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Katsauksen sisältämät Porin yliopistokeskuksessa toimivien tutkinto-ohjelmien pro gradu- ja 

diplomityöt: 

Tampereen yliopisto, tekniikka 

Jönkkäri, Teemu (2016) Työmuistipelin suunnittelu ikäihmisille.  

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimus ja sosiaalityö 

Busk, Anneli (2018) Vanhuksen itsemääräämisoikeus SAS-prosessissa sosiaalityöntekijän kuvaamana. 

Gustafsson, Kirsi (2017) Hyvinvoinnin ulottuvuudet: ikääntyneen omaishoitajan kokemus hyvinvoinnistaan. 

Huhtala, Kirsi-Maria (2012) Ikäihmisten osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Päivätoimintakeskuksen asiakkaiden käsityksiä.  

Hämäläinen, Salla-Tuulia (2015) Puoliso-omaishoitajien kokemuksia vertaistuesta. 

Kaukkila, Eveliina (2016) Vanhuus ja vanhusten asumisen ongelmat. Fenomenografinen tutkimus 

sosiaalityötä tekevien käsityksistä. 

Kilpi, Laura (2010) "Tää hioo ihmisestä sen terävimmän kärjen" - narratiivis-sosiaaligerontologinen tutkimus 

oman kodin jättämisestä ja vanhuudesta vanhainkodissa. 

Lahtinen, Susanna (2018) Kotona pärjäämättömyys vanhusten sosiaalisena ongelmana sairaalahoidossa 

sosiaalityön kirjausten näkökulmasta. 

Nyholm, Salla (2014) Arvot ja etiikka gerontologisen sosiaalityön käytännöissä. 

Rautava, Mari (2015) "Unelmani on kuolla saappaat jalassa": fenomenografinen analyysi eläkeläisten 

ikääntymiseen liittyvistä käsityksistä. 

Turunen, Marianna (2017) Ikääntyneet aikuissosiaalityön asiakkaina: Liisa-Maijan tarina. 

Turun yliopisto, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Moisio-Varpela, Anna-Maria (2014) Palvelumuotoilu yksityisessä ja julkisessa tehostetussa 

palveluasumisessa. 

Niiniviita, Laura (2018) Asiakaskeskeisen hoitoprosessin kehittäminen prosessi- ja verkostojohtamisen 

näkökulmasta: Case yksityinen terveysalan organisaatio. 

Rönkkö, Jaana (2017) Palveluyhteistyö terveydenhuollon organisaatiossa: case työterveyshuollon ja 

terveysliikuntatoimipisteen palveluyhteistyö työikäisten liikunnan edistämisessä.  

Snicker, Elisa (2017) Johtamisen päätöksentekoon vaikuttavat tekijät sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatiossa – Ikäihmisten palveluiden ja RAVA™ -mittarin näkökulma. 

Tuominen, Jan (2013) Senes Simul – Ikääntyvät yhteisöllisessä mediassa. 

Vahlsten, Marjo (2013) Elämäntyylin vaikutus ideaalin ikääntyvien asumisratkaisun valintaan. 

Lisäksi lähteenä on hyödynnetty: Wallenius, Tytti (2018) Hyvinkö pyyhkii? Tutkimus Porin 

yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvoinnista. Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry. 
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Viestejä tieteen kentiltä 

Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- 

ja diplomityöt ikääntyvien hyvinvoinnin, palvelujen 

 ja kehittämisen tueksi  

 

 

1. Johdanto 

Porin yliopistokeskuksen muodostavat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. 

Lisäksi Porin yliopistokeskuksen yhteydessä toimii Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

opetusterveyskeskus. Yliopistokeskuksessa on tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta 

ja avoimen yliopiston opetusta, siellä tehdään tieteellistä tutkimusta ja toteutetaan 

kehittämishankkeita. Opiskelijoita on noin 2000 ja henkilökunnan jäseniä 170. Tutkintokoulutusta 

järjestetään neljällä alalla: tekniikka, yhteiskunta, kulttuuri ja kauppatieteet. Opiskelijat valmistuvat 

maistereiksi tai diplomi-insinööreiksi. Lisäksi Porin yliopistokeskuksella työskentelee 

tohtorikoulutettavia, tutkijoita sekä tekniikan, työ- ja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittäjiä.  

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ovat oman alansa asiantuntijoita, sillä suurin osa opiskelijoista 

suorittaa osaamistaan syventäviä opintoja. He ovat myös elinikäisiä oppijoita; opiskelijoiden 

ikähaarukka on laaja ja usein heillä on taustallaan aikaisempi tutkinto (esim. AMK-tutkinto). 

Opiskelijat pitävät yllä tiiviitä suhteita työelämään ja työkokemusta heillä on keskimäärin yli 10 

vuotta. Merkittävä osa opiskelijoita on kotoisin Satakunnasta. Porin yliopistokeskuksen 

opiskelijoista yli 80 % kokee olevansa oikealla alalla ja 85 % pitää alansa kiinnostavuutta erittäin 

tärkeänä kriteerinä – he ovat siis motivoituneita ja tietävät, mitä osaavat1.  

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ovat aidosti monitieteisiä asiantuntijoita ja heillä on paljon 

annettavaa hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saralla. Yksi keskeinen asiantuntijuuden 

kehittämisen paikka ovat opintojen loppuvaiheessa toteutettavat pro gradu- ja diplomityöt. Niitä 

valmistuu vuosittain lähemmäs 200 ja moni kytkeytyy Satakunnan alueen asukkaiden ja 

organisaatioiden toimintaan tai kokemuksiin. Muisti ja arki –seminaaria varten olemme koonneet 

tieteenrajat ylittäen yhteen tietoa Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden tuottamista tutkielmista, 

jotka syventävät ja laajentavat näkökulmia tilaisuuden teemaan. Täyspitkät tutkielmat löytyvät 

                                                             
1 Hyvinkö pyyhkii? –raportti 2018. 
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annettujen linkkien tapaa Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston julkaisupalveluista. Katsauksen 

on toteuttanut Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) hanke ASTe – Akateeminen 

asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR). 

Tiedontäytteisiä lukuhetkiä! 

2. Mieli, keho ja muistisairauksien ehkäisy 

Rönkkö, Jaana (2017) Palveluyhteistyö terveydenhuollon organisaatiossa: case 

työterveyshuollon ja terveysliikuntatoimipisteen palveluyhteistyö työikäisten liikunnan 

edistämisessä. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, liiketaloustiede. 

 Linkki: http://www.utupub.fi/handle/10024/143948 

Terveysliikunnalla on työkyvyttömyyden ennaltaehkäisevässä toiminnassa ratkaiseva rooli. 

Työikäisten toimintakyvyn lisäämiseksi ja säilyttämiseksi on tärkeää lisätä yhteistyötä 

työterveyshuollon ja liikuntapalveluita tuottavien organisaatioiden välillä. Myös terveydenhuollon 

kasvavat tehokkuusvaatimukset, talouden säästötoimet ja resurssien väheneminen ovat lisänneet 

paineita kehittää kokonaisvaltaisempia terveyspalveluita. Perinteisten toimintamallien muuttaminen 

yhteistyötä edistäviksi on kuitenkin koettu vaikeaksi tehtäväksi terveydenhuollon byrokraattisessa 

ja lainsäädellyssä toimintaympäristössä.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työterveyshuollon ja terveysliikuntatoimipisteen 

kahdenvälistä palveluyhteistyötä työikäisen väestön liikuntaan ohjaamisessa. Tutkimuksen 

teoreettinen tausta muodostui yhteistyön sosiaalipsykologisista, talousteoreettisista ja 

liikkeenjohdollisista näkökulmista, joiden avulla pyrittiin lisäämään ymmärrystä yhteistyön 

organisoitumisen erilaisista luonteista. Tutkimusaineisto kerättiin kahdeksasta eri toimipisteestä, 

neljästä eri yhteistyösuhteesta. Työterveyshuollon ja terveysliikuntatoimipisteen yhteistyön 

toimivuuden tarkastelu ja analysointi konkretisoituvat organisoitumisen ja liiketoiminnan 

yhteistyön tarkasteluun kehitetyn Vesalaisen (2006) Partnership Monitor –mallin avulla.  

Tutkimuksen mukaan voidaan olettaa, että palveluyhteistyö työterveyshuollon ja 

terveysliikuntatoimipisteen välillä luo onnistuessaan toimivan mallin työikäisten liikuntaan 

ohjaamiselle. Suurimmassa osassa tutkimukseen osallistuneista toimipisteistä yhteistyötä ei 

kuitenkaan saatu toimimaan. Syynä haastateltavat pitivät yhteistyön organisoimattomuutta, jolloin 

yhteistyön epämuodollisuus, yhteisten tapaamisten vähäinen määrä ja yhteisten tavoitteiden 
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puuttuminen heikensivät yhteistyötä. Tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että yhteistyöhön osallistuvien 

oma motivaatio, yhteiset näkemykset, kumppanin toiminnan tunteminen ja vuorovaikutuksen 

avoimuus lisäsivät yhteistyön toimivuutta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhteistyön taustalla 

vaikuttavat monet tekijät, jotka ovat riippuvaisia organisaatioiden erilaisista tarpeista ja 

motivaatiosta. Työterveyshuollon ja terveysliikuntatoimipisteen yhteistyöhön liittyvien tekijöiden 

tunteminen lisää ymmärrystä terveydenhuollon yhteistyön luonteesta ja mahdollisuudesta kehittää 

terveydenhuollon palveluyhteistyön toimintaa. 

Jönkkäri, Teemu (2016) Työmuistipelin suunnittelu ikäihmisille. Tampereen teknillinen 

yliopisto (nyk. Tampereen yliopisto), tietotekniikka. 

 Linkki: https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23980. 

Elinajanodotteen kasvaessa ikäihmisten osuus väestöstä on kasvussa maailmanlaajuisesti. 

Ikääntymisen seurauksena yleistyvät myös erilaiset kognitiiviset häiriöt ja muistisairaudet, jotka 

uhkaavat ihmisten elämänlaatua ja rasittavat julkista terveydenhuoltoa. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on kehittää ikäihmisille sopiva työmuistipeli sekä tutkia, voidaanko ikäihmisiä varten 

kehitetyllä työmuistipelillä toteuttaa yleisesti saatavilla oleva ja kognitiivisia kykyjä tukeva 

interventio.  

Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa perehdyttiin työmuistiin, kognitiiviseen 

ikääntymiseen sekä kognitiivisiin interventioihin. Kirjallisuusosassa perehdyttiin myös digitaaliseen 

pelaamiseen, pelillistämiseen, käytettävyyteen sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun hyötypelien 

kehittämisen näkökulmasta. Tutkimuksen toisessa osassa kehitettiin työmuistipeli sekä sen 

siirtovaikutusta mittaava Corsin kuutiot -testisovellus. Työmuistipeliä käytettiin case-tutkimuksessa 

kognitiivisen intervention harjoitusvälineenä. Case-tutkimuksen tavoitteena oli tutkia intervention 

vaikutusta yleiseen kognitioon sekä erityisesti työmuistiin. Kognitiivisen intervention lisäksi case-

tutkimuksessa arvioitiin työmuistipelin käytettävyyttä, vastaanottoa sekä pelattavuutta.  

Tutkimus täytti vain osittain sille asetetut tavoitteet. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että digitaalisilla 

peleillä, joissa on huomioitu ikäihmisten erityistarpeet, on merkittäviä mahdollisuuksia viihde- ja 

hyötykäytössä ikäihmisille. Case-tutkimus vahvisti kirjallisuusosuuden tuloksen siltä osin, että 

käyttäjäryhmän erityistarpeiden huomioiminen suunnittelussa näkyi pelin hyvänä vastaanottona ja 

käytettävyytenä. 
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Toisaalta pelin n-back-tehtävään perustuva pelilogiikka osoittautui liian haastavaksi koehenkilöille. 

Tutkimus ei pystynyt osoittamaan tilastollisesti merkittäviä muutoksia koehenkilöiden yleiseen 

kognitioon tai työmuistiin. Tutkimuksessa saavutettujen tulosten perusteella on kuitenkin 

mahdollista kehittää tulevaisuudessa entistä parempia työmuistipelejä. 

3. Muisti, palvelut ja palvelujärjestelmä 

3.1.Asiakkaan asema ja osallisuus 

Niiniviita, Laura (2018) Asiakaskeskeisen hoitoprosessin kehittäminen prosessi- ja 

verkostojohtamisen näkökulmasta: Case yksityinen terveysalan organisaatio. Turun 

yliopiston kauppakorkeakoulu, liiketaloustiede. 

 Linkki: http://www.utupub.fi/handle/10024/144417 

Suomalaisessa yhteiskunnassa meneillään oleva ikääntyneiden palvelurakenteen uudistus korostaa 

ikäihmisten hoidon muokkaamista laitoshoitopainotteisuudesta kohti avopainotteista hoitoa. 

Uudistuspaineet kohdistuvat sekä kotihoitoon että käytössä oleviin kotihoidon toimintamalleihin. 

Uusien palvelurakenteiden lähtökohtana on asiakas ja palvelurakenteiden uudelleen organisoinnilla 

pyritään asiakaskeskeiseen toimintatapaan. Muutosten keskiössä asiakasta katsotaan aktiivisena 

palvelun käyttäjänä. Tarkasteltaessa kotihoidon palvelurakenteiden muutoksia on tunnistettavissa, 

että asiakaskeskeiseen palveluntarjontaan on vielä matkaa.  

Tutkielman tarkoituksena on tuottaa tieteellisin keinoin tietoa, miten asiakkaan hoitoprosessia 

pystytään kehittämään prosessi- ja verkostojohtamisen keinoin edelleen asiakaskeskeisemmäksi. 

Hoitoprosessilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa kohdeorganisaation kotihoidon piirissä olevan 

ikäihmisen palvelupolkua: Kotihoito-päivystys-terveyskeskus/sairaalan vuodeosasto-

kuntoutuskotihoito. Tutkielman konkreettisena tavoitteena on esittää kehitysehdotuksia, joiden 

avulla asiakkaan hoitoprosessia pystytään kehittämään edelleen asiakaskeskeisemmäksi. 

Tutkielman kohdeorganisaatio on yksi Suomen suurimmista yksityisistä sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Tutkielman kohdeorganisaatio on kunnan ja 

kohdeorganisaation yhteisyritys.  

Tutkielma on luonteeltaan tapaus- eli case-tutkimus, joka on yksi käytetyimmistä 

liiketaloustieteellisen tutkimuksen laadullisista sovellutuksista. Aineiston keruumenetelmäksi 

valittiin kysely- ja haastattelumetodin yhdistelmä. Kysely toimi esitutkimuksena, jonka pohjalta 
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rakennettiin teemahaastattelurunko teoreettisiin viitekehyksiin soveltuen. Tutkimukseen 

osallistettiin kuusi lähiesimiestason toimijaa, yksi keskijohdon toimijaa ja kaksi ylimmän johdon 

toimijaa (N=9). Tutkimuksen analyysimenetelmänä oli teorialähtöinen sisällönanalyysi. 

Tutkimustulosten mukaan asiakkaan hoitoprosessin kehittäminen entistä asiakaskeskeisemmäksi on 

mahdollista prosessi- ja verkostojohtamisen keinoin. Oleellista on käsittää asiakkaan hoitoprosessi 

kokonaisvaltaisena toimintona organisaation yksiköiden hierakkiset rajat unohtaen. Myös asiakkaan 

hoitoprosessissa roolien ja vastuiden tunnistaminen on tärkeää. Asiakas tulee nostaa 

hoitoprosessinsa oleellisimmaksi tekijäksi. Verkostojohtamisen keskeinen merkitys on luotettava ja 

oikea-aikainen tiedonkulku asiakkaan hoitoprosessin eri vaiheissa. Asiakkaan verkostoja tulee 

tietoisesti johtaa ja hallita. 

Busk, Anneli (2018) Vanhuksen itsemääräämisoikeus SAS-prosessissa sosiaalityöntekijän 

kuvaamana. Tampereen yliopisto, sosiaalityö. 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/103933 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on tarkastella vanhuksen itsemääräämisoikeutta silloin, kun 

ollaan päättämässä siitä, että kykeneekö vanhus jatkamaan asumista omassa kodissaan kotihoidon 

avuin, vai tarvitseeko hän ympärivuorokautista hoitoa. SAS-prosessia tarkastellaan sosiaalihuollon 

toimenpiteenä. SAS -lyhenne tulee sanoista Selvitä, Arvioi ja Sijoita. Tutkimuksen ulkopuolelle 

jäävät ympärivuorokautiseen pitkäaikaissairaanhoitoon tai terveyskeskuksen vuodeosastolle 

lääkärin lähetteellä siirtyvät potilaat.  

Tutkielman keskeinen teoreettinen käsite on vanhuksen itsemääräämisoikeus, eli autonomia, joka 

tarkoittaa ihmisen lakisääteistä oikeutta päättää tai määrätä omista asioistaan. Asiakkaan 

itsemääräämisoikeudesta säädellään esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa, vanhuspalvelulaissa ja 

perustuslaissa. Gerontologista sosiaalityötä määrittävät lainsäädännön lisäksi sosiaalityön eettiset 

säännöstöt. Itsemääräämisen kunnioittamisen ja heitteillejätön välinen raja voi kuitenkin joissain 

tapauksissa olla vaikeasti hahmotettavissa. Vakavasti muistisairaan asiakkaan mielipide omasta 

kotona selviytymisestään ei voi koskaan olla ainoa ratkaiseva asia päätettäessä asiakkaan tulevasta 

hoidosta ja asumisesta.  

Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto on koottu haastattelemalla seitsemää vanhustenhuollon 

sosiaalityöntekijää ja moniammatillista kolmijäsenistä SAS-ydinryhmää. Aineisto perustuu 

teemahaastatteluihin ja se on analysoitu sisällönanalyysillä. Sairaalassa olevan tai omaishoidettavan 
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vanhuksen SAS-prosessi ei alun perin kuulunut tämän tutkielman tutkimussuunnitelmaan, mutta 

koska aineistossa näitä kahta verrattiin kotona olevan asiakkaan SAS-prosessiin, ne päätyivät 

mukaan tutkielmaan vertailuryhmänä. Sairaalan hoitohenkilökuntaa tai sosiaalityöntekijöitä ole 

haastateltu.  

Tutkielman tulosten perusteella voidaan sanoa, että asiakkaan hyvä fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen toimintakyky mahdollistaa itsemääräämisoikeuden täydellisen kunnioittamisen. 

Asiakkaan fyysinen toimintakyky voi olla heikko, mutta hän saattaa tästä huolimatta selvitä 

kotonaan erinomaisesti kotihoidon avuin, mikäli hän pystyy ymmärtämään oman tilansa. 

Päinvastaisessa tilanteessa, jolloin fyysinen toimintakyky on hyvä, mutta psyykkinen tai sosiaalinen 

toimintakyky huono, pitää itsemääräämisoikeuden toteuttamista suhteuttaa psyykkisen ja 

sosiaalisen toimintakyvyn puutteisiin. Asiakkaan itsensä tai muut ihmiset vaaraan saattavia 

tilanteita ei voida sallia. Toisaalta, sosiaalihuollon toimenpiteenä ei ole mahdollista määrätä 

asiakasta pakkohoitoon. Vaikeissa tilanteissa asiakasta ylipuhutaan, kunnes hän väsyy väittämään 

vastaan ja suostuu muuttoon. 

Moisio-Varpela, Anna-Maria (2014) Palvelumuotoilu yksityisessä ja julkisessa tehostetussa 

palveluasumisessa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, liiketaloustiede. 

 Linkki: http://www.utupub.fi/handle/10024/98550 

Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä yksityisellä ja julkisella 

tehostetulla palveluasumisella on palvelumuotoilun osalta. Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä ja 

palveluiden tarve tulee lisääntymään merkittävästi, ja myös tehostetun palveluasumisen kysyntä 

kasvaa. Ikääntyneiden erityispiirteet asiakkaina tulee huomioida myös palveluita suunniteltaessa ja 

kehitettäessä. Palvelumuotoilu on edelleen kehittymässä oleva osaamisala, jonka tavoitteena on 

erilaisia toimintatapoja ja toimijoita yhdistämällä muodostaa asiakkaan toiveita ja tarpeita vastaava 

yhtenäinen palvelukokonaisuus. Keskeisessä roolissa palvelumuotoilussa ovat asiakasymmärrys, 

yhteissuunnittelu ja kontaktipisteet. Palvelumuotoilu tarjoaa myös mielenkiintoisen ja kaivatun 

uuden näkökulman vertailulle yksityisestä ja julkisesta tehostetusta palveluasumisesta. 

Tutkimusongelmaan haettiin vastausta haastattelemalla sekä yksityiseltä, että julkiselta puolelta 

henkilöä, joka vastaa yksikön tehostetun palveluasumisen toiminnasta. Haastattelut toteutettiin  

teemahaastatteluina, mikä mahdollisti myös uusien ja odottamattomien asioiden esiin tulon. 

Haastatteluiden lähtökohtana oli palvelumuotoilun toteutuminen käytännössä ja 
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teemahaastatteluiden runko laadittiin teoreettisesta viitekehyksestä nousseiden kontaktipisteiden  

varaan. Analyysivaiheessa yksityiseltä ja julkiselta puolelta saatuja vastauksia vertailtiin keskenään 

sekä suhteessa aiempaan teoriaan.  

Tutkimuksessa löydettiin sekä eroja, että yhtäläisyyksiä palvelumuotoilun osalta. Molemmista 

kohteista löytyi myös kehitettävää ja uusia ideoita palvelumuotoilun hyödyntämisestä. Tämä oli 

odotettavissa, koska palvelumuotoilun tiedettiin olevan vielä melko vieras asia tutkimuskohteille, 

eikä tietoista palvelumuotoilua ole tehty. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että yksityisellä puolella 

kontaktipisteet olivat paremmin suunniteltuja ja niiden kautta oli nähtävissä enemmän 

asiakasymmärryksen ja yhteissuunnitteluun sisältyvää toimintaa. Julkisella puolella raskaampi 

hallinto vaikeutti osaltaan asiakkaiden huomioimista palveluiden suunnittelussa. Toisaalta myös 

toimintatavoissa oli eroja, ja julkisen puolen tausta laitoksena tuli esiin toimintatapoja 

tarkasteltaessa. 

Huhtala, Kirsi-Maria (2012) Ikäihmisten osallisuus palveluiden suunnittelussa ja 

kehittämisessä. Päivätoimintakeskuksen asiakkaiden käsityksiä. Tampereen yliopisto, 

sosiaalipolitiikka. 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/83551 

Tämän pro gradu – tutkielman aiheena on ikäihmisten osallisuus heille tuotettujen palveluiden 

suunnittelussa ja kehittämisessä. Tarkoituksena on tutkia erään ikäihmisille tarkoitetun 

päivätoimintakeskuksen asiakkaista kootun ryhmän mielipiteitä ikäihmisten palveluista, niiden 

kehittämisestä ja palveluiden käyttäjien osallisuudesta. 

Tutkimus toteutettiin kuuden hyväkuntoisen, omatoimisen ikäihmisen ryhmähaastatteluna Bikva-

analyysin mukaisesti. Bikva-analyysi on tanskalaisen Hanne Katherine Krogstrupin kehittämä 

nelivaiheinen arviointimenetelmä asiakkaiden osallistamiseksi palveluiden kehittämiseen. 

Menetelmässä asiakkailta ryhmähaastattelun avulla saatu tieto saatetaan organisaation 

työntekijöiden, johtajien ja poliittisten päättäjien tiedoksi. Tässä tutkimuksessa kerätty aineisto 

teemoiteltiin ja analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimustuloksista järjestettiin 

keskustelutilaisuus organisaation työntekijöille ja johdolle Bikva-analyysin mukaisesti. 

Tiedottaminen poliittisille päättäjille jäi heidän harkintaansa. 

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan todeta kaikkien haastateltavien voimakas halu asua 

omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Toivottiin, että saatavilla olisi niin paljon erilaisia 
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ikäihmisten palveluita, että kotona asuminen on mahdollista. Toinen keskeinen tutkimustulos on 

haastateltavien positiivinen asennoituminen hyvinvointiteknologian apuvälineisiin tulevaisuudessa. 

Kolmantena merkittävänä tuloksena voidaan mainita haastateltavien esiin tuoma pelko 

yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta sekä yhteisöllisyyden puutetta kohtaan. Viimeisenä 

tutkimustuloksena voidaan mainita haastateltujen esiin tuoma tiedon puute ikäihmisille 

kohdistetuista palveluista. 

3.2. Ammattilaisten näkökulmat ja palvelujärjestelmä 

Lahtinen, Susanna (2018) Kotona pärjäämättömyys vanhusten sosiaalisena ongelmana 

sairaalahoidossa sosiaalityön kirjausten näkökulmasta. Tampereen yliopisto, sosiaalityö. 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/104614 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sairaalahoidossa olevien iäkkäiden potilaiden 

sosiaalisia ongelmia sairaalan sosiaalityöntekijöiden kirjausten näkökulmasta. Tavoitteeni oli 

tarkastella vanhuspotilaiden sosiaalisia ongelmia sosiaalihuoltolain palvelutarpeen arvioinnin 

näkökulmasta. Lisäksi seurasin, toteutuuko kirjauksissa sosiaalityön palveluprosessi 

terveyssosiaalityöntekijän rakenteisen kirjaamisen näkökulmasta.  

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on gerontologinen sosiaalityö sairaalaympäristössä ja 

vanhusten sosiaalisia ongelmia ja tuen tarvetta käsittelevä tutkimus. Tutkimusaineisto on kerätty 

erään keskisuuren kaupungin perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden potilasasiakirjoista. 

Aineisto koostuu 52 lyhytaikais- ja kuntoutusosastojen hoidossa olevia 75- 80- ja 85- vuotiaita 

vanhuspotilaita koskevista sosiaalityön SOS-näkymän kirjauksista ajanjaksolla 1.8.2016 – 

31.5.2017. Aineiston analyysi on toteutettu laadullista sisällönanalyysiä ja kategoria-analyysia 

hyödyntämällä.  

Aineiston analyysikehikkona toimivat sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain näkökulmat tuen 

tarpeesta. Teorialähtöisen teemoittelun jälkeen aineistoa on tulkittu aineistolähtöisesti tunnistamalla 

siinä esiintyviä ongelmakategorioita. Analyysin tuloksena aineisto jakaantui kahteen 

ongelmakategoriaan: lisääntyneeseen avun ja hoivan tarpeeseen ja taloudellisiin huoliin. Tämän 

jälkeen tarkastelu fokusoitiin iäkkään potilaan lisääntyneen avun ja hoivan analyysiin.  

Tässä aineistossa iäkkäiden potilaiden sosiaalinen ongelma sairaalahoidossa on kotona 

pärjäämättömyys. Se ilmenee jokapäiväisen elämästä selviytymisen vaikeutena, toimintakykyyn 
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liittyvinä vaikeuksina ja muutoksina, omaisen huolena ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeena, 

asumisolosuhteiden puutteena sekä vanhusten yksinäisyytenä. 

Tutkielman tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten havaintoja vanhusten kotona pärjäämisen 

haasteista. Ikäihmisten lisääntynyt avun ja hoivan tarve sekä kotiin saatavien resurssien puute 

näyttäytyvät keskeisinä kotona pärjäämättömyyteen johtavina syinä. Vanhusten kotona 

pärjäämättömyys on pitkittynyt tila, joka näkyy sairaalahoidossa riittämättömien kotiin saatavien 

palveluiden vähyytenä ja omaisten väsymisenä. 

Snicker, Elisa (2017) Johtamisen päätöksentekoon vaikuttavat tekijät sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatiossa – Ikäihmisten palveluiden ja RAVA™ -mittarin 

näkökulma. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, liiketaloustiede. 

 Linkki: http://www.utupub.fi/handle/10024/117841 

Väestön ikääntyminen on sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta merkittävä asia, johon 

organisaatioiden on reagoitava tuottamalla laadukkaita ja tehokkaita palveluita. Johtamisen 

päätöksenteolla on merkittävä vaikutus siihen, miten organisaatiot pystyvät vastaamaan väestön 

ikääntymisen haasteeseen ja johdon päätöksenteon tueksi tarvitaankin tietoa organisaation 

toiminnasta. Ikäihmisten palveluissa esimerkiksi RAVA-mittarilla on vakiintunut sija ja sitä 

voidaan hyödyntää muun muassa palvelurakennetarkastelussa.  

Tämä tutkimus oli osa FCG Konsultointi Oy:n RAVA-mittarin kehittämistyötä. 

Päätutkimusongelmat olivat 1) Mitkä tekijät vaikuttavat johtajien päätöksentekoon sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatiossa ikäihmisten palveluissa? 2) Mitä ja miten tietoa päätöksenteossa 

hyödynnetään johtamisen päätöksenteossa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa ikäihmisten 

palveluissa? 3) Miten RAVA-mittarin tietoja hyödynnetään johdon päätöksenteon tukena? 

Kolmanteen päätutkimusongelmaan liittyvä alatutkimusongelma oli: miten käyttäjät kehittäisivät 

RAVA-mittaria? Tutkimusmenetelmänä oli menetelmätriangulaatio, joka painottui kvalitatiiviseen 

tutkimusotteeseen. Aineisto kerättiin haastatteluin (n = 4) ja kyselyllä (n = 125).  

Ikäihmisten palveluiden johtajien päätöksentekoon vaikuttivat niin yhteiskunnalliset kuin 

organisatorisetkin tekijät, joista keskeisimmät olivat lainsäädäntö ja organisaation sisäiset rakenteet. 

Keskeisiä tietolähteitä olivat alaiset, asiakkaat ja mittarit. Päätöksenteko kohdistui pääsääntöisesti 

henkilöstöhallintoon ja asiakaskohtaisten palvelujen suunnitteluun ja palvelurakennetarkasteluun. 

RAVA-mittaria hyödynnettiin erityisesti asiakaskunnan toimintakyvyn kuvaamiseen ja siten 
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palvelurakennekuvaukseen. Mittaria voitaisiin kehittää laajentamalla tietyin varauksin sen osa-

alueita, liittämällä mittaukseen kustannustiedot ja syventämällä koulutusta hallinnon näkökulmasta.  

Turunen, Marianna (2017) Ikääntyneet aikuissosiaalityön asiakkaina: Liisa-Maijan tarina. 

Tampereen yliopisto, sosiaalityö. 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/101577 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ikääntyneet sosiaalityön asiakkaat. Tutkimuksen kontekstina 

toimii sosiaalitoimistoissa tehtävä aikuissosiaalityö. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

minkälaisia tavoitteita aikuissosiaalityössä asetetaan työikäisten ja ikääntyneiden asiakkaiden 

kanssa tehtävässä sosiaalityössä, mikä asiakkuuksissa muuttuu asiakkaan iän muuttuessa ja 

minkälaisia eroavaisuuksia työikäisen ja ikääntyneen asiakkaan asiakkuusprosesseihin liittyy. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa kuvataan kolmannen iän ja varsinaisen vanhuuden välistä eroa. 

Lisäksi käsitellään ikääntyneiden asiakkaiden asemaa gerontologisessa sosiaalityössä ja 

aikuissosiaalityössä.  

Tutkimuksen asetelma on perusteltu varsinaista tutkimusta edeltäneen johdantotutkimuksen avulla. 

Johdantotutkimuksessa selvitettiin, löytyykö kuntien internetsivuilta mainintaa ikääntyneiden 

sosiaalityöstä ja onko aikuissosiaalityön asiakkuutta määritelty ikärajoja käyttäen. 

Johdantotutkimuksessa selvisi, että ikääntyneiden sosiaalityö kunnissa on harvinaista ja että 

ikäperustaiset rajaukset aikuissosiaalityön asiakkuuksissa ovat vähäisiä. Ikääntyneiden sosiaalityötä 

tehdään pääsääntöisesti aikuissosiaalityön ympäristössä.  

Varsinainen päätutkimus on toteutettu järjestämällä kirjoitustilaisuuksia, joissa kerättiin 

aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiltä eläytymismenetelmän avulla aineisto (18 kirjoitelmaa). 

Puolet vastaajista kirjoittivat jatkoa kehyskertomuksen 52-vuotiaan asiakkaan ja puolet 72-vuotiaan 

asiakkaan tarinalle. Kehyskertomuksissa ainut varioitava tekijä oli ikä, muuten asiakkaat olivat 

tismalleen samassa tilanteessa. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

menetelmin. Tutkimustuloksina esitetään lisäksi tyypittelyn kautta muodostetut mallitarinat eri 

ikäisistä asiakkaista.  

Tutkimuksesta selvisi, että työikäisen ja ikääntyneen asiakkaan asiakkuudet ja prosessit poikkeavat 

monin tavoin toisistaan. Työikäisen asiakkaan kohdalla asiakkuuteen johtaneiksi syiksi esitetään 

hyvin moninaisia ongelmia, kuten pitkäaikaistyöttömyys, puutteellinen elämänhallinta, vähäiset 
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voimavarat, terveyshuolet sekä päihdeongelma. Ikääntyneen asiakkaan kohdalla asiakkuuteen ovat 

voimakkaimmin vaikuttaneet eläkkeelle siirtyminen ja sen kautta vähentyneet tulot ja sosiaaliset 

kontaktit, sekä ikääntymiseen liittyvät terveydentilan muutokset. Aikuissosiaalityön sisällössä 

työikäisen asiakkaan prosessi keskittyy asumisen turvaamiseen sekä tukitoimien järjestämiseen. 

Ikääntyneen asiakkaan kohdalla painopiste on elämän mielekkyyden ja asiakkaan osallisuuden 

lisäämisessä. Kokonaisuudessaan sosiaalityön tarkoitukseksi ja onnistumisen ehdoksi tunnistetaan 

asiakkaan kunnioittava kohtaaminen, luottamuksellisen suhteen rakentaminen, asiakaslähtöisyyden 

vaaliminen koko prosessin ajan sekä asiakkaan osallistaminen asiakkuusprosessissa sekä hänen 

omassa elämässään. Ikääntyneiden sosiaalityön asemaa toivotaan vahvistettavan ja kontekstia 

selkeytettävän. Kaikissa ikääntymisen vaiheissa tulisi olla käytettävissä gerontologisen sosiaalityön 

osaamista. 

Kaukkila, Eveliina (2016) Vanhuus ja vanhusten asumisen ongelmat. Fenomenografinen 

tutkimus sosiaalityötä tekevien käsityksistä. Tampereen yliopisto, sosiaalityö. 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vanhuuden ja vanhusten asumisen ongelmien  

monimuotoisuudesta. Lisäksi tutkielman tavoitteena on tuoda esiin sosiaalityön arjen haasteita sekä  

kuvata toimintaympäristön kuormittavuutta. Tutkimuksen tavoitteita lähestytään asetettujen  

tutkimuskysymysten kautta: 1. Millainen on sosiaalityötä tekevien käsitys vanhuudesta? 2. Millaisia  

käsityksiä sosiaalityötä tekevillä on vanhusten asumisen ongelmista? Lisäksi tutkimuksessa  

tarkastellaan, millaisia käsityksiä sosiaalityötä tekevillä on itsestään ja toiminnastaan suhteessa  

vanhusten asumisen ongelmiin. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan vanhuutta kulttuurisesti muotoutuvana käsityksenä.  

Tutkimuksen teoreettisia käsitteitä ovat sosiaalinen ikääntyminen, sosiaalinen ongelma sekä hyvä  

vanhuus. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan vanhuutta ja gerontologista sosiaalityötä  

sosiaalipoliittisessa kontekstissa, jossa tämän tutkielman merkityksenannot, eli käsitykset,  

muotoutuvat. Sosiaalipoliittinen konteksti kehystää myös gerontologisen sosiaalityön toiminnan  

oikeutusta ja ulottuvuuksia hyvinvointivaltiokäsityksestä käsin.  

Tutkimuksen tavoite ja siinä esitetyt kysymykset ovat luonteeltaan laatua tarkastelevia.  

Metodologinen viitekehys rakentuu fenomenografiseen ymmärrykseen käsityksestä ihmisen ja  

ympäristön välisen suhteen ilmentäjänä. Tutkimusaineisto muodostuu seitsemän sosiaalityöntekijän  

ja sosiaaliohjaajan teemahaastattelusta. Aineisto analysoitiin fenomenografisen tutkimuksen  
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perinteen mukaisesti. Tutkimustulosten rakenteellisessa jäsentelyssä sovelletaan tutkimuskarttaa,  

jonka mukaisesti tulokset asettuvat kuvaamaan vanhusten asumisen ongelmia yhteiskunnan eri  

tasoilla. 

Tutkimuksen tuloksena syntyi sekä vanhuutta että vanhusten asumisen ongelmia ilmentäviä  

kuvauskategorioita. Syntyneiden kuvauskategorioiden mukaan sosiaalityötä tekevät käsittävät 

vanhuuden psyykkisenä ja sosiaalisena sekä kulttuurisena tilana. Tärkeimmät tutkimustulokset  

kuvaavat sosiaalityötä tekevien käsityksiä vanhusten asumisen ongelmista sekä sosiaalityön  

asettumisesta suhteessa niihin. Yhteiskunnallisessa kontekstissa vanhusten asumisen ongelmat  

käsitettiin kiinnittyvän kysymyksiin itsemääräämisoikeudesta, asumisen normatiivisuudesta,  

muistisairauksista sekä taloudesta. Vanhusten asumisen puitteisiin ja toimintaympäristöön liittyvinä  

asumisen ongelmina käsitettiin palvelujärjestelmän ja palvelujen vastaamattomuus vanhusten  

tarpeisiin sekä palvelualueristiriidat. Vanhusten subjektiiviseen positioon liittyviksi asumisen  

ongelmiksi sosiaalityötä tekevät käsittivät yksinäisyyden, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä  

ongelmat omaissuhteissa. Sosiaalityöntekijään itseensä kiinnittyvät käsitykset ilmenevät 

sosiaalityön vaihtuvina positioina, jotka näyttäytyvät roolien, toiminnan ja yhteistyön kautta. 

Tulosten valossa näyttää siltä, että vanhusten ongelmat ovat samoja kuin nuoremmillakin 

sosiaalityön asiakasryhmillä. Sosiaalipoliittisilla kehittämisohjelmilla annettu vanhuskäsitys tuottaa 

ristiriitaa suhteessa todellisiin vanhuuden haasteisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 

toteuttaessa annettua vanhuuskäsitystä, tuottaa se samalla vanhusten asumisesta sosiaalisen 

ongelman. Vanhusten kanssa tehtävän sosiaalityön erityispiirre on sosiaalityöntekijältä vaadittava 

eettinen ja moraalinen harkinta palvelujärjestelmän ja palvelujen ollessa vastaamattomia vanhusten 

moniulotteisiin ongelmiin. 

Nyholm, Salla (2014) Arvot ja etiikka gerontologisen sosiaalityön käytännöissä. Tampereen 

yliopisto, sosiaalityö. 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/95089 

Tämän pro gradu -työn tutkimuskohteena on gerontologisen sosiaalityön etiikka. Tutkielma on 

empiirinen sosiaalityön etiikan tutkimus, jonka tavoitteena on hankkia tietoa vanhusten kanssa 

tehtävässä sosiaalityössä ilmenevistä eettisistä kysymyksistä.  

http://tampub.uta.fi/handle/10024/95089
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Tutkielman kohteena on sosiaalityön eettinen reflektio gerontologisessa sosiaalityössä. 

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden kertomia kuvauksia ja tapausesimerkkejä 

käytännön sosiaalityön eettisesti haastavista tilanteista. Eettisesti haastavissa tilanteissa on kaksi tai 

joskus useampikin vastakkainen toimintavaihtoehto, ja näillä "kilpailevilla" ratkaisuvaihtoehdoilla 

on mielekkäät perusteet. Millaisia gerontologisen sosiaalityön eettisesti haastavat tilanteet ovat? 

Millaisiin asiakas- tai potilastilanteisiin eettiset haasteet yleensä liittyvät? Millaisia eettisiä 

perusteita eri toimintavaihtoehdoilla on, ja miten sosiaalityöntekijät punnitsevat eri vaihtoehtojen 

painoarvoa? Mihin arvoihin tai normeihin eettiset kysymykset useimmiten liittyvät?  

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla sairaalan sosiaalityössä sekä 

avososiaalityössä vanhusten kanssa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä. Aineisto koostuu yhteensä 

11 sosiaalityöntekijän haastatteluista. Haastateltavat valitsivat ennen haastattelua todellisia 

tapausesimerkkejä, joista keskusteltiin haastattelun aikana. Sosiaalityöntekijät valitsivat vapaasti 

kertomansa tapausesimerkit, joten ne kuvaavat haastateltujen sosiaalityöntekijöiden näkemystä ja 

kokemusta eettisesti haastavista asiakastilanteista. Haastateltujen kertomia tapausesimerkkejä ja 

toiminnan kuvauksia, sekä niitä koskevaa reflektiota analysoitiin Grounded Theoryn 

viitekehyksessä ja laajempana analyysin perustana oli abduktiivinen päättely. 

Pro gradu -työni analyysillä on kaksi käsitteellistä tasoa. Analyysin tuloksena tiivistyi neljä 

pääkategoriaa, jotka kuvaavat niitä gerontologisen sosiaalityön keskeisiä teemoja, joihin kytkeytyy 

eettisiä jännitteitä. Sosiaalityöntekijät kohtaavat eettisiä haasteita potilaan tai asiakkaan puolesta 

toimittaessa, palvelujärjestelmän ja asiakkaan "välissä" tapahtuvassa työskentelyssä, asiakassuhteen 

luottamuksen rakentamisessa ja omaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Löytyneistä neljästä 

alakategoriasta tiivistyi kaksi gerontologisen sosiaalityön keskeistä arvoa: itsemäärääminen ja tasa-

arvo. Tässä tutkimuksessa osallisuus katsottiin osaksi itsemääräämistä. Tasa-arvon 

erityistapaukseksi määrittyi sukupolvien välinen tasa-arvo. 

4. Ikääntyminen kokemuksissa ja kulttuurissa 

Rautava, Mari (2015) "Unelmani on kuolla saappaat jalassa": fenomenografinen analyysi 

eläkeläisten ikääntymiseen liittyvistä käsityksistä. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka. 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/97237 
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Tässä pro gradu – tutkielmassa ollaan kiinnostuneita ikäihmisten kirjoitetun äänen kuulemisesta. 

Elinajan pitenemisen myötä ikääntyneen väestönosan määrä kasvaa yhteiskunnassamme 

huomattavasti, joten ikäihmisten erityistarpeisiin on syytä kiinnittää huomiota. Yhteiskunnan 

tehtävänä on turvata kaikkien hyvinvointi silloinkin, kun ikäihmisiä elää keskuudessamme yhä 

enemmän. Tutkielman tarkoituksena on etsiä ikäihmisten kirjoitusten avulla vastausta siihen, 

millainen käsitys ikäihmisillä on omasta vanhenemisestaan ja miten yhteiskunnan vanhuskäsitys 

näyttäytyy ikäihmisten käsityksissä. Lisäksi tarkastellaan sitä, haluavatko ikäihmiset samoja asioita 

kuin yhteiskuntaa edustava ikääntymispoliittinen järjestelmä.  

Tutkimuksen empiirinen aineisto (n=21) kerättiin eläkeläisille suunnatun kirjoituspyynnön avulla. 

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografiaa, jonka kiinnostus kohdistettiin 

käsityksiin eli siihen, miten maailma rakentuu ikäihmisten tietoisuudessa. Tutkimuksen analyysin 

ensimmäisessä vaiheessa huomio kiinnitettiin ensimmäisen asteen kategoriatyyppeihin, joiden 

avulla ilmennetään yksilötason objektiivista todellisuutta. Analyysin toisessa vaiheessa tarkasteltiin 

ikäihmisten todellisuuden rakentumista sosiaalisesti ja konstruktiivisesti, jonka perusteella 

muodostettiin käsitys sosiaalisen vanhenemisen ilmenemisestä yhteiskunnassa.  

Samalla otettiin huomioon myös yhteiskunnan vanhuskäsitys eli ne tavat, joilla ikäihmisiä ja 

ikääntymistä kohdellaan yhteiskunnassa. Analyysin viimeisessä vaiheessa muodostettiin 

ikäihmisten kirjoitusten perusteella ylemmän tason kategoriat eli viisi ikäihmisyyttä kuvaavaa 

arkkityyppiä, jotka kuvaavat erilaisia ikäihmisenä olemisen tapoja tässä aineistossa.  

Tämän pro gradu – tutkielman tulokset osoittavat, että ikäihmisten käsitykset omasta 

ikääntymisestään ovat yhtä kaksijakoiset kuin yhteiskunnassamme vallitsevat vanhuskäsityksetkin. 

Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että ikäihmiset suhtautuvat omaan ikääntymiseensä 

huomattavasti myönteisemmin kuin yhteiskunnan ja ikääntymisen väliseen suhteeseen.  

Näyttää siltä, että ikäihmiset kokevat yhteiskunnan vanhuskäsityksen uhaksi ikääntymiselleen. 

Tutkimukseni johtopäätöksenä voidaan todeta, että ikäihmisyys ilmenee monin erilaisin tavoin. 

Ikäihmiset ovat heterogeeninen ja monenlaisia yksilöitä sisältämä ryhmä, jota ei voi kohdella 

yhtenäisenä joukkona. Yhteiskunnalta edellytetään erityistä herkkyyttä, jotta tulevaisuudessa olisi 

mahdollista saavuttaa hyvä yhteiskunta kaikenikäisille. 
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Vahlsten, Marjo (2013) Elämäntyylin vaikutus ideaalin ikääntyvien asumisratkaisun 

valintaan. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, liiketaloustiede. 

 Linkki: http://www.utupub.fi/handle/10024/95790 

Väestörakenteen muutos luo paineita löytää ratkaisuja ikääntyvien asumisen ongelmaan. 

Suomalaisessa asuntopolitiikassa on vedetty jo suuntaviivoja ongelman taltuttamiseksi. Ongelman 

ratkaisemiseksi tarvitaan syvempää tietoa ikääntyvistä kuluttajista. Kaiken lähtökohta on ymmärrys 

siitä, että ikääntyvät eivät ole homogeeninen asiakasryhmä, vaan he ovat hyvin erilaisia tarpeineen. 

Myös ikääntyvien kulutuskäyttäytyminen on melko radikaalisti muuttunut. Nämä haasteet tuntuvat 

ikääntyvien asumisen kehittämisessä, mutta myös ikääntyville suunnatun markkinoinnin 

kohdentamisessa ja tuottamisessa.  

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistui ikääntyvien elämäntyyleihin. Tutkimusongelmaksi 

muodostui, millä tavalla ikääntyvien elämäntyyli vaikuttaa ideaalin asumismuodon valintaan? 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi elämäntyylin käsitettä sekä psykografisen tutkimuksen 

menetelmiä. Elämäntyylin käsite on pyritty rakentamaan huolella ikääntyvien asumisen konteksti 

huomioiden. Elämäntyyli tässä tutkimuksessa määriteltiin terveyden, sosio-demografisten ja 

psykografisten tekijöiden vaikutuksesta syntyneeksi aktiviteetiksi ja käyttäytymiseksi.  

Tässä tutkimuksessa elämäntyyliä tutkittiin kvantitatiivista menetelmää käyttäen. Tutkimus 

toteutettiin linkittämällä kysely ET-lehden nettisivuille, josta saatiin kaikkiaan 365 käyttökelpoista 

vastausta. Aineiston analyysissä käytettiin faktorianalyysia ja edelleen ryhmittelyanalyysia, joiden 

perusteella muodostettiin lopulliset elämäntyyliryhmittymät. Tutkimuksessa löydettiin neljä 

elämäntyyliryhmittymää, jotka nimettiin passiivisiksi, aktiivisiksi, rennoiksi ja välinpitämättömiksi. 

Elämäntyyliryhmän ja valitun ideaalin asumisratkaisun välillä ei havaittu tilastollista 

merkitsevyyttä. 

Tuominen, Jan (2013) Senes Simul – Ikääntyvät yhteisöllisessä mediassa. Turun yliopiston 

kauppakorkeakoulu, tietojärjestelmätiede. 

 Linkki: http://www.utupub.fi/handle/10024/95763 

Tässä tutkimuksessa käsitellään ikääntyvien kokemaa yhteisyyttä sosiaalisen median 

virtuaaliverkostoissa. Tutkimuksen ilmiötä tarkastellaan sosiologisten modernisaatioteorioiden 

käsitteiden avulla, joista keskeisenä käsitteenä on yhteisyys. Pääongelmana tässä tutkimuksessa on 

selvittää, miten sosiaalisen median virtuaaliverkoston jäsenyys tukee ikääntyvien yhteisyyttä 
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verkoston muihin jäseniin. Empiirinen aineisto tutkimukseen on kerätty teemahaastattelumetodilla 

15 ikääntyvältä henkilöltä.  

Tutkimuksen haastatteluaineisto käsiteltiin laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysimenetelmällä. 

Metodina sisällönanalyysi toi parhaiten esiin tutkimuksen ongelmanasettelun vaatimat sisällöt, 

koska se mahdollisti muun muassa tutkittavan ilmiön saattamisen sanalliseen muotoon, jossa 

haastatteluaineistosta voitiin muodostaa tiiviitä ja selkeitä teemakokonaisuuksia. Täten aineiston 

kokonaisvaltainen hallinta sekä siitä tehtävien johtopäätösten teko oli helpompaa kuin muilla 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmillä.  

Aiemassa tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan lähinnä ikääntyvien eri keskustelufoorumeilla 

kokemaa keskinäistä yhteisyyttä. Tällöin ei ole selvitetty sitä, miten ikääntyvät kokevat yhteisyyttä 

verkostoissa, joissa on läsnä kaikenikäisiä toimijoita. Edellä esitettyä taustaa vasten tässä 

tutkimuksessa onkin tarkoitus lisätä ymmärrystä siitä, miten ikääntyvät kokevat keskinäistä 

yhteisyyttä toisiinsa sekä siitä, miten verkoston muut ikäryhmät vaikuttavat heidän yhteisyytensä 

tunteeseen.  

Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voidaan sosiaalisen median virtuaaliverkostojen yhteisyyden tuki 

ikääntyville jakaa kolmeen osaan: yhteisyyttä ilmentävät tekijä, yhteisyyttä edistävät tekijät sekä 

yhteisyyttä kehittävät tekijät. Edellisistä tekijöistä keskeisinä yhteisyyden tukielementteinä esiin 

nousivat erityisesti yhteisyyttä kehittävät tekijät, joita olivat: olemassa olevien kontaktien aktivointi, 

uusien viestintäteknologioiden hankinta sekä teknisten taitojen oppiminen. Täten ikääntyvien 

virtuaaliverkostoissa ilmenevää yhteisyyttä kehittävät tekijät muodostavat perustan ja lähtökohdan 

heidän kokemalle yhteisyydelle verkostojen jäseninä.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta myös, että ikääntyvien jäsenyys sosiaalisen median 

virtuaaliverkostoissa tukee erityisesti yhteisyyttä heidän verkostoissaan oleviin sukulaisiin tai 

läheisiin ystäviin. Tutkimuksen mukaan ikääntyvien virtuaaliverkostoilla on myös merkittävä rooli 

yksinäisyyden tunteen vähentymisessä sekä läsnäolon kokemuksessa erityisesti silloin, kun 

yhteysteknologiana käytetään kasvokkaista ja reaaliaikaista videoneuvottelupalvelua. 
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Kilpi, Laura (2010) "Tää hioo ihmisestä sen terävimmän kärjen" - narratiivis-

sosiaaligerontologinen tutkimus oman kodin jättämisestä ja vanhuudesta vanhainkodissa. 

Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/81533 

Tässä pro gradu -tutkielmassa ollaan kiinnostuneita vanhainkodissa asuvien vanhusten 

elämänkokemuksista ja vanhuudesta vanhainkodissa. Tutkimuskohteena olevien vanhusten elämä ei 

yhteiskunnan tavoitteista, eikä monen vanhuksen omasta toiveesta huolimatta päättynytkään omaan 

kotiin. Tutkielman tehtävänä on etsiä vanhusten narratiivisten haastattelujen (n=9) avulla vastausta 

siihen, miltä vanhuksista tuntuu jättää kotinsa vanhainkotiin siirryttäessä ja pystyykö vanhainkoti 

mahdollistamaan vanhukselle hyvän vanhuuden. Tutkielman analyysissa haastatteluaineistosta 

muodostetaan viisi aineistoa kuvaavaa tyyppitarinaa, joita edelleen jäsennetään aineistosta ja 

teoriasta esiin nousevien teemojen avulla. 

Aihealue on mielenkiintoinen ja tutkimisen arvoinen, koska oman kodin jättäminen ja vanhainkotiin 

siirtyminen koskettaa suurta määrää vanhuksia nyt ja tulevaisuudessa. Myös se, että vanhainkodissa 

asuviin vanhuksiin kiinnitetään yhteiskunnan tasolta niukasti huomiota, ja koska hyvä vanhuus on 

yksi vanhuspolitiikan keskeinen tavoite, on tämän kaltaiselle tutkimukselle tilauksensa. 

Tutkimuksen tavoitteena on antaa välineitä vanhusten ja vanhuuden parempaan ymmärtämiseen 

niin vanhustyöhön kuin arkisiin sukupolvien välisiin kohtaamisiin. 

Aineiston keruu- ja analyysitavasta johtuen tämän pro gradu -tutkielman voi määritellä narratiivis-

sosiaaligerontologiseksi. Sosiaaligerontologisiin teorioihin sisältyy näkemys siitä, mitä on hyvä 

vanheneminen ja miten siihen päästään (Jyrkämä 2003, 267). Sosiaaligerontologian yksi tärkeä 

tutkimusalue on se, mitä ikääntyvät ihmiset kertovat vanhenemisestaan ja minkälaisia omakohtaisia 

tuntemuksia heillä on vanhenemiseen liittyvistä eri kokemuksista, kuten omasta kodista 

vanhainkotiin siirtymisestä. Myös kertomuksia käsittelevä narratiivinen suuntaus on kiinnostunut 

iäkkäiden itsensä kuvaamasta koetusta vanhenemisesta (Heikkinen & Rantanen 2003, 193). Juuri 

muutos ja prosessi ovat niitä asioita, jotka tekevät kertomuksen ja sen tutkimisen kiinnostavaksi 

(Hyvärinen 2006). 

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset todistavat, että oman kodin jättäminen voi olla vanhukselle 

erittäin raskas kokemus. Etenkin, jos vanhus joutuu laitokseen vasten omaa tahtoaan, hän voi kokea 

katkeruutta ja vihaa. Oman kodin ikävä kuitenkin haalistuu ajan saatossa ja vanhus voi kokea myös 
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vanhainkodin omaksi kodikseen. Tämän tutkimuksen perusteella vanhainkodissa pitkään eläneet 

(yli viisi vuotta) ovat sopeutuneet vanhainkodin normeihin ja kulttuuriin ja he kokevat saavansa 

päättää omasta elämästään. Vanhukselle elämä on hyvää, vaikka vanhainkodissa asumattoman 

silmin hänen elämän hallintansa saattaisikin olla supistunut. Hyvää vanhuutta vanhainkodissa 

tuottavat ennen kaikkea oman elämän rajallisuuden hyväksyminen, elämän jatkuvuuden näkeminen 

nuoremmissa sukupolvissa sekä vanhuksen itsensä kokema hyvä psyykkinen terveys ja hengellinen 

tasapaino. 

5. Omaishoitajan hyvinvoinnin ja tuen lähteet 

Gustafsson, Kirsi (2017) Hyvinvoinnin ulottuvuudet: ikääntyneen omaishoitajan kokemus 

hyvinvoinnistaan. Tampereen yliopisto, sosiaalityö. 

 http://tampub.uta.fi/handle/10024/101005 

Tutkielmani käsittelee ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointia. Tutkimuskysymykseni ovat 

millaisena ikääntynyt omaishoitaja kokee hyvinvointinsa ja mitkä tekijät omaishoitajan kokemana 

vahvistavat tai heikentävät hyvinvointia? Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan omaishoitajan 

haastattelusta. Aineiston keruu tapahtui teemahaastattelun avulla. Tutkimusaineiston analysoin 

sisällön analyysiä hyväksi käyttäen. Käsittelen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

hyvinvointitutkimuksen klassikon Erik Allardtin (1976) hyvinvoinnin ulottuvuuksien mukaisesti, 

jonka mukaan hyvinvoinnin aste määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin ihmisen perustarpeet on 

tyydytetty. Perustarpeet määritellään kolmen osa-alueen mukaisesti; elintaso (having), 

yhteisyyssuhteet (loving) sekä itsensä toteuttaminen (being).  

Työni on ajankohtainen, koska ikääntyneiden määrän lisääntyessä kasvaa myös heille suunnattujen 

palveluiden tarve. Ikääntyneiden ihmisten osuuden arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 

mennessä. Vuonna 2012 voimaan tulleen vanhuspalvelulain (980/2012) keskeisenä tavoitteena on 

lisätä kotona tapahtuvaa hoitoa ja samassa yhteydessä vähentää laitoshoitoa. Laitoshoitoa 

vähennettäessä on kehitettävä kotiin annettuja palveluita. Tämä aiheuttaa omaishoidon tarpeen 

lisääntymisen.  

Tulosten perusteella oman ajan saaminen sitovasta hoivatyöstä on tärkein hyvinvointia vahvistava 

tekijä. Omaishoitajien vapaita suunniteltaessa mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin auttaisi 

vapaiden käyttöä. Lisäksi omaishoitajat kaipaavat enemmän ohjantaa ja tukea omaan 

jaksamiseensa.  
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Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä tutkia sosiaalityöntekijöiden kokemuksia omaishoitajien tarpeista 

ja pohtia kohtaavatko asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja myönnetyt palvelut toisensa. 

Hämäläinen, Salla-Tuulia (2015) Puoliso-omaishoitajien kokemuksia vertaistuesta. 

Tampereen yliopisto, sosiaalityö. 

 Linkki: http://tampub.uta.fi/handle/10024/97418 

Tässä Pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan puoliso-omaishoitajien kokemuksia vertaistuesta. 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa omaishoitajien kokemuksista laadullisia 

tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tavoitteenani on saada tietoa myös siitä, minkälaisia vaikutuksia 

tällä sosiaalisen tuen muodolla, vertaistuella, on omaishoitajan arkeen. Tutkimuskysymykset ovat: 

Millaisia kokemuksia puolisoaan hoitavilla omaishoitajilla on vertaistuesta? Millaisia vaikutuksia 

vertaistuella on omaishoitajan arkeen?  

Ikääntyvän väestön hoivan järjestäminen on ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys. Kotihoitoon 

panostetaan, mutta lisäksi omaishoito ja läheisten hoitovastuukysymykset ovat ajankohtaisia. 

Tulevaisuudessa, kun 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa yli 600 000 hengellä vuoteen 2030 

mennessä, ei julkinen sektori todennäköisesti pysty vastaamaan tarvittavan hoivan ja hoidon 

tarpeeseen. Hyvinvointivaltion ja perheiden on enenevässä määrin jaettava vastuu hoivapalveluiden 

järjestämisestä. Omaishoitajien työn merkitys korostuu. Kansallisen omaishoidon 

kehittämisohjelma valmistui keväällä 2014, jossa linjataan omaishoidon kehittämisen strategiset 

tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Suomessa pyritään Kansallisen omaishoidon 

kehittämisohjelman avulla kiinnittämään erityistä huomiota omaishoitajien yhdenvertaisuuteen, 

asemaan ja jaksamisen tukemiseen. Vertaistuki nähdään yhtenä tärkeimpänä tukimuotona 

tarkasteltaessa omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia arjessa.  

Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimuksen aineisto on kerätty 

haastattelun avulla kahdeksalta eläkeikäiseltä puolisoaan hoitavalta omaishoitajalta. Aineisto on 

analysoitu laadullisella sisällönanalyysillä. Aineistoa tarkasteltaessa on huomioitu myös Perttulan 

(2008) näkökulma kokemuksen tutkimiseen.  

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on, että puoliso-omaishoitajat kokevat vertaistuella olevan 

merkitystä jaksamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin arjessa. Omaishoitajat antavat 

vertaistuelle monenlaisia merkityksiä. Aineistosta löytyi merkityksiä, jotka voitiin sijoittaa 

pääluokkiin: ryhmä, tieto ja tuki. Ryhmää tarkasteltaessa omaishoitajat liittävät siihen ennakko-

http://tampub.uta.fi/handle/10024/97418
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odotukset ryhmästä, ryhmän sääntöjen merkityksen, luottamuksen, ryhmäytymisen, ryhmässä 

käsiteltävien aiheiden merkityksen, ohjaajan merkityksen sekä ympäristön ja tunnelman. 

Vertaistuessa tiedon saaminen ja jakaminen näyttäytyivät yhtä tärkeinä, samoin omaishoitoon 

liittyvän tiedon lisääntymisen merkitys. Tutkimustulosten perusteella omaishoitajat kokevat tukeen 

sisältyvän seuraavat elementit: voimaantuminen, stressin ja ahdistuksen vähentyminen, 

rohkaistuminen, samaistuminen, yksinäisyyden helpottuminen, kokemusten jakaminen ja hiljainen 

ymmärrys. Ryhmää, tietoa ja tukea ilmentää joko negatiivisuus tai positiivisuus. Riippuen siitä, 

minkälaisen kokonaiskuvan koko ryhmän toiminta omaishoitajalle antaa. Tässä tutkimuksessa 

vertaistukiryhmä näyttäytyy omaishoitajille pääsääntöisesti positiivisessa merkityksessä.  

6. Lopuksi 

Hyvinvointi on esimerkki teemasta, jota tutkitaan ja kehitetään hyvin monella eri alalla. Myös Porin 

yliopistokeskuksella sitä ovat käsitelleet niin yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan kuin 

kauppatieteidenkin opiskelijat – kyse on näkökulmasta, jonka kautta hyvinvointia lähestytään. 

Valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomitöistä on 2000-luvun aikana kertynyt kattava 

tietovaranto myös alueen työ-, elinkeinoelämän sekä järjestökentän hyödynnettäviksi. Ne ovat myös 

konkreettinen esimerkki Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen laaja-

alaisuudesta. Jokainen tutkielma on kuukausien, joskus vuosienkin, työn tulos, ja voi siihen 

syvennyttäessä tarjota arvokkaita havaintoja sekä uusia ajatuksia esimerkiksi työorganisaation, 

järjestön tai julkisen sektorin palvelujen kehittämiseksi.  
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