) Hoitotahto kannattaa tehdä silloin kun 

on terve. (Jensen 2013; 109)  

 

Laakkosen mukaan hoitotahdon laatimisen hyötyjä ovat ensiksikin se, että auttaa 

potilasta tekemään hoitopäätöksiä inkompetenssin varalta ja toiseksi auttaa val-

mistautumaan kuolemaan. Hoitotahdon tekemällä potilas osallistuu hoitojen 

suunnitteluun ja tämä vapauttaa läheisiä päätöksenteosta potilaan puolesta. Hoi-

totahdon tekeminen myös lähentää ja vahvistaa läheissuhteita. Hoitotahdon te-

kemisen hidastajana toimii se, että terveydentilan heikentyminen ja kuolemaan 

liittyvät asiat koetaan pelottavina ja ahdistavina. Tätä keskustelu lääkärin kanssa 

helpottaa. Lääkärin näkökulmasta katsottuna hoitotahto parantaa potilaan auto-

nomiaa ja toimii keskustelunavauksena. Se myös auttaa pohtimaan potilaan ar-

voja ja helpottaa hoitopäätöksen tekoa tilanteissa, joihin liittyy kärsimystä ja mah-

dollisuus vähentää sitä. Haasteina voi olla sen tekeminen väärästä syystä, esi-

merkiksi depression aikana sekä riittämätön keskustelu tai niukka tieto sen poh-

jana. Toiveet hoidosta voivat muuttua elämäntilanteen myötä. Lainsäädännön 

kannalta hoitotahdon hyötynä on potilaan itsemääräämisoikeuden parantaminen 

ja se edesauttaa ihmisarvon kunnioittamista. Yhteiskunnalle se voi olla mahdolli-

suus säästää rahaa. (Laakkonen 2014)  



17 

  

Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisesti ja siinä tulee olla tekijän omakätinen alle-

kirjoitus, päiväys ja todistajat. (Hilden 2006, 29) Hildenin mukaan sitä kannattaa 

aika ajoin päivittää tai tarkentaa, vaikkei erityistä määräaikaa ole. (Hilden 2006, 

33) Hoitotahto kannattaa tallentaa sairauskertomuksen liitteeksi tai Omakantaan.  

 

Hoitotahdon sisällön saa vapaasti valita. Hoitotahto voi olla lyhyt ja yksinkertainen 

”ei saa elvyttää”, jos ihminen uskaltaa olla vakuuttunut siitä, että järki ja ymmärrys 

säilyvät kirkkaana elämän loppuun asti. Hoitotahtoon voidaan sisällyttää elvytys-

kielto ja kielto kärsimystä pitkittävän hoidon antamiseen sekä hoivaan liittyviä toi-

veita, elinluovutustahto ja osallistuminen tutkimuksiin. (Laakkonen 2014) Hilden 

lisää edellisiin kannanotot pitkälle edenneen sairauden kivunhoitoon ja elämää 

pitkittäviin hoitoihin kuten nestetiputukseen, ruokintaan nenämahaletkun kautta, 

antibioottihoitoon loppuvaiheen keuhkokuumeessa, hapen antamiseen ja liman 

imemiseen. (Hilden 2006, 30) Erityistoiveita voi ilmaista, mutta vain sellaisia hoi-

toja voi vaatia, jotka kuuluvat sairauden yleisesti hyväksyttyyn hoitoon. Hoitotah-

don sisällöstä on hyvä keskustella hoitavan henkilökunnan kanssa, jotta sairau-

teen liittyvät ennakoitavissa olevat tilanteet osataan huomioida. Aktiivisesta ja 

keinotekoisesti elämää pidentävistä hoidosta kieltäytyminen sitoo lääkäriä ja 

muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sekä ohjaa omaisia, ellei ole perustel-

tua syytä epäillä, että potilaan tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttu-

nut. (Duodecim Hoitotahto)  

 

Hoitotahto tulee voimaan silloin, kun henkilö ei itse pysty osallistumaan päätök-

sentekoon ja ilmaisemaan toiveitaan tai kun hänen kuvaamansa tilanne toteutuu 

ja on todennäköistä, ettei hän toivu, ennuste on huono ja/tai lyhyt. (Laakkonen 

2014) Hoitotahto on tarkoitettu hoito-ohjeeksi kroonisissa sairauksissa, joissa pa-

ranemisen toivo on mennyt eikä sitä sovelleta, jos joutuu tajuttomana sairaalaan 

äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi, josta toipuminen on mahdollista.  (Duo-

decim Hoitotahto) 

 

Hoitotahdon tekemisen syiksi kyselytutkimukseen vastanneet sanoivat arvosta-

vansa elämän laatua ja haluavansa itse osallistua hoitopäätöksiin. He myös toi-

voivat hoitotahdon helpottavan omaisten asemaa ja pelkäsivät kärsimystä. Teke-

mättömyyden suurimmiksi syiksi he sanoivat sen, ettei heillä ollut riittävästi tietoa 
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laatia hoitotahtoa yksin tai että oli liian monta vaihtoehtoa, joihin ottaa kantaa. 

Myös haluttomuus ajatella asioita seikkaperäisesti eteenpäin oli vahva ja myös 

se, ettei asiat ole ihmisten päätettävissä, nousi esiin. ( Laakkonen 2014) Tämä 

selittänee pitkälti alussa mainittujen hoitotahtojen vähäisen määrän. 
 

Elämänlaatutestamentti ja hoivatahto ovat vapaamuotoisia kirjallisia ilmaisuja 

itselle tärkeistä arkielämän asioista ja ihmisistä. Elämänlaatutestamentissa kuva-

taan elämänkulkua, mieltymyksiä, perhesuhteita, harrastuksia, kasvu- ja elinolo-

suhteita, liikuntatottumuksia, terveydentilan pääpiirteitä ja totuttuja aamu- ja ilta-

rutiineja. Virikkeeksi tätä varten on monia lomakepohjia saatavilla (Vahvike). Hoi-

vatahto sisältää tiivistetyssä muodossa kaikki oleelliset ja tärkeät asiat elämän-

laatutestamentista, sillä tiiviys ja nopea luettavuus ovat tärkeitä kiireen leimaa-

massa hoivaympäristössä. (Kuopanportti 2018) Nämä on hyvä tehdä riittävän 

ajoissa eli terveenä ollessa. Niitä voi täydentää ja niitä kannattaa ajoittain päivit-

tää.  

 

Elämänlaatutestamentissa ja hoivatahdossa ilmaistut asiat ja toiveet tulevat huo-

mioitaviksi tilanteissa, joissa henkilö itse ei enää pysty niitä ilmaisemaan. Tällai-

sia tilanteita voi tulla esimerkiksi muutettaessa uuteen asuinpaikkaan tai ympäri-

vuorokautisessa hoidossa muistisairauden edettyä pidemmälle. Jos henkilö ei 

enää pysty itse kirjaamaan asioita lomakkeelle, voi omainen tai muu hänet hyvin 

tunteva henkilö haastatella häntä tai muuten avustaa lomakkeen täyttämisessä. 

(Muistiliitto, elämänlaatutestamentti) 

 

ACP (advanced care planning) eli ennakoiva hoitosuunnitelma tehdään lääkä-

rin toimesta yhdessä potilaan ja tarvittaessa läheisen kanssa potilaalle, jolla on 

pitkälle edennyt ja kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus. Ennen pu-

heeksi ottamista lääkärin tulee tunnistaa, onko potilas hyväksymässä lähestyvän 

kuolemansa ja huomioida potilaan kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kokemuk-

set ja pelot sekä kontrollin tarve. Useimmat ikääntyneet pitävät ennakoivaa hoi-

tosuunnitelmaa merkityksellisenä hoitonsa kannalta.   (Piers, RD. & van 

Eechoud, IJ & Van Camp, S & Grypdonck, M. & Deveugele, M. &Verbeke, NC. & 

Van Den Noortgate, NJ. 2013) Ennakoivan hoitosuunnitelman tekeminen riittä-

vän ajoissa on erityisen tärkeää sairauksissa, joiden loppuvaiheisiin liittyy kyvyt-
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tömyys ilmaista omaa tahtoa tai mielipidettä äkillisen pahenemisvaiheen tai sai-

rauden etenemisen vuoksi. Hoitosuunnitelmaan kuuluu keskustelut ja kirjaukset 

sairauden vaiheesta, hoitomenetelmistä ja niiden tavoitteista, hoitolinjauksesta, 

hoidon rajauksista, hoidosta vastaavasta tahosta sekä potilaan toiveista ja pe-

loista sairauden edetessä ja kuoleman lähestyessä. (Duodecim Hoitosuunni-

telma)  

 

ACP-hoitosuunnitelmalla on myönteinen vaikutus elämänlaatuun kuolevilla poti-

lailla ja se lisää potilaan tahdon toteutumista elämän loppuvaiheessa. (Piers ym 

2013. Duodecim) Toisaalta jollei lähestyvää kuolemaa hyväksytä tai jos elämän 

loppuvaiheita ei pystytä kuvittelemaan, riskinä on näennäisosallistuminen eivätkä 

elämän loppuvaiheeseen liittyvät päätökset välttämättä heijasta potilaan todelli-

sia toiveita. (Piers ym 2013) ACPn olemassaolo vähentää elämää ylläpitäviä hoi-

toja ja lisää palliatiivista ja saattohoitoa sekä vähentää sairaalahoitoa (hospitali-

saatiota) elämän loppuvaiheessa. (Duodecim Palliatiivinen ja saattohoito) 

   

Sulkavan mukaan sijaispäättäjän määrääminen on hyödyllistä, koska sen avulla 

voidaan varautua kaikkiin tilanteisiin. Sijaispäättäjän nimeäminen on helpompaa 

kuin yksityiskohtaisen hoitotahdon määritteleminen. Se kannattaa tehdä kirjalli-

sena ja sillä on tietyt ehdot. Sijaispäättäjien pitää antaa suostumuksensa. Mää-

räyksen täytyy olla päivätty ja allekirjoitettu ja todistajien vahvistama. Se voi olla 

joko itsenäinen asiakirja tai sen voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen yhteydessä 

ja olla sen osa. Näiden lisänä voi olla myös yksityiskohtainen hoitotahto. Sijais-

päättäjä säilyttää allekirjoitetut kappaleet ja sijaispäättäjämääräys voidaan laittaa 

osaksi sähköistä sairauskertomusjärjestelmää. Näin päättämiseen tarvittavat tie-

dot ovat olemassa kun niitä tarvitaan. (Sulkava)  

