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Raportin tavoitteet ja tarkasteltavat kysymykset

RAPORTIN TAVOITE 
Raportin tavoitteena on tarjota tietoa tulevaisuuden 
odotuksista ja toiveista ikääntyneille suunnattuja palveluja 
kohtaan kehittämis- ja suunnittelutyön käyttöön.  

Raportissa selvitetään, mitä odotuksia ja toiveita 
tulevaisuuden ikääntyneiden palvelujen käyttäjillä on 
erityisesti hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista 
tukevia palveluja kohtaan. 

 
Tiedon pohjalta on mahdollista

- kehittää uusia ja parantaa olemassaolevia 

ikääntyneiden palvelujen palvelu- ja toimintamalleja

- tuottaa ratkaisuja tulevaisuuden ikääntyneiden esiin 

tuomiin toiveisiin, odotuksiin, tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin.


TARKASTELTAVAT KYSYMYKSET 
1 Mitä hyvinvointi tarkoittaa tulevaisuuden ikääntyneiden 
palvelujen käyttäjille? 
• Minkä he kokevat edistävän ja minkä uhkaavan   

hyvinvointia?
!
2 Miten tukea parhaiten ikääntyneiden hyvinvointia 
tulevaisuudessa? !
3 Millaisia palveluja tulevaisuuden ikääntyneiden 
palvelujen käyttäjät  haluavat, toivovat ja tarvitsevat? !
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TIEDON KERUU 
Raportin pohjana on käytetty kahden KÄPI-projektissa 
talvella 2013–2014 toteutetun osallistavan työpajan 
materiaalia ja keskusteluja, sekä kohderyhmälle  
lähetetyn kirjallisen kyselyn vastauksia. Osallistujiksi 
kutsuttiin ikääntyneiden palvelujen kehittämisestä 
kiinnostuneita, mutta ei vielä palvelujen piirissä olevia 
henkilöitä. Työpajoihin osallistuneet ja kyselyihin 
vastanneet henkilöt olivat iältään 60–85-vuotiaita. 

!
OSALLISTAVAT TYÖPAJAT 
KÄPI-projektin työpajoissa eli Ideakahviloissa 
tutkimuskysymyksiä lähestyttiin osallistavan muotoilun 
keinoin. 
!
Ensimmäinen Ideakahvila järjestettiin 29.11.2013. Siihen 
osallistui 7 iältään 65–85-vuotiasta ikääntyntynyttä.
!
Toinen Ideakahvila pidettiin 17.3.2014. Siihen osallistui 13 
iältään 60–75-vuotiasta henkilöä, joista kaksi oli osallistunut 
myös ensimmäiseen kahvilaan.
!

KIRJALLINEN KYSELY 
Kohderyhmälle toteutettiin myös laadullinen kysely 
tulevaisuuden palvelutarpeista ja -toiveista helmi–
maaliskuussa 2014. Kyselyjä lähetettiin 34 kappaletta, 
joista 15 palautui määräaikaan mennessä. Kyselyyn 
vastanneista viidestätoista 66–79-vuotiaasta viisi osallistui 
myös toiseen Ideakahviloista. 
!
Tulevaisuudentoiveita ja syötettä palvelujen 
kehittämistyöhön saatiin yhteensä 30:ltä eläkeläiseltä. 
Kaikki heistä, yhtä kyselyyn vastannutta miestä lukuun 
ottamatta olivat naisia.
!
KANSALLINEN SENIORITUTKIMUS 2013

KÄPI-projektissa kerättyä materiaalia täydentämään ja 
löydettyjä tuloksia kvantifioimaan käytettiin 
tutkimustoimisto 15/30 Researchin vuonna 2013 
toteuttamaa Kansallista Senioritutkimusta (KST).

!
Senioritutkimuksen kohderyhmänä olivat 55–88-
vuotiaat suomalaiset. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 
etnografista haastattelua, joita toteutettiin 15 kpl 
pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylän seudulla. Lisäksi 
KST:ssa toteutettiin lomaketutkimus, johon haastateltiin 
puhelimitse 600 sekä internetlomakkeella 200 
kohderyhmän edustajaa. Vertailuryhmän muodostivat 200 
iältään 18–54-vuotiasta, joille toteutettiin internetkysely. 
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Tiedon keruu ja käytetyt menetelmät



Itsenäisyyden ja toimintakyvyn säilyminen ovat 
ikääntyneille kaksi tärkeintä toivetta ikääntymiseen ja 
hyvinvointiin liittyen. Ikääntyneet pyrkivät pitämään 
niitä yllä aktiivisesti liikkumalla ja pysymällä 
toimeliaina päivittäin.

!
Ikääntyneet ovat hyvin kiinnostuneita oman 
terveytensä mittaamisesta ja seuraamisesta. He 
kaipaavat myös enemmän tietoa erityisesti 
ikääntyneiden terveyden ylläpitoon liittyvistä asioista 
kuten muistista.

!
Ikääntyneet nauttivat samoista asioista kuin 
muutkin ikäryhmät ja kaipaavat ympärilleen 
monen ikäistä seuraa. Heitä ei tarvitse eristää omiin 
palvelukeskuksiinsa tai omiin harrastusryhmiinsä.   
Harrastusten aikataulu ja merkitys on kuitenkin 
ikääntyneille erilainen kuin muille ikäryhmille. 
Aktiviteeteissa ja tapahtumissa käydään mieluusti 
päiväsaikaan ja kurssilla pistäytymisestä tehdään 
”päivän projekti” oheistoimintoineen. 
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Tärkeimmät löydökset



Ikääntyneiden neuvolapalvelu 
Varta vasten ikääntyneiden arkeen erikoistunut 
terveydenhuollon palvelu, joka antaa vinkkejä ja 
apuvälineitä arjessa selviytymiseen ja seuraa 
ikääntyneiden terveydentilaa säännöllisillä 
kotikäynneillä. 
!
Tieto palveluista yhdessä paikassa 
Kaikki ikääntyville tarjottavat palvelut tulisi esitellä 
yhtenä kokonaisuutena. Näin ne olisi helppo hahmottaa 
ja valita niistä itselleen sopivat. 
!
!
Tarjolle monipuolisempaa tekemistä ja seuraa.

Ikääntyneet ovat uteliaita ja seuraavat maailman 
tapahtumia. Heille tulee tarjota monipuolista, 
mielenkiintoista tekemistä. Harrastusryhmissä tulee olla 
mahdollisuus tavata erilaisia, eri ikäisiä ihmisiä, jolloin 
ryhmän yhdistävä tekijä on jokin muu kuin vanhuus, ja 
voidaan puhua muustakin kuin vaivoista.
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ikääntyneiden palveluiden järjestämiselle
Tärkeimmät suositukset
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1MITÄ HYVINVOINTI TARKOITTAA 
TULEVAISUUDEN IKÄÄNTYNEILLE?
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KÄPI-projektin työpajoihin ja kyselyyn 
osallistuneita 60–85-vuotiaita pyydettiin pohtimaan, 
mitä asioita he näkevät oleellisina 
hyvinvoinnilleen arjessa tällä hetkellä sekä 
5–10 vuoden päästä, sekä mitä keinoja heillä on 
käytössään hyvinvointinsa ylläpitämiseen. 

!
!

Osallistujien työpajoissa työstämän materiaalin ja 
keskustelujen sekä kyselyn vastausten  perusteella 
osallistujien hyvinvointiin liittämät tekijät voitiin 
jakaa viiteen osa-alueeseen.  

1. TERVEYS 
2. ITSENÄISYYS 
3. LIIKUNTA  
4. ARJEN AKTIIVISUUS, OSALLISTUMINEN JA HARRASTUKSET 
5. SOSIAALISUUS, YHTEISÖLLISYYS

”Liikunta, teatteri, kuvataide, keskustelut ystävien kanssa kahvikupin tai hyvän ruoan äärellä.” 
!
”Pidän hyvinvointiani yllä terveellisellä ruokavaliolla, liikkumalla, kävelemällä päivittäin n. 45min. Lukemalla, tapaamalla sukulaisia, 
lapsia ja lastenlapsia, kirjastokäynnillä.”
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Mistä ikääntyneiden hyvinvointi koostuu?



Kyselyyn ja työpajoihin osallistuneet ikääntyneet 
kokivat seuraavat asiat uhaksi hyvinvoinnilleen: 
• Terveyden ja liikuntakyvyn menettäminen

• Itsenäisyyden menettäminen 

• Aistien heikkeneminen 

• Muistin heikkeneminen

• Olemassa olevien sairauksien paheneminen

• Yksinäisyys, ystävien puute (kuolemat)

!
!
Ikääntyneiden kokemat uhat hyvinvoinnilleen 
vastaavat käänteisesti heidän nimeämiään 
hyvinvoinnille oleellisia asioita. Ikääntyvät pyrkivät 
torjumaan näitä uhkia toimimalla aktiivisesti 
hyvinvoinnin ylläpitämisen hyväksi.


”Jos ei pysty olemaan omatoiminen ja hoitamaan kotia, 
kuten nyt.” 
!
”Yksin asuminen, jos joku yllättävä sairaus kohtaa enkä 
pysty hälyttämään apua.” 
!
”Liikkumattomuus, Että en voi hoitaa kauppa-asioita, enkä 
jaksa hoitaa muutenkaan ruoanlaittoa.” 
!
”Jos ei pysty asumaan enää kotona, hoitopaikan haku on 
hankalaa. Kotihoito ei välttämättä toimi riittävän hyvin. 
Kunnallisia hoitopaikkoja karsitaan liikaa.”  
!
”Pieni eläke, mihin riittää?”
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Mikä ikääntymisessä huolestuttaa tai pelottaa?



KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013

1. Terveys ja hyvinvointi 
2. Itsenäisyyden menettäminen 
3. Toimintakyvyn menettäminen 
4. Epävarmuuden tunne 
5. Omien lastenlasten tulevaisuus 
6. Yksinäisyys – parisuhteen menettäminen 
7. Oma talous ja rahojen riittäminen 

Omaan hyvinvointiin liittyvät huolet
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Kansallisessa senioritutkimuksessa 2013 
kysyttiin myös ikääntymisen mukanaan 
tuomista huolista. Tulokset vastaavat hyvin 
KÄPI:n ideakahviloiden ja käyttäjäkyselyn 
tuottamaa tietoa.

!
!



2 HYVINVOINNIN AINESOSAT 
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Terveys

Kiinnostus terveyttä kohtaan lisääntyy käsi 
kädessä ikääntymisen myötä. Erilaiset krempat ja 
kolotukset muistuttavat olemassaolostaan aiempaa 
tiheämmin ja ystävillä on vanhuuden vaivoja, joista 
keskustellaan.

!
Ikääntyneet painottavat oman aktiivisuuden 
merkitystä terveyden ylläpitämisessä. He 
huolehtivat terveydestään ja toimintakyvystään 
liikunnan ja ruokavalion avulla sekä seuraamalla 
terveyttään aktiivisesti esimerkiksi mittausten ja 
arviointien avulla.

!
!

Monet ikääntyneet ovat myös aktiivisia 
terveyspalvelujen käyttäjiä. KÄPI:n kirjalliseen 
kyselyyn vastanneista viidestätoista ikääntyneestä 
lähes kaikki olivat käyttäneet jotakin 
terveyspalvelua viimeisen puolen vuoden 
aikana. 


”Pidän hyvinvointia yllä käymällä säännöllisin väliajoin lääkärissä, seuraamalla veriarvoja, verenpainetta ym.” 
!
”Syön melko terveellisesti, pyrin säilyttämään painoni kohtuullisena (hiukan ylipainoa). Käytän määrättyjä reseptilääkkeitä harkiten, 
suosin vitamiineja, itsehoitotuotteita, ennaltaehkäiseviä mineraaleja jne.”
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Terveys

KÄPI:n työpajoihin osallistuneet ikääntyneet toivat 
esiin, että fyysisen terveyden lisäksi myös 
psyykkinen hyvinvointi – muistin ja ”järjen” 
säilyttäminen – ikääntyessä askarruttaa.

!
He arvelivat kognition heikkenemisen aiheuttavan 
pahimmillaan myös passivoitumista. Kun mieli ei 
ole kunnossa, ihminen on alttiimpi putoamaan pois 
aktiivisesta elämäntavasta ja kun jää yksin kotiin, se 
ruokkii mielen rappeutumista edelleen, osallistujat 
pohtivat.


Mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi 
Ideakahviloiden osallistujat sekä kansalliseen 
senioritutkimukseen osallistuneet ikääntyneet 
painottivat arkisen aivovoimistelun ja jatkuvan 
uuden oppimisen tärkeyttä. Ideakahvilalaiset 
toivat lisäksi esiin huolen siitä, ettei heillä ole 
aiheesta riittävästi tietoa, ja pohtivat, ettei  
tällä hetkellä ole vakiintunutta järjestelmää 
ongelmien havaitsemiseksi ajoissa. 

”Muistin ylläpidosta, tutkimuksesta ja kuntoutuksesta puhutaan liian vähän ja liian myöhäisessä vaiheessa.  
 Pitäisi olla muistitestit jotka on yhtä automaattisia kuin ajokortin hakeminen.” 
!
”Aivot ja muisti ja mieli – missä näistä puhutaan? Se kuuluisi lääkäreille tuoda ihmisille tieto näistä, miten aivot toimii.” 
!
”Muistin tutkiminen pitäis olla samanlaista kun sydämen tutkiminen, ei se sen kummempaa oo.”
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18–64-vuotiaat 65–79-vuotiaat

KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013

Minulla on käytössä verenpainemittari

63%Seuraan säännöllisesti terveyttäni 81%

37% 73%

Terveys
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18–64-vuotiaat 65–79-vuotiaat

KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013

Käytän päivittäin vitamiineja tai ravintolisiä 
(esim. Kalsiumia tai D-vitamiinia)

86%Uskon, että ruokatottumuksillani on merkittävä 
vaikutus hyvinvointiini. 90%

42% 56%

Terveys
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TOIVEET

Terveys
Ikääntyvät toivovat sotelta aktiivisempaa tukea 
terveytensä ylläpidossa ja hoidossa. 
!
He kaipaavat tietoa ikääntyneiden terveydestä ja 
ohjeita itsenäiseen terveyden seuraamiseen. 
Yleisesti toivotaan, että lääkäriin pääsisi 
nopeammin ja varmemmin tarvittaessa. 

!
KÄPI:n tavoittamat ikääntyneet pitivät myös 
säännöllistä terveystarkastusta tärkeänä. 
Erityisenä ikääntyneiden palveluna toivottiin 
vuosittaista, kattavaa terveystarkastusta kaikille 
ikääntyville.

!

Fyysisen terveystiedon lisäksi ikääntyneet 	
kaipaavat tiedotusta muistiasioista ja ohjeita 	
arjessa elämiseen heikentyneestä muistista 	
huolimatta.

!
KÄPI:n työpajoissa ikääntyneet ehdottivat 
säännöllistä muistitarkastusta terveyskeskuksessa 
muistin huoltamisen avuksi ja tueksi.
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Itsenäisyys

Itsenäisyyden säilyttäminen kykyjen 
heikentymisestä huolimatta on ikääntyville 
erittäin tärkeää. He haluavat pärjätä itse ja 
kokevat liiallisen avustamisen ja asioihinsa 
puuttumisen holhouksena. Moni KÄPI:n 
tavoittamista ikääntyneistä koki läheistensä tai 
soten edustajien puuttuvan asioihinsa liikaa ja 
kohtelevan heitä avuttomina. Vaikka Ikääntyneet 
tiedostavat arjen vaikeutuvan iän myötä, mutta 
haluavat ottaa apuvälineitä ja palveluita käyttöön 
oman aikataulunsa ja päätöstensä mukaisesti, 
eli pitää kontrollin itsellää  

!

Mistä itsenäisyyden tunne koostuu? 
• Mahdollisuus päättää omista asioista ja 

aikatauluista (ilman tunnetta muiden 
sekaantumisesta niihin: läheiset, avustajat, 
terveydenhuolto)


• Paikka, joka tuntuu ”omalta kodilta”

• Arjessa pärjääminen

• Mahdollisuus osallistua toimintaan

• Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan asioihin 


”Saan päättää itse omista asioistani ilman holhousta.”  
!
”Olen asiakas – en ’hoidettava’” 
!
”Toivoisin, että kunnon tai muistin heikentyessä olisi helppoa 
saada kotiapua ja apuvälineitä kotiin.” 

”Ihannetapaus on tietysti kotona asuminen, johon toivoisi esim. 
siivousapua, henk. koht. virallisten asioiden hoitoapua, 
ruokapalvelua, lääkeannosten tarkistamista, terveydenhoitoa, 
tukea kodinhoidossa, kenties kauppa- ja asiointiapua, esim. 
virastoissakäyntiapua, kuljetusapua jos liikunnallisuus 
vaikeutuu.” 
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TOIVEET

Itsenäisyys
Ratkaisuksi itsenäisen päätöksenteon ja 
itsenäisyyden suhteen ikääntyneet toivovat 
parempaa tiedottamista tarjolla olevasta avusta 
ja ihmisläheisempää palvelua.  
!
KÄPI:n työpajojen osallistujat toivoivat ratkaisuksi 
esimerkiksi käytäntöä, jossa jokaisen tilanne 
voitaisiin kartoittaa säännöllisin väliajoin 
tehtävällä kotikäynnillä. Samalla käynnillä 
käytäisiin läpi myös apuvälineiden tarve ja voitaisiin 
harjoitella niiden käyttöä. 

!
Tieto saatavilla olevasta avusta ja palveluista 
tulisi löytyä yhdestä paikasta, mieluiten 
henkilökohtaisesti neuvolapalvelusta. Nyt 
ikääntyneet kertoivat, että kokonaisuutta on 
vaikea hahmottaa. Heitä huoletti myös kuinka 
löytää hyvä ja turvallinen palvelu monien tarjoajien 
joukosta.


Ikääntyneille suunnatuissa palveluissa tärkeää on 	
inhimillisyys, ikääntyneen hyvä kohtelu ja 
asiakaspalvelu. Henkilökohtainen kasvokkain 	
tapaaminen ja henkilösuhteen kehittyminen on 	
ikääntyneille erittäin tärkeää. Ideakahvilan 	
osallistujat valittelivat myös olemassa olevien 	
palveluiden liiallista tehostamista ja kotona 	
käyvien auttajien jatkuvaa vaihtumista mikä luo 
turvattomuuden tunnetta. 

!
!
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TOIVEET

Itsenäisyys
Apua kaivataan myös arkisiin askareisiin kuten 
siivoukseen ja pyykinpesuun, kaupassa käyntiin ja 
asiointiin. Palveluista ollaan valmiita myös 
maksamaan, kunhan hinta on kohtuullinen pientä 
eläkettä saaville. 

!
Vanhuuden hoivaan ja hoitoon, raha-asioiden 
hoitamiseen ja lakiasioihin kaivataan neuvoa ja 
tukea. Edunvalvontaa toivottiin jo varhaisessa 
vaiheessa opastamaan omiin oikeuksiin liittyvissä 
asioissa ja turvaamaan arkea.

!
Ikääntyneet toivovat itsenäisyyttä tuettavan myös 
tarjoamalla enemmän joustavia asumisratkaisuija. 
KÄPI:n tavoittamat ikääntyneet toivat esiin toiveen 
muun muassa kodinomaisesta yhteisasumisesta.
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IKÄÄNTYNEIDEN TUOTTAMA KONSEPTI: 

Ratkaisuksi terveyden seurantaan ikääntyneet 
ehdottivat ”ikääntyvien neuvolapalvelua”, jossa 
yleistilanteen lisäksi keskityttäisiin henkilötasolla 
ikääntyneen arkeen. Seuranta aloitettaisiin hyvissä 
ajoin ennen kuin ikääntymisen ongelmia on 
ilmaantunut.

!

Tarkastuksen voisi suorittaa terveydenhoitaja ja se 
tapahtuisi ikääntyneen kotona niin, että on aikaa 
perehtyä ikääntyneen arjen sujuvuuteen. Erityistä 
huomiota kiinnitettäisiin muistiin ja aistien 
toimintaan.  
!
Terveyden lisäksi tapaamisessa kartoitettaisiin 
tarpeita apuvälineille ja palveluille sekä 
ratkottaisiin arkeen liittyviä ongelmakohtia.
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NEUVOLAPALVELU IKÄÄNTYNEILLE



IKÄÄNTYNEIDEN TUOTTAMA KONSEPTI: 
NEUVOLAPALVELU IKÄÄNTYNEILLE
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IKÄÄNTYNEIDEN NEUVOLAPALVELU 
!

- seuranta alkaa ennen ongelmien 
ilmenemistä 

- vuosittainen tarkastus 
- henkilökohtainen tapaaminen 
- tuttu hoitaja 
- kotikäynti: 

• muistitarkastus 
• aistien tarkastukset 
• arjen sujumisen läpikäynti 
• apuvälinetarpeet



Liikunta

Ikääntyneet kokevat liikuntakyvyn 
heikkenemisen yhtenä ikääntymisen 
suurimmista uhista. He kokevat liikunnan 
vaikuttavan elämään kokonaisvaltaisesti ja 
pelkäävät, että liikunnan suhteen passivoituneilla 
on vaara passivoitua myös muilla elämän osa-
alueilla. Liikunta on ikääntyneille myös yksi 
suosituimmista tavoista pitää yllä hyvinvointia.

!

Ikääntyneet nauttivat ulkoilusta, mökkeilystä ja 
puutarhatöistä hyötyliikuntana, mutta on hyvä 
huomata, ettei ikääntyneiden liikunta tarkoita 
välttämättä sauvakävelyä. Moni on ottanut uudet 
liikuntalajit omakseen ja nauttii vaihtelusta ja 

menevämmästä tekemisestä. Esimerkiksi eräs 
KÄPI:n työpajoihin osallistuneista ikääntyneistä 
kertoi harrastavansa pilatesta, bailatinoa ja jazz-
tanssia.


MITEN YLLÄPIDÄT HYVINVOINTIASI? 
!
”Liikuntaa pitäisi lisätä. Kesäisin liikun paljon! Vauhti on kuitenkin hidastunut.” 
!
”Uinti – vesijuoksu, pilates, bailatino, jazz-tanssi, niska-selkäjumppa, stretching, sauvakävely = liikuntaa n. 6 päivänä/vko”
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Liikunta
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Liikkuminen on jäänyt vähiin 
joko kunnon heikettyä tai oman 
aktiivisuuden puutteessa.

Grandma testing the cold fjord water by Guttorm Flatabø is licensed under CC BY 2.0 
GRANDMA LOOKING OUTSIDE BY HER FRONT PORCH by Linda Velazquez  is licensed under CC BY-ND 2.0 
Grandpa's garden looks a lot better in a month by b r e n t  is licensed under CC BY 2.0

KÄPI:n työpajoihin osallistuneet ja kyselyyn vastanneet voidaan jakaa kolmenlaisiin liikkujiin

Käy monta kertaa viikossa 
erilaisissa liikuntaryhmissä, 
uimassa, lenkillä.

Arjen askareissa liikkumista eli 
puutarhanhoitoa, mökkeilyä, 
kävelyä kaupungilla.


AKTIIVILIIKKUJA HYÖTYLIIKKUJA PASSIVOITUNUT  

https://www.flickr.com/photos/dittaeva/8734940702
https://www.flickr.com/photos/dittaeva/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/coralfreya/1974628725
https://www.flickr.com/photos/coralfreya/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://www.flickr.com/photos/bmh4you/161747329
https://www.flickr.com/photos/bmh4you/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013
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LIIKKUMINEN – Mitä teet säännöllisesti?

Liikunta
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samaa mieltä % (n=1003)

liikun muuten kuntokeskuksessa 
ohjatuilla 

liikuntatunneilla



TOIVEET

Liikunta
Nykyisestä tarjonnasta KÄPI:n tavoittamat 
ikääntyneet kiittelivät erityisesti ikäihmisille 
suunnattuja liikuntaryhmiä, varsinkin vesiliikunta 
kiinnosti monia. Toisaalta halutaan monenlaista 
tarjontaa. Ryhmiä toivotaan myös runsaasti lisää, 
koska ne ovat usein niin täynnä, etteivät kaikki 
halukkaat pääse mukaan. 
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Ikääntyneet kokevat arjen aktiivisuuden 
olennaisena osana sekä fyysistä että psyykkistä 
hyvinvointia. He ovat edelleen uteliaita ja maailman 
tapahtumia seuraavia ihmisiä, jotka kaipaavat 
virikkeitä ja haluavat tyydyttää uteliaisuuttaan. 
Ikääntyneet haluavat myös edelleen olla aktiivinen 
osa yhteiskuntaa. Mahdollisuus osallistua, olla 
mukana toiminnassa ja vaikuttaa asioihin on 
tärkeää.


”Haluaisin olla mukana ns. ’arkielämässä’.” 
!
“Pois neljän seinän sisältä. Yksin kotona ajattelee vain vaivojaan. Toisten seurassa aika kuluu.” 

Arjen aktiivisuus, osallistuminen ja harrastukset



Toisaalta eläkeikään tultaessa työ ei tarjoa enää 
säännöllistä päivärytmiä, joten toimeliaana 
pysyminen jää pitkälti omille harteille. 


!
!
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HUOLIA JA ONGELMIA:

kun on yksin, ajatukset uomautuu

muisti rappeutuu kun ei saa virikkeitä
oma aktiivisuus

aivot eivät kulu käytössä

elän tätä päivää
kokeilen kaikkea uteliaasti

ylläpidän uuden oppimista jatkuvasti

ajan tasalla pysyminen tavoitteena jatkossakin

AKTIIVISUUDEN YLLÄPITOA:

huolehdi kovalevystäsi

Arjen aktiivisuus, osallistuminen ja harrastukset



Ikääntyneet kertoivat KÄPI:n työpajoissa, että 
aktiivisuus säilyy, kun lähtee joka päivä johonkin. 
Arkiset asiat järjestetään usein ”päivän 
projekteiksi” joihin panostetaan. 

!
Useat työpajojen osallistujista olivat myös 
kasanneet itselleen suuren joukon harrastuksia 
pitääkseen itsensä liikkeessä. 

Esimerkiksi erään osallistujan viikkoon kuuluu 
ohjattua liikuntaa kuusi kertaa viikossa, erilaisia 
kursseja neljä kertaa viikossa sekä lisäksi muut 
harrastukset ja ystävien tapaaminen. 

!
!
!
!
!
!
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”Joka päivä on lähdettävä liikkeelle, hoidettava asioita.” 
”Päiväni ovat rytmitetyt.” 
”5 pv viikossa harrastuksia.”  
”Joka päivälle jotain.” 
!

Arjen aktiivisuus, osallistuminen ja harrastukset



”Mieluusti kävisin edelleen kirjastoissa, palvelutaloissa, konserteissa, elokuvissa, oopperassa, teatterissa  
esim. päiväsaikaan. Liikuntapaikoissa, uimahalleissa ym.” 
!
”Päivätoimintaa, jossa tapaa toisia ihmisiä. Pois kotoa muiden seuraan. Ruokailu, yhteiset keskustelut,  
erilaiset tapahtumat.”

29

Ikääntyneet tekevät  mielellään samoja asioita 
kuin muutkin, mutta aikataulu ja oheistoiminta 
voivat olla erilaisia kuin muilla ikäryhmillä. 
Ryhmissä ja tapahtumissa käydään mieluusti 
päivällä ja itse toiminnan lisäksi tärkeää on 
ihmisten tapaaminen, yhdessäolo sekä aika 
vapaalle rupattelulle ja kahvinjuonnille.

!

Esimerkiksi kielikurssilla käynti voi olla päivän 
pääaktiviteetti: käyntiin kuuluu huolellinen 
valmistautuminen ja suunnittelu, kahvilla käynti 
ennen tuntia, muiden osallistujien kanssa 
seurustelu, jälkeenpäin lähikaupassa käynti sekä 
itsensä palkitseminen suklaalla ja TV-sarjalla.

!

Arjen aktiivisuus, osallistuminen ja harrastukset



lukeminen

runous, musiikki
Postikorttien lähettely ystäville

teatteri

yhteydenpito ystäviin, erilaisiin 
sidosryhmiin tärkeää!

käyn usein kirjastossa, 
lukeminen on pääharrastukseni

TV-katselu

Kesäpuuhat mökilläpolitiikka ja maailman 
tapahtumien seuraaminen

käsityöt

Siivoan kotona

pienimuotoiset puutyöt 

Laitan ruokaa kun 
lapsenlapset tulee

kesäisin puutarhatyöt

lastenlasten kanssa askartelu

korttien tekeminen, maalaus

ompelen Kinaporissa

elämäkerran kirjoittaminenelokuvat, konsertit

kaksi kissaa antaa kyllä puuhaa

eriaiset seurat ja järjestöt

!
HARRASTUKSET  
JA OMAT PUUHAT

SOSIAALI- 
SUUS

KOTONA

OSALLIS- 
TUMINEN

LUOVUUS

PIENTÄ 
PUUHAA

MENOSSA

ULKONA

Arjen aktiivisuus, osallistuminen ja harrastukset
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Silloin tällöin väsymys tai masennus voi silti  
iskeä kelle tahansa. Joinain päivinä ei jaksa olla 
aktiivinen eikä edes poistua kotoa.  

Ikääntyneet kertoivat ideakahviloissa, että ovat 
oppineet kuuntelemaan omaa kehoaan ja mieltään 
ja toimimaan niiden vaatimusten mukaan:

”Tietyt standardit on silti säilytettävä – liian  
pitkäksi aikaa ei saa jäädä sängyn pohjalle."

!
!

Arjen aktiivisuus, osallistuminen ja harrastukset

”Olen kyllä huomannut sen, että hyvin helposti jää sinne petin 
pohjaan. Tulee semmonen masennus. Oon itelleni antanut 
määräyksen, että kolme päivää sitä saa potea.” 

”Minä olen opetellut olemaan armollinen itselleni. Olen yrittänyt 
laittaa sitä pipoa vähän löysemmälle – minä saan olla 
masentunutkin, jos tuntuu että en jaksa lähteä niin olen 
kotona.”



18–64-vuotiaat 65–79-vuotiaat

KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013

Haluan vaihtelua elämääni

66%Elämäni on aktiivista ja täynnä toimintaa 76%

68% 59%

Arjen aktiivisuus,  
osallistuminen ja harrastukset
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TOIVEET

Ikääntyneiden uteliaisuutta kannattaa tukea, 
koska se ruokkii aktiivisuutta monin tavoin. 

!
Ikääntyneet kaipasivat elokuvia ja teatteria 
päivällä, luentoja, järjestettyjä matkoja ja retkiä  
sekä tilaisuuksia, joissa voisi kuulla erilaisten 
ja eri alojen ihmisten kertomuksia ja oppia 
maailman tapahtumista.

!
KÄPI:n työpajoihin osallistuneet kiittelivät muun  
muassa palvelukeskusten toimintaa ja tarjontaa,

ja toivoivat vastaavaa tekemistä lisää.

!
!
!

Jaksaminen voi vaihdella päivästä riippuen ja siksi 
olisi hyvä tarjota myös toimintaa, joka ei vaadi 
pitkäaikaista sitoutumista. Järjestö- ja 
yhdistystoiminnassa olisi hyvä tarjota 
ikääntyneille vastuutehtävien rinnalla myös  
joustavia tapoja osallistua.  
	 

Osallistumisen ja mukaan lähtemisen kynnys tulisi 
tehdä mahdollisimman matalaksi, ja sitä voi 
helpottaa esimerkiksi kuljetuspalveluilla ja 
ilmaistapahtumilla.

!
!
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Arjen aktiivisuus, osallistuminen ja harrastukset



Sosiaalisuus, yhteisöllisyys

Osallistuminen järjestötoimintaan tai johonkin 
muuhun ohjattuun toimintaan esimerkiksi 
palvelukeskuksissa on ikääntyneille tärkeää myös 
sosiaalisista syistä. Heille on edelleen tärkeää 
jakaa kokemuksia ja kuulua johonkin porukkaan 
esimerkiksi käymällä erilaisissa ryhmissä liikunnan 
tai harrastusten kautta. Sosiaaliset suhteet ja 
yhteisöllisyys nousivatkin erittäin tärkeään 
rooliin ikääntyvien hyvinvointiin liittyen. 

!

Myös lähisuhteet ovat tärkeitä. Ystävien ja 
lastenlasten kanssa tulee muun muassa 
lähdettyä erilaisiin menoihin, pois kotoa neljän 
seinän sisältä. 

!
Seuran lisäksi ystävät tuovat turvaa arkeen: 
“Kuka alkaa kaivata ja tulee apuun, jos sairastun 
 tai joudun pulaan, enkä saa hälytettyä apua?” 

!

”Mahdollisuus niin omaan reviiriin kuin yhteisöllisyyteen.” 
!
”Toivoisin, että jokaiselle löytyisi sellainen piiri, jossa tuntee joka päivä oppivansa ja pysyvänsä ajan tasalla” 

34



Sosiaalisuus, yhteisöllisyys
”Uudet tuttavat, hauska tutustua!” 
!
”Uusien tuttavuuksien solmiminen on tärkeää” 
!
”Hankitaan nuorempia ystäviä!” 

35

Ikääntyminen tuo mukanaan myös muutoksia 
sosiaalisessa elämässä, mikä huolettaa monia. 
Lapset ja lastenlapset saattavat muuttaa kauas, 
kaveriporukat harvenevat ja ystävät vähenevät 
kuolemien seurauksena.

!
!

Ikääntyneet haluaisivatkin solmia myös uusia 
tuttavuuksia ja toivovat ympärilleen eri-ikäisiä ja 
-taustaisia ihmisiä. He kertoivat, että nauttisivat 
myös muusta, kuin pelkästään toisten ikääntyn-
eiden seurasta. Riskinä tällaisissa kohtaamisissa 
on, että niissä ”kaikki puhuvat vain vaivoistaan”.  



18–64-vuotiaat 65–79-vuotiaat

KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013

Koen itseni yksinäiseksi

46%Haluaisin olla enemmän yhteydessä 
lähisukulaisiini 49%

18% 15%

Sosiaalisuus, yhteisöllisyys
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18–64-vuotiaat 65–79-vuotiaat

KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013

Vanhemmilla sukupolvilla olisi paljon 
opetettavaa nuorille

61%Nuorilla sukupolvilla olisi paljon annettavaa 
vanhemmille sukupolville 64%

74% 83%

Sosiaalisuus, yhteisöllisyys
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TOIVEET

Sosiaalisuus, yhteisöllisyys
Ikääntyneitä ei tarvitse erotella omaksi 
eristäytyneeksi ryhmäkseen. Esimerkiksi 
harrastusryhmien ei tarvitse olla pelkästään 
ikääntyneille tarkoitettuja, vaan ne voi avata 
kaikenikäisille ja -taustaisille ihmisille. 

!
Oleellista on löytää asia, jonka ympärille 
kokoonnutaan ja vietetään aikaa yhdessä 
kuulumisia ja mielipiteitä vaihtaen.
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3 IKÄÄNTYNEIDEN 
TAVOITTAMINEN

39



Ikääntyneiden tavoittaminen

Oleellinen tekijä ikääntyneiden palvelujen 
käytössä on olemassa olevasta tarjonnasta 
tiedottaminen ja viestin meneminen perille. 
Tutkimuksen työpajoissa käydyissä keskusteluissa 
nousi kuitenkin esille ikääntyneiden hämmennys ja 
tiedon puuttuminen jo tarjolla olevista 
palveluista. 

 
KÄPI:n tekemän kirjallisen kyselyn vastauksissa 
sosiaalisuus nousi tärkeimmäksi tekijäksi ikäänty-
neiden tiedon löytämisessä ja vastaanottamisessa. 
 

Ylivoimaisesti suosituin tiedonhankinta-menetelmä 
oli keskustelu ystävien kanssa.  
 
Tiedon vastaanottamisessa arvostettiin samoin 
henkilökohtaisuutta: mieleisimmäksi 
menetelmäksi valittiin toimipisteessä asiointi, ja 
jopa kotikäyntejä ehdotettiin.

!
Sosiaalisuuden lisäksi suosittuja olivat perinteiset 
mediat kuten yhteydenotto kirjeellä tai 
lehtiartikkelit.


”Tiedonantajan tulisi olla ammattitaitoinen ja luotettava sekä empaattinen.” 
!
”Jos tarvitsen neuvoja niin kerään niitä eri toimijoilta asiani ratkaisun taustaksi.” 
!
”Sanotaan, että tieto ei ole taakaksi. Siis toivon, että vaikka sama tieto tulisi useampaan kertaan,  
koska asia ei aina ensimmäisellä kerralla mene muistiin. Siis tietoa niistä palveluista, joita on jo saatavilla.”

40
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MITÄ TIETOLÄHTEITÄ KÄYTÄTTE TERVEYTEEN 
JA HYVINVOINTIIN LIITTYVIEN KYSYMYSTEN 

RATKOMISEEN? 
!

Keskustelu ystävien kanssa 
Lehdet ja artikkelit 

Julkinen terveysasema 
Internet

MISTÄ SAATTE TIETOA SOSIAALI- JA 
TERVEYSVIRASTON PALVELUISTA?  

!
Ystäviltä 

Helsinki-Info -lehdestä 
Terveysaseman toimijoilta 

Palvelukeskusten toimijoilta 
Muista lehdistä 

MITEN HALUAISITTE  
VASTAANOTTAA TIETOA? 

!
Käynnillä toimipisteessä 

Kirjeitse 
Lehdistä



18–64-vuotiaat 65–79-vuotiaat

KST

Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013

Kun tarvitsen tietoa tai apua ongelmaan, 
kaivan sitä ensisijaisesti internetistä

63%Tutulta henkilöltä saatu suositus on usein 
tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä, kun 
hankin jotain uutta

64%

84% 53%

Ikääntyneiden tavoittaminen
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Lähde: Kansallinen senioritutkimus 2013
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Miten pidät yhteyttä muihin ihmisiin?

Ikääntyneiden tavoittaminen
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postikorteilla
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4 SUOSITUKSET
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SUOSITUKSET

Tukea terveyteen
• Tarjotaan ohjeet ja välineet itsenäiseen 

oman terveyden seuraamiseen


• Tarjotaan tietoa

• ikääntyneiden terveydestä ja sen 

ylläpitämisestä.

• hyvästä ravitsemuksesta ja 

ruokavaliosta.

• muistista ja sen ylläpitämisestä.


• Tarjotaan kattava, vuosittainen  
terveystarkastus kaikille ikääntyneille.


• Tarjotaan säännölliset muisti- 
tarkastukset, joihin on helppo päästä.
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SUOSITUKSET

Tukea itsenäiseen arkeen
• Luodaan ohjeet, joiden avulla ikääntynyt 

osaa valita ja ostaa itselleen sopivan 
palvelun.

!

• Annetaan ikääntyneille vinkkejä ja 
ohjeita, joilla arjesta selviytyminen 
kotona helpottuu ikääntymisen 
mukanaan tuomista vaivoista huolimatta.

!

• Kartoitetaan apuvälineiden ja 
palvelujen tarve vuosittain, 
kunnioitetaan niiden vastaanottamisessa 
ikääntyneen omaa rytmiä ja tahtoa.

!

• Tarjotaan ikääntyneille tietoa omista 
oikeuksista, lainopillista neuvontaa, 
edunvalvontaa ja neuvoja arjen 
talousasioissa jo varhaisessa vaiheessa.

!

• Tarjotaan enemmän erilaisia 
kodinomaisia itsenäisyyttä tukevia 
asumismuotoja.
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SUOSITUKSET

Tukea liikuntaharrastuksiin
• Järjestetään sekä ikääntyneille 

suunnattuja liikuntamuotoja  
että menevämpää liikuntaa.

!

• Varmistetaan, että liikuntaryhmiä  
on riittävästi, jotta kaikki halukkaat 
mahtuvat mukaan.

!

• Tuetaan lisäksi ikääntyneiden 
hyötyliikkumista kuten puutarhan- 
hoitoa, mökkeilyä sekä kaupungilla 
liikkumista.
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SUOSITUKSET

Tukea arjen aktiivisuuteen
• Tarjotaan tietoa erilaisista 

harrastusmahdollisuuksista.


• Tuetaan ikääntyneiden uteliaisuutta ja 
aktiivisuutta varmistamalla riittävä ja 
monipuolinen harrastusten tarjonta myös 
jatkossa.


• Järjestetään ilmaisia tilaisuuksia: 
elokuvia ja teatteria päivällä, luentoja, 
järjestettyjä matkoja ja retkiä sekä 
tilaisuuksia, joissa voisi kuulla erilaisten ja 
eri alojen ihmisten kertomuksia ja oppia 
maailman tapahtumista.


• Tuetaan ikääntyneiden harrastuksiin 
lähtemistä: 

• Järjestetään esimerkiksi kuljetuksia 

harrastuksiin ja tapahtumiin. 

• Ikääntyneet toivoivat myös alennuksia 

HSL:n lippuihin.


!

!

!

!
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SUOSITUKSET

Tukea sosiaalisuuteen
• Tarjotaan asioita, joiden 

ympärille kokoontua, 
esimerkiksi harrastusryhmiä ja 
tapahtumia.


• Tuetaan monimuotoisuutta ja 
avataan harrastusryhmät  
ja palvelutalot eri-ikäisille  
ja -taustaisille ihmisille.


!

!
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LÄHTEMINEN

YHDISTÄVÄ 
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KOKOONNUTAAN

UTELIAISUUS

SEKARYHMÄT

ERILAISUUS

OSALLISTUMINEN



SUOSITUKSET

Ikääntyneiden tavoittaminen
• Kootaan tieto tarjolla olevista palveluista 

yhteen paikkaan, jotta tieto on helppo 
löytää ja hahmottaa.


• Tarjotaan tieto kaikkien eri kanavien 
kautta: Internetissä, lehdissä/printtinä 
sekä henkilökohtaisesti tai puhelimella. 


• Toistetaan viesti useamman kerran, 
jotta se tulee ymmärretyksi ja muistetaan. 


• Varmistetaan, että ikääntyneen on 
mahdollista asioida henkilökohtaisesti 
toimipisteessä. 


• Käytetään paljon henkilökohtaisia 
tapaamisia ja kotikäyntejä. 

• Hyödynnetään tiedon levittämisessä 
sosiaalisia verkostoja ja vertaisia.
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5 YHTEENVETO
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SOSIAALISUUS, 
YHTEISÖLLISYYS

ARJEN  
AKTIIVISUUS, 

OSALLISTUMINEN  
JA HARRASTUKSET

TERVEYS

LIIKUNTA

ITSENÄISYYS

IKÄÄNTYNEEN 
HYVINVOINTI

Hyvinvoinnin ainekset
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Pärjääminen, omista asioista 
päättäminen

Aktiivisuuden tukeminen

Turva,seura

Osallistuminen, 
yhteenkuuluvuus

Säännöllinen päivärytmi

Mielekäs tekeminen

Uteliaisuuden tyydyttäminen

Tieto, neuvot, ohjeet

Säännöllinen 
terveystarkastus

Toiveet

SOSIAALISUUS, 
YHTEISÖLLISYYS

ARJEN  
AKTIIVISUUS, 

OSALLISTUMINEN  
JA HARRASTUKSET

TERVEYS

LIIKUNTA

ITSENÄISYYS

IKÄÄNTYNEEN 
HYVINVOINTI

Oman terveyden seuraaminen

Apuvälineitä arkeen

Yhteiskunnan asioihin osallistuminen  
& vaikuttaminen 
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Oman terveyden seuraaminen

Apuvälineitä arkeen

Pärjääminen, omista asioista 
päättäminen

Yhteiskunnan asioihin osallistuminen  
& vaikuttaminen 

Aktiivisuuden tukeminen

Turva,seura

Osallistuminen, 
yhteenkuuluvuus

Säännöllinen päivärytmi

Mielekäs tekeminen

Uteliaisuuden tyydyttäminen

Tieto, neuvot, ohjeet

Säännöllinen 
terveystarkastus

SOSIAALISUUS, 
YHTEISÖLLISYYS

ARJEN  
AKTIIVISUUS, 

OSALLISTUMINEN  
JA HARRASTUKSET

TERVEYS

LIIKUNTA

ITSENÄISYYS

IKÄÄNTYNEEN 
HYVINVOINTI

Suositukset

Edunvalvonta

Tuetaan kokoontumista

Avataan ryhmät erilaisille 
osallistujille

Tarjotaan monipuolisia harrastuksia

Tuetaan kulkemista

Riittävästi liikuntaryhmiä

Monipuolisesti eri lajeja

Tietoa & neuvontaa

Ikääntyneiden neuvola

Ohjeet palvelun ostamiseen

Neuvoja arjesta selviytymiseen

Itsenäisyyttä tukevat asumismuodot

Hyötyliikuntaa
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Ystäviin & tuttuihin luotetaan

Tietoa etsitään kaikista kanavista

Kasvokkain tapaaminen 
tärkeää

TAVOITTAMINEN

Käytetään vertaisia viestinviejinä

Tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen 
tapaamiseen

Käytetään kaikkia kanavia

Suositukset tavoittamiseen
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