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1. Johdanto 
Ikääntymiseen liittyvät kysymykset ovat kiinnostaneet minua aina. Nämä kysymykset 

ovat nousseet viime vuosina myös laajan yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi 

suurten ikäluokkien ikääntymisen ja eläkkeelle siirtymisen myötä. Erityisesti tässä 

ikäluokassa puhetta herättää ikäluokan koko ja tämän joukkion eläkkeelle siirtymisestä 

aiheutuvat muutokset niin työmarkkinoille kuin yhteiskunnan palvelurakenteisiinkin. 

Suurten ikäluokkien eläkeajasta on maalailtu erilaisia kuvia kosteista eläkepäivistä aina 

toimintaa ja harrastuksia täynnä olevaan aktiiviseen elämään, jossa elämän aikaiset 

haaveet saadaan vihdoin toteuttaa.  

On kuitenkin eräs ihmisjoukko jota ei useinkaan nähdä tämän kaltaisen keskustelun 

keskiössä. Yksin asuvia henkilöitä, etenkään ikääntyviä miehiä ei nähdä parrasvaloissa, 

eikä heistä tehdä henkilöhaastatteluja naistenlehtien sivuille. Miehiä on ylipäätään 

tutkittu vähän verrattuna naisiin ja vielä vähäisempää tutkimusinto on ollut ikääntyviä 

miehiä kohtaan (mm. Tiihonen 2006,30). Tämän vuoksi katsoin tärkeäksi asettaa tuo 

ihmisryhmä työn keskipisteeksi ja antaa heille puheenvuoro. 

Hiljattain eläkkeelle jäänyt yksin asuva mies herättää helposti mielikuvan 

syrjäytyneestä, hieman säälittävästä ihmisestä joka todennäköisesti kuluttaa aikaansa 

pääasiassa lähimmässä kuppilassa. Edellä mainitun kaltaiset mielikuvat perustuvat 

kuitenkin enemmän asenteiden ja omakohtaisten satunnaisten havaintojen varaan 

kuin tutkimustietoon. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin laajentaa tietämystä yksin 

asuvien eläkeläismiesten elämästä ja ajatuksista. 

Innostuksen ikääntymiseen liittyviin kysymyksiin sain jo vuosia sitten ja päätin jatkaa 

tässä opinnäytetyössä jo kanditutkielmassa käsittelemiäni ikääntymisen ympärillä 

liikkuvia kysymyksen asetteluita. On mielenkiintoista kysyä, minkälaisena eläkeläisen 

elämä työelämän jälkeen ikääntyvälle, yksin asuvalle miehelle näyttäytyy. Täyttävätkö 

mahdollisesti työyhteisön jättämää sosiaalista aukkoa uudet ystävyyssuhteet ja 

harrastetoiminnot vai kokeeko ikääntyvä mies itsensä kenties ulkopuoliseksi ja 

hyödyttömäksi? Mitkä seikat tekevät elämästä elämisen arvoista?  
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Pääasiallisena aineistona tässä työssä käytän keväällä 2014 Lahdesta ja sen 

ympäryskunnista keräämääni haastatteluaineistoa. Aineisto koostuu seitsemästä 

henkilöhaastattelusta sekä haastattelutilanteessa tekemistäni muistiinpanoista. 

Haastattelutilanteet osoittautuivat erittäin antoisiksi ja niistä saatu aineisto hyvin 

monipuoliseksi. Aineiston analysoinnissa käytin hyväkseni sisällönanalyysia, sillä 

katsoin sen mielekkäimmäksi tavaksi pureutua tutkimusaiheeseeni. 

 

Lähestyn tutkimusaihettani koetun hyvinvoinnin ja elämään tyytyväisyyden 

näkökulmista. Teoreettisena viitekehyksenä läpi työni toimivat Amartya Senin ja 

Martha Nussbaumin kehittelemä teoria toiminnan mahdollisuuksista koetun 

hyvinvoinnin edellytyksenä sekä Peter Laslettin kolmannen iän teoria, joihin pyrin 

peilaamaan omaa tutkimusaihettani.  

 

Aloitan työni tarkastelemalla luvussa 2 hyvinvointia ja sille annettuja merkityksiä sekä 

esittelen toimintamahdollisuusteorian tuomia ulottuvuuksia hyvinvointikeskusteluun. 

Tässä luvussa keskityn erityisesti koetun hyvinvoinnin käsitteeseen, sillä koen sen työni 

kannalta tärkeäksi. Tämän jälkeen, luvussa kolme siirrän katseen kolmanteen ikään ja 

Peter Laslettin teoriaan kolmannesta iästä.  

Teoriaosuuden jälkeen, luvussa 4 siirryn käsittelemään varsinaista aineistoani ja 

esittelen tutkimuskysymykset sekä tutkimusasetelman. Luvun 5 olen omistanut 

aineistosta tekemäni analyysin esittelyyn, jonka jälkeen siirryn tarkastelemaan 

tekemääni analyysia lähemmin. Analyysilukujen 6-10 jälkeen ovat vuorossa 

tutkimukseni johtopäätökset ja yhteenveto. Työni lopuksi pohdin vielä tutkielmani 

onnistumista sekä mahdollisia tulevaisuuden kehityskohteita. 
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2. Hyvinvoinnista koettuun hyvinvointiin 
Hyvinvointi ja onnellisuus ovat teemoina herättäneet viime vuosina paljon keskustelua 

niin median kuin tiedeyhteisönkin parissa, eikä hyvinvointipuheelta voi välttyä 

missään. Mutta mistä itseasiassa puhumme puhuessamme hyvinvoinnista. Mitä 

hyvinvointi on? Yleisenä pyrkimyksenä ihmisillä lienee pitkä, terve ja onnellinen elämä. 

Jokaisella tuntuu kuitenkin olevan oma ja ainut oikea käsityksensä siitä minkälaista aito 

ja oikea hyvinvointi on ja etenkin siitä, millä keinoin tuohon autuaaseen tilaan tulisi 

pyrkiä. Elämäntapavalmentajien ohjeiden ja tuorepuuroreseptien varjoon jää kuitenkin 

helposti ihmisen oma kokemus hyvinvoinnistaan. Etenkin ikääntyvän ihmisen ääni jää 

liian usein kaikumaan kuuroille korville. Eräs työni tavoitteista on selvittää, kuinka 

ikääntyvät yksin asuvat miehet hyvinvointinsa kokevat ja mistä seikoista hyvin- tai 

pahoinvointikokemus muodostuu. Tässä luvussa esittelen lyhyesti keskustelua 

hyvinvoinnin sekä koetun hyvinvoinnin käsitteistä ja kurkistan Amartya Senin ja Martha 

Nussbaumin teoriaan toiminnan mahdollisuuksista koetun hyvinvoinnin edellytyksenä. 

2.1 Hyvinvoinnin juurilla 

Vaikka hyvinvointia ja onnellisuutta on tutkittu paljon, ei yksimielisyyteen niiden 

määritelmistä saati sisällöistä ole vielä päästy. Hyvinvointi onkin lähes poikkeuksetta 

tulkittu moniulotteisena ilmiönä, joka sisältää useita toisiaan ehdollistavia sekä 

täydentäviä ulottuvuuksia, niin kutsuttuja avaruuksia tai areenoita, pohtii Juho Saari 

kirjassaan (Saari 2011, 9). 

Toiset samaistavat hyvinvoinnin ensisijaisesti materiaaliseen ulottuvuuteen, kuten 

tyydyttävään taloudelliseen tilanteeseen ja korostavat materiaalisen ulottuvuuden 

tärkeyttä hyvinvointikokemuksessa. Toisille hyvinvointi ja onnellisuus taas merkitsevät 

ennen kaikkea sisäistä tyyneyttä tai rauhaa, joita pyritään saavuttamaan jos 

jonkinlaisin menetelmin. Yleistäen voidaan todeta, että hyvinvointi mielletään usein 

hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena, sekä elämänlaatua tavalla tai toisella parantavana 

asiana tai ulottuvuutena. 

Hyvinvointi voidaan jakaa karkeasti kahteen ulottuvuuteen, ulkoiseen ja sisäiseen. 

Ulkoinen ulottuvuus sisältää hyvinvoinnin materiaaliset tekijät, kuten elinolosuhteet ja 

ympäröivän fyysisen- ja sosiaalisen maailman. Sisäinen ulottuvuus puolestaan koostuu 

koetusta hyvinvoinnista, joka käsitetään usein eräänlaiseksi elämään tyytyväisyydeksi 
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(ks. Kainulainen 2014). Hyvinvoinnista puhuttaessa voidaan painottaa joko ulkoisten 

tekijöiden merkitystä hyvinvoinnin lähteenä, tai korostaa sisäisen kokemuksen 

tärkeyttä näistä tekijöistä (kuten elämänasenne). Hyvinvointi vaatii toteutuakseen niin 

fyysisten kuin psyykkistenkin tarpeiden toteutumista, mutta sitä ei ole syytä tulkita 

ainoastaan yksilön tarpeiden ja niiden tyydyttämisen välisenä yhtälönä.  

Hyvinvointi -käsitteellä voidaan tarkoittaa sekä yksilöllistä hyvinvointia, että 

yhteisöllistä hyvinvointia. Tässä tutkielmassa keskityn pääasiassa yksilöllisen 

hyvinvoinnin ulottuvuuksiin, joihin kuuluvat onnellisuus, itsensä toteuttaminen, 

sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen pääoma. 

Erilaisia hyvinvointiteorioita on lukuisia ja ne kaikki painottavat hieman eri asioita. Yksi 

tunnetuimmista on sosiologi Erik Allardtin hyvinvointiteoria, joka on ollut merkittävä 

suunnannäyttäjä suomalaiselle hyvinvointitutkimukselle (Simpura ja Uusitalo 2011, 

43). Allardt rakentaa hyvinvoinnin kolmen peruspilarin varaan, joita ovat elintaso 

(having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttaminen (being). Teoriassa 

yhdistyvät sekä resursseihin pohjautuvat hyvinvointiteemat että koettuun 

hyvinvointiin nojaavat kokonaisuudet, jotka hän pyrki kolmijakonsa avulla yhdistämään 

toisiinsa. (Allardt 1976.) 

Tiivistäen voidaankin sanoa, että juuri keskustelu resursseista hyvinvoinnin 

edellytyksenä tai takaajana on leimannut voimakkaasti perinteisesti keskustelua 

hyvinvoinnista.  

2.2 Ihmissuhteet koetun hyvinvoinnin lähteinä 

Koettu hyvinvointi on käsitteenä melko tuore hyvinvointitutkimuksen kentällä. Koettu 

hyvinvointi on osa niin kutsuttua uutta onnellisuustutkimuksen perinnettä, joka on 

nostettu tutkimuksen keskiöön vasta viime vuosisadan lopulla. Uuden 

onnellisuustutkimuksen piirissä, koettu hyvinvointi samaistetaan usein onnellisuuteen 

tai elämään tyytyväisyyteen (Saari 2011, 38). Tällä halutaan kenties korostaa henkilön 

omaa kokemusta hyvinvoinnistaan kokonaiselämänlaadun muodostajana.  

Koettu hyvinvointi antaa käsitteenä runsaasi tilaa erilaisille tulkinnoille ja sitä onkin 

pyritty määrittelemään lukuisilla eri tavoilla. Jotkut samaistavat koetun hyvinvoinnin 

puhtaasti onnellisuuden kanssa toiset määrittelevät sen elämään tyytyväisyytenä ja 
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kolmannet jonakin muuna. Tässä tutkimuksessa käytän koetun hyvinvoinnin käsitettä 

ilmentämään yksilön henkilökohtaisesti kokemaa elämänlaatua sekä tyytyväisyyttä 

elämään. Päädyin edellä mainittuun ratkaisuun, koska haluan tutkimuksessani selvittää 

nimenomaan yksilön omaa kokemusta olemisestaan ja sitä, mitkä tekijät koetun 

elämänlaadun tai hyvinvoinnin taustalla vaikuttavat.  

Kokemus sisältää aina subjektiivisen ulottuvuuden, emmekä voi koskaan täysin 

varmasti tietää mitä toinen tuntee ja kokee. Mutta vaikka kokemus on aina 

ainutlaatuinen, voidaan jotakin yleistä koetun hyvinvoinnin osatekijöistä ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä sentään sanoa. 

Koetun hyvinvoinnin voidaan katsoa muodostuvan lukuisista eri tekijöistä. Osa näistä 

tekijöistä on omassa hallussamme ja toisiin taas emme voi vaikuttaa. Koettu 

hyvinvointi ei muodostu ainoastaan yksilön ominaisuuksista ja resursseista tai 

suhtautumistavoista ympäröivään todellisuuteen, vaan ympärillämme toimivat 

rakenteet ja instituutiot vaikuttavat väistämättä kokemukseemme hyvinvoinnista. 

Voidaan myös väittää, että ympäristön suhtautumisella yksilöön on suurempi vaikutus 

koettuun hyvinvointiin kuin yksilön suhtautumisella ympäristöönsä. Näin koettu 

hyvinvointi muodostuisi yksilön ympäristöstään tekemän arvion pohjalta (Kainulainen 

2014). Tulkintani mukaan tarkoitetaan tällä sitä, että se minkälaiseksi yksilö oman 

asemansa kokee suhteessa ympäröivään todellisuuteen vaikuttaa voimakkaasti 

hyvinvointikokemukseen. 

Hyvinvoinnin ja koetun hyvinvoinnin käsitteet kulkevat käsi kädessä ja sisältävän näin 

samoja elementtejä. Koettu hyvinvointi onkin aina riippuvainen myös ulkoisen 

hyvinvoinnin lähteistä, toisin sanoen käytössä olevista resursseista. Aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi tulotasolla on positiivinen korrelaatio 

elämään tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kanssa. Hyvinvoinnin taso ei kuitenkaan kasva 

loputtomiin, vaikka tulot lisääntyisivät tasaisesti vaan sen vaikutus hyvinvoinnin 

lisäämiseksi miltei lakkaa tietyn pisteen jälkeen. Tulotason kasvun merkitys koetun 

hyvinvoinnin lisäämiseksi onkin suurin kaikkein köyhimpien keskuudessa (mm. 

Kainulainen 2014). Tämä tutkimustulos tukee hyvin arjen havaintoja siitä, että ilman 
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riittäviä taloudellisia resursseja on mahdotonta elää tyydyttävää elämää, mutta 

lottovoittokaan ei takaa ihmiselle onnea ja autuutta.  

Ulkoisten tekijöiden vaikutus koettuun hyvinvointiin on kuitenkin kiistaton. Kun 

ihmisten koettua hyvinvointia on tarkasteltu eri maiden välillä, on havaittu, että valtion 

tarjoamilla riittävillä ulkoisilla hyvinvoinnin lähteillä on suuri positiivinen vaikutus 

kansalaisten hyvinvointiin (Kainulainen 2014). Tämän voi havaita myös Suomen 

kohdalla, sillä 80 % suomalaisista pitää tutkimusten mukaan kokonaisuudessaan 

elämänlaatuaan hyvänä tai erittäin hyvänä (Vaarama ym. 2010, 131). 

Mistä osatekijöistä koettu hyvinvointi sitten lopulta muodostuu? Kuten edellä olen 

todennut, on asiasta useita toisistaan poikkeavia käsityksiä. Siitä voidaan kuitenkin olla 

yhtä mieltä, että koettu hyvinvointi vaatii toteutuakseen riittävät materiaaliset 

olosuhteet. Materiaalisten seikkojen ohella terveys on tutkimusten mukaan tärkeä 

resurssi joka on myötävaikuttamassa hyvään koetun hyvinvoinnin tasoon (mm. 

Vaarama ym. 2010, 13). Mutta minkälaisia tekijöitä voidaan löytää elämäänsä kaikkein 

tyytyväisimpien taustalta? Mikä saa meidät kokemaan itsemme onnellisiksi ja 

tyytyväisiksi elämäämme? 

Sakari Kainulainen kirjoittaa koetusta hyvinvoinnista vuonna 2014 ilmestyneessä 

artikkelissaan, ”Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä”. Hänen työryhmänsä tekemien 

tutkimusten mukaan, elämäänsä tyytyväisten ja tyytymättömien ihmisten profiilit 

eroavat vahvasti toisistaan eikä sillä, minkälainen elintaso yksilöllä on, näyttäisi olevan 

juurikaan vaikutusta koettuun elämän tyytyväisyyteen tai -hyvinvointiin. (Kainulainen 

2014, 492.) 