 

Niin hoitotahdon, edunvalvontavaltuutuksen kuin testamentinkin voi peruuttaa 

hävittämällä. Muutokset tehdään täydentämällä vanhaa tai tekemällä uusi. Ne 

säilytetään niin, että ne ovat tarpeen mukaan löydettävissä.  
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2.3.3 Taloudelliset ja oikeudelliset ennakointikeinot    

 

Edunvalvontavaltuutusta koskeva laki tuli voimaan 1.11.2007 ja se antaa ke-

nelle tahansa mahdollisuuden varautua etukäteen mahdolliseen toimintakyvyn 

heikkenemiseen.  Edunvalvontavaltuutuksella ihminen ohjeistaa taloudellisten 

ja/tai hoidollisten asioiden hoidon toivomallaan tavalla. Valtakirja on määrämuo-

toinen ja siinä ilmenee päiväysten, valtuuttajan ja valtuutetun lisäksi mitä asioita 

valtuutus koskee sekä miten niitä hoidetaan ja voimaantulo ja todistajat. (Laki 

edunvalvontavaltuutuksesta 2007)  

 

Koska muotomääräykset ovat hyvin tarkat ja niiden täyttymättömyys johtaa edun-

valvontavaltuutuksen hylkäämiseen ja vahvistamattomuuteen, valtuutuksen te-

kemisessä kannattaa käyttää asiantuntija-apua. Yleinen syy edunvalvontavaltuu-

tuksen hylkäämiseen on edunvalvontavaltuutuksen todistajien esteellisyys. 

(Edunvalvontavaltuutus ry) 

 

Valtuutus ei heikennä tai poista oikeustoimikelpoisuutta ja se tulee voimaan vasta 

maistraatin vahvistuksen jälkeen, kun sen käyttö tulee ajankohtaiseksi. Vahvis-

tuksen hakemiseksi maistraatista tarvitaan edunvalvontavaltakirjan lisäksi lääkä-

rintodistus potilaan toimintakyvyn heikkenemisestä. Vahvistamisen jälkeen val-

tuutettu voi toimia valtuuttajan puolesta esittämällä vahvistamispäätöksen ja pyy-

dettäessä hänen on myös näytettävä alkuperäinen edunvalvontavaltakirja niille 

tahoille, joiden kanssa hän asioi.  

 

Valtuutettu on velvoitettu toimimaan valtuuttajan toivomalla tavalla ja maistraatti 

valvoo valtuutetun toimintaa. Maistraatti voi pyytää tarvittaessa valtuutetulta sel-

vitystä valtuuttajan asioiden hoitamisesta. Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa 

toimissa, joiden vastapuolena on valtuutettu itse tai hänelle läheinen henkilö tai 

jos valtuuttajan etu on ristiriidassa tai voi tulla ristiriitaan valtuutetun edun kanssa. 

Jos valtuutettu tulee sairauden tai pitkän poissaolon vuoksi estyneeksi hoitamaan 

tehtäväänsä, edunvalvontavaltakirjassa nimetty varavaltuutettu voi hakea maist-

raatilta valtuutuksen vahvistamista omalta osaltaan. (Maistraatti).  
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Alkuperäistä edunvalvontavaltakirjaa on syytä säilyttää huolellisesti ja valtuutetun 

on syytä noudattaa valtuuttajan asioiden hoidossa erityistä huolellisuutta, sillä hä-

nen on valtuuttajan kuoleman jälkeen selvitettävä perillisille päätöstilillä miten hän 

on valtuuttajan asioita hoitanut. (Edunvalvontavaltuutus ry) 

 

Perintöverosuunnittelu on laillista ja viisasta toimintaa, jolla ikääntynyt vaikut-

taa merkittävästi jälkeläistensä perintöverojen määrään jakamalla omaisuutensa 

elinaikanaan. Verotuksellisesti edullista on lahjoittaa omaisuus, joka on tarkoitus 

säilyttää loppuun asti pidättämällä siihen hallintaoikeus. Kun tietää miten haluaa 

toimia, perheoikeudellisiin asioihin perehtyneen lakimiehen kanssa voi laittaa 

asiat kuntoon. Kontturi kertoo kansantajuisessa kirjassaan Saisiko olla yksi tes-

tamentti? lukuisia muitakin keinoja taloudellisten ja oikeudellisten asioiden järjes-

tämiseen (Kontturi 2011:53, 56) 

 

Testamentti on määrämuotoinen oikeustoimi, jonka perusteet vuodelta 1734 yhä 

pitkälti määrittävät testamentin muotoseikat. (www.veroapu) Testamentin pitää 

olla kirjallinen, allekirjoitettu, päivätty ja kahden yhtäaikaisen todistajan vahvis-

tama. (Laki perintökaaresta, 10. luku) Laissa perintökaaresta sanotaan testamen-

tin olevan pätemätön, jos se ei täytä muotoseikkoja tai jos voidaan osoittaa, että 

tekijää on huiputettu sen tekemiseksi. (Laki perintökaaresta, 13.luku).  

 

Testamentin voi tehdä itse, mutta on suositeltavaa tarkistuttaa se asiantuntijalla. 

Testamentti on voimassa heti tekemisen jälkeen, vaikka sillä määrätään omai-

suudesta vasta kuoleman jälkeen. (www.testamentti.org) Testamentilla voidaan 

turvata avio- tai avopuolison taloudellista asemaa ja varmistaa perillisten yhden-

vertainen kohtelu. Sillä on mahdollista määrätä erikseen omaisuuden omistus-, 

hallinta- ja tuotto-oikeuden siirtymisestä eri henkilölle ja vaikuttaa näin perintöve-

rotukseen sekä perinnönjaon sopuisuuteen.  (HOK-Elannon lakipalvelu) 

Digitestamentti on dokumentti, jossa on listattuna kaikki palvelut, joissa on käyt-

täjätunnuksia, salasanoja ja ohjeet miten näiden palvelun kanssa halutaan toimit-

tavan kuoleman jälkeen. Salasanojen kanssa erillisten salasanojen hallintaohjel-

miston käytöstä on hyötyä, jolloin digitestamenttiin liitetään vain yksi ”pääsala-

sana”. Digitestamentti voidaan liittää osaksi virallista testamenttia tai se voi olla 

erillisenä dokumenttina muiden tärkeiden paperien joukossa.  (Digihautaus) 
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Hautaustestamentti on virallinen ja maksuton asiakirja, jossa määrätään kaiken-

laisesta hautajaisiin liittyvästä. Kun se tehdään testamentin muotoon, siitä muo-

dostuu juridinen asiakirja, joka velvoittaa toimimaan kuten siinä määrätään. Sen 

olemassaolosta on apua niin lapsille kuin mahdollisille muillekin hautausta hoita-

ville tahoille. Testamentin lisäksi ja liitteeksi tehdään hautaussuunnitelma, joka 

on testamentin tueksi laadittu toimintaohje, jossa käsitellään arkkua, vaatetusta, 

hautaustapaa, kukkia, musiikkia, hautajaisvieraita ja kuolinilmoitusta. Sitä voi 

vuosien kuluessa päivittää ja täydentää. Hautaussuunnitelmalomakepohjia saa 

tulostettua netistä tai hakea hautaustoimistosta. Oman tahtonsa kirjaamalla voi 

säästää omaiset monelta vaivalta ja jopa omaisten välisiltä riidoilta. (Muurinmäki, 

J. 2018) 
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3 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa ikääntyneiden tulevaisuuden en-

nakoinnista kokonaisuutena ja kuvata tulevaisuuden ennakoinnin palvelumuotoi-

luprosessi.  

 

Tutkimuskysymykset ovat   

 

1) Miten ikääntyneet varautuvat tulevaan toimintakykynsä muutokseen?  

2) Mitä ikääntyneet haluavat tulevaisuuden ennakoinnin palveluun?  

3) Millainen on tulevaisuuden ennakoinnin palvelun palvelumuotoilupro-

sessi? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tulevaisuuden ennakoinnin palvelu yrityk-

sen palvelutarjontaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään yrityksen palvelujen 

kehittämisessä ja oman ja työntekijöiden osaamisen lisäämisessä tarjottaessa 

asiakkaille tulevaisuuden ennakoinnin palvelua. 

 

  

  



24 

4 PALVELUKONSEPTIN KEHITTÄMINEN  

 

4.1 Toimintatutkimus ja palvelumuotoilu 

 

Toimintatutkimus on interventioon perustuva, käytännönläheinen, osallistava, 

reflektiivinen ja sosiaalinen prosessi, jonka tarkoituksena on tutkia sosiaalista to-

dellisuutta jotta sitä voitaisiin muuttaa ja muuttaa todellisuutta jotta sitä voitaisiin 

tutkia.  (Heikkinen 2006:27) Interventio voi paljastaa esimerkiksi tiedostamatto-

mia toimintatapoja. Käytännönläheisyys ilmenee teorian ja käytännön yhdistämi-

senä. Osallistavuus tarkoittaa mahdollisimman monen yhteisön jäsenen osallis-

tumista aktiivisesti tutkimukseen ja kehittämiseen. Reflektiivisyydellä tarkoitetaan 

omien ajatussisältöjen, kokemuksen ja itsensä tajuamisen ja kokemisen tarkas-

telua. Se on totuttujen toiminta- ja ajattelutapojen perusteellista pohdintaa. Toi-

mintatutkimuksen prosessissa ymmärrys ja tulkinta lisääntyvät vähitellen. (Heik-

kinen 2006:29-36) Toimintatutkimus on valtasuhteista vapauttava tutkimusmene-

telmä, jolla pyritään muuttamaan vallitsevaa käytäntöä (Koshy, Koshy &Water-

man 2011: 11, 29)  

 

Toimintatutkimuksessa vuorottelevat konstruoivat ja rekonstruoivat vaiheet. 

Konstruoiva vaihe suuntaa tulevaisuuteen ja rekonstruoiva toteutuneen toimin-

nan havainnointiin ja arviointiin. Toimintatutkimus etenee suunnittelun, toiminnan, 

havainnoinnin ja reflektoinnin sykleissä, jotka seuraavat toisiaan pysähtymättö-

mänä spiraalina. (Heikkinen & Rovio& Kiilakoski 2006:78-82). Toimintatutkimus 

hyödyntää palvelumuotoilun prosessia, johon myös kuuluu syklisyys.  

 

Tässä opinnäytetyössä oli suunnitelmana kuvata ikääntyneen tulevaisuuden en-

nakoinnin keinoja sekä haastatella ikääntyneitä heidän nykytilanteestaan elämän 

eri osa-alueilla ja saada tietoa niistä tavoista, joita he olivat käyttäneet valmistau-

tuessaan mahdolliseen vajaakykyisyyden aikaan elämässään. Tähän tietoon no-

jaten haluttiin muotoilla palvelu, joka auttaisi ikääntyneitä ennakoimaan tulevai-

suuttaan ja valmistautumaan siihen elämänvaiheeseen, jolloin he tarvitsisivat 

toisten apua arjessaan pärjäämiseen. 

  

Palvelumuotoilussa laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja niistä saatu 

tieto täydentävät toisiaan. Laadullinen menetelmä sopii paremmin ohjaamaan 
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suunnittelua asiakasymmärrystä hankittaessa. Määrällinen tutkimus sopii palve-

lun tuottamisen onnistumisen arviointiin (Tuulaniemi 2011, 144), mutta tämän 

opinnäytetyön aikana ei aikasyistä käydä koko palvelumuotoilun prosessia läpi, 

koska asiakaspalautetta ei ehditä ikääntymisen ennakoinnin palvelusta saada. 

Palvelua tuottava yritys tulee myöhemmin keräämään palautetta palvelun jatko-

kehittämistä varten. 

 

Palvelumuotoilu on palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua ja palvelu-

jen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua luovin menetelmin. Toisaalta se on 

myös visuaalisuuteen, kokeiluihin ja iteraatioon perustuva työskentelyfilosofia ja 

työkaluja, joita sovelletaan palvelun kehittämiseen. Se tarjoaa keinoja asiakkaan 

käyttäytymisen ymmärtämiseen, yhteissuunnitteluun käyttäjien ja muiden sidos-

ryhmien kanssa sekä riskien minimointiin ja hyötysuhteen maksimointiin. (Sivis-

tystoimen työkalupakki)  

 

Palvelumuotoiluprosessi ei etene lineaarisesti, vaan perustuu oppimiseen kokei-

lujen kautta ja sitä muokataan jatkuvasti tiedon karttuessa. Kokeilujen lopputu-

losta ei tiedetä etukäteen, joten seuraavaa askelta ei myöskään voida ennakoida 

varmuudella. Palvelut saatetaan käyttöön, minkä jälkeen niiden toimintaa tark-

kaillaan ja kehitetään edelleen samaa työkalupakkia hyödyntäen. (Sivistystoimen 

työkalupakki) Palvelumuotoilussa ei suunnitella abstraktisti asiakkaiden tunteita 

tai kokemuksia. Palvelumuotoilu on konkreettista toimintaa, joka yhdistää sekä 

käyttäjien tarpeet että odotukset ja palveluntuottajan liiketoiminnalliset tavoitteet 

toimiviksi palveluiksi. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät palve-

lutuotteet ovat palvelumuotoilun tavoitteita. (Tuulaniemi 2011, 24) 

 
Palvelukokemuksiin liittyy aina henkilökohtaisia merkityksiä, arvolataumia ja odo-

tuksia. Tavoitteena on tehdä tuotteita, palveluja, ja kokemuksia, joita halutaan, 

ostetaan ja hankitaan yhä uudestaan. (Ilola 2012, 109) Palvelumuotoilun ajatus-

mallin mukaan paremmat palvelut johtavat asiakasuskollisuuteen, koska niitä os-

tavat useammat ihmiset sekä kertahankintana että toistuvina ostoksina. Asiakas-

uskollisuus lisää liikevaihtoa ja palvelumuotoiluosaaminen tuo tehoa ja kilpailue-

tua yritykseen. (Tuulaniemi 2011, 29) 
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Palvelumuotoilun keskiössä on asiakas. Asiakastieto ja ymmärrys asiakkaiden 

tarpeista ja toiveista ja hyvin analysoitu ja jäsennelty tieto asiakkaiden käyttäyty-

misestä ja heille arvoa tuottavista asioista tekee mahdolliseksi sellaisten palvelu-

jen kehittämisen, joista he ovat valmiita maksamaan. Myös niiden tuotto-odotus 

palvelun tuottajalle ja palvelun mahdollinen arvo asiakkaalle voidaan arvioida. 

(Tuulaniemi 2011, 143) Palvelun suunnittelun rakennuspalikkoina ovat kontakti-

pisteet, palvelutuokiot ja palvelupolut. Kontaktipisteissä asiakkaat kohtaavat, ko-

kevat ja aistivat palvelun ja siihen liittyvät prosessit. Palvelutuokio on yksi episodi 

asiakkaan kokemasta palveluprosessin virrasta. Palvelupolut ovat asiakkaan va-

litsemia reittejä palvelun saavuttamisessa ja kokonaiselämyksessä. (Ilola 2012, 

109) 

 

Oheisen kuvion (Kuvio 2) mukaan käyttämäni palvelumuotoilun prosessi etenee 

käyttäjätiedon löytämisestä määrittelyyn ja ideointiin, jossa ideaa jalostetaan ja 

se mallinnetaan eli tehdään palvelusta prototyyppi, jota kokeillaan käytännössä. 

 

Kuvio 2. Palvelumuotoiluprosessi ja käytetyt työkalut 

 

Työkaluina käyttäjätiedon hankkimisessa eli löytämisessä käytetään haastatte-

luja, havainnointia, itsedokumentointia ja kyselyjä. Prosessi jatkuu mahdollisuuk-

sien määrittelynä, jossa työkaluina käytetään käynnistystä, kartoitusta ja kohden-

nusta. Sitä seuraa ideointi, johon työkaluina voi olla brainstorming, visualisointi ja 

idean jalostus. Mallinnuksen työkaluina on visuaalinen palvelunkuvaus, proto-

tyyppaus ja diagnoosi. Viimeisenä vaiheena palvelunmuotoiluprosessissa on 

Löytäminen

- haastattelu

Määrittely

- kartoitus

Ideointi

- idean 
jalostus

Mallinnus

- prototyyppi
Käyttöönotto
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käyttöönotto, jonka työkaluina on toimintasuunnitelma, tulosten suunnittelu ja do-

kumentointi. (Sivistystoimen työkalupakki s7) Tässä opinnäytetyön vaiheessa 

palvelumuotoiluprosessissa käytettiin haastattelua, kartoitusta, visualisointia ja 

prototyypin tekoa. Käyttöönotto ja sen raportointi jää tämän opinnäytetyön ulko-

puolelle.   

 

 

4.2 Haastattelu aineiston keruumenetelmänä    

 
Toimintatutkimukselle tyypillistä on käyttää haastattelua aineiston keruumenetel-

mänä. (Koshy, ym2011:109) Haastattelussa kerätään tietoa systemaattisesti ja 

sillä tavoitellaan luotettavaa ja pätevää tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi, Re-

mes &Sajavaara, 2004:194-196) Haastattelussa haastateltava luo merkityksiä ja 

osallistuu aktiivisesti, kun saa tuoda esille itseään ja ympäristöään koskevia tie-

toja. (Koshy ym 2011: 111)  

 

Puolistrukturoitu eli teemahaastattelu sopii käytettäväksi, kun kohteena ovat intii-

mit tai arat aiheet tai kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita, arvos-

tuksia, ihanteita ja perusteluja. Haastattelu kohdistuu ennalta valittuihin teemoi-

hin, mutta siinä ei ole tarkasti määritelty kysymysten muotoa tai esittämisjärjes-

tystä. (Metsämuuronen 2001: 42) Yksilöhaastattelut ovat perusteltu menetelmä 

tiedon keräämiseen erityisesti sellaisista aiheista, joista mielellään vaietaan, ku-

ten sairauksista, vajavaisuuksista ja taloudellisesta tilanteesta tai varautumi-

sesta. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004:196)  

 

Kaikille haastateltaville esitettiin valittujen teemojen mukaisia kysymyksiä ja 

haastattelu painottui eri tavoin eri haastateltavien kanssa. Tähän tutkimukseen 

puolistrukturoitu haastattelu soveltui hyvin, koska vastauksista saatu tieto on sel-

keämmin analysoitavissa kuin täysin avoimissa tai strukturoiduissa haastatte-

luissa.  

 

Haastatteluissa sovellettiin tulevaisuuden muistelun menetelmää. Kokon mukaan 

se on tulevaisuuden ennakoinnin menetelmä, jonka avulla visioidaan omaa tule-

vaisuutta kuvittelemalla oma elämäntilanne vuosien tai vuosikymmenien päähän. 
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Se soveltuu erinomaisesti haastattelututkimukseen, koska siinä keskitytään ha-

lutunlaisen tulevaisuuden mahdollistaviin tekijöihin. Tavoitteiden pohtiminen, 

eläytyminen omaan hyvään tulevaisuuteen ja siihen johtavien tekojen tunnista-

minen auttaa tunnistamaan omia voimavaroja ja vaikutusmahdollisuuksia. Kysy-

myksissä lähdetään tulevaisuudesta kuin siellä oltaisiin jo. (Kokko 2006:29, 129)  

 

Haastateltaviksi valittiin tutkijan elämänpiiristä mahdollisimman erilaisia ikäänty-

neitä niin asumismuotonsa, perhetilanteensa, koulutustasonsa kuin toimintaky-

kynsäkin puolesta. Yhteistä heille oli yli 65 vuoden ikä. Koska ikävuodet eivät 

kuvaa toimintakykyä tai aktiviteettitasoa, haastateltavien valinnassa käytettiin 

amerikkalaismallista jakoa go go, slow go ja no go ryhmiin. Haastateltavia oli seit-

semän, kaksi miestä ja viisi naista, iältään 66 ja 87 välillä. He asuivat kaikki koto-

naan joko omakotitalossa tai kerrostalossa yksin tai puolisonsa kanssa, kuudella 

oli lapsia ja viidellä myös lapsenlapsia. Heidän koulutustasonsa vaihteli keskikou-

lun päättämättömästä filosofian tohtoriin. Toimintakyvyssä oli eroja, jotka eivät 

olleet ikäsidonnaisia, sillä joukossa oli 74-vuotias no go ja 87-vuotias slow go. 

Oheisessa taulukossa (taulukko 1) on koottu tiivistetysti haastateltujen taustatie-

dot. Ikääntyneille suunnattavan palvelun palvelumuotoilussa tuollainen kooste 

ikääntyneitä oli tarkoituksenmukainen. Heissä oli sekä tyytyväisiä paikoilleen 

asettuneita, tyytymättömiä muutosvastaisia, tulevaisuuden suunnittelijoita että tu-

levaisuutensa järjestäjiä. Haastattelut äänitettiin Samsungin tabletilla ilman ku-

vaa. Ne kestivät 20-45 minuuttia henkilöä kohden. Viisi niistä tehtiin kunkin haas-

tateltavan kotona Helsingissä ja kaksi tutkijan kotona.    
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Taulukko 1. Haastateltujen taustojen yhteenveto 

Koodi sukupuoli ikä koulutus asuminen perhe toiminta-
kyky 

H1 mies 72 keski-
koulu 
kesken 

kerrostalo eronnut 
(lasta+ ll) 

go go 

H2 nainen 66 opisto-
taso 

kerrostalo puoliso (2 
lasta+ ll)  

go go 

H3 nainen 70 keski-
koulu 

omakotitalo puoliso+1 
lapsi 

go go-> 
slow go 

H4 nainen 74 fil tohtori kerrostalo perheetön no go 
H5 nainen 87 keski-

koulu 
kerrostalo eronnut, (ty-

tär+ll) 
slow go 

H6 nainen 78 yliopisto kerrostalo eronnut, (ty-
tär) 

slow go 

H7 mies 70 yl. kor-
kea-aste 

kerrostalo eronnut, (6 
lasta+ll) 

go go 

 

 

4.3 Aineiston analyysi  

 

Haastatteluaineisto analysoitiin samankaltaisuuskaaviomallia (Affinity Mapping) 

soveltamalla. Sillä menetelmällä koottiin suuri tietomäärä, joka ryhmiteltiin sa-

mankaltaisuuksien perusteella. Tämä auttoi ongelman kuvailemisessa ja kehitti 

mahdollisia ideoita ongelman ratkaisemiseen. Analyysistä siirrytään synteesiin ja 

ne keskustelevat keskenään. (Dam & Siang 2018) Samankaltaisuuskaavio tuo 

esiin asiakkaiden tarpeet ja ongelmat. Tämä selkeyttää suunnittelua ja on mene-

telmä käyttäjätiedon sekä ideointisessioiden ”brainstorming” tuottamien ideoiden 

tulkitsemiseen. (Miettinen 2010) 

 

Kaavion tekeminen aloitettiin kirjoittamalla muistiinpanot pienille uudelleenliimat-

taville lapuille (post-it -lapuille). Nämä kiinnitettiin yksi kerrallaan seinälle ripuste-

tulle suurikokoiselle paperille. Lappuja ei jaoteltu ennalta määrättyihin kategorioi-

hin, vaan kategoriat muodostettiin yksittäisten lappujen perusteella. Jokaista 

uutta lappua lisättäessä yritettiin löytää muita lappuja, jotka kuuluisivat yhteen 

lisättävän lapun kanssa. Näin muodostui yhteenkuuluvista lapuista ryhmiä. Kun 

ryhmään kerääntyi enemmän kuin neljä lappua, se hajotettiin kahdeksi tai use-

ammaksi eri ryhmäksi. Ryhmille merkittiin otsikot tietyn värisillä post-it -lapuilla. 

Analyysivaiheessa dokumentoitu aineisto luokiteltiin ja sen yhteyksiä verrattiin 

opinnäytetyössä esillä olleeseen tietoperustaan.   
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5 ENNAKOINNIN NYKYTILA TULOSTEN VALOSSA   

 

Tulevaisuuden ennakointi oli vierasta. Jos sitä oli yhtään ajateltu tai suunniteltu, 

se oli osittaista ja koski ainoastaan joitain ennakoinnin mahdollisuuksia, kuten 

hoitotahtoa, edunvalvontavaltuutusta tai asumisen jäsentelyä. Tämä päti kaikkien 

haastateltujen kohdalla riippumatta iästä tai toimintakyvystä. Kaikkien mielestä 

myös muiden iäkkäiden arveltiin olevan suunnittelemattomia, ”tulee mitä tulee”.  

 

Kolmannen iän go go-ihmiset ja neljättä ikää lähestyvät slow go- ihmiset eivät 

olleet millään tavalla suunnitelleet tai ennakoineet mahdollista tulevaa vajaaky-

kyisyyden elämänvaihetta. Hoidollisista tai taloudellisista ennakoinnin keinoista 

oli ehkä kuultu, mutta niiden tekemisen ei nähty olevan mitenkään tarpeellista 

itselle.  Omia toiveita ei määritelty eikä ajateltu, koska he uskoivat äkkikuolemaan 

eikä hoivatarpeista elämänvaihetta nähty itselle kuuluvana, mahdollisena tai to-

dennäköisenä. He edustivat tyytyväisiä paikoilleen asettuneita tai muutosvastai-

sia tyytymättömiä. Yksi oli koonnut vihkoon eri digitaalisissa palveluissa käyttä-

mänsä salasanat.  Toimintaohjeita ei oltu laadittu.   

 

Neljännessä iässä elävien slow go- ihmisten ennakoinnin nykytilaan sisältyi eri-

laisia asumiseen ja arjen sujumiseen liittyviä järjestelyjä. He tekivät itsenäisesti 

ja itse kaiken minkä pystyivät, ja ne toimet, joihin apua tarvittiin, sovittiin läheisten, 

pääasiassa lasten kanssa lähiajan aikajänteellä. Apuja siivoukseen, kaupassa-

käyntiin, asiointiin ja asioiden hoitoon saatiin joko läheisiltä, pääasiassa lapsilta 

tai sitä ostettiin palveluntuottajilta. He olivat jonkin verran keskustelleet läheisten 

kanssa toiveistaan ja tarpeistaan, kuitenkin läheisten oletettiin ja odotettiin tietä-

vän toiveista ja tarpeista enemmän kuin mitä niistä oli puhuttu. Kokonaiskuva en-

nakoinnin mahdollisuuksista ja välineistä oli epäselvä eikä kirjallisia hoitotahtoja 

tai edunvalvontavaltuutuksia ollut kellään. Jotkut ennakoinnin välineet olivat tut-

tuja, joitain niistä hankittu/tehty ja tulevaisuus näyttäytyi ennakoitavana ja sen 

tuomiin haasteisiin oli varauduttu. He olivat hieman suunnitelleet tulevaisuuttaan, 

pitkälti kuitenkin eteen tuleviin tilanteisiin reagoiden.   

 

No go ryhmässä omatoimisuutta asioiden hoitamiseen ei ollut, vaan luotettiin jon-

kun hoitavan asiat. Oletettiin, että toinen henkilö tietää, miten asioita toivottaisiin 
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hoidettavan ilman, että siitä kerrotaan tai vaivaudutaan tarkistamaan toisen käsi-

tyksiä siitä. Hoitotahtoa ei ollut tehty, asioiden annettiin olla ja mennä omalla pai-

nollaan. Testamentti oli tehty. Sen sijainnista, sisällöstä tai ajantasaisuudesta ei 

kuitenkaan ollut mitään tietoa enää.  

 

Haastattelujen tulosten mukaan toiveina tulevaisuuden ennakoinnin palvelulle oli 

kokonaisuus, joka voidaan jakaa moduuleihin ja jonka osia voidaan painottaa yk-

silöllisesti asiakkaan senhetkisten kiinnostusten ja prioriteettien mukaan. Kaikille 

ei tule tarjota kaikkea, sillä eri toimintakyvyn ja aktiviteettitason elämänvaiheissa 

eri asiat ovat eri tavalla tärkeitä ja kiinnostavia. Taloudellisten asioiden sujumisen 

etukäteisjärjestely kuuluu go go vaiheeseen, samoin asumisen visiointi, ICE ja 

luottolääkäri. Asumiseen liittyvät järjestelyt ovat ajankohtaisia kuitenkin erityisesti 

slow go vaihetta lähestyttäessä ja sen aikana. Silloin viimeistään myös hoidollisiin 

asioihin liittyvät tahtomiset on syytä kirjata. No go vaiheessa ennakointi painottuu 

elämänlaatutestamentin ja hoivatahdon päivittämiseen, sillä muiden asioiden ti-

laan on todennäköisesti myöhäistä enää pyrkiä vaikuttamaan.  

 

Haastattelujen mukaan oikea aika tulevaisuuden ennakoinnille on nykyhetki ny-

kyisessä toimintakyvyn tasossa. Vaikka ennakoitu tilanne olisi vuosikymmenten 

päässä, näiden asioiden pohtiminen ja linjaus nyt rakentaa sekä ennakoivaa ajat-

telumallia että kehittää puheeksi ottamisen kykyä. Ennakkoluulot ja väärät käsi-

tykset poistuvat ja oma pohdinta vahvistaa voimavaroja ja helpottaa keskusteluja 

läheisten kanssa.  

 

5.1 Idean jalostus   

 

Toimintatutkimuksen ideointi alkoi jo syksyllä 2017 ja kehittyi suunnitelmaksi 

tammikuussa 2018. Kevään kuluessa se täsmentyi ja kesäkuussa 2018 haasta-

teltiin ikääntyneitä ja haastattelut analysoitiin alkusyksystä.  Haastattelujen 

kautta luotiin käsitys tarpeesta, johon tulevaisuuden ennakointipalvelu tuotteis-

tetaan. Tuotteistamisen prosessi kulkee palvelun tuottavan yrityksen sisällä. 

Tässä käydään läpi neljä vaihetta SDT-Palvelumuotoilun työkalupakin Rajaa-

Opi-Ratkaise-Testaus-ohjeilla. (SDT-työkalupakki 2010) Nämä nivoutuvat aiem-

min esillä olleeseen palvelumuotoiluprosessin kuvaukseen siten, että haastatte-

lut olivat osaa ”löytäminen”, haastattelujen tulokset ”määrittelyä” ja seuraavat 
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osiot eli SDT-työkalupakki selkeyttävät erityisesti ”Ideointia ja idean jalostusta” 

päättyen prototyyppiin. 

 

5.1.1 Rajaa –kehityshaaste 

 

Palvelumuotoilussa pyritään yhdistämään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmat. 

Asiakasarvosta puhutaan käyttäjäkokemuksen ja liiketoiminnan tarpeiden yhdis-

telmänä. Näiden lähestymistapojen välillä pyritään tasapainoilemaan. (Tuula-

niemi 2011,103-104)  

 

Palvelumuotoiluprosessissa määritellään ensin kehitystyön kohde ja tavoitteet, 

onnistumisen mittarit ja palvelun asiakkaat ja heihin liittyvät tiedontarpeet.  (Sivis-

tystoimen työkalupakki) Yritykseni kehitystyön kohde oli tulevaisuuden ennakoin-

nin palvelu ikääntyneille. Tällaisen palvelun muotoilemisen tarve nousi niistä lu-

kuisista asiakaskokemuksista, joissa toimintakyvyn muutosten ennakointi oli ollut 

joko vähäistä tai olematonta ja sen myötä ihmiset joutuivat tarpeettomasti kärsi-

mään elämänsä loppuvaiheissa. Tämän inhimillisen ja monilta osin tarpeettoman 

kärsimyksen välttämiseksi haluttiin kehittää palvelu niille, joilla on vielä mahdolli-

suus vaikuttaa omien asioidensa hoitamiseen ja elämänsä kulkuun.  

 

Kehitystyön tavoitteena oli palvelut, jotka ilahduttavat asiakkaita ja täyttävät pal-

velun tuottavan organisaation liiketaloudelliset tavoitteet. (Tuulaniemi 2013) 

Tässä tavoitteena oli rakentaa ikääntyneille tulevaisuuden ennakoinnin palvelu, 

jota he käyttävät ja suosittelevat toisillekin. Asiakkaan ongelma tulevaisuuden en-

nakoinnissa on tietämättömyys, tiedon pirstaleisuus ja hajanaisuus sekä selkei-

den toimintaohjeiden puute. Liiketoiminnallista onnistumista arvioidaan myynnin 

kasvun mittarilla eli myynnin 40% kasvulla. Asiakaskokemuksen mittarilla onnis-

tumista arvioidaan asiakasuskollisuudella ja suosittelujen kautta tulevien asiak-

kaiden lisääntymisellä.  

 

Palvelun käyttäjiksi tavoitellaan erityisesti go go ja slow go eli kolmannen ja nel-

jännen iän ihmisiä, koska heillä on parhaat mahdollisuudet saada erityistä arvoa 

tästä palvelusta. Heitä tavoitellaan sosiaalisen median kautta ja yhteistyökump-

panien avulla sekä erilaisissa ikääntyneille suunnitelluissa tilaisuuksissa ja tapah-

tumissa.  
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Ikääntyneille tehtyjen haastattelujen kautta ilmeni, että asiakkaat ennakoisivat 

ikääntymistään, jos heidän kanssaan arkisten asioiden hoidon yhteydessä esi-

merkiksi terveyskeskuksessa tai pankkiasioinnin yhteydessä otettaisiin puheeksi 

vaikka hoitotahto tai muita ennakoinnin välineitä. Haastateltavat kertoivat, ettei 

heille ole tullut mieleenkään, ettei kokonaiselämäntilannetta kartoittavaa palvelua 

ole olemassa ja he olivat yllättyneitä siitä, eikä mikään taho ole vastuussa sellai-

sen järjestämisestä.  

 

Asiakkaan palvelupolku erityyppisillä iäkkäillä on erilainen, sillä he haluavat ja 

tekevät erilaisia asioita ja toimivat erilaisissa ympäristöissä. Palvelupolussa on 

neljä vaihetta eli tutustumisvaihe ennen palvelun piiriin tuloa, palvelun saavutta-

minen, itse palvelutapahtuma eli käyttäminen ja palvelun käyttämisen jälkeinen 

vaihe jälkipalveluineen. (Tuulaniemi 2017) 

 

Tässä esitellään yhden asiakastyypin palvelupolku. Kahdella muulla se on toi-

senlainen. Go go-iäkkään palvelupolun ennen palvelua -vaiheessa hän saa kim-

mokkeen etsiä tietoa tulevaisuuden ennakoinnista ja sen välineistä. Hän avaa 

netin, kirjoittaa hakusanoja googleen ja menee valitsemalleen sivulle. Palvelupo-

lulle päästyään ja siellä ollessaan hän etsii tietoa ja ohjeita ja toimii niiden mu-

kaan. Tulevaisuuden ennakoinnista hän saa lisätietoa helposti etsimällä, vaikka 

tieto on hajallaan ympäri internetiä. Palvelupolun viimeisellä osuudella hän jättää 

tämän aiheen ja siirtyy tekemään jotain muuta. Slow go ja No go-iäkkäiden pal-

velupolkujen kuvaaminen jätetään tässä tekemättä liikesalaisuuksiin vedoten.  

 

Toisella, slow go-iäkkäällä on erilainen palvelupolku ja hänen kohdallaan kuva-

taan piilevien tarpeiden hahmottamista työkalujen avulla. Haluttiin tietää asiak-

kailta heidän kokemuksiaan tulevaisuutensa ennakoinnin välineistä ja niiden käy-

töstä. Ilmeni että jotkin niistä olivat osittain tuttuja suurimman osan ollessa vie-

raita.  

 

Kiinnostavaa oli, olivatko he ja millä tavoin järjestelleet elämistään ja asumistaan 

mahdollisen vajaakykyisyyden varalta. Tällaiset järjestelyt olivat osittaisia ja epä-

systemaattisia. Haluttiin myös tietää, olivatko he kiinnostuneita hahmottamaan 

elämänsä kokonaisuutta eri näkökulmista ja millaisen arvon he antavat tällaiselle 
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palvelulle. Heitä kiinnosti hahmottaa elämänsä kokonaisuutta ja he pitivät sitä ar-

vokkaana, kuitenkin niin että tähän liittyvä palvelu henkilökohtaisessa kontaktissa 

olisi hyvä toteutua sopivan kokoisia annoksina esimerkiksi muiden kotiapukäyn-

tien ohessa.  

 

Osallistuvan ja keskustelevan työkalun avulla saatiin hahmoteltua monia piileviä 

tarpeita kuten että yksityisasioina pidettyjä asioita haluttiin käsitellä vain tutuksi 

tulevan, saman ihmisen kanssa. Niitä ei haluttu jakaa kenelle hyvänsä. Go go ja 

no go-iäkkäiden piilevät tarpeet jätetään tässä kuvaamatta liikesalaisuuksiin ve-

doten. 

 

 

5.1.2 Opi – asiakasnäkökulma  

 

Palvelumuotoiluprosessin asiakasnäkökulman oppimisessa katsotaan palvelua 

asiakkaan silmin ja hahmotetaan asiakkaan haasteet palvelun käyttäjinä. (Tuula-

niemi 2017) Haastattelujen kautta haasteina näyttäytyi tiedon puute ja epätäydel-

linen tieto ennakoinnin mahdollisuuksista ja välineistä. Haasteena oli myös se, 

ettei koko asiaa haluttu ajatella tai asioiden oletettiin ja odotettiin hoituvan itses-

tään. Ennakoinnin haasteena oli myös se, että vaikka läheisiin asioiden hoitajina 

kohdistuvat odotukset oli tunnistettu, omista toiveista, tarpeista ja ajatuksista ei 

ollut puhuttu eikä niiden hoitamisesta sovittu heidän kanssaan.  

 

Eri asiakastyyppien palvelupolkuja, arvostuksia ja haasteita ja asiakkaan tavoit-

teita palvelulle tarkastellaan asiakasprofiilien avulla. Palvelusta asiakkaalle syn-

tyvä arvo syntyy palvelun muokattavuudesta, jolloin yksilötasolla ilmenevät haas-

teet voidaan ylittää. 

 

Tuulaniemen mukaan asiakasprofiilissa kiteytetään ja esitetään asiakastutkimuk-

sessa saatu tieto ja löydökset asiakkaan käyttäytymismallista, toiminnan motii-

veista, hallitsevista arvoista ja toimintaa ohjaavista peloista ja esteistä asiakas-

ryhmän arkkityypiksi. Asiakkaiden arvonmuodostus tiivistetään profiilissa muo-

toon, joka ohjaa konkreettisesti suunnittelua ja auttaa ymmärtämään kenelle pal-

velua kehitetään ja miksi. Asiakasprofiilien avulla kehitetään sopivia palvelurat-

kaisuja ja niiden toimivuutta testataan kohderyhmässä ennen lopullisen palvelun 
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vientiä kohderyhmälle. Niiden avulla kehitetään myös vaihtoehtoisia malleja sekä 

käytetään niitä suunnittelutyökaluina ideointiin, päätöksentekoon ja konseptoin-

tiin.  (Tuulaniemi 2011: 155-156)  

 

Laadin kolme eri asiakasprofiilia, koska ikääntyneitä yhdistää ainoastaan yli 65 

vuoden ikä eivätkä ikävuodet kuvaa toimintakykyä tai aktiviteettitasoa. Aineis-

tosta nousi selkeästi kolme profiilia, amerikkalaismalliset go go, slow go ja no go- 

profiilit.  

 

No go-asiakas on kuin Venla Vanhanen, 85-vuotias ympärivuorokautista seu-

rantaa ja hoivaa tarvitseva leski, joka asuu yksin isossa esteettömässä huoneis-

tossa Töölössä. Teknisten turvajärjestelyjen ja lähellä asuvien lasten ja lasten-

lasten sekä palkattujen kotihoitajien avulla arki sujuu. Hänen omatoimisuutensa 

ja toimintakykynsä on heikentynyt siinä määrin, että ulkopuolinen apu on elämän 

sujumisen edellytys, koska hänellä on alkanut ilmetä ongelmia muiden vaivojen 

lisäksi muistissa. Hän on hyvin luottavainen ja elää liikoja murehtimatta päivän 

kerrallaan. Hän uskoo pärjäävänsä, koska läheiset auttavat.  

 

Hän näkee ympärillään oman kotinsa tutut tavarat ja tutut ihmiset, jotka viettävät 

paljon aikaa hänen luonaan. Hän katsoo paljon televisiosta luonto- ja ajankoh-

taisohjelmia. Hänen päivärutiininsa ovat hyvin asettuneet, aamutoimet, aamiai-

nen, päiväaskareet, ruokailu, iltapuuhastelut. Joskus vapaaehtoinen käy seurus-

telemassa. Hän kuulee ympäristönsä ääninä television ja joskus radion, hoita-

jien/läheisten keskinäistä juttelua. Hän pelkää yksinäisyyttä ja avuttomuutta, toi-

mintakyvyn etenevää heikkenemistä ja sen seurauksia ja sitä ettei hallitse asioita. 

Venla haluaa rauhaa ja tilaa elää elämäänsä omalla tavallaan, yhteyksiä muihin 

ja apua, huolenpitoa ja hoivaa heiltä.  

 

Hän odottaa ja toivoo, että hänen läheisensä huolehtivat hänen asioistaan hä-

nelle mieluisalla tavalla, kuitenkaan niistä asioista ei juurikaan keskustella. Hän 

haluaa elää rauhassa ilman isoja muutoksia omalla tyylillään ja tavallaan. Venla 

Vanhanen on vuosikymmeniä aikaisemmin tehnyt jotain oikeudellisia ja taloudel-

lisia järjestelyjä, mutta hän ei muista, mitä ne ovat olleet eikä hän enää jaksa 

kiinnostua tarkistamaan niitä. Hän on miettinyt hautaustoiveensa, mutta ei ole 
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kertonut niistä läheisilleen eikä ulkopuolisille.  Hänen profiilinsa on tiivistetty Em-

pathy Map Canvasiin kuviossa 3. 

 

 

Kuvio 3 Venla Vanhasen, no gon asiakasprofiili 

 

Toinen profiili on slow gon Hilkka Hiljentäjä. Hän on 75-vuotias nainen, joka elää 

puolisonsa kanssa hissittömässä kerrostalossa kolmannessa kerroksessa. Hei-

dän yhteiselämänsä tuolla on kestänyt jo vuosikymmeniä ja terveydentilan muu-

tosten vuoksi portaiden noususta on tullut vaivalloista. Hän haluaa muuttaa es-

teettömään asuntoon ja on jo hyvän aikaa vähentänyt kaikenlaista tarpeettomaksi 

käynyttä tavaraa. Puoliso suhtautuu muuttoon vastahakoisesti, koska on niin tot-

tunut olosuhteisiinsa. 

 

Hilkan tavoitteena on elää mahdollisimman itsenäisesti vaivoista huolimatta. Hän 

suostuttelee puolisoaan katsomaan palveluasuntoja hyvin liikkumisyhteyksien ja 

palvelujen läheltä lähiseudultaan. Hän on tyytyväinen näkemäänsä, tavaran vä-

hentämisen vuoksi koti tuntuu avaralta ja näyttää viihtyisältä. Hän seuraa uutisia 
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ja ajankohtaisohjelmia televisiosta, lukee kirjoja ja asioi verkossa ja käyttää verk-

kopalveluja melko sujuvasti. Hän puhuu puolisonsa kanssa arkisista asioista ja 

keskustelee ystäviensä kanssa ikääntymiseen liittyvistä haasteista. Erään ystä-

vän elämän loppupuolen tapahtumat ovat herättäneet hänet pohtimaan omia toi-

veitaan elämän loppupuolella.  

 

Hänen arkirutiininsa ovat melko asettuneet, hän tekee itsenäisesti kaikkea, minkä 

pystyy ja jaksaa, käy kaupassa ja laittaa ruokaa.  Aikuinen lapsi tulee toisinaan 

avuksi kuljettamaan isompia ostoksia. Arjen askareiden helpottamiseksi hän on 

ostanut siivous- ja kodinhoitopalveluja jo usean vuoden ajan. Hän käy säännölli-

sesti palvelukeskuksen päiväryhmissä askartelemassa ja tapaamassa ystäviään. 

Siellä hän on kuullut hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuksesta ja muista ajan-

kohtaisista asioista ja kuulee ystäviensä kuulumiset.  

 

Hän pelkää asunnon vangiksi jäämistä, jos mies ei suostu muuttamaan. Hän pel-

kää toimintakykynsä heikkenemisen aiheuttamia muutoksia. Hän unelmoi esteet-

tömästä kodista ja arjen sujumisesta siellä ja haluaa kaiken olevan elämässään 

hyvässä järjestyksessä. Vaikkei hän jaksa tehdä kaikkea itse, hän haluaa kaiken 

sujuvan. Hän haluaa ennakoida tulevaa, jotta voi vaikuttaa siihen, sillä hän ei 

halua olla kenellekään vaivaksi eikä lapselleen tai puolisolleen taakaksi. Hän on 

miehensä kanssa tehnyt omaisuusjärjestelyjä lasten hyväksi ja he ovat tehneet 

keskinäisen testamentin, mutta edunvalvontavaltuutusta he eivät ole oikein ym-

märtäneet. Se on siksi myös tekemättä, samoin kuin muut ennakoivat toimet.  

 

Kokonaiskuva omasta tulevaisuuden ennakoinnista on epäselvä. Tulevaisuuden 

ennakoinnin palvelussa hän arvostaa sen kattavuutta, käytännönläheisyyttä ja 

muokattavuutta juuri hänen yksilölliseen tilanteeseensa ja toiveisiinsa. Hänen 

haasteenaan on tiedon kokoaminen ja käytäntöön soveltaminen. Käytettyään 

palvelua hän suosittelisi sitä sanoen ”Olipa hyvä, kun tuli tehtyä! Nyt on kaikki 

mietitty ja on vapaa olo!” 

  

Kolmas asiakasprofiili muodostui go go-asiakas Markku Menijästä. Hän on 69-

vuotias kerrostalossa yksin asuva mies, jolle itsenäisyys ja omaehtoisuus ovat 

hyvin tärkeitä arvoja. Hän haluaa pitää asiansa ja ajatuksensa omana tietonaan 
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eikä halua niitä pengottavan. Hän on ajoittain huolissaan terveydestään ja käyt-

tää silloin terveydenhuollon palveluja. Hän ajattelee, että hänen lapsensa tietää 

hänen arvonsa ja tarpeensa ilman että hänen tarvitsee niistä puhua. Hän unelmoi 

itsensä vapaasta toteuttamisesta ilman talouden tai velvoitteiden aiheuttamia ra-

joituksia. Hän näkee ympärillään paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia kokea, 

tutkia ja haluta ja häneen yritetään vaikuttaa hyvinvoinnin lupauksilla. Hän kohtaa 

ongelmia valintojen tekemisessä. Hän käyttäytyy kuin kaikki olisi mahdollista ja 

kertoo muille millaisia kohtaamisia hänellä on ollut erilaisissa palvelutilanteissa. 

Hän kuulee ja kuuntelee uutisia yhteiskunnallisista asioista, taloudellisista ja po-

liittisista päätöksistä ja ympäristöasioista. Hänen ystävänsä puhuvat kokemuk-

sistaan terveydenhuollon piirissä ja niistä keskustellaan. Sosiaalinen media, ilta-

lehdet ja tv-uutiset vaikuttavat hänen mielipiteisiinsä.  

 

Häntä ahdistaa ikääntyminen ja sen tuomat muutokset terveyteen ja kehon toi-

mintoihin. Hän välttelee tulevaisuuden miettimistä, koska pelkää joutuvansa tiloi-

hin tai tilanteisiin, jossa joutuu luopumaan itsemääräämisestään. Hän toivoo saa-

vuttavansa elämänsä rajan nopeasti ja kivuttomasti ja onnistumisen mittarina toi-

mii se, ettei viimeistä sairaalalaskua koskaan tule hänen maksettavakseen. Sii-

hen tähdäten hän elää päivän kerrallaan huolehtimatta huomisesta, ”tulee mitä 

tulee” Palvelua käytettyään hän suosittelisi sitä sanoen ”Olipa mukavaa, nyt ei 

enää mikään kaiherra mielen päällä! Ja matka jatkuu!” 

   

Asiakasarvo syntyy muokkautuvuuden lisäksi myös palvelun ainutlaatuisuudesta 

ja vaivattomuudesta. Asiakkaiden rutiinit ja tapa toimia ovat linjassa palvelun saa-

vutettavuuden kanssa. (Tuulaniemi 2017) Suurin osa kaikesta tarvittavasta tie-

dosta oman tulevaisuuden ennakointia varten on saatavissa netistä eli väline tie-

don äärelle on tuttu. Haastatellut sanoivatkin, että perustiedon löytyminen hel-

posti netistä on tärkeää ja lisätietoa saa luennoilta ja muista senioritilaisuuksista. 

Tekemisen tasolle vienti edellyttää joko selkeitä ohjeita netissä tai henkilökoh-

taista konsultaatiota ja oman tilanteen läpikäyntiä asiantuntijan kanssa.  

 

Ennakkoluuloja ja esteitä tulevaisuuden ennakointiin on muodostunut niistä mie-

likuvista, että tekeminen on monimutkaista, hankalaa ja vaivalloista. Sen osoitta-

minen, että kokonaisuuden voi pilkkoa sopiviksi annospaloiksi ja eri elämänalu-

eita käsitellä vapaassa järjestyksessä, tuo arvoa asiakkaalle.  
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Asiakkaiden arvostukset ja odotukset liittyvät sekä oman kokonaistilanteen sel-

kiytymiseen että läheisten arvailulta säästämiseen. Kun omat toiveet on kirjattu, 

niistä voi keskustella läheistenkin kanssa. Arvoa tuottaa myös voimaantumisen 

tunne, joka seuraa, kun asiakas kokee voivansa vaikuttaa asioihinsa.   

 

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi eli asiakaskokemuksen TOP3ksi nousi se, että asi-

akkaan mielestä palvelu on liian kallis, koska se ei saisi maksaa mitään, toiseksi 

se ei huomioi nettitaidottomia ja kolmantena se ei tunnu omakohtaisesti kiinnos-

tavalta/tarpeelliselta/ajankohtaiselta. Näihin muotoiltiin seuraavassa vaiheessa 

käsiteltäviksi kysymyksiksi seuraavat. Miten palveluun voisi lisätä lisää arvoa? ja 

Miten muulla tavalla kuin netin avulla voidaan tiedonsaantiin vaikuttaa? ja Miten 

palvelua voisi paketoida omakohtaisesti kiinnostavammaksi?  

 

5.2 Mallinnus- prototypointi eli Ratkaise- Ratkaisujen ideointi 

 

Palveluun voisi lisätä arvoa paloittelemalla kokonaisuus osiin, moduuleihin ja hin-

noittelemalla ne erikseen. Uudelleen rakennetun kokonaisuuden hinta olisi kor-

keampi kuin kokonaisena palvelupakettina ja niin palvelu saadaan tuntumaan ar-

vokkaammalta. Lisäksi palveluun voidaan liittää tarkistuslista, jonka avulla voi 

käydä läpi eri ennakointimenetelmät ja varmistaa, että kaikkiin niihin on otettu 

kantaa riippumatta niiden senhetkisestä ajankohtaisuudesta. Jos palvelua käyte-

tään kokonaan netissä ilman henkilökohtaista kontaktia, sieltä löytyy myös puhe-

linnumero ja sähköpostiosoite, jota kautta voi kysyä lisätietoja tai neuvoja omaan 

tilanteeseen. Palvelun käyttö ilman nettiä onnistuu, kun hyödyntää tilaisuuksia, 

joissa palvelua esitellään ja pyytää siellä lomakkeita mukaansa ja/tai sopii henki-

lökohtaisen konsultointiajan.  

 

Yksi mahdollisuus löytää palvelu ja käyttää sitä ilman internetiä on se, että pal-

velun tunteva, esimerkiksi kotikäyntejä tekevä fysioterapeutti esittelee sitä nor-

maalilla viikkokäynnillään. Palvelun voi saada asiakkaalle omakohtaisemman 

tuntuiseksi ja kiinnostavammaksi tarjoamalla siitä maistiaisia ilmaiseksi, esimer-

kiksi esitellä joku pieni osa, joka olisi lähimpänä asiakkaan senhetkistä elämänti-

lannetta. Palvelun esittelyssä voi myös käyttää esimerkkitarinoita todellisista ih-

misistä, joilla oli jokin ongelma ja miten se ratkesi parhain päin palvelun avulla.  
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Ideaa asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kannalta kokeiltaessa on syytä hah-

mottaa idean asiakasarvopotentiaali. Ennen isompia investointeja kannattaa sel-

vittää sen taloudellinen kannattavuus. Myös idean testaaminen nopeasti ja hel-

posti on tärkeää. Esimerkiksi kevyt-version, yksinkertaisen tulevaisuuden enna-

koinnin tarkistuslistan voisi testata tavanomaisella asiakaskäynnillä muiden asi-

akkaan luona tehtävien kotihoitotoimien lisänä.   

  

Oheinen kuvio 4 yhdistää arvolupausmallissa (Strategyzer) slow go –tyyppisen 

iäkkään asiakkaan ja yrityksen palvelun. Arvolupausmallin oikealla puolella on 

Hilkka Hiljentäjä, yli 75- vuotias kaupunkilainen, jolla on tarvetta kotipalveluihin 

sekä tarve elää ja asua haluamallaan tavalla. Hänellä on tarve säilyttää itsemää-

räämisensä, jonka osana hän myös käyttää omia varojaan tarpeidensa tyydyttä-

miseen. Hän haluaa hankkia tietoa itse tai läheisten avulla tietokoneella kotona. 

Hänen asiansa ovat lähtökohtaisesti ihan hyvin, kuitenkin hän haluaa luoda rau-

haa, selkeyttä ja parempaa ennustettavuutta tulevasta elämänvaiheesta sekä 

vahvistusta hyvään ja turvalliseen oloon, kun hän kokee voivansa vaikuttaa ta-

pahtumiin. Hän kokee hyötyvänsä myös siitä uskosta, että hänen odotuksensa 

täyttyvät. Hänen kipupisteensä ovat haluttomuudessa vaivata ystäviään tai olla 

vaivaksi läheisilleen. Hän myös inhoaa holhoamista ja määräilyä sekä asioihinsa 

puuttumista.  

 

Arvolupausmallin vasemmalla puolella on palvelun tuottaja, jonka palvelu on tu-

levaisuuden ennakoinnin kokonaispalvelu Enna ®, joka koostuu moduuleista. Ne 

ovat asumiskartoitus, hoitotahto, elämänlaatutestamentti ja hoivatahto sekä luot-

tolääkäri, ACP, ICE ja sijaispäättäjä sekä edunvalvontavaltuutus, perintövero-

suunnittelu ja testamentit.  Oman kokonaisuuden voi rakentaa ottamalla mukaan 

kaikki moduulit tai osan niistä. Palvelun hyödyt ovat lomakkeiden tai esille otetta-

vien asioiden selkeydessä ja aktivoivissa selkeissä kyselyissä, jotka vastaavat 

asiakkaan ennustettavuuden toiveeseen. Palvelun peruselementti ystävällisestä 

ja rauhallisesta asennoitumisesta ja hienotunteisesta asioiden käsittelystä vastaa 

asiakkaan hyvän ja turvallisen olon toiveeseen. Puheeksi ottaminen ja yhteistyö 

eri toimijoiden kanssa vahvistaa asiakkaan uskoa siihen, että hänen tilanteensa 

on asianmukaisesti ja luotettavan tiedon varassa läpikäyty, odotukset täyttyvät ja 

hänellä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden tapahtumiin.   
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Palvelu ratkaisee asiakkaan ei-toivotut tulevaisuudennäkymät tukemalla ja mah-

dollistamalla keskusteluja läheisten kanssa. Hänelle myös selkeytyy, mitä hän 

itse haluaa, miten hän sen saa ja aktivoi hankkimaan sen. Palvelun avulla asiakas 

ottaa vastuun itselleen asioiden järjestämisestä ammattilaisten avulla. Tällä ta-

voin palvelu suojaa asiakasta olemasta määräilyn, holhoamisen ja asioihinsa 

puuttumisen kohteena tai vaivaksi läheisilleen tai ystävilleen. Kuvioon 4 on koottu 

selkeästi hahmotettavaan muotoon yrityksen arvolupausmalli palvelun ja slow go 

-asiakkaan näkökulmista. Go go ja no go –asiakkaiden arvolupausmallin esittely 

jää tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. 

 

Kuvio 4. Arvolupausmalli  

 

 

5.3 Käyttöönotto Testaus- kokeile käytännössä 

 

Tässä kuvaillaan lyhyesti kokeiltava palvelu. Haastattelussa mukana olleille iäk-

käille tehdään lista niistä asioista, joihin jokaisen tulevaisuuttaan ennakoivan kan-

The image part w ith relationship ID rId29 was not found in the file.
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nattaa ottaa kantaa ja heiltä kysytään siitä palautetta. Jokin kolmesta osa-alu-

eesta käydään tarkemmin läpi. Tämä tehdään ilmaiseksi henkilökohtaisissa kon-

takteissa silloin kun ikääntyneen kanssa ollaan muutenkin tekemisissä. Tällä ta-

voin saadaan nopeasti kokeiltua näkevätkö he palvelun niin arvokkaana että sitä 

kannattaa itse käyttää ja olisivatko he valmiita maksamaan siitä. Tämä testaus ja 

sen tulokset jäävät tämän opinnäytetyön raportin ulkopuolelle.  
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Eettisyys 

 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan moraali ja tutkimuksen etiikka ovat tärkeitä. 

Hyvän tutkimuksen kriteereinä ovat sisäinen johdonmukaisuus ja teoreettisen 

taustan, menetelmien ja aineiston selostus ja perustelut sekä tutkimuskysymyk-

siin vastaaminen. Siihen sisältyy myös se, millaisia lähteitä käytetään ja miten 

niitä käytetään. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 122-124) Tutkimuksen uskottavuus, 

etiikka, rehellisyys ja vilpittömyys perustuvat hyvää tieteelliseen käytäntöön. 

(Tuomi ym 2002, 129-130). Tässä opinnäytetyössä toimin ja raportoin parhaani 

mukaan avoimesti ja eettiset näkökulmat huomioiden yrittämättä saavuttaa täy-

dellistä objektiivisuutta, sillä tutkija ja se mitä tiedetään kietoutuvat saumattomasti 

toisiinsa ja arvot muokkaavat sitä, mitä ja miten pyrimme ymmärtämään tutkimi-

amme ilmiöitä.  (Hirsjärvi ym 2003:152)  

 

Tutkimukseen osallistuvien itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi osallistu-

jilla tulee olla mahdollisuus päättää osallistumisestaan tutkimukseen. (Hirsjärvi 

ym 2003, 27) Yksilöhaastattelujen aluksi jokaiselle haastateltavalle kerrottiin 

haastattelun tarkoituksesta ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä aineiston 

käsittelystä tutkimuksen valmistuttua. Jokainen heistä antoi viivytyksettä ja lisä-

kysymyksittä suostumuksensa haastatteluun. Heille myös kerrottiin haastattelun 

luottamuksellisuudesta ja anonymiteetin suojaamisesta, niin kuin tutkimusaineis-

ton käsittelyssä tulee ottaa huomioon Eskolan ja Suorannan mukaan. (Eskola & 

Suoranta 1998, 57) Pelkistetyt ilmaukset ovat myös anonyymejä. Muodostetut 

asiakasprofiilit eivät kuvanneet ketään haastateltavista eikä niistä voisi nimetä 

ketään todellista henkilöä.  

 

Tälle opinnäytetyölle oli tarpeetonta hakea tutkimuslupaa, sillä opinnäytetyö teh-

tiin palvelua muotoilevalle ja tuottavalle yritykselle, jonka omistajana ja tuottajana 

tutkija itse on. Tutkimusaineistoa käsiteltiin asianmukaisesti ja luottamukselli-

sesti. Haastattelutallenteet säilytettiin salasanan takana ja kirjalliset osiot luki-

tussa tilassa siihen asti, kunnes ne hävitettiin poistamalla tiedostot äänityslait-

teelta ja silppuamalla kirjalliset osiot paperisilppurilla. Aineiston analyysin rapor-

tista ketään haastateltua ei pysty identifioimaan. Kehitysprojektin läpivienti omaa 
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yritystä varten toi eettisestä näkökulmasta haasteeksi neutraaliuden. Kun palve-

lua muotoillaan toiminnan kehittämiseksi, innostus aiheesta sävyttää kysymysten 

esittämistapaa ja voi vaikuttaa haastateltavien vastaamistyyliin. Ilman luottamuk-

sellista ja hetkellisesti läheistenkin suhteiden rakentumista on kuitenkin aineiston 

keruuta vaikea toteuttaa. (Heikkinen ym 2007:102)    

 
 

6.2 Luotettavuus 

 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää yli 65 -vuotiasta ihmistä. 

Haastattelussa esiin tulleita asioita peilattiin tulevaisuuden ennakoinnin keinojen 

yhteydessä esitettyyn teoreettiseen taustaan. Aineisto analysoitiin samankaltai-

suuskaaviomallia (Affinity Mapping) soveltamalla ja dokumentoitu aineisto luoki-

teltiin ja sen yhteyksiä verrattiin opinnäytetyön tietoperustaan. Raportointi pyrittiin 

tekemään mahdollisimman tarkasti ja läpinäkyvästi. Tulosten uskottavuus vah-

vistui peilaamalla tuloksia aiempaan tietoperustaan. Kuitenkin tämänkaltaisessa 

tutkimuksessa tulokset ovat aina tutkijan ja tutkittavien mukaisia eivätkä ole suo-

raan yleistettävissä, vaikkakin tulokset vahvistivat joiltakin osin aiempaa tietoa 

aiheesta. Läpi työn olen selostanut mitä olen tehnyt ja miksi sekä pyrkinyt valot-

tamaan avoimesti tekemiäni valintoja rajauksissa ja linjauksissa.  

  

6.3 Tulosten tarkastelu  

 

Tässä opinnäytetyössä kuvattiin tulevaisuuden ennakoinnin keinoja ja haettiin 

ymmärrystä siihen, miten ikääntyneet varautuvat tulevaan toimintakykynsä muu-

tokseen. Tähän tutkimuskysymykseen saatiin vastaukseksi, että varautuminen 

on osittaista, vähäistä, epäjärjestelmällistä, tarpeettomaksi miellettyä sekä sattu-

manvaraista riippumatta ikääntyneen toimintakyvyn senhetkisestä tilasta, koulu-

tustasosta, asumismuodosta, iästä tai sukupuolesta. Varautuminen sisälsi paljon 

ääneen lausumattomia oletuksia läheisten osaamisesta asioiden hoidolle. Toi-

mintakyvyn heikentyessä ennakointi jonkin verran lisääntyi, kuitenkin mittavan 

avuntarpeen vaiheessa ennakointinäkökulma oli jo kokonaan jäänyt sivuun.  

 

Haastattelujen kautta selkeytyi, mitä ikääntyneet haluavat tulevaisuuden enna-

koinnin palveluun ja millainen palvelun tulisi olla. Haastattelujen tulosten mukaan 
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ikääntyneet haluavat palveluun oikeaa tietoa kootusti, kokoavasti ja henkilökoh-

taisesti sopivina annoksina. Henkilökohtaistaminen ja yksilöllisyys korostuivat ja 

toive siitä että heidän asioidessaan eri tahojen kanssa ennakointiin liittyvät asiat 

otettaisiin puheeksi. Oma-aloitteisuutta ja omaa asioiden järjestelyä esiintyi sekä 

puheen että aikaisemman toiminnan tasolla hyvin vähän ja haastattelut käynnis-

tivät asioiden pohdinnan haastatelluille, koska heidän toiveensa puheeksi ottami-

sesta toteutui. Tulevaisuuden ennakoinnin palvelun palvelumuotoiluprosessi on 

spiraalimaisesti kehittyvä, monivaiheinen ja polveileva. Eri toimet linkittyvät toi-

siinsa ja ruokkivat toinen toisiaan. Jatkuva kehittämisen tarve korostuu. 

 

 

6.4 Jatkokehitysehdotukset 

 

Iäkkäillä toteutettujen haastattelujen ja heidän tarpeidensa mukaisen palvelun 

muotoilun lisäksi voisi olla kiinnostavaa kohdistaa ennakointipalvelun tuotteista-

minen myös kolmannessa iässä oleville ihmisille. Heidän tarpeensa varautua 

mahdollisiin tuleviin tilanteisiin ovat varmasti erilaisia. Proaktiivinen ennakointi 

kannattaa tehdä silloin kun kriisi ei ole päällä. Vaikutusmahdollisuudet tulevaan 

ovat paljon isommat. Kolmannen iän ihmiset voivat olla ennakointipalvelun yksi 

kohderyhmä.  

  

Vaikka palvelua muotoiltiin tässä yksityisiä kotipalvelujen asiakkaita palvele-

maan, markkinoita voisi löytyä myös muiden yksityisten toimijoiden kouluttami-

sesta. He voisivat tapaamiensa asiakkaiden joukossa lisätä tietoisuutta tulevai-

suuden ennakoinnin keinoista ja välineistä sekä kannustaa heitä ennakoimaan 

elämäänsä ja toimintakykynsä muutoksia, kuten asiakkaat tutkimuksen perus-

teella salaa toivovat. Palvelumuotoilun periaatteiden mukaan iäkkäitä kohtaavia 

muita toimijoita voisi myös profiloida ja suunnata heille koulutustarjontaa. 

 

Ikääntyneen sosiaaliset suhteet ystävyys- ja perhesuhteineen, elämänlaatu ja 

harrastukset sekä elämän mielekkyyden kokemus ja arjen turvallisuuden elemen-

tit rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja varmuudella niillä on iso merkitys 

ikääntyneen arkisessa elämässä. Näistä joidenkin elementtien mukaan ottami-

nen tulevaisuuden ennakointipalvelun käytännön toteutuksessa on varmasti joil-

lekin asiakkaille antoisaa ja merkityksellistä ja palvelun kannalta hyödyllistä. 
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Tässä tehtävässä huomioidut asumisen, hoidollisen ja taloudellisten asioiden jär-

jestelyt ennakoivat erityisesti elämän viimeisiä vaiheita.  Muiden mainittujen seik-

kojen läpikäynti ja suunnitteleminen tukevat elämää ennen sitä viimeistä vaihetta 

ja tuovat sisältöä ja mielekkyyttä olemiseen.  

  

Julkisen sektorin puolelle jää nykypäivänä kaikkein huonokuntoisimmat ja eniten 

hoivaa ja hoitoa tarvitsevat ihmiset, joten ennakoinnin hyödyt heille ovat rajalliset 

ja resurssit ennakoinnin välineiden käyttöön hyvin marginaaliset. No go-iäkkäiden 

joukossa esimerkiksi hoitotahdon tekeminen on heitä hoivaavien aloitteiden va-

rassa ja muiden välineiden käyttökin pitkälti reaktiivista. Tästä palvelusta omai-

sille puhuminen on kuitenkin hyödyllistä, sillä se voi auttaa iäkkään omaisen 

kanssa keskustelua hänen toiveistaan. Siltä osin kuin se on mahdollista.  
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje ja haastattelupohja  

Hei! 
 
Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan johtami-
sen ylempää amk-tutkintoa ja tutkintoon liittyen teen lopputyönä kehittämistehtä-
vää IH-palvelu HosoTelle. Työn aiheena on yrityksen palveluiden kehittäminen. 
Työn yhdessä osiossa on tarkoitus selvittää, miten ikääntyneet ihmiset ovat val-
mistautuneet mahdollisesti myöhemmässä elämänvaiheessa ilmenevän toimin-
takyvyn heikentymisen varalle (onko/ eikö ja miksi). Tämän selvittämiseksi käytän 
haastattelussa mm tulevaisuuden muistelun työkalua sekä palvelumuotoilun me-
netelmiä.  
 
Nyt kysynkin teiltä apua eli käsityksiänne tulevaisuuden ennakoinnin menetel-
mistä joita ovat mm hoitotahdon tekeminen, hoivatahdon muotoilu, edunvalvon-
tavaltuutuksen teko, sijaispäättäjästä määrääminen ja hoidollisten ja taloudellis-
ten linjausten tekeminen tulevaisuutta varten. 
  
Apukysymyksiä (tulevaisuuden muistelu) 

1. Vuosi /10 vuotta/ 20v on kulunut ja asiat ovat läheisesi kannalta hyvin. 
Miten ne sinun kannaltasi ovat? Mikä sinua nykytilanteessa erityisesti 
ilahduttaa?  

2. Mitä sinä teit myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi? Mistä tai keneltä 
sait tukea ja millaista tukea? 

Q1: Nykytila, oletko ennakoinut mitenkään sellaista mahdollista elämänvaihetta 
jolloin toimintakykysi on alentunut ja tarvitset toisen apua? 
b) miksi miksi miksi miksi miksi 
c) hoitotahto, edunvalvontavaltuutus, sijaispäättäjä/läheinen? 
 
Q2: Miten haluaisit asioiden järjestyvän! Julkisen, yksityisen turvin. omarahoitus 
 
Q3) Mitä hyötyä tällaisesta tulevaisuuden ennakoinnin palvelusta sinulle olisi? 
 
Q4) Muuta 
 
Jos olisi tällainen ennakoivan tulevaisuuden suunnittelun palvelu, millainen sen 
pitäisi olla? Sähköinen? Kahdenkeskinen?  
 

 