Elämään tyytyväisyys näyttäisi Kainulaisen mukaan määrittyvän suhteessa ulkoiseen 

maailmaan. Tässä prosessissa on hyvillä ihmissuhteilla ja -kontakteilla erittäin tärkeä 

merkitys. Merkitys on jopa niin suuri, että hyvät ihmissuhteet näyttäisivät jättävän 

taloudellisen toimeentulon merkityksen varjoonsa hyvinvoinnin kokemuksen 

tuottamisessa. Elämäänsä yleisesti tyytyväiset ihmiset kokevat elämässään 

onnellisuutta, rakastamista sekä rakastetuksi tulemista. Elämäänsä tyytymättömät 

yksilöt puolestaan kokevat muita useammin yksinäisyyttä, masentuneisuutta ja 

epäonnistumista elämässään. (Kainulainen 2014, 492.)  
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Voidaankin väittää, että hyvät suhteet muihin ihmisiin ja toisaalla taas kokemukset 

masennuksesta ja epäonnistumisesta saattavat olla tekijöitä, jotka erottelevat 

toisistaan elämäänsä tyytyväiset ja tyytymättömät. Elämään tyytyväisyyteen ja 

koettuun hyvinvointiin näyttäisivätkin Kainulaisen mukaan vaikuttavan voimakkaimmin 

ihmissuhteet sekä itseen kohdistuva rakkaus ja kunnioitus taloudellisesta tilanteesta 

riippumatta. (Kainulainen 2014, 494.) 

Ulkoisilla olosuhteilla on koettuun hyvinvointiin kiistaton vaikutus, johon voidaan näin 

muun muassa yhteiskuntapolitiikan avulla pyrkiä vaikuttamaan. Pelkkä ulkoisten 

olosuhteiden tai resurssien läsnäolo ei kuitenkaan riitä takaamaan korkeaa koetun 

hyvin voinnin tai elämään tyytyväisyyden tasoa. Lopulta ihmisten väliset suhteet, 

kansalaisyhteiskunta ja sosiaalinen pääoma, vaikuttavat koettuun hyvinvointiimme 

vielä ulkoisiakin resursseja merkittävämmin. Mikäli edellä mainitut hyvinvoinnin 

ulottuvuudet ovat yksilön elämässä kunnossa, voi elämään tyytyväisyyden taso pysyä 

korkealla, vaikka elämässä olisi ongelmia muilla alueilla.  Toisin sanoen korkeakaan 

materiaalinen elintaso ei yksin saa meitä tyytyväisiksi tai onnellisiksi, vaan ennen 

kaikkea suhteiden muihin ihmisiin tulee olla kunnossa. (Kainulainen 2014, 494.)  

Koettu hyvinvointi toimii ihmisellä myös eräänlaisena suojamekanismina. Kun menee 

oikein huonosti, rahat on loppu ja vaimokin lähti toisen matkaan voi aina verrata 

tilannettaan muihin ja huomata asioiden oikeastaan olevankin vallan mainiosti. 

Koettua hyvinvointia on kritisoitu juuri sen adaptiivisesta ominaisuudesta. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että ihminen usein tottuu vallitseviin olosuhteisiin ja on näin 

tyytyväinen elämäänsä, vaikka tähän ei ulkopuolisen silmin olisi mitään perustetta (ks. 

Sen, 2009).  

Matti Kortteinen on kirjoittanut teoksessaan ”Lähiö” ihmisten selviytymisestä paikoin 

hyvin karussa arjessaan. Hän paikansi aineistostaan eräänlaisen elämään 

tyytyväisyyden pakon, joka kannatteli ihmistä vaikeina aikoina (Kortteinen 1984, 242). 

Elämään tyytyväisyys ja koettu hyvinvointi voivat muodostua aineksista joita kulloinkin 

on saatavilla, arjen pienistä iloista jotka saavat jatkamaan eteenpäin. 
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Hyvinvointikokemus onkin usein objektiivisten hyvinvointimittareilla vaikeasti 

tavoitettavissa. Tämän lisäksi se on aina sidoksissa paikkaan, aikaan ja ympäröivään 

todellisuuteen.  

2.3 Amartya Sen ja Martha Nussbaum: Toimintamahdollisuudet 

hyvinvoinnin perustana 

Perinteisten hyvinvointiteorioiden rinnalle on viime vuosina noussut myös joukko 

uusia. Uusien avauksien tarjoajista yhtenä tunnetuimmista voidaan pitää filosofi ja 

taloustieteilijä Amartya Seniä, joka nousi maailmanlaajuiseen julkisuuteen hänelle 

vuonna 1998 myönnetyn taloustieteen Nobelin palkinnon myötä. Senin 

hyvinvointiajattelu on tiukasti sidoksissa hänen käsitykseensä oikeudenmukaisuudesta. 

Sekä oikeudenmukaisuus, että hyvinvointi perustuvat ajatukseen yksilön kyvyistä 

(capabilities) ja ennen kaikkea näiden toteuttamismahdollisuuksista ja kaiken taustalla 

vaikuttavasta positiivisen vapauden1 ideologiasta.  

Senin oikeudenmukaisuusajattelua on kommentoitu laajasti, ja yhtenä 

merkittävimmistä kommentaattoreista voidaan pitää filosofi Martha C. Nussbaumia. 

Senin ja Nussbaumin yhteistyönä on jalostunut myös teoria toiminnan 

mahdollisuuksista. Heidän mukaansa toimintamahdollisuusteoria joka toimii perustana 

oikeudenmukaiselle ja tasavertaiselle yhteiskunnalle. Amartya Senin ja Martha 

Nussbaumin hioma teoria toimintamahdollisuuksista (Capability Theory) on yksi 

tunnetuimmista vaihtoehtoisista lähestymistavoista resurssien ja koetun hyvinvoinnin 

väliseen käsitteelliseen kamppailuun hyvinvoinnin kentällä. (Sen 1992, 2009; 

Nussbaum 2007, 2011.) 

Käytän työssäni Jari Pirhosen (2013) tapaan termiä toimintamahdollisuus, sillä katson 

sen ilmentävän paremmin parhaiten ilmentävän Capability Theoryn sisältöä ja 

tarkoitusta kuin teoriasta usein käytetty suomennos toimintakykyteoria (mm. 

Lagerspetz 2011). 

                                                           
1 Positiivinen vapaus tarkoittaa ihmisen kykyä saavuttaa tahtonsa mukaisia päämääriä tai mahdollisuutta 
harjoittaa kansalais- tai ihmisoikeuksia, sekä saada osa yleisesti arvokkaina pidetyistä asioista kuten 
asunto, terveydenhoito, työ ja koulutus ja siten myös oikeutta tulla autetuksi. Positiivisen vapauden 
periaatteen mukaan yhteiskunnan jäsenille tulisi tietyt oikeudet heidän lähtötilanteestaan riippumatta. 
(ks. Berlin, 2001.) 
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Functioning on toimintamahdollisuusteoriaan sisältyvä keskeinen termi jolla Pirhosen 

tulkinnan mukaan tarkoitetaan ”jonkinlaista toiminnon, toiminnan, olemisen ja 

elämisen yhdistelmää” (Pirhonen 2013). Tästä esimerkkeinä voidaan käyttää 

esimerkiksi laulamista, juoksemista, tai vaikkapa runojen lausuntaa, jotka kaikki 

kuuluvat Senin mukaan edellä mainitun elämisen ja olemisen piiriin. Kuten Pirhonen 

artikkelissaan toteaa, voidaan termillä functioning viitata äärettömään määrään 

asioita, joita ihminen voi haluta tehdä tai olla. Kun yhdistetään nämä kaksi edellä 

mainittua käsitettä functioning ja capability saadaan luotua käsite, jota kutsun tässä 

toimintamahdollisuudeksi. Toimintamahdollisuuden keskeisimmät elementit ovat tarve 

tai halu, sekä kyvyt ja keinot jotka mahdollistavat jokaisen omien elämän päämäärien 

mukaiset toiminnat ja olemiset. (Sen, 2001 ja 2009; Pirhonen 2013.) 

Sen aloitti toimintamahdollisuusteorian kehittelyn jo 1970- luvun lopulla, 

tavoitteenaan kritisoida suosittua John Rawlsin ajattelua (Sen, 1992; Pirhonen 2013). 

Rawlsin teorian mukaan oikeudenmukaisuus ja näin myös yhteiskunnallinen 

oikeudenmukaisuus perustuvat puhtaasti resurssien tasapuoliseen jakoon, josta 

poikkeuksena mainittakoon eroperiaate2 (Rawls, 1988). Rawlsin teoriassa Sen halusi 

erityisesti kritisoida resurssien jakoa oikeudenmukaisuuden pääasiallisena kriteerinä. 

Resurssien jako ei hänen mukaansa voi toimia ainoana oikeudenmukaisuuden 

mittarina, sillä ihmiset ovat aina taustansa ja lähtökohtiensa vuoksi eriarvoisissa 

asemissa sen suhteen, kuinka näitä tarjolla olevia resursseja voidaan valjastaa aidoiksi 

toimintamahdollisuuksiksi. (Rawls 1988; Sen 1992; Pirhonen, 2013.) 

Tiivistäen toimintamahdollisuusteoria perustuu ajatukseen, jossa yksilön hyvinvointi on 

riippuvainen positiivisen vapauden luomista mahdollisuuksista ihmisen kykyyn toimia. 

Tällä Sen tarkoittaa ihmisen kykyä ja mahdollisuuksia hyödyntää käytettävissä olevia 

resursseja sekä omaa toimintavapauttaan siten, että yksilö voi keskittyä itselleen 

merkityksellisiin, sekä arvostamiinsa tekemisiin ja olemisiin. (Sen 2009; Saari 2009, 50.) 

Martha Nussbaum seuraa määrittelyssään Senin jalanjälkiä. Hänen mukaansa ihmisen 

toimintamahdollisuudet ovat tämän aitoja mahdollisuuksia olla, sekä toteuttaa itseään 

                                                           
2 Eroperiaatteen mukaan resurssien epätasainen jakautuminen on hyväksyttyä vain, mikäli (a) ne 
hyödyttävät kaikkia ja erityisesti huonoimmassa asemassa olevia ja (b) liittyvät kaikille avoinna oleviin 
asemiin ja tehtäviin. 
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itse määrittelemiensä päämäärien mukaisesti (Nussbaum 2007, 2011). Nussbaum 

näkee ihmisen laajana kokonaisuutena joka on paljon muutakin kuin vain rationaalinen 

olento. Hänen mukaansa ihmisen onnellisuus mahdollistuu kun tämän elämä on 

kokonaisuudessaan tasapainossa. (Nussbaum 2007; Pirhonen 2013.) Nussbaum on 

laatinut listan inhimillisistä toimintamahdollisuuksista (Nussbaum 2011, 32-34, suom. 

Pirhonen 2013) (Taulukko 1), jonka esittelen ohessa lyhyesti. 

Taulukko 1. Nussbaumin listaus tärkeimmistä inhimillisistä toimintamahdollisuuksista 

Elämä Ihmisellä on mahdollisuus elää inhimillisesti 

normaalimittainen elämä ilman ennenaikaista kuolemaa, niin 

kauan kuin elämä tuntuu elämisen arvoiselta. 

Terveys Ihmisellä on mahdollisuus hyvään terveyteen, 

lisääntymiskykyyn, riittävään ravintoon ja asiaankuuluvaan 

suojaan.  

Ruumiillinen 

koskemattomuus 

Ihmisillä on aito mahdollisuus liikkua paikasta toiseen; 

ihmiset ovat turvassa väkivallalta mukaan lukien väkivalta ja 

perheväkivalta. 

Aistit, mielikuvitus ja 

ajattelu 

Ihmisellä on mahdollisuus käyttää aistejaan; kuvitella, ajatella 

ja järkeillä. Näiden kykyjen kehittämiseksi on oltava 

mahdollisuudet koulutukseen sekä harjoittaa 

mielikuvitustaan ja ajatteluaan haluamallaan tavalla. 

Tunteet Ihmisellä on mahdollisuus kiintyä itsensä ulkopuolisiin 

asioihin ja ihmisiin; mahdollisuudet rakkauteen, suruun, 

ikävään, kiitollisuuteen ja vihaan. 

Itsenäinen päättely ihmisellä on mahdollisuus muodostaa käsitys hyvästä ja 

suunnitella sen pohjalta omaa elämäänsä. 

Osallisuus A) Ihmisellä on mahdollisuus elää ja olla sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. B) Mahdollisuus elää 

yhteisössään itseään kunnioittavasti, ilman nöyryytyksiä ja 

samanarvoisina mm. rodusta, sukupuolesta tai uskonnosta 

riippumatta.  

Muut lajit Ihmisellä on mahdollisuus elää kosketuksissa eläinten, 

kasvien ja koko muun luonnon kanssa. 

Leikki Ihmisellä on mahdollisuus nauraa, leikkiä ja virkistäytyä. 
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Oman ympäristön kontrolli Tähän kuuluvat sekä a) poliittinen, että b) materiaalinen 

ulottuvuus. 

 

Nussbaum painottaa edellä esitetyn luokittelun olevan yksi monista mahdollisuuksista. 

Hän huomauttaa ihmisen olevan aina ympäristönsä ja kulttuurinsa vaikutuspiirissä, 

joten se mitä pidämme itsellemme niin kulttuurien välillä kuin yksilön elämänkulunkin 

aikana. Nussbaum ehdottaakin jäsennystään eräänlaiseksi malliksi, jota tulee soveltaa 

tarkoituksen mukaisesti. (Nussbaum 2007, 2011; Pirhonen 2013.) 

Voidaankin todeta, että hyvinvointi on toimintamahdollisuusteorian mukaan 

riippuvainen käytettävissä olevista resursseista, kuten toimeentulo, terveys tai 

älykkyys. On kuitenkin syytä huomata, ettei hyvinvointi suinkaan ole yhtä kuin 

käytettävissä olevat resurssit. Hyvinvointia ei myöskään ole se, kuinka tarjolla olevia 

resursseja käytetään tai minkälaista subjektiivista hyötyä niiden käytöstä yksilölle 

seuraa. Kaiken pohjana on ajatus resurssien yksilölle avaamista toiminnan 

mahdollisuuksista. Nämä toiminnan mahdollisuudet vaikuttavat yksilön hyvinvointiin 

riippumatta näiden mahdollisuuksien todellisesta toteuttamisesta tai toteuttamatta 

jättämisestä. (Sen 2009; Lagerspetz 2009, 102.) 

Voidaankin tulkita, että toimintamahdollisuus teoriassa resurssit toimivat eräänlaisina 

välittäjätuotteina, joiden oikeanlainen hyödyntäminen toiminnan mahdollisuuksien 

avulla johtaa yksilölle parhaaseen hyvinvointikokemukseen. 

Toiminnan mahdollisuuksia voivat rajoittaa joko sisäiset tai ulkoiset tekijät, joista 

käytän tässä yhteydessä esimerkkinä opinnäytetyön kirjoittamista. Ulkoisena 

toiminnan mahdollisuuksia rajoittavana tekijänä voi tällöin toimia tarvittavien 

tietotekniikkaratkaisujen puuttuminen tai vaikkapa kirjoituskäden vammautuminen. 

Sisäisenä toimintakyvyn esteenä puolestaan voivat toimia älykkyyden tai motivaation 

puute työn edistämiseksi. Tällöin sekä sisäiset että ulkoiset tekijät voisivat rajoittaa 

toiminnan mahdollisuuksiani siten, että en saa työtä valmiiksi ajoissa. 

Sen huomauttaa myös, että ihmisellä on taipumus sopeutua vallitseviin oloihin. Yksilö 

saattaa määritellä oman hyvinvointinsa tason korkeaksi, vaikka se objektiivisesti 
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katsottuna olisi siitä kaukana. Ihminen ikään kuin sopeuttaa halunsa ja toiveensa 

ympäröivän todellisuuden tarjoamien mahdollisuuksien mukaisiksi. Näin ilon ja onnen 

lähteitä pyritään haalimaan kasaan niistä aineksista, joihin ympäröivät resurssit 

antavat mahdollisuuden. (Sen 2009, 283.)  

Senin teorian mukaan puutteelliset resurssit heikentävät kuitenkin merkittävästi 

yksilön toiminnan mahdollisuuksia. Voidaan kenties jopa sanoa, ettei tämän kaltainen 

näennäinen koettu hyvinvointi ole Senin määritelmän mukaan hyvinvointia lainkaan. 

Sen korostaakin teoriassaan toimintakykyä rajoittavien tekijöiden poistamisen ja 

toiminnanmahdollisuuksien lisäämisen tärkeyttä (Sen, 2009; Saari 2009, 50.) 

Toimintamahdollisuusteoriansa avulla Sen pyrkii löytämään sellaisen yhteiskunnallisen 

tasa-arvon mittarin, jota voitaisiin pitää oikeudenmukaisuusteoreettisesti perusteltuna 

ja joka olisi samanaikaisesti empiirisesti sovellettavissa.  

Sen onkin varovainen arvioissaan toiminnan mahdollisuuksien maksimoimisen 

johtamisesta hyvinvoinnin mahdollisimman korkeaan tasoon. Vaikka hyvinvointi on 

Senille yksi tärkeimmistä tavoiteltavista asioista elämässä, nousee valinnan vapaus 

hierarkiassa vielä tätäkin korkeammalle. Näin hyvinvoinnin lisääminen tai 

lisääntyminen onkin vain yksi mahdollinen mahdollisimman hyvien toiminnan 

mahdollisuuksien tarjoamisen tulos. Hyvinvointi kun ei välttämättä ole kaikilla 

arvojärjestyksessä ensimmäisenä listalla. (Pirhonen 2013.) 

3. Kolmas ikä uutena vanhuuden kuvastona 
Tässä työssä tutkimukseni kohteena ovat kuusikymppiset yksin asuvat miehet, jotka 

olivat kaikki siirtyneet aineiston keruuhetkellä jo kokoaikaiselle eläkkeelle. Useimmilla 

oli takanaan pitkä ja ehjä työura, joten työltä vapautuneen ajan lisäksi heillä voisi 

kuvitella olevan varallisuutta viimein toteuttaa haaveitaan. Tästä asetelmasta johtuen 

halusin ottaa työni yhdeksi teoreettiseksi näkökulmaksi kolmannen iän käsitteen ja 

Peter Laslettin teorian kolmannesta iästä. Teoria on minulle jo entuudestaan tuttu 

vuodelta 2012, jolloin tein kandidaatin -tutkielmani kyseistä teoriaa hyödyntäen. 
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3.1. Laslett ja teoria kolmannesta iästä  

Aktiivisen työiän jälkeistä aikaa kuvataan nykyään usein termillä kolmas ikä. Kolmas ikä 

pohjautuu ajatukselle, jossa väestön eliniän pidentyessä on työiän ja varsinaisen 

vanhuuden väliin syntynyt uusi elämänvaihe, jolloin on vielä mahdollisuus olla terve, 

harrastaa ja toteuttaa omia unelmia.  

Kolmas ikä kuvaa käsitteenä niin kutsuttua hyvää ja aktiivista ikääntymistä, joka vaatii 

toteutuakseen valmistautumista ja etukäteisvalmisteluita. Yksilön on orientoiduttava 

hyvissä ajoin ennen kolmannen iän alkua uuteen elämänvaiheeseen, jolloin on aika 

toteuttaa omat elämän aikana omaksutut lopulliset päämäärät. (Jyrkämä 2001, 310.) 

Peter Laslettia voidaan pitää ensimmäisinä kolmannen iän ilmiöön tarttuneena 

tutkijana. Hän on esitellyt kritiikkiäkin osakseen saaneen teoriansa kolmannesta iästä 

vuonna 1989 ilmestyneessä teoksessa, ”A fresh map of life. The emergence of the third 

age”. Laslettin teorian taustalla on vahvasti ajatus ihmiselämän jakamisesta neljään eri 

ikäkauteen: Lapsuus ja nuoruus ikään, työikään, kolmanteen ikään, sekä viimeisenä 

vanhuuden ikäkauteen eli neljänteen ikään. Ikäkausista kaksi ensimmäistä ovat 

vahvasti sidoksissa yhteiskunnan instituutioihin, ja noudattelevat pitkälti 

yhdenmukaista kaavaa. Lapsena käydään koulua, kasvetaan ja valmistaudutaan edessä 

häämöttävään aikuisikään. Aikuisikä näyttäytyy Laslettin teoriassa erilaisten 

velvollisuuksien aikakautena, jossa elämän sisältö rakentuu pääasiassa työn sekä 

perhe-elämän ympärille. Erilaisten velvollisuuksien täyttämän aikuisiän jälkeen koittaa 

vihdoin kolmas ikä vapauksineen. Toisin kuin aikaisempien elämänvaiheiden kohdalla, 

ei kolmas ikä ole sidottu yhteiskunnallisiin instituutioihin, tai muihin yksilöä sitoviin 

velvoitteisiin. Laslettin korostaakin teoriassaan kolmatta ikää vahvasti 

henkilökohtaisena ja yksityisenä kokemuksena. Teorian mukaan ihmisen elämä 

kulminoituu juuri kolmanteen ikään, jolloin jokainen saa mahdollisuuden toteuttaa 

henkilökohtaiset tavoitteensa ja elämän päämääränsä. Vaikka kolmannella iällä ei 

kokemuksellisuutensa vuoksi olekaan suoraa yhteyttä kronologiseen ikään, tulee sen 

toteuttaminen usein mahdolliseksi vasta työelämän jäätyä taakse. (Laslett 1989, 142-

152, Järvelä 2012, 8-9.) 

Laslett näkee kolmannen iän samanaikaisesti sekä yhteiskunnan rakennepiirteenä että 

eräänlaisena tulevaisuuden odotteena, jossa ihmisellä on oikeutettu olettamus 
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pitkäikäisyydestään ja näin myös mahdollisuus valmistautua kolmanteen ikään (Laslett 

1989, 77-88). Pitkäikäisyyden ohella Laslett esittää kolmannen iän teoriassaan 

vaatimuksen väestön riittävän korkeasta elintasosta (tarkkaa rajaa tälle hän ei tosin 

määrittele). Teorian mukaan yhteiskunnan tulee siis olla taloudellisessa kehityksessään 

riittävän pitkällä, jotta kolmannen iän toteutuminen olisi mahdollista (emt 1989, 90-

91). Edellä mainittujen ehtojen lisäksi kolmas ikä ilmenee Laslettin mukaan myös 

sosiaalisissa rakenteissa sekä vallitsevassa kulttuurissa. Yhteisötason rakenne-ehdot 

toimivat siis välttämättöminä ehtoina yksilötason kolmannen iän toteuttamiselle.  

Vaikka Laslettin teoriassa yksilötason kolmas ikä on riippuvainen taustalla vaikuttavista 

yhteisötason olosuhteista, määräytyy sen sisältö ja merkitys kuitenkin puhtaasti yksilön 

omien kokemusten kautta. Merkityksellistä on ennen kaikkea se, kuinka tämä kokee 

elämänsä ja identiteettinsä. Olennaista kolmannessa iässä on myös se, että kukaan ei 

vain sattumalta ajaudu elämään sitä, vaan se on aina yksilön tietoinen valinta. Ihmisen 

onkin tiedostettava mahdollisuutensa kolmanteen ikään, jotta hän voisi elää sitä 

mahdollisimman täysipainoisesti. Kolmannen iän elämää on myös rinnastettu uran 

luomiseen, tietoiseen päämäärähakuisuuteen, jotta kolmannesta iästä ei muodostuisi 

niin sanottua ”tyhjää aikaa”(ks. Tikka 1991, 89; Pirttiaho 2002, 16).  

Kolmas ikä ei kuitenkaan ole Laslettille pelkästään valintaa, vaan aivan kuten 

yhteiskunnan, tulee myös yksilön täyttää tietyt edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat 

muun muassa riittävä terveys, voimakastahtoisuus sekä oikeanlainen suhtautuminen 

elämään (Laslett, 1989, 78). Jotta yksilö voisi valita kolmannen iän mukaisen elämän, 

on hänen vahvasti tiedostettava ikänsä, rakennettava juuri nimenomaan 

kolmasikäläisen identiteetti. Edellisten lisäksi kolmas ikä vaatii toteuttajaltaan riittäviä 

(mikä on riittävää?) taloudellisia resursseja. Kaiken tämän valossa näyttäisikin siltä, 

että kolmas ikä ei puhtaan laslettlaisessa merkityksessään ole lähimainkaan kaikkien 

ulottuvilla, vaan ainoastaan hyväkuntoisen ja hyvin toimeentulevan eliitin etuoikeus. 

(Pirttiaho 2002.) 

Vaikka Laslettin kolmannen iän teoriaa on lähes mahdotonta soveltaa ympäröivään 

todellisuuteen sellaisenaan, voidaan siinä nähdä joitain oleellisia kolmatta ikää 
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määrittäviä piirteitä. Esimerkiksi ajatukset yksilön vapaudesta sekä henkilökohtaisista 

valinnoista kuuluvat keskeisesti kolmannen iän ilmiöön (mm. Karisto 2002, 2008). 

Neljäs ikä, eli varsinainen vanhuus näyttäytyy Laslettin teoriassa puolestaan täysin 

päinvastaisena kuvana ikääntymisestä, kuin yltiöpositiivinen kolmas ikä. Laslett 

sisällyttää tuohon elämänvaiheeseen kaikki vanhuuden yleisimmät stereotypiat 

raihnaudesta, riippuvuudesta ja kurjuudesta (Laslett 1989, 153). Voikin käydä niin, että 

se, mitä myönteisillä mielikuvilla kolmannesta iästä on haluttu paeta, on väistämättä 

edessä neljännen iän alkaessa (Pirttiaho 2002, 20).  

Laslettin mukaan siirtyminen kolmannesta iästä neljänteen ikään on kaikkein tärkein 

yksilön elämänkulun vaiheista. Tätä hän perustelee sillä, että vaikka kolmas ikä on 

Laslettin mukaan elämän ”kruunu” ja täyttymys, on siitäkin luovuttava aikanaan 

(Laslett 1989, 153). Tämä irtaantumisen ja vetäytymisen vaatimus viittaakin vahvasti 

irtaantumisteoriasta tuttuun argumentaatioon (Jyrkämä 2001, 310), vaikka kolmas ikä 

muutoin näyttäytyy ennen kaikkea aktiivisuuden sekä itsensä toteuttamisen 

aikakautena. Mutta onko ikäkausi ja elämänvaihe, jota kutsun tässä kolmanneksi iäksi, 

todellisuudessa Laslettin teorian mukaista?  

3.2 Kolmannen iän teorian kritiikkiä 

Laslett korostaa kolmannen iän teoriassaan yksilön omaa valintaa ja tietoista päätöstä 

elää kolmatta ikää (Laslett 1989, 152). Teoriaa onkin saanut osakseen kritiikkiä 

esimerkiksi sen antamasta kuvasta, missä kolmas ikä näyttäytyy yhtenäisenä sekä 

ennalta ennustettavana elämänvaiheena ja, jonka toteuttamiselle olisi asetettu 

tietynlaiset raamit. Laslettin kolmannelle iälle asettamat reunaehdot, niin 

yhteiskunnan kuin yksilönkin tasolla herättävät kysymyksen vapaan valinnan 

mahdollisuudesta. Jotta yksilöllä olisi mahdollisuus valita Laslettin kuvaileman 

kolmannen iän mukaisen elämäntyylin, tulee niin ympäröivän yhteiskunnan kuin 

yksilön oman varallisuustasonkin olla riittävällä tasolla. Nämä kaksi ehtoa asettavat 

ikääntyvän väestön hyvin eriarvoiseen asemaan. Onkin jokseenkin ristiriitaista puhua 

tässä yhteydessä aidosti vapaasta valinnasta tai henkilökohtaisesta päätöksestä. Näihin 

ristiriitaisuuksien liittyen Laslettin teoriaa onkin moitittu elitistiseksi ja hyvän 

vanhuuden kuvaa keskiluokkaistavaksi (mm. Jyrkämä 2001, 311). 
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Kolmannen iän teoria sisältää siis eräänlaisen ikääntyvään yksilöön kohdistuvan 

aktiivisuuden vaatimuksen. Vain aktiivisuuden katsotaan tuottavan hyvää elämää ja 

toteuttavan oikeanlaista kolmatta ikää, kun taas passiivisuus missä tahansa muodossa 

nähdään negatiivisena (Jyrkämä 2001, 310-311). Laslettin näkemyksellä on 

samankaltaisuuksia tämän päivän vallitsevaan käsitykseen onnistuneesta 

ikääntymisestä jota kuvataan nimenomaan aktiivisuuden, osallisuuden ja 

osallistumisen kautta (Haarni 2010).   

Neljäs ikä eli ”varsinainen” vanhuus on puolestaan Laslettin teoriassa omistettu 

passiivisuudelle sekä kaikenlaisille luopumisille. Tiukka rajanveto kolmannen ja 

neljännen iän välillä voidaankin asettaa kyseenalaiseksi. Kuten Antti Karisto kahtiajaon 

ongelman tiivistää: ”Kun vanhuus konstruoidaan aktiiviseksi elämäksi ja iloiseksi 

asiaksi, tähän konstruktioon mahtumaton vanhuus näyttäytyy sitäkin surkeampana ja 

surullisempana.” (Karisto 2002, 139.)  

Laslettlainen käsitys kolmannesta iästä aktiivisena itsensä toteuttamisena ei ole siis 

positiivisesta sävystään huolimatta ongelmaton, eikä sen kaikkia väitteitä voi hyväksyä 

hyvän ikääntymisen toteuttamisen ehdoiksi. Laslettin teorialla on useista puutteistaan 

ja ongelmistaan huolimatta ollut suuri vaikutus kolmannen iän ideologian synnyssä. 

Tapa, jolla ikääntymisestä ja kolmannesta iästä puhutaan julkisuudessa, on usein hyvin 

normatiivisesti värittynyttä. Vanhuutta, passiivisuutta ja sairautta vältellään, kun taas 

nuoruutta ja aktiivisuutta korostetaan asioina, joita jokaisen tulisi ikääntymisessään 

tavoitella. Yhteiskunnan normit täyttävästä aktiivisesta ja nuorekkaasta, sosiaalisesti 

hyväksyttävästä vanhenemisesta onkin tullut suuri henkilökohtainen haaste eläkkeelle 

siirtyville. Jotta yhteiskunnassa kiinni pysymisen tunne säilyisi mahdollisimman pitkään 

työelämän jälkeen, etsitään uutta identiteettiä osallistumalla aktiivisesti moninaisiin 

(harraste)toimintoihin. (Karisto 2002, Julkunen 2003.) 

Kolmas ikä saattaa joillekin näyttäytyä jopa ahdistavana ja pelottavana 

elämänvaiheena, jonka aikana on ”pakko” suorittaa asioita joihin ei työelämän 

pyörteissä ollut mahdollisuutta perehtyä.  Laslettin teoriassaan peräänkuuluttama 

valinta ja itsensä toteuttaminen muuttuvat äkkiä uudeksi oravanpyöräksi, mikäli 
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valinnasta tulee valinnan pakko ja itsensä toteuttaminen on enemmän itsensä 

ruoskimista (Järvelä 2012, 16).  

Kuinka puolestaan Laslettin peräänkuuluttama valinta istuu arkitodellisuuteen? Kuinka 

todellinen tuo valinnan mahdollisuus tämän päivän eläkeläiselle lopulta on? Kolmatta 

ikää luonnehditaan usein elämänvaiheeksi, jossa ihminen on vihdoin vapaa 

valitsemaan tavan, jolla haluaa auvoisia eläkepäiviään viettää, vailla turhia velvoitteita 

tai huolta kaukana siintävästä raihnaisesta vanhuudesta. Edellä olen kuitenkin 

todennut, että tämän kaltainen kolmannen iän elämänpoliittinen vapaus ei ole 

lähimainkaan kaikkien eläkeläisten ulottuvilla. Kolmas ikä voidaankin nähdä paitsi 

länsimaisten hyvinvointivaltion kansalaisten etuoikeutena, myös kansallisesti 

ainoastaan suhteellisen hyvätuloisten eläkeläisten ulottuvilla olevana. Kolmanteen 

ikään kiinteästi liitetty aktiivisuuden normi vaatii toteutuakseen tietyn 

varallisuustason, johon kaikilla ei ole mahdollisuutta yltää edes Suomen kaltaisessa 

hyvinvointivaltiossa.  

Kolmannen iän käsitettä on moitittu epämääräiseksi, normatiiviseksi ja elitistiseksi (ks. 

Bury 1995, Karisto 2008, 13). Kritiikin mukaan se esittää todellisuudessa vain harvojen 

käsillä olevat uudet mahdollisuudet kaikkien käsillä oleviksi. Tämän lisäksi aktiivisuus 

nostetaan autonomian tunnusmerkiksi hyvän vanhenemisen normiksi (Karisto 2008, 

13). Vaikka kolmas ikä voidaan nähdä vanhuuden kuvaa kiillottamaan tarkoitettuna, 

myönteistä suhtautumista ikääntymistä kohtaan lisäävänä käsitteenä, voidaan sillä 

nähdä olevan myös kielteisiä seurauksia. Ongelmaksi voivat muodostua eläkeikään 

ladatut suuret odotukset, jotka kenties jäävätkin toteutumatta. Tämän lisäksi, kuten 

aiemmin jo mainitsin, varjostaa kolmatta ikää suuri kuilu, joka sen ja neljännen iän 

väliin on ajatusmaailmoissa usein rakennettu. Mitä vauhdikkaammaksi ja 

aktiivisemmaksi kolmas ikä kuvitellaan, saattaa tähän muottiin sopimaton vanhuus 

ajautua entistä epäedullisempaan asemaan. (Karisto 2002, 138.)  

3.3 Toimintamahdollisuudet kolmannen iän edellytyksenä 

Kuinka Lalslettin kolmannen iän teoria istuu työssä aiemmin esittelemääni teoriaan 

toiminnan mahdollisuuksista hyvinvoinnin edellyttäjänä? Aivan ensiksi huomio 

kiinnittyy resursseihin. Laslettin teorian mukaan kaikilla oletetaan olevan 

samankaltaiset resurssit käytössään ja, että nämä automaattisesti pystyisivät 
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hyödyntämään näitä kolmannen iän ideologian mukaisesti ja näin edistämään omaa 

hyvinvointiaan. Senin mukaan hyvinvointi ei palaudu suoraan perinteisen käsityksen 

mukaisiin hyvinvoinnin osatekijöihin tai käytettävissä oleviin resursseihin. Käytössä voi 

olla liuta hyvinvointikokemuksen edellyttämiä resursseja, mutta tämä ei takaa 

hyvinvoinnin toteutumista. Koettu hyvinvointi todentuu vasta siinä vaiheessa kun 

tarjolla olevat resurssit kohtaavat toimintakyvyn luoden näin toiminnan 

mahdollisuuksia (Sen 1992, 2009).  

Tässä luvussa esittelemäni kolmannen iän teorian mukainen elämä näyttäisi olevan 

vain pienen ja etuoikeutetun väestönosan ulottuvilla, eikä siinä oteta lainkaan kantaa 

yksilön mahdollisuuksiin hyödyntää kolmannen iän ideologian toteutumisen vaativia 

resursseja. Kolmannen iän mukainen elämä vaatiikin toteuttajaltaan useiden 

hyvinvoinnin osa-alueiden omaamista. Terveyden sekä taloudellisen tilanteen tulee 

olla hyvällä tasolla, yksilöllä pitää olla virtaa tarttua uusiin haasteisiin ja elämän tulee 

muutoinkin olla mallillaan. Kolmannen iän ideologian mukaisen elämän pitäisi 

tulkintani mukaan tuottaa yksilölle mahdollisimman suurta koettua hyvinvointia ja 

johtaa onnellisiin eläkepäiviin. Tuo onnen tavoittelu ei kuitenkaan ole mahdollista, 

mikäli elämästä puuttuu jo ennen eläkkeelle siirtymistä merkittäviä hyvinvoinnin 

rakennuspalikoita. 

Kun yhdistämme koetun hyvinvoinnin, Laslettin kolmannen iän teorian sekä Senin ja 

Nussbaumin teorian toimintakyvystä hyvinvoinnin ja tavoittelemisen arvoisen elämän 

edellytyksenä, pääsemme hyvinkin mielenkiintoisiin pohdintoihin. Oma tulkintani on, 

että koettu hyvinvointi tarvitsee toteutuakseen riittävän määrän resursseja. Edelleen, 

kun yksilö kokee hyvinvointinsa olevan korkea (ja tällä on riittävät resurssit 

käytettävissään), ovat hänen toiminnan mahdollisuutensa parhaat mahdolliset, jotta 

hänen on mahdollista toteuttaa, tai edes suunnitella toteuttavansa kolmannen iän 

ideologian mukaista elämää. 

Kuinka sitten kaikkeen tähän asettuvat tutkimukseni keskiössä olevat yksin elävät 

ikääntyvät miehet? Kronologisen ikänsä perusteella heidän voisi olettaa elävän 

kolmatta ikää parhaimmillaan. Mutta minkälainen on tämän joukon kokemus 

hyvinvoinnistaan? Ovatko Senin ja Nussbaumin ajatusten mukaiset toiminnan 
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mahdollisuudet sittenkään riittävät takaamaan hyvä ja onnellinen elämä? Vai ovatko 

nämä miehet ennemminkin yksinäisiä ja raihnaisia erakoita? Tämä kysymys selviää 

työni lopuksi. 

Seuraavaksi esittelen lähemmin tutkimusasetelmani sekä pureudun tutkimuksessa 

esiin nostamiini tutkimuskysymyksiin. 
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4. Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 
Kuten työssäni olen jo tuonut esiin, olen tässä tutkimuksessa kiinnostunut 

nimenomaan yksin asuvien, nuorten eläkeläismiesten omakohtaisista kokemuksista ja 

merkitysten annoista. Miehet valikoituivat tutkimukseni keskiöön useastakin eri syystä. 

Ensinnäkin miehiä on sukupuolena tutkittu huomattavasti naisia vähemmän ja etenkin 

ikääntyviä miehiä on tutkittu verrattain vähän (Tiihonen 2006). Toinen merkittävä syy 

kiinnostukselleni kolmatta ikää elävää miessukupuolta kohtaan liittyy eläkkeelle 

sopeutumiseen. Tutkimusten mukaan naisille työelämän taakse jättäminen ja 

eläkeläiseen rooliin siirtyminen on usein huomattavasti helpompaa kuin miesten 

kohdalla. Tämä ilmiö liittyy osaltaan naisten ja miesten erilaisiin työorientaatioihin ja 

elämänpoliittisiin odotuksiin, joita käsittelen tuonnempana.  

Hiljattain eläkkeelle siirtyneistä miehistä edelleen tutkimukseni kohteeksi valikoituivat 

nimenomaan yksin asuvat henkilöt. Tämän asetelman halusin sisällyttää 

tutkimukseeni, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan yksinäisyys on merkittävä 

koettua hyvinvointia vähentävä tekijä ja vaikuttaa merkittävästi yksilön päivittäiseen 

elämään. Yksin asuminen ei toki tarkoita automaattisesti yksinäisyyttä. Yksin asuminen 

on kuitenkin tekijä joka lisää yksinäisyyden kokemuksen riskiä huomattavasti 

verrattuna muihin väestöryhmiin. (Kauppinen, Martelin ym. 2014.) 

Olen myös kiinnostunut siitä, minkälaisia vaihtoehtoisia sosiaalisia kontakteja tai 

verkostoja miehet kenties ovat luoneet puolison jättämän aukon tilalle. Aikaisempien 

kolmasikäläisten elämää kartoittaneiden tutkimusten mukaan nimittäin juuri puolison 

ja perheen kanssa vietetty aika on merkittävä elämänsisältö eläkkeellä ollessa (ks. 

Ikihyvä Päijät-Häme perusraportit 2002-2008). 

Tutkimuksessani haluan antaa yksin asuvalle, ikääntyvälle miehelle äänen ja selvittää 

minkälaisena he oman elämänsä ja olemisensa kokevat ja näkevät. Olennaista 

tutkimusasetelmassani on juuri selvittää, mikä antaa tutkimilleni miehille tunteen 

elämän mielekkyydestä ja mistä tekijöistä heidän koettu hyvinvointinsa koostuu. 

Tutkimukseni tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä ovat yksin asuvien ikääntyvien miesten tärkeimmät elämänsisällöt ja mikä 

antaa heille kokemuksen elämän merkityksellisyydestä? 
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2. Mistä tekijöistä yksin asuvien eläkeläismiesten koettu hyvinvointi koostuu ja mitkä 

ovat merkittävimmät koetun hyvinvoinnin rajoittajat? 

Tutkielmani aineisto koostuu pääasiassa henkilöhaastatteluista. Olen käyttänyt 

tutkimuksessani myös Ikihyvä Päijät-Hämeen seurantatutkimuksen aineistoa, josta 

hyödynnän vain tuoreinta, eli vuoden 2012 kyselyaineistoa haastattelututkimukseni 

taustamateriaalina. Ikihyvä Päijät-Hämeen kyselyaineistosta saamaani informaatiota 

olen hyödyntänyt laadullisen aineiston keräämisen yhteydessä eräänlaisena 

taustamateriaalina. Tämän pohjalta pääsin tutustumaan tutkimieni henkilöiden 

taustoihin ja osasin näin paremmin valmistautua laadullisen haastatteluaineiston 

keräämiseen. 

Päädyin edellä kuvattuun menetelmälliseen ratkaisuun, sillä olen kiinnostunut 

nimenomaan kolmannessa iässä olevien miesten omakohtaisista kokemuksista. Tähän 

tarkoitukseen pelkkä kyselyaineisto ei anna riittävästi materiaalia, joten 

haastatteluaineiston kerääminen oli mielestäni välttämätöntä. Kyselyaineiston 

tiedoista oli minulle tutkijana kuitenkin suurta hyötyä laatiessani haastattelurunkoa 

teemahaastatteluja varten. Ennakkotietojen pohjalta tiesin jo jotakin tulevien 

haastateltavieni elämästä ja osasin sisällyttää haastattelurunkoon teemoja jotka 

oletettavasti olisivat keskeisiä heidän elämässään ja tärkeitä omien 

tutkimuskysymysteni kannalta. 

4.1 Tutkimusaineiston keruu – kohti teemahaastatteluja 

Haastateltavien valintaan käyttämääni Ikihyvä Päijät-Hämeen seuranta-aineistoa on 

kerätty neljässä eri vaiheessa. Ensimmäinen keruu suoritettiin vuonna 2002, toinen 

2005, kolmas vuonna 2008 ja tuorein otos on vuodelta 2012.  Tutkimuksen 

tarkoituksena on ollut kerätä kattavaa tietoa Päijät-Hämeen ikääntyvistä asukkaista 

säännöllisin väliajoin tehtävillä kyselyillä. Käyttämässäni aineistossa ovat mukana kaikki 

seurannan ensimmäiseen kyselyyn (2002) vastanneet vuosina 1946-1950 syntyneet (n= 

908), ja heille on sen jälkeen poimittu tiedot vuosien 2005, 2008 ja 2012 kyselyistä. 

Viimeisellä tutkimuskerralla tähän kohorttiin kuuluneita vastaajia oli jäljellä 665 

henkilöä. Aineisto jonka sain käyttööni, sisälsi ainoastaan tutkimuksen nuorimmat 

vuosikohortit, sillä olin lähtökohtaisesti kiinnostunut nimenomaan suurista ikäluokista.  
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Työstin saamaani dataa siten, että sain rajattua oman tutkimusaiheeni kannalta 

irrelevantit tutkittavat aineiston ulkopuolelle. Koska olen nimenomaan kiinnostunut 

miesten kokemuksista, rajasin naiset oman aineistoni ulkopuolelle. Tämän lisäksi 

sisällytin aineistooni ainoastaan ne miehet, jotka olivat ilmoittaneet vuoden 2012 

seurantatutkimuksessa asuvansa yksin ja olevansa täysi- tai osa-aikaisesti eläkkeellä. 

Näiden toimenpiteiden jälkeen aineistooni jäi 25 täysiaikaisella eläkkeellä olevaa, yksin 

asuvaa miestä. Tämän lisäksi kolme yksin asuvaa miestä oli vuoden 2012 

kyselyaineistossa ilmoittanut olevansa osa-aikaeläkkeellä.  

Kyselyaineiston tietojen mukaan tarkastelemani miehet suhtautuivat varsin 

positiivisesti eläkkeellä oloon. Eläkkeelle siirtyminen koettiin pääosin positiivisena 

asiana eikä yksinäisyyttä koettu juurikaan. Ensisilmäyksellä tutkittavani 

vaikuttaisivatkin olevan melko tyytyväisiä elämäänsä. Mutta tavoitetaanko pelkän 

kyselylomakkeen avulla kerätyillä tiedoilla merkityksenantoja vastausten takana? 

 Mielenkiintoista on muun muassa kartoittaa henkilöhaastattelujen avulla tekijöitä 

elämän ja eläkeajan tyytyväisyyden takana. Kvantitatiivisen aineiston pohjalta välittyy 

jokseenkin tasapainoinen ja tyytyväinen kuva tulevista haastateltavistani. Se, onko 

lopulta todellisuudessa näin, jää nähtäväksi. Ihmiset kun pyrkivät tutkitusti 

kaunistelemaan elämäänsä kyselytutkimuksissa (ks. Manderbacka 1998).  

Henkilöhaastattelujen avulla toivoinkin pääseväni kiinni, ainakin potentiaalisesti 

kolmatta ikää elävien tutkittavieni todelliseen kokemusmaailmaan. 

Taulukkoon 1 olen kerännyt haastateltavistani kyselyaineiston antamaa tietoa, jonka 

katsoin tutkimusaiheeni kannalta merkitykselliseksi.  
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Taulukko 1. Taustatietoa tutkittavista 

 

Haastattelumetodikseni valitsin teemahaastattelun, koska halusin saada 

mahdollisimman kattavan kuvan haastateltavieni kokemusmaailmasta, antaen heille 

äänen ja samalla mahdollisuuden keskittyä tärkeinä pitämiinsä asiakokonaisuuksiin (ks. 

Hirsijärvi & Hurme 2009, 48). Kirjasin myös jokaisen haastattelun jälkeen muistiin 

haastattelutilanteessa tekemiäni havaintoja.  

Tie kohti haastatteluita ei ollut aivan niin mutkaton kuin olin alun perin toivonut. Aivan 

ensin minun piti anoa lupaa haastatteluja varten Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveysyhtymän eettiseltä toimikunnalta. Hakemukseni hyväksyttiin alkuvuodesta 

2014, mutta ennen haastattelujen aloittamista, minun tuli vielä tavoittaa potentiaaliset 

haastateltavat ja saada heidät suostumaan haastatteluun. Aiemmin tehdyn 

tutkimustyöni pohjalta, Ikihyvä kyselyaineiston vuoden 2012 seuranta-aineistosta 

kutsukirjeet haastattelua varten lähetettiin 25:lle kohdejoukkooni kuuluvalle 

haastateltavalle, jotka kaikki täyttivät tutkimuskohteena vaatimani kriteerit.  

Alku ei luvannut hyvää. Ensimmäisen kutsukirjeiden postituksen jälkeen, olin saanut 

vain yhden myöntävän vastauksen. En voinut itse ottaa yhteyttä mahdollisiin 

haastateltaviin, vaan minun piti odottaa heidän omaa yhteydenottoaan Palmeniaan, 

joka toimii Ikihyvä Päijät-Häme tutkimuksen koordinoijana. En kuitenkaan lannistunut 

haastatteluiden heikosta alusta, vaan päätimme yhdessä Palmenian yhteyshenkilön 

sekä graduohjaajani kanssa postittaa toisen erän kutsuja viikon kuluessa 

ensimmäisestä kutsuerästä.  

Toinen lähetyserä tuottikin jo tulosta ja pian minulla oli jo kolme myönteisen 

vastauksen antanutta haastateltavaa. Kaiken kaikkiaan myöntäviä vastauksia tuli 

Nimi Synt. vuosi Ikä 2014 Siviilisääty Lapsia Vakikumppani Tyytyväisyys

Jaska 1947 67 Eronnut 2 Kyllä Korkea

Sepi 1947 67 Poikamies Ei Kyllä Eos

Eki 1948 66 Eronnut 2 Ei Eos

Pena 1946 68 Eronnut 3 Kyllä Matala

Sakke 1949 65 Eronnut 7 Ei Matala

Hanski 1948 66 Poikamies Ei Ei Korkea

Keke 1949 65 Eronnut 1 Ei Matala
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yhdeksän, joista valitettavasti pääsin haastattelemaan vain seitsemää. Yksi 

haastateltava joutui perumaan sovitun haastattelun terveydellisistä syistä, eikä toista 

haastattelua saatu sovittua tutkimusaikatauluni puitteissa. Toinen haastateltava otti 

minuun suoraan puhelimitse yhteyttä ja oli halukas ottamaan osaa tutkimukseen. 

Tietoturvasyistä minun oli kuitenkin pyydettävä häntä postittamaan ensin kirjallinen 

suostumuslomake, ennen kuin voisimme sopia varsinaista haastatteluaikaa. Saatuani 

kirjallisen suostumuksen, sovimme haastatteluajan toukokuulle. Haastateltava joutui 

kuitenkin perumaan haastattelun henkilökohtaisista syistä, emmekä onnistuneet enää 

sopimaan uutta aikaa ennen kesän työputkeani ja hänen kesälomareissuaan. Näin 

ollen seitsemän henkilöhaastattelua muodostavat tutkimukseni aineiston. 

4.2 Maakuntamatkailu avartaa 

Alkukeväästä 2014 pääsin vihdoin aloittamaan haastattelu-urakkaa ja suuntasin 

ennakkoluulottomasti kohti Lahden seutua. Haastatteluja sopiessani, olin kaikkien 

kohdalla kysynyt toiveen haastattelun suorituspaikasta. Seitsemästä haastateltavasta 

ainoastaan yksi ei halunnut, että haastattelu tehdään hänen kotonaan. Kaikki muut 

toivottivat minut tervetulleiksi koteihinsa. 

Koska haastateltavien saaminen suhteellisen pienestä kokonaisjoukosta osoittautui 

odotettua vaikeammaksi, olin onnesta suunniltani kun ensimmäinen suostumuskirje 

(liite 4) haastattelua varten ilmaantui sähköpostiini. Jokaisen vastaanottamani 

myöntävän vastauksen jälkeen otin puhelimitse yhteyttä tulevaan haastateltavaani. 

Kerroin lyhyesti kuka olen, mitä tutkimukseni koskee ja minkä vuoksi juuri kyseisen 

henkilön osallistuminen olisi tutkimuksen kannalta tärkeää. Painotin jokaiselle erikseen 

myös, ettei heidän henkilöllisyytensä tulisi esiin tutkimuksessa ja että heillä oli oikeus 

vetäytyä hankkeesta missä tutkimuksen vaiheessa hyvänsä. 

Seuraavaksi esittelen kaikki seitsemän haastattelemaani miestä yksitellen. Aloitan 

ensimmäisestä haastateltavastani, jonka olen nimennyt Jaskaksi. 
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Jaska 

Ensimmäinen haastateltavani asui Pukkilassa, kirjaimellisesti peltojen keskellä. 

Hankalien kulkuyhteyksien vuoksi, olin värvännyt itselleni autokyydin, sillä omaa 

ajokorttia minulla ei ole. Saapuessani paikalle, tunnelma on odottavan jännittynyt. Jo 

ennen kuin olen ehtinyt avata auton oven, näenkin jo miehen vilkuttelemassa kuistin 

portailla hymyillen. Hän toivottaa minut lämpimästi tervetulleeksi ja astun sisään 

hämyiseen pirttiin. Päädymme tekemään haastattelun keittiön pöydän ääressä, josta 

on hyvät näkymät piha-alueelle.  

Jaska on valloittavan iloinen persoona ja hän kertoilee auliisti elämästään, lapsistaan ja 

harrastuksistaan. Jaska on eronnut lastensa äidistä vuosia sitten. Toiminnan miehenä 

Jaska on kuitenkin onnistunut löytämään rinnalleen netin kautta naisystävän, mistä 

hän on silminnähden mielissään. Jaska on tehnyt koko ikänsä aamusta iltaan töitä 

maanviljelijänä ja karjan hoitajana. Luopuminen karjasta ja pelloista olikin kova paikka 

terveyden asettamien esteiden tullessa vastaan. Kroonisesta sairaudestaan huolimatta 

hän on kovin elämänmyönteinen ja tuntuu aidosti nauttivan jokaisesta päivästä. 

Jaskalla on käytössään lukuisia apuvälineitä, jotka helpottavat hänen jokapäiväistä 

elämäänsä. Niiden avulla hän suoriutuukin arjesta ilman ulkopuolista apua, mistä hän 

on kovin tyytyväinen. Hän pystyy liikerajoitteistaan huolimatta yhä tekemään asioita, 

jotka tuottavat hänelle iloa ja ovat tärkeitä ilontuojia arkipäivässä. 

“Ihan sellanen et jos vaikka kattelee tos ku orava menee oksalla, taikka sit jotain 

hymyilevii ihmisii, että joku sanoo moikka tuolla kylällä, ni seki tuntuu ihan kivalta. Ei 

sen sen kummempaa tarvii olla.” Jaska 

Haastattelun jälkeen juomme vielä kahvit ja Jaska kaivaa eilisiä piirakoita kaapista. 

Kierrämme taloa ympäri ja Jaska esittelee ylpeänä tyttäriensä ylioppilaskuvia sekä 

nuoremman tyttären taideteoksia. Tyttäret ovat molemmin puolin omaa ikääni ja 

minulle tuleekin tunne, että Jaska näkee piirteitä omista lapsistaan minussa. Vielä 

lähtiessäni Jaska tulee halaamaan ja muistuttaa, että pitää syödä kunnolla. ”Sää kun 

olet tollanen kirppu, ihan ku meijän Ella.” Lupaan syödä puuroni aamuisin ja auton 

kaartaessa pois pihasta Jaska heiluttelee vielä hyvästiksi kuistilla keppiinsä nojaten. 

Hymyilyttää, tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavaa haastattelua. 
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 Sepi 

Kuten arvata saattaa, on jokainen haastattelu erilainen eikä etukäteen voi tietää mitä 

tuleman pitää. Sopiessani toista haastattelua, ilmoittaa haastateltava heti alkuunsa, 

ettei haastattelua voi tehdä hänen kotonaan. Vaikka haastateltavani asuu yksin, on hän 

kuitenkin sitä mieltä, että ”muija ei tykkäis jos vieraita naisia tulee taloon.” Näin ollen 

päädymme pitämään haastattelutuokion Lahden rautatieaseman kahvilassa.  

Saapuessani kahvioon, arvaan oitis missä pöydässä haastateltavani istuu ja suuntaan 

nuorekkaan oloisen miehen luo, jolla on nahkatakki yllään. Haastateltavani osoittautuu 

kovin varovaiseksi sanankäänteissään, eikä juurikaan kerro mitään sellaista, mitä en 

erikseen osaa kysyä. Varautunut tunnelma vapautuu kuitenkin haastattelun edetessä. 

Valitettavasti kysymykseni loppuvat juuri kun haastateltava on vasta pääsemässä 

vauhtiin. Nauhurin sulkeuduttua haastateltavani rentoutuu silmin nähden ja alkaa 

kertoa tarinoita vilkkaasta seuraelämästään ja naishuolistaan. 

Hörpittyämme kahvimme loppuun, Sepi tarjoutuu vielä viemään minut linja-

autoasemalle autollaan, mistä minulla on jatkoyhteys päivän toiseen haastatteluun. 

Hyvästellessämme Sepi vielä pyytelee anteeksi, ettei kutsunut minua kotiinsa 

haastattelua varten.  

”Olishan noin mukavan tytön voinu sinne päästää, mutta ku ei niistä naisista koskaan 

tiedä..” Naurahdan ja vilkutan hyvästiksi. Sovimme vielä, että lähetän valmiin graduni 

Sepille sen valmistuttua.  

Toinen haastattelu osoittautui täysin erilaiseksi kuin edeltäjänsä. Istuessani linja-

autossa matkalla kohti päivän toista haastattelua, jäin pohtimaan teinkö haastattelijan 

ominaisuudessa jotakin toisin kuin ensimmäisen haastattelun kohdalla. 

Haastateltavallani oli selvästi paljon tarinoita kerrottavanaan, mutta valitettavasti 

haastattelu päättyi, ennen kuin haastateltavani pääsi alkua pidemmälle. Tämä jäi 

harmittamaan, mutta turhaan murehtimiseen ei nyt ollut aikaa. Seuraava ja 

järjestyksessään kolmas haastatteluni alkaisi nimittäin tuota pikaa.  
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Eki 

Kolmas haastateltavani asuu noin tunnin bussimatkan päässä Lahden keskustasta. Olen 

saanut etukäteen tarkat osoitetiedot ja reittiohjeet, mutta suunnistaminen vieraalla 

paikkakunnalla ilman navigaattoria osoittautuu kuitenkin yllättävän haastavaksi. 

Paikallisen R-kioskin myyjän ystävällisellä opastuksella löydän kuitenkin vihdoin perille 

ja päivän toinen haastattelu-urakka voi alkaa. 

Kolmas haastateltavani, jota kutsun työssäni Ekiksi, asuu matalassa kerrostalossa 

hiljaisen kylätien varrella. Oven avaa iloisen oloinen mies joka pyytää käymään 

peremmälle. Asunto on hyvin pelkistetty, ja olohuonetta hallitsevat kuntopyörä sekä 

kuvat molemmista pojista. Ennen varsinaisen haastattelun aloittamista Eki pyytää 

minut keittiöön kahville, sillä hän on kovin nälkäinen tultuaan juuri hiihtolenkiltä. 

Sämpylän syönnin lomassa Eki alkaa kertoilla elämästään sekä sydänleikkauksestaan 

josta on hiljattain toipunut. Minua harmittaa, ettei nauhuri ole vielä päällä sillä 

arvokasta tietoa saattaa näin mennä hukkaan.  

Huoleni hukkaan menevästä tiedosta osoittautuu kuitenkin turhaksi. Eki on nimittäin 

hyvin puhelias, ja hän kertoilee mielellään elämästään ja etenkin työhistoria tuntuu 

olevan hänelle tärkeä. Sen sijaan avioerostaan hän ei juuri tahdo puhua, joten en 

kysele siitä enempää kuin mitä Eki itse on valmis kertomaan. Haastattelun edetessä 

asiaa tulee paljon ja keskustelu polveilee niin, että haastattelurunkoa on ajoittain 

vaikea pitää kasassa. Eki kuvailee itseään hieman epäsosiaaliseksi, mutta myöntää 

kuitenkin hetken mietittyään, ettei tarina ihan heti lopu kesken. ”Minä nyt puhun 

vaikka viikon putkeen ku mä pääsen vauhtiin. Se on mun paha vika.” Kaiken kaikkiaan 

keskustelu oli erittäin antoisa ja haastattelijana minulle välittyi vaikutelma aidosta 

vuorovaikutuksesta. Haastattelun ollessa lopuillaan, kysyn vielä olisiko Ekillä jotain 

mitä hän haluaisi keroa, minulla kun ei enempää kysyttävää ole. Tähän Eki huudahtaa 

aidon hämmästyneenä ”Eikö oo! No eihän tää sitte paha ollukkaa!”. Hyvästellessämme 

Eki tulee saattamaan ovelle ja sanoo vielä kädet selän takana, katse lattiaan naulittuna, 

”Kiitos kun tulit”. ”Kiitos itsellesi”, vastaan ja tarkoitan sitä. 

Ekin tavoin useat haastateltavistani ilmeisesti olettivat haastattelun olevan 

virallisempi, jonkinlainen kuulustelu. Lähes poikkeuksetta haastattelun alku oli jäykkää, 
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eikä haastateltava kertonut oma-aloitteisesti muuta kuin mitä kysyttiin. Haastattelun 

edetessä nauhurin läsnäolo unohtui ja haastateltavien olemus rentoutui. Uskonkin, 

että he olivat valmistautuneet viralliseen kuulusteluun, jossa tulee käyttäytyä 

asiallisesti. Tilanteen edetessä he huomasivat, ettei syytä jännittämiselle olekaan ja 

todelliset persoonat pääsivät esiin. 
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Pena 

Neljäs haastateltavani asui vain hieman Lahden keskustan ulkopuolella, korkeassa 

kerrostalossa. Soittaessani etuovella ovisummeria, luulin hetken jo erehtyneeni 

osoitteesta tai haastattelun ajankohdasta, sillä vastausta ei kuulunut. Lopulta summeri 

soi ja pääsin sisään. Penan avatessa asuntonsa oven, selvisi myös viivytys ovisummerin 

soittoon. Hän oli ollut lonkkaleikkauksessa hiljattain ja kulki nyt asunnossaan ontuen. 

Pena vaikuttikin silminnähden ilahtuneelta saadessaan seuraa, sillä 

liikuntakyvyttömyys kävi jo kovasti hänen hermoilleen.  

Penan asunto oli pelkistetyn kodikas ja olohuonetta hallitsivat kuvat lastenlapsista sekä 

muistoesineet konduktöörin uran varrelta. Hän pahoitteli kovasti asunnon sotkuisuutta 

ja etenkin sitä, ettei ollut ehtinyt leipoa ennen vierailuani. 

Haastateltavani oli haastattelun alusta asti puhelias ja kertoi mielellään elämästään ja 

erityisesti työhön liittyvät tarinat korostuivat. Ajoittain keskustelu luisui jopa 

terapeuttissävyiseksi kerronnaksi, Penan kertoessa työuransa vaikeista kokemuksista. 

Pena teki pääasiallisen työuransa VR:n palveluksessa konduktöörinä ja piti kovasti 

työstään. Eläkkeelle siirryttyään hän koki voimakasta ahdistusta toimettomuudestaan 

ja pestautui vielä rakennuksille töihin, missä viihtyi huikeat kymmenen vuotta. Kaikista 

haastateltavistani, Pena määritti itsensä kaikkein vahvimmin työn ja toiminnan kautta. 

Jäätyään pois rakennushommista hän aloitti määrätietoisen päivittäisen lenkkeilyn 

lähimaastossa. Jos ei kerran töissä enää pärjännyt, oli etsittävä uusia toimeliaisuuden 

kanavoinnin keinoja. 

Perhehistoria Penalla on kovin värikäs. Hän on käynyt elämässään läpi kaksi avioliittoa 

ja yhtä monta eroa. Pena olikin omien puheidensa mukaan saanut avioliitoista 

tarpeekseen ja vannoi sekä itsenäisyyden, että vähemmän virallisten naissuhteiden 

nimeen. Naisista kun ei Penan omien sanojen mukaan ole pulaa: 

 ”Tyttöjä on tuol niin paljo ku vaan kerkeis ottaa.. Et jos on yks häipyny ni mä oon 
ottanu aina toisen tilalle kyllä.” Pena 

Tällä hetkellä Penalla on taas uusi naisystävä, jonka kanssa ei kuitenkaan suostu 

muuttamaan saman katon alle naisen pyynnöistä huolimatta. Kaiken kaikkiaan Penasta 
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välittyy varsin iloinen ja tarmokas kuva, eikä hänen taatusti tarvitse viettää yksinäisiä 

eläkepäiviä vasten tahtoaan. 

Haastattelun päätyttyä Pena lähtee vielä vastusteluistani huolimatta viemään minua 

autollaan seuraavan haastateltavani luo. Erotessamme Pena huikkaa vielä ”Oli todella 

nastaa tavata, toivon sulle kaikkea hyvää elämässäs!”, ennen kuin kaasuttaa leikatulla 

lonkallaan matkoihinsa. 
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Sakke 

Viidenteen haastatteluuni saavun suoraan edellisen haastateltavan tarjoamalla 

autokyydillä. Sakke asuu aivan kaupungin keskustassa kodikkaassa 

kerrostalohuoneistossa. Asunnossa näkyy vahvasti asujansa eletty elämä. Seinät ovat 

täynnä valokuvia perheestä ja sukulaisista, ja olohuonetta hallitsee valtava, lattiasta 

kattoon ulottuva kirjahylly täynnä klassikkoteoksia.  

Sakke pyytää minua käymään peremmälle ja pahoittelee tarjottavien vähäisyyttä. Hän 

ei kuulemma syö koskaan kotona, ”kun ei ole oikein nuo kyökkihommat hallussa”. 

Aloittaessamme haastattelua, ehdin tuskin laittaa nauhuria päälle kun Sakke alkaa jo 

iskeä elämäntarinaansa. Hän kertoo hyvin avoimesti elämästään, koetusta avioerosta, 

alkoholismista ja masennuksesta. Sakella on voimakas kokemus siitä, ettei hänen 

elämällään ole tällä hetkellä tarkoitusta. Vaikka taloudellinen tilanne on Sakella varsin 

hyvä, ei hän koe voivansa osallistua täysipainoisesti eläkeajan vapauden 

mahdollistamaan elämään. Hän kertoo, kuinka kaipaisi kovasti uutta parisuhdetta ja 

kumppania vierelle kulkemaan. 

Haastattelun edetessä alan tuntea oloni koko ajan tukalammaksi. Haastateltavan jutut 

alkavat mennä asiattomuuksiin ja toivon vain että haastattelu olisi pian ohi. Suoritan 

haastattelun kuitenkin loppuun, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vihdoin, reilun 

kahden tunnin haastattelun ja pianokonsertin jälkeen pääsen lähtemään ulos 

asunnosta. Lähtiessäni Sakke tulee vielä halaamaan ja kuiskaa korvaani, että voin 

soittaa hänelle koska hyvänsä. 

Haastattelun jälkeen oloni on sekava. Olen helpottunut, että haastattelu on ohi ja 

selvisin tukalasta tilanteesta ehjin nahoin. En voi kuitenkaan olla miettimättä, teinkö 

itse haastattelijan ja tutkijan ominaisuudessa jotakin väärin. Käyttäydyinkö 

sopimattomasti, olivatko farkkuni liian kireät? Heti kotiin päästyäni soitan ystävälleni ja 

pyydän häntä seurakseni seuraavalle haastattelureissulle. Yksin en uskalla enää lähteä 

vieraiden miesten kotiin, etenkin kun seuraava haastateltavani asuu syrjäseudulla, 

kaukana minkäänlaisesta asutuksesta.  
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Hanski 

Kuudenteen haastatteluuni lähdin selvästi aiempaa jännittyneempänä, mikä 

todennäköisesti johtui edellisen haastattelun ahdistavasta tunnelmasta. Päätin 

kuitenkin karistaa turhat jännitykset harteiltani ja suuntasimme ystäväni autolla kohti 

Hollolan peltoja. Eksyttyämme navigaattorin opastuksesta huolimatta useita kertoja, 

saavuimme viimein pienen ja ränsistyneen puisen talon pihaan. Astuessani sisään 

pirttiin, tuntui kuin olisin matkannut vuosikymmeniä ajassa taaksepäin. Tupaa hallitsi 

suuri, puinen uuni ja lattialla kävellessä piti varoa, ettei varvas sujahda harvan 

lautalattian rakosiin.  

Haastattelun aluksi Hanski vaikuttaa hieman vaivaantuneelta, eikä oikein tiedä miten 

päin tuolilla istuisi. Minäkin tunnen oloni aavistuksen ulkopuoliseksi 

muistiinpanovälineineni pienessä mökissä, keskellä peltoa. Saankin Hanskilta heti 

alkuunsa suoran osoituksen paikastani: ”Se on sun tuuria, et mul on jalka paketissa. 

Enhän mä muuten tälläseen..” Haastattelun edetessä tunnelma vapautuu ja Hanskista 

kuoriutuu varsinainen kuivan huumorin ystävä.  

Hanski on todellinen oman tiensä kulkija, eikä hän ole koskaan tehnyt asioita kuten 

muut. Hän on viettänyt koko elämänsä poikamiehenä ja on ainakin omien sanojensa 

mukaan, tyytyväinen valintaansa. "Ei mulla mitään hinkua (naimisiin) oo koskaan ollu, 

ei. Kattellu ku noi muut menee naimisiin ni.. Kattellu, että parempi ku ei mee." Hanski 

Hanski vakuuttelee tarmokkaasti olevansa tyytyväinen elämäänsä. Hän haluaisi 

kuitenkin kovasti muuttaa pois syrjäseudulta, lähemmäksi sukulaisia ja tuttavia. 

Taloudellinen tilanne kuitenkin estää häntä tekemästä haluamaansa muutosta. Hän 

vaikuttaakin tyytyneensä tilanteeseensa, eikä aktiivisesti enää edes yritä tavoitella 

muutosta. 

Hanskin juro olemus ja vahva vakuuttelu omasta pärjäämisestään jäivät päällimmäisiksi 

mielikuviksi haastattelusta. Kaartaessamme autolla pihasta kohti kuoppaista 

maantietä, näen Hanskin vielä huiskuttavan villasukissaan kuistilla.  
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Keke 

Seitsemäs haastateltavani asuu vain kiven heiton päässä Lahden keskustasta. 

Saapuessani korkean kerrostalon pihaan, on arviolta Keken ikäisistä miehistä koostuva 

porukka alaoven edessä tupakalla ja he päästävät minut auliisti rappukäytävään. 

Astuessani sisään ylimmässä kerroksessa sijaitsevaan asuntoon, on minua vastassa 

leveästi hymyilevä mies, joka toivottaa minut lämpimästi tervetulleeksi.  

Keken elämää on varjostanut jo pidemmän aikaa heikkenevä terveys. Tästä huolimatta 

hän pyrkii olemaan aktiivinen terveyden antamien rajojen puitteissa. Terveyttä 

suurempana huolena Keke kokeekin taloudellisen tilanteensa, jonka hän näkee 

rajoittavan merkittävästi elämäänsä. Haaveissa olisi matkustella ja tehdä asioita, joita 

"kaikki muutkin eläkeläiset tekevät". Heikko taloudellinen tilanne ei kuitenkaan anna 

tähän mahdollisuutta. Onneksi Keke ei ole tilanteessa yksin. Lähiseudun 

eläkeläismiesten kanssa heillä pullonkeräysporukka, mistä saaduilla tuotoilla on 

mahdollista toteuttaa pienempiä unelmia, kuten päiväristeily Tallinnaan. 

Keke on varsin aurinkoinen persoona, mutta hän kertoo kuinka toisinaan myös 

masentaa eikä mikään tunnu onnistuvan. Pahat päivät jäävät kuintenkin hyvien 

varjoon ja viimeistään kavereitten kanssa heitettävä huumori auttaa aina.  

Tehdessäni lähtöä, Keke pahoittelee kovasti, ettei voi viedä minua juna-asemalle, sillä 

auton voi katsastaa vasta ensi kuun eläkkeen tultua. Vakuutan, ettei kyyti ole tarpeen 

ja että pääsen kyllä hyvin kävellenkin. Ovensuussa Keke sujauttaa käteeni vielä Lahden 

kartan, "Ota nyt tuosta varmuuden vuoksi, ettet eksy". Hyvästelemme ja sovimme, että 

lähetän valmiin työni hänelle postissa.  

Alaovella seisoskelee edelleen sama miesporukka, kuin tullessa. Jospa ovat vaikka sitä 

pullonkeräysporukkaa, mietin. 
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4.4 Oma roolini tutkijana 

Ennen haastattelujen aloittamista mietin paljon asemaani tutkijana. Asetelma, jossa 

itse edustan tutkijana nuorta naista ja tutkimuskohteenani ovat päälle kuusikymppiset, 

eläkkeelle siirtyneet, yksin asuvat miehet, saattaa synnyttää kysymyksiä. 

Tutkimusjoukkonani toimivat yksin asuvat miehet olivat eräs haaste jota pohdin ennen 

haastattelujen aloittamista paljon. Mieltäni askarruttivat muun muassa kysymykset 

siitä kuinka paljon eläkeläismiehet olisivat valmiita kertomaan elämästään ja jäisivätkö 

haastattelut vain pintapuolisen jutustelun tasolle. Tämä pelko osoittautui onneksi 

turhaksi ja sain haastatteluiden avulla kerättyä mielestäni erittäin hyvän ja 

tutkimusaiheeni kannalta tärkeän aineiston. Toki haastattelu tilanne on aina 

vuorovaikutustilanne, jossa tutkija on aina osa tutkimusta. Näin omat ennakko 

asenteeni ja oletukseni saattoivat vaikuttaa tutkimuksen kulkuun muutenkin kuin 

kysymyksien asetteluni kautta (ks. Tuomi & Sarajärvi 2004). Pyrin kuitenkin 

minimoimaan oman vaikutukseni tutkittaviini antamalla heidän kertoa laajasti omasta 

elämästään, toki keskustelua tutkimusaiheeni suuntaisesti ohjaillen. 

Toinen seikka jota tutkimusjoukon suhteen mietin, oli oma turvallisuuteni. Monet 

ystävistäni ihmettelivät kauhistuneina, että enhän vain ole menossa yksin miesten 

koteihin tekemään haastattelua. Ties mitä kamalaa siellä voisi tapahtua. En voi kieltää, 

ettenkö olisi itsekin pohtinut tutkimuksen tekoon liittyviä turvaseikkoja jo ennalta. 

Mietin, kuinka selviäisin tilanteesta, mikäli haastattelutilanne kävisi uhkaavaksi tai 

muutoin epäasialliseksi. Luotin kuitenkin siihen, että haastateltavani olivat 

osallistuneet jo usean vuoden ajan Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimukseen, joten mikäli 

oikein huonosti kävisi, jäisivät pahantekijät kyllä nalkkiin. Graduseminaarissa asiasta 

käymässämme keskustelussa vilahtelivat hiuslakkapullot ja pippurisumutteet, mutta 

päätin kuitenkin jättää kyseiset artikkelit kotiin ja luottaa omaan maalaisjärkeeni. 

Haastattelutilanteissa valtaosa haastateltavistani suhtautui minuun toverillisen 

asiallisesti. Usealla heistä oli oman ikäisiäni lapsia, joten he olivat tottuneet 

kommunikoimaan itseään nuorempien aikuisten kanssa luontevasti. Joissakin 

haastateltavissani asetelma herätti myös isällisen neuvonantajan, joka antoi 

vanhemman ja viisaamman elämänohjeita: 
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Sepi: "Mä nyt oon tätä elämää nähny ni kyllä sunki kannattaa sit vaan se perhe ajoissa 

perustaa.. Ei sit käy niin ku mulle." 

Jaska: "Kyllä se on hyvä hoitaa koulut loppuun kunnolla, ettei jää harmittamaan. Mutta 

muista sitte, ettet ittees liiaks uuvuta, nykyään ku on niitä kaikkia böörnautteja ja 

muuta." 

Asemani tutkijana ja korkeakouluopiskelijana herätti myös usein kunnioitusta ja ihailua 

haastateltavissa, vaikka en tuonut koulutustaustaani esiin muulloin kuin asiasta 

kysyttäessä. Eräskin haastateltava tiedusteli haastattelun lopuksi tulevaisuuden 

suunnitelmiani:  

Eki: ”No mikäs sinusta sitte tulee kun oot saanu tämän tehtyä?  

Anna: ”Valtiotieteiden maisteriksi valmistun ja sitten olisi tarkoitus päästä oman alan 

hommiin.” 

Eki: ”Ohhoh, sepäs hienoa! Että oikein maisterisnainen…” 

Valtaosa haastatteluista sujuivat hyvässä hengessä, jolloin sekä tutkija, että tutkittava 

tiedostivat omat roolinsa. Yhden haastattelun kohdalla minun oli kuitenkin vakavasti 

harkittava haastattelun keskeyttämistä, sillä tilanne kävi kovin ahdistavaksi. Olin 

pukeutunut kaikkia haastattelutilanteita varten asiallisen mukavasti, ilman turhaa 

pynttäytymistä, kuitenkin haastateltavaa kunnioittaen. Tämän yhden haastateltavan 

kohdalla keskustelu kuitenkin ajautui kiusallisesti henkilökohtaiseen elämääni, 

ulkonäkööni ja parisuhdestatukseeni. Kyseinen haastateltava tunsi ajoittain olonsa 

yksinäiseksi ja toivoi kovasti uutta parisuhdetta. Hän antoi ymmärtää, että minä voisin 

mahdollisesti olla hänen tuleva kumppaninsa, sillä ikäerokaan ei kuulemma olisi 

esteenä. Piinaavien tuntien jälkeen pääsin onnekseni poistumaan asunnosta ilman 

fyysisiä vammoja. Tämä kokemus aiheutti sen, että otin kaverini mukaan autoon 

odottamaan kaikille seuraaville haastattelukeikoille. Minun on vaikea sanoa, kuinka 

tämä haastattelukokemus mahdollisesti vaikutti kahteen viimeiseen 

haastattelutilanteeseen, toivottavasti ei mitenkään. Kun olen jälkeenpäin kuunnellut 

viidennestä haastattelusta nauhoittamaani äänitettä, hämmästyin kuinka rauhallinen 

ja asiallinen olin vaikka koin tilanteen erittäin ahdistavaksi. Toivon, että tutkijapositioni 

neutraali ote välittyi myös haastateltavalleni.  
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Olen kiitollinen, ettei tilanteessa lopulta käynyt huonosti ja sain haastattelun 

suoritettua kunnialla loppuun. Näin jälkikäteen ajateltuna, olisi minun kuitenkin tullut 

varautua mahdollisiin vaaratilaneteisiin paremmin, eikä luottaa ainoastaan hyvään 

tuuriin. Suoritin yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut tutkittavien kotona, 

toisinaan kaukana minkäänlaisesta asutuksesta. Olisikin ollut viisasta sopia haastattelut 

julkiselle paikalle kuten kahvilaan tai huoltoasemalle. Toisaalta, haastattelutilanne olisi 

saattanut kärsiä tästä asetelmasta, eikä aineistosta kenties olisi tullut niin kattavaa 

kuin se nyt on.  

Kaiken kaikkiaan haastattelut kuitenkin sujuivat odotetun kaltaisesti, tai jopa 

paremmin. Joissakin tapauksissa hämmästyin, kuinka avoimesti ja 

ennakkoluulottomasti haastateltavani olivat valmiita kertomaan elämänsä iloista ja 

etenkin suruista. Vaikeimmat ja arkaluontoisimmat asiat tulivat usein esille 

haastateltavan omasta aloitteesta, kun tämä oli ensin arvioinut minun luotettavuuteni 

haastattelijana ja kuuntelijana. 

Pena: ”Uskaaltaakohan niist kaikist kertoo? Voihan niist vissiin kertoo..” 

Aloittaa eräs haastateltava, kun puhe kääntyy suhteeseen lapsenlapsiin. Tutkijana sain 

mielestäni muodostettua luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen jokaiseen 

haastateltavaani. Toisten kohdalla tämä kävi nopeasti kun taas toisen luottamus piti 

ansaita. Koen, että sain muodostettua jokaisen haastateltavan kanssa aidon 

vuorovaikutustilanteen ja ilmapiiri oli avoin sekä luottavainen. Haastattelu-urakan 

päätyttyä olin kovin tyytyväinen keräämääni aineistoon, vaikka suurin työ olisi vasta 

edessä. 
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5. Haastatteluista kohti analyysiä 
Tutkimusotteeni tässä tutkimuksessa on vahvasti aineistolähtöinen.  Päätin jo heti 

tutkimuksen alkuvaiheessa suorittaa henkilöhaastattelut käyttäen niin kutsuttua 

puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, jota kutsutaan myös teemahaastatteluksi. 

Teemahaastattelussa haastattelu rakennetaan ennalta päätettyjen teemojen varaan, 

joista haastateltavan kanssa keskustellaan (Hirsijärvi & Hurme 2009, 47-48.). Katsoin 

tämän haastattelumenetelmän sopivan tutkimuskohteeseeni parhaiten, sillä 

teemahaastattelussa minun oli tutkijana mahdollisuus antaa tutkittavalle suurin äänen 

paino ja vaimentaa oma tutkijan ääneni.  

Teemahaastattelussa korostetaan myös, että haastattelu on aina vuorovaikutustilanne. 

Tällöin haastateltavan itsensä antamat merkitykset käsiteltäville asioille ja niille 

annettavat merkitykset ovat olennainen osa tutkimusta. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 48.). 

Kuten olen aikaisemmin jo tuonut ilmi, on tutkimukseni tarkoituksena saada tietoa 

juuri tutkittavieni kokemusmaailmasta ja heidän merkityksenannoistaan, joten koin, 

että tämä haastattelumenetelmä sopi tarkoitusperiini kaikkein parhaiten. 

Haastattelurunkoani (liite 5) lähdin muodostamaan niiden kysymysten ympärille, 

joiden arvelin olevan keskeisiä haastateltavieni elämässä ja joiden pohjalta saisin 

mahdollisimman kattavan kuvan heidän omasta todellisuudestaan ja 

kokemusmaailmastaan. Haastattelurunko oli laadittu väljäksi, jotta haastattelua oli 

mahdollista kuljettaa haastateltavan omien kokemusten ja kertomishalujen mukaisesti. 

Kävin kaikkien haastateltavieni kanssa läpi samat teemat, kuten 

puolistrukturoimattoman teemahaastattelun menetelmään kuuluu (mm. Hirsijärvi & 

Hurme 2009, 48). Teemojen paikka haastattelun kulussa kuitenkin vaihteli tilanteen 

mukaan ja siinä missä joku oli valmis kertomaan esimerkiksi ikääntymisen 

kokemuksistaan minuuttikaupalla, saattoi toisen kanssa kyseinen aihe jäädä 

vähemmälle huomiolle.  

Haastateltavieni luvalla nauhoitin jokaisen haastattelun, jotta haastatteluaineistoa olisi 

jälkikäteen helpompi työstää ja voisin itse haastattelutilanteessa keskittyä olennaiseen 

muistiinpanojen kirjaamisen sijasta. Suoritettuani kaikki seitsemän haastattelua pidin 

muutaman kuukauden tauon ja keskityin muihin töihini. Haastattelu-urakka oli 
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osoittautunut henkisesti yllättävän raskaaksi ja teki hyvää ottaa pientä etäisyyttä 

aineistoon ennen litteroinnin aloittamista.  

Litteroin jokaisen haastattelun kirjalliseen muotoon, jotta minun olisi mahdollista alkaa 

työstää aineistoa eteenpäin. En kirjannut omasta puheestani jokaista äännähdystä, 

enkä täytesanoja tai toistoa silloin kun katsoin niiden olevan tutkimukseni kannalta 

epäolennaisia. Kaikki haastateltavieni sanomiset listasin kuitenkin ylös tarkoin, jotta 

voisin tavoittaa mahdollisimman tarkasti haastateltavani eri teemoille antamat 

painotukset ja merkitykset.  

Koska olin itse suorittanut kaikki aineistoni haastattelut, oli minulla jonkinlainen käsitys 

niistä esiin nousevista teemoista jo ennen varsinaisen litteroinnin ja aineiston 

jatkotyöstämisen aloittamista.  

5.1 Painia aineiston kanssa 

Analyysiteemojen hahmottaminen litteroidusta haastattelumateriaalista ei ollut aluksi 

helppoa. Ongelmana ei tuntunut olevan niinkään se, ettei mielenkiintoisia ja 

tarttumisen arvoisia aiheita olisi materiaalista löytynyt, vaan se, että niitä oli niin 

paljon.  

Aloitin sisällön analyysin muodostamisen ryhtymällä lukemaan haastattelumateriaalia 

ja hahmottelemaan niissä toistuvia ja esiin nousevia asiakokonaisuuksia. Elisa Pajunen 

on käyttänyt 2011 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan analyysinsä apuna 

teemojen jaottelua toisaalta tutkijan ennalta suunnittelemiin ja toisaalta 

todellisuudessa puhuttuihin teemoihin, sekä analyysiteemoihin jotka muodostuivat 

aineiston sisällön analyysin perusteella. Jaottelun perustana toimii Laura Aron 

käyttämä erottelu, jonka ydinajatuksena on, ettei haastateltava aina tartu annettuun 

aiheeseen (Pajunen 2011, Aro 1996, 62-63.) 

Hyödynsin analyysissani edellä kuvailtua periaatetta ja erottelin toisistaan 

haastatteluteemat ja teemat, joista haastateltava itse puhui kunkin haastatteluteeman 

kohdalla. Hahmottaakseni selkeämmin kantavat teemat, laadin haastatteluista 

taulukon (taulukko 2), johon merkitsin haastattelurunkoon kuuluneet aiheet sekä 

aiheet joista haastattelussa todellisuudessa puhuttiin. Tämän jälkeen luin materiaalit 
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vielä huolellisesti läpi ja muodostin edellä mainitun luokittelun taustalta nousevat 

merkitykset analyysiteemoiksi.  

Taulukko 2. Analyysiteemojen muodostus 

Haastatteluteemat Mistä puhuttiin? Analyysiteemat 

Päivien kulku   

Päivän puuhat Liikunta, muu puuhastelu  

Mitä tekee, keitä tapaa Toimettomuus  

Tyytyväisyys arkeen Tyytyväisyys, toiveet 

muutoksesta, 

tyytymättömyys arkeen 

Joutilaisuus arjen 

vitsauksena 

 Rahojen riittäminen Viheliäinen 

varattomuus 

   

Työhistoria   

Missä ammatissa toimi, 

kuinka pitkä työura 

  

Oliko työ mieluisaa Työn tuoma tyydytys Kokemus 

tarpeellisuudesta 

Työn rooli elämässä Työ perheen edellä  

 Tunne tarpeellisuudesta  

Eläkkeelle siirtyminen   

Milloin jäi eläkkeelle   

Oliko oma päätös   

Miltä tuntui Vapaus, itsenäisyys  

Mikä oli suurin muutos Joutilaisuus, toimettomuus, 

kokemus 

tarpeettomuudesta 

Tarvitaanko minua yhä 

 Vähävaraisuus 

mahdollisuuksien 

rajoittajana 
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 Tunne tarpeettomuudesta  

 Liikunta työn korvikkeena, 

miehisyyden mittarina 

Uudelleen määriteltävä 

(mies)identiteetti 

 Alkoholi, juominen ajan 

tappajana 

Toimettomuutta 

tuoppiin pakoon 

Perhe   

Lapsuuden perhe   

Suhteet vanhempiin ja 

sisaruksiin 

  

Puoliso   

Suhteet ex-puolisoon Eron tuoma tuska Vaimo lähti ja talo meni 

Lapset Lapset ilon lähteenä  

Suhteet lapsiin Lasten tuoma huoli/ 

lapsettomuus 

Täyttymättömät 

elämänkulun odotukset 

lapsenlapset   

Suhteet lapsenlapsiin   

Uusi kumppani Seksuaalisuus  

yksinäisyys Toive uudesta kumppanista Kaksin aina kaunihimpi 

 itsenäisyys  

Ystävät, muut 

sosiaaliset suhteet 

  

Onko ystäviä, mitä 

yhdessä puuhataan 

  

Naapurit ja naapurusto   

Harrastukset Liikunta, kokkaus Uudet miehisyyden 

areenat 

 Matkustelu  

Ikä ja ikääntyminen   

Minkä ikäiseksi itsensä 

kokee 

Nuoruuden illuusio  
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Miltä ikääntyminen 

tuntuu 

Kokemus nuoruudesta  

Mihin sukupolveen 

itsensä mieltää 

Suuret ikäluokat, Kokemus 

vaivoiksi olosta 

 

   

Osallisuus   

Kokeeko itsensä 

ulkopuoliseksi 

yksinäisyys Se on ihan ittestä kiinni 

Kokeeko jäävänsä 

jostakin paitsi 

Osallisuuden kokemus Tyytyväisyys elämään 

   

Elämän merkitys   

Tärkeimmät elämän 

sisällöt 

lapset ja lapsenlapset/ 

sisarusten lapset 

Elämän pienet ilot 

Arkipäivän ilot Elämän pienet ilot  

Arkipäivän surut Taloudellinen niukkuus  

Tyytyväisyys/ 

tyytymättömyys 

elämään 

Tyytyminen Pärjäämisen eetos, 

pärjättävä on 

 Hyvä elämä  

Tulevaisuus   

Minkälaisena 

tulevaisuus näyttäytyy 

  

Pelot Terveyden menetys Pelko autonomian 

menetyksestä 

Toiveet Terveyden säilyminen  

 Liikuntakyvyn säilyminen Liikkumaan ku pääse ni 

oon tyytyväinen 
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5.2 Aineiston selätys – analyysi hahmottuu 

Kuten olen aiemmin työssäni jo tuonut esiin, oli haastatteluin keräämäni 

tutkimusaineisto todella rikasta ja analysoitavia asiakokonaisuuksia olisi varmasti 

löytynyt useita. Jostakin oli kuitenkin aloitettava ja lähdin muodostamaan analyysia 

haastatteluteemojen sekä haastateltavieni kunkin teeman kohdalla nostamien 

asiakokonaisuuksien ympärille. 

Olin jo ennen haastatteluiden suorittamista arvioinut sisällön analyysin parhaaksi 

tavaksi analysoida syntyvää aineistoa. Kun analyysitapa oli ennalta harkittu, oli minun 

mahdollista käyttää sitä apunani jo haastattelutilanteessa (ks. Tuomi & Sarajärvi 2004, 

71-72). 

Etenin järjestyksessä haastatteluteemasta toiseen ja alleviivasin kunkin teeman 

kohdalla toistuvia sisältöjä ja asiakokonaisuuksia. Haastattelurungossani (liite 5) 

ensimmäisen teeman olin nimennyt otsakkeella päivien kulku. Litteroidusta aineistosta 

keräsin kaikki ne toistuvat teemat ja asiakokonaisuudet joista haastateltavani olivat 

kertoneet tämän teeman osalta. Toistin tämän toimenpiteen jokaisen 

haastatteluteeman osalta ja merkitsin havaintoni taulukkoon 2.  

Tämän jälkeen luin aineistoani vielä useaan otteeseen ja pyrin saamaan esiin 

asiakokonaisuuksia, joista haastateltavani todellisuudessa olivat puhuneet. Esimerkiksi 

juuri päivien kulku -teeman yhteydessä tutkittavani kertoilivat varsin leppoisaan 

sävyyn arkisista puuhistaan ja harrastuksistaan. Haastattelun edetessä esiin nousivat 

kuitenkin huoli rahojen riittävyydestä sekä tyytymättömyys tasapaksuun ja varsin 

virikkeettömään arkeen. Analyysiteemoiksi nousivat näin joutilaisuus arjen vitsauksena 

(luku 6) sekä viheliäinen varattomuus (luku 8.1).  

Kävin edellä mainitulla tavalla läpi koko litteroimani haastatteluaineiston. Kaikki 

asiakokonaisuudet, jotka nostin aineistosta esiin, toistuivat useaan otteeseen teemasta 

toiseen liikuttaessa ja linkittyivät miesten puheessa lähes kaikille elämänalueille. 

Analyysiluvuissa olenkin järjestänyt analysoitavat teemat uudelleen, peilaten aineistoa 

tutkimuksen aiheeseen ja tutkimuskysymyksiin. 

Haastatteluin keräämäni aineisto oli hyvin rikasta haastattelujen niukkuudesta 

huolimatta. Teemat, jotka olen tutkimuksessa nostanut esiin, on valittu 
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tutkimusaiheeni kannalta mielenkiintoisista ja tärkeistä asiakokonaisuuksista. 

Analyysiteemojen suuresta määrästä johtuen, en käsittele jokaista teemaa omassa 

luvussaan vaan olen sisällyttänyt jotkin analyysiteemat käsiteltäväksi muiden 

analyysiteemojen yhteydessä. Koin tämän kaltaisen menettelyn tarpeelliseksi myös 

siksi, että kaikki analysoitavaksi valitsemani teemat linkittyvät keskenään, joten niitä 

on mielekästä käsitellä lomittain. Useat teemakokonaisuudet tulevat esiin useampaan 

kertaan analyysin edetessä, mikä kertoo osaltaan teemojen tiiviistä suhteista toisiinsa.  

Harkitsin myös joidenkin teemakokonaisuuksien pois jättämistä analyysista. Katsoin 

kuitenkin, että kaikki valitsemani kokonaisuudet ovat merkityksellisiä tutkimusaiheeni 

kannalta, ja auttavat ymmärtämään tutkimuskohdetta parhaalla mahdollisella tavalla. 

En tässä yhteydessä esittele analyysiani tarkemmin, sillä olen omistanut seuraavat 

luvut analyysin lähemmälle pohdinnalle. Tässä vaiheessa haluan vielä huomauttaa, että 

analyysini tulee jalostumaan vielä tiiviimpään muotoon johtopäätösluvussa. 

Seuraavaksi siirryn aineistosta tekemäni analyysin lähempään tarkasteluun. 

 6. Joutilaisuus arjen vitsauksena 
”Aikaahan täs on vaik muille jakais. Ollaan ja möllötellään.” Jaska 

Sanotaan, että eläkkeelle siirtyminen on yksi elämänkulun suurimpia murrosvaiheita 

(mm. Karisto 2004, 95), jossa työrooli on jätettävä taakse, ja on rakennettava omaa 

identiteettiä työn ulkopuolisten tekijöiden varaan. Yksi kantavista teemoista 

haastatteluja tehdessäni olikin juuri eläkkeelle siirtyminen ja kokemus eläkkeellä 

olosta.  

Eläkkeelle jääminen mielletään yleisesti ottaen myönteiseksi ja positiiviseksi 

tapahtumaksi (Atchley 1976). Pitkän työuran jälkeen on vihdoin aikaa perheelle ja 

harrastuksille. Työstä ja työroolista irtaantuminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. 

Eläkkeelle siirtyminen ja uudenlaisen, eläkeläisen roolin omaksuminen voi olla 

toisinaan yllättävänkin vaikeaa. On myös esitetty, että eläkeläiselämä olisi 

tyydyttävintä niille, jotka pystyvät ylläpitämään jatkuvuutta esimerkiksi harrastuksien 

ja ihmissuhteiden osalta (Barnes & Parry 2004, 231). Toisaalta eläkkeelle siirtymistä 

tutkittaessa on myös havaittu poikkeuksellista tyytyväisyyttä juuri tuoreiden 
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eläkeläisten keskuudessa ja heidän suhtautumisensa eläkeaikaan on usein muita 

eläkeläisiä myönteisempää (Karisto & Konttinen 2004, 56). 

Eläkkeelle siirtyminen näyttäytyi myös kaikille seitsemälle haastateltavalleni jokseenkin 

positiivisena elämänmuutoksena, tai näin ainakin aluksi kuvittelin. Etenkin 

lisääntyneen vapaa-ajan mukanaan tuomaa itsemääräämisoikeutta arvostettiin. Eräs 

haastateltavani kuvailee eläkkeen mukanaan tuomia muutoksia seuraavasti: 

Anna: ”Osaisitko kuvailla, mikä oli suurin muutos, kun siirryit työelämästä eläkkeelle?” 

Jaska: ”No kyllä se on se vapaus. Voi lähteä mihinkä hyvänsä ja mihinkä aikaan. Ei niin 

tarvii sitä kelloo.” 

Aika ja lisääntyneen ajan myötä saavutettu vapaus tehdä mitä ja milloin huvittaa, olivat 

suurimmat eläkkeelle jäännin positiiviset seuraukset. Työtä oli elämän aikana tehty 

paljon ja työpäivät olivat usein venyneet vieden näin aikaa perheeltä ja harrastuksilta. 

Nyt oli viimein aikaa toteuttaa itseään ja unelmiaan: 

Sepi: ”Siis kyllähän mä töitä tykkäsin tehä, tykkäsin todella. Mutta ei siinä mitään 

muuta sit oikee ehtinykkää.. Et nyt on sit aikaa pelata ja harrastaa. Sitä perhettä mä en 

kyllä enää oikeen voi perustaa…” 

Sepin kertomukset aktiivisesta arjestaan myötäilevät ajatusta kolmannen iän teorian 

mukaisesta elämästä, jossa harrastukset ja vilkas seuraelämä korostuvat. Sepi tapaa 

paljon kavereitaan ja eikä kotona tule vietettyä juurikaan aikaa. Vaikka Sepi vakuuttaa 

olevansa tyytyväinen elämäänsä on eläkkeellä olo kuitenkin osoittautunut odotettua 

pitkästyttävämmäksi. 

Sepi: ”Noissa harrastuksissahan se aika kyllä menee, et golffia pelaan kesäsin ihan joka 

päivä. Mut sit onhan niitäki päiviä kun ei vaan tapahdu kerta kaikkiaan niinku mitään! 

Et sit istuu vaan jossain kahvilassa koko päivän sillee, et jee jee.” 

Aina eläkeläisen elämä ei todellisuudessa näyttäydykään sellaisena, kuin sen on kenties 

etukäteen mielessään kuvitellut. Pitkän työuran jälkeen koittavan eläkeläiselämän 

ihanuuden varaan saatetaan ladata kohtuuttomia odotuksia, jotka toteutumatta 
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jäädessään voivat aiheuttaa ahdistusta tai epäonnistumisen tunnetta (Atchley 2000, 

120).  

Eki oli tehnyt koko ikänsä paljon töitä ja siirtänyt eläkkeelle jääntiäänkin jopa 

muutamaan otteeseen. Vaikka hän oli pitänyt työnteosta, olivat eläkeaikaan ladatut 

odotukset korkealla. 

Anna: ”Miten sä sit koit tän ku jäit pois työelämästä, että oliko se vaikeeta?” 

Eki: ”No ei se vaikeeta ollu, mutta semmonen vuos meni ehkä.. Ei sillee yllättäen 

nauttinu niin paljoo ehkä ku lomista sillon työaikana.. Että sillon nautti melkeen 

enemmän noista lomista.” 

Keke on jäänyt ennenaikaiselle sairaseläkkeelle huonokuntoisten polviensa vuoksi, ja 

pieni eläke aiheuttaa päänvaivaa arjen pyörittämisessä. Heikko terveys ei kuitenkaan 

ole lannistanut Kekeä, vaan hän ja hänen kaveriporukkansa ovat keksineet ratkaisun 

sekä heikkoon rahatilanteeseen, että toimettomaan arkeen.  

Anna: ”Oliks sitte vaikee jäädä eläkkeelle jos se noitten polvien takia oli, vai?” 

Keke: ”No ei se minulle mittää vaikeeta ollu. Välillä alussa tietysti rupes töihin mieli 

tekemään, mutta ku sinne ei enää päässy, hehe.. Sitte sitä eläkeläisen jonnin joutavaa 

elämää.” 

Anna: ”No mitäs tää jonnin joutava elämä oikeen on, että mitä sä teet yleensä 

päivisin?” 

Keke: ”No ei mittää ihmeellistä, että se on aina keksittävä jotaki.. On me reissuja tehty 

millon Tallinnaan, millon Tukholmaan. Ku meil on tällänen pullonkeruu porukka täällä, 

kerätään pulloja ja tölkkejä. Että nytteki on taas jo melkeen 900 euroo kerätty, että 

lähetään taas jonnekki tai jotain ostetaan sitte.” 

Siihen, kuinka yksilö eläkkeelle jäämisensä koki, ei työhistorian pituudella, työn 

intensiteetillä tai eläkkeelle siirtymisen tavalla näyttänyt aineistoni pohjalta olevan 

juurikaan vaikutusta. Suurin osa haastattelemistani miehistä oli jäänyt perinteiseen 

tapaan vanhuuseläkkeelle eläkeiän tultua täyteen. Kaksi miestä oli joutunut jäämään 

sairauden vuoksi ennenaikaiselle eläkkeelle ja yksi haastateltavani oli siirretty 
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eläkkeelle ansiosidonnaisen työttömyysturvan päätyttyä. Oma aineistoni ei anna näin 

vahvistusta aikaisempien tutkimusten tulokselle, jonka mukaan vapaaehtoisesti 

eläkkeelle siirtyneet henkilöt olisivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin ”pakon” edessä 

eläköityneet henkilöt (ks. Julkunen 2003).  

Jokaisen haastattelun yhteydessä puhuttiin paljon menneestä työurasta ja työn 

merkityksestä. Haastateltavani kertoilivat mielellään tarinoita menneiltä vuosilta. Esiin 

nostettiin sekä iloisia että ikäviä muistoja. Työpuheessa korostuivat erityisesti 

tekemisen meininki ja sitoutuneisuutta sekä ahkeruutta arvostettiin. Eräs haastateltava 

paheksuikin suuresti ”nykynuorison” työmoraalia ja velttoa asennetta. 

Eki: ”..Niin ku ne nuoret nykyään.. kyllähän niistä osa, mutta aika huono motivaatio 

mun mielestä työntekoon yleensä. Kun ne on vaan että hauskaa ja sillai. Ei me aateltu 

työelämässä ollenkaa sillee, että.. Me vaan nyt tehtiin, oli se hauskaa tai ei. Mut kyllä 

siitä välillä tietysti nauttiki.” 

Kaikki haastateltavani kertoivat asiasta kysyttäessä enimmäkseen pitäneensä työstään. 

Työ oli antanut mielekästä täytettä päivään ja työn kautta sai tuntea itsensä tärkeäksi. 

Työ oli kuitenkin ollut myös stressaavaa ja asettanut toisinaan suuria paineita, joiden 

taakse jättäminen eläkkeelle siirtymisen myötä oli toisille suuri helpotus. Eki koki, että 

jo pelkkä ajatus edessä häämöttävästä eläkeajasta oli helpottanut työn asettamia 

paineita. 

Anna: ”Minkä ikäsenä sä sitten jäit eläkkeelle?” 

Eki: ” 63. Nii mä lupasin jäähä 62, mutta sitte peruin sen. Ku mä sitte opetin kaveria sen 

viimesen vuoden hommiin, niei ollu sitte sellasta painetta enää. Pysty tekemäänne 

hommat silleen ku kuuluu ja se oli oikeen mukavaa se aika.” 

Jaska oli nauttinut suuresti työstään maanviljelijänä, mutta huonontuneen terveyden 

myötä työt olivat käyneet liian raskaiksi ja elämäntyö oli aika siirtää nuorempien 

huomaan. 

Jaska: ”Olihan se tiytyst aikamoinen taakka ku piti sit siin loppuvaihees koittaa ite 

selvitä niist kaikist hommist, vaik ei toi terveys ollu ihan enää.. Et se oli kyl sit suuri 
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helpotus ku sain noi pellot vuokralle ja pysty siirtyy taka-alalle. Ei tarvinnu enää ressaa 

noist ainaisist tekemättömist töistä, hehe.” 

Jaska olikin hyvin tyytyväinen eläkkeelle siirtymispäätökseen. Jaskan tapaan ei yksikään 

haastateltavistani suoraan sanonut enää kaipaavansa takaisin töihin. Työajoilta 

kuitenkin kaivattiinkin tekemistä ja touhua päiviä täyttämään. Eläkeajan joutilaisuus 

olikin yksi haastatteluista nouseva suuri teema. Äkillinen vapaus tehdä ja olla miten 

haluaa, ei tuonutkaan nautintoa vaan pikemminkin ahdistusta. 

Anna: ”Osaisitko sanoo, et mikä oli suurin muutos tossa eläkkeelle siirtymisessä?” 

Pena: ”No se tekemättömyyshän se oli kaikkein suurinta. Ja kaikkein inhottavinta oli se, 

ku oli et ”hetkinen, mitä mä teen”, ku oli aina tottunu tekemään, ihan pienest pojast 

saakka. Ja nauttinu tekemisestä, etenki käden jäljestä.”  

Pena: ”Et just se tekemättömyys eläkkeelle jäämisessä on kaikkein inhottavinta. Et 

sitähän mä paikkaan just tol kauheel lenkkeilemisellä. Just nyt ku mä jäin sielt 

rakennuksilta nyt viimeks pois ni mul tuli hirvee himo lähtee liikkumaan, liikkumaan, 

liikkumaan. Ettei vaan rupsaha kunto. Ja nyt se on väkisin rupsahtanu ku tuli toi 

lonkka.” 

Osa haastattelemistani miehistä oli Penan tavoin löytänyt uusia areenoita, joihin 

kanavoida työnteolta vapautunutta tarmoa. Toiset puolestaan kokivat, etteivät he 

voineet joko ulkoisista tai sisäisitä syistä (näistä tarkemmin luvussa 7) johtuen 

toteuttaa haluamiaan toimia tai asioita, ja näin eläminen ja oleminen tuntuivat 

toisinaan kovin yksitoikkoiselta. Hanski kertoi olevansa pääsääntöisesti tyytyväinen 

vaatimattomaan elämäänsä, mutta kaipaisi toisinaan muutosta. Suurimmaksi esteeksi 

muutokseen hän koki kuitenkin oman saamattomuutensa ja oli näin ollen päättänyt 

pärjätä niillä resursseilla mitä oli saatavilla. 

Hanski: ”Mä ku oon tällanen vätys ni minkäs sille sitten mahtaa.. En oikeen saa mitään 

aikaseks.” 

6.1 Toimettomuutta tuoppiin pakoon 

Suuret ikäluokat, joihin kuuluvista miehistä aineistoni koostuu, eroavat aikaisemmista 

sukupolvista monin eri tavoin. Yksi tärkeä erottava tekijä on suhtautuminen alkoholiin 
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ja sen käyttöön. Suuret ikäluokat ovat tottuneet käyttämään alkoholia verraten 

vapaasti, eikä runsastakaan alkoholin kulutusta ole paheksuttu kuten aiemmin. Suuria 

ikäluokkia onkin kutsuttu myös ”märäksi sukupolveksi”, juuri runsaan alkoholin 

kulutuksensa vuoksi (ks. Sulkunen 1981). Eläkkeelle jääminen yhtenä elämän 

suurimmista muutoksista toimii usein laukaisevana tekijänä alkoholin liiallisen käytön 

aloittamiseen. Ilmiö on yleinen etenkin miesten keskuudessa, joille eläkkeelle 

siirtyminen näyttäytyy usein suurempana muutoksena kuin naisille ja vaatii usein 

identiteetin uudelleen määrittelyä (Julkunen 2013, 64-65). 

Myös omasta aineistostani nousi esiin märkien sukupolvien kaiku. Haastattelemillani 

miehillä yksi tapa kanavoida taakse jääneen työelämän jättämää turhautumista oli 

alkoholi. Neljä seitsemästä haastateltavastani mainitsi eläkkeelle siirtymisen 

laukaisseen runsaan alkoholin käytön. Kun työ ei enää tuonut päiviin tekemistä ja 

toimintaa, oli aika saatava kulumaan jollakin muulla tavalla. Helpoin ja nopein tie 

tyhjän arjen täyttämiseen ja todellisuuden pakoiluun oli tarttua tuoppiin. Ilmiö tuntui 

olevan kovin tavallinen myös haastateltavieni lähipiirissä ja moni viinaan menevä 

ystävä olikin jo heittänyt henkensä.  

Pena: “No ystäväpiiristä ni aika moni on jo kuollu. Jopa nuoremmatki ni ne jotka jäi 

eläkkelle ni ne on kuollu.” 

Anna: “Ohhoh, mikäs heidät sitten vei?” 

Pena: “No aika moni niist on ihan suoraan sanottuna ni viinaan kuollu. Alkoholi vei ne. 

Se oli sitä viinan kans läträämistä päivästä toiseen ku jäi eläkkeelle.” 

Haastattelemiani miehiä erotti hautaan päätyneistä ystävistään se, että he olivat 

osanneet lopettaa ajoissa. Joillekin tämä oli ollut helppoa kun taas yksi haastateltavani 

oli joutunut turvautumaan ammattiapuun alkoholiongelmansa vuoksi.  

Mikä sitten oli saanut miehet luopumaan liiallisesta alkoholin käytöstä? Tähän 

kysymykseen on tuskin tarjolla yksiselitteistä vastausta. Haastateltavat eivät itsekään 

osanneet sanoa, mitkä tekijät alkoholin liiallisen kulutuksen lopettamisen taustalla 

lopulta olivat niitä merkittävimpiä. Kaikkia miehiä yhdisti oma tahto lopettamiseen ja 
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halu elää aktiivista ja tervettä eläkeläisen elämää, jota he olivat vielä työelämässä 

ollessaan kuvitelleet eläkkeellä elävänsä. 

Sepi: “Kyllähän mä sitä vahän aikaa kattelin ja olin aluks vähän aikaa mukanaki, mut 

sit huomasin et ei tää oo mun elämää tällänen. Mä kyllästyin kattelee niit juoppoja 

kavereita ku mä halusin oikeesti tehä nyt ku siihen oli mahdollisuus.” 

Alkoholiin turvautuminen tuntui olleen kaikkein helpoin ja kenties jo työajoilta tuttu 

keino paeta uutta ja vaikealta tuntuvaa elämäntilannetta. Kolme haastateltavaani 

kertoi turvautuneensa tarpeettoman paljon pulloon myös aiemmin. Pullo oli ollut 

ystävä silloinkin kun vaimo jätti eikä, elämällä tuntunut olevan enää merkitystä.  

Pena: ”Nii.. On mulla aikasemminki ollu semmosii ryyppykausia..” Sillon ku tuli ton 

vaimon kans ero ni kyllä mä joka päivä otin. Ei ollu mitään syytä olla ottamatta ku 

lapsetki jäi hälle.” 

Pullosta saatu lohtu oli kuitenkin väliaikainen eikä tuntunut oikealta ratkaisulta 

ongelmaan. 

Anna: ”Aivan.. Kestikö tää vaihe sitte kauanki?” 

Pena: ” Eei.. Muutaman viikon muistaakseni.. Sit tuli semmonen olo et en mä mikään 

juoppo sentään oo, en! Et sit oli vaan otettava itteään niskasta kiinni ja opittava 

olemaan.” 

Aikaisemmin työssäni esiin tuoma pärjäämisen eetos tuli vahvasti näkyviin myös 

juomisesta puhuttaessa. Itse ei haluttu päätyä samaan jamaan kuin pulloon 

turvautuneet ikätoverit. Juopottelu on heikkojen hommaa ja tosi mies pärjää ilmankin. 

Alkoholin liikakäyttö oli kaikilla neljällä haastattelemallani miehellä ollut verrattain 

lyhytaikaista, eikä siitä ollut aiheutunut merkittäviä taloudellisia tai sosiaalisia haittoja. 

Yhtä lukuun ottamatta miehet käyttivät edelleen alkoholia kohtuudella, pääasiassa 

juhlatilaisuuksissa tai lääkkeeksi. 

Hanski: ”En mä oikee enää tykkää ottaa.. Kyllä mä joka ilta otan vähän konjakkia, mut 

se on ihan lääkkeeks vaan.” 
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Alkoholinkäytön tilalle oli löydetty uusia aktiviteetteja tai joutilasta arkea oli vain opittu 

sietämään.  

6.2 Uudet miehisyyden areenat 

”Eihän se ole mies eikä mikään, jos ei omia puitaan pysty pilkkomaan” Hanski 

Puiden pilkkomisen merkitys oli Hanskille muutakin kuin ainoastaan talon lämmityksen 

turvaaminen. Se antoi Hanskille päivittäistä puuhaa ja ilmensi samanaikaisesti sekä 

itsenäisyyttä, että toimi miehisenä voiman osoituksena, joita ei eläkkeellä ollessa 

voinut enää työssä osoittaa. Hanski oli tehnyt työuransa erilaisissa rakennushommissa, 

joita itse kutsui ”oikeaksi työksi” ja ”miesten työksi”. Puiden pilkkomisella hän kykeni 

jatkamaan töistä opittua tapaa osoittaa miehisyyttään. 

Yhtä lukuun ottamatta, olivat kaikki haastattelemani miehet Hanskin tapaan tehneet 

työuransa niin kutsuttuina duunareina. Työ oli ollut kenties hyvinkin fyysistä ja työssä 

sai olla mies isolla M:llä. Miehisen toiminnan tavoittelu korostuikin 

haastatteluaineistossani usean teeman kohdalla. Haluan siksi nostaa maskuliinisuuden 

työssäni erityiseen tarkasteluun.  

 

Miehisyys eli maskuliinisuus on miehisten ominaisuuksien ideaali ja käyttäytymistä 

luonnehtiva normi. Maskuliinisuus ei ole kuvaus todellisuudesta vaan ennen kaikkea 

odotusarvo siitä, miten miehen kuuluu tai kuuluisi toimia, eräänlainen mieheyden 

kriteeristö (Ojala & Pietilä 2013, 22). Niin kutsutussa perinteisessä miehisyydessä 

tärkeimpänä elämän sisältönä pidetään työtä. Työ on antanut toimeentulon lisäksi 

tärkeitä sosiaalisia suhteita ja mielekästä tekemistä kodin ulkopuolella. Työn lisäksi 

maskuliinisuudessa korostuvat sosiaalinen elämä, sosiaalisissa tilanteissa pärjääminen 

ja erityisesti toisten miesten hyväksyntä. (Tiihonen 2006.) 

 

Niin kutsuttua perinteistä mieskäsitystä on tutkinut muun muassa Robert Connell, joka 

on ollut yksi merkittävistä Hegemonisen maskuliinisuuden -käsitteen luojista. 

Hegemoninen maskuliinisuus on yksi miestutkimuksessa eniten keskustelua 

herättäneistä käsitteistä.  Se on kriittinen suhteessa käsityksiin yhdestä, kaikkia miehiä 

yhdistävästä mieheydestä ja sitä vastaavasta miehen roolista. Connellin mukaan yhden 

miehenä olemisen tavan sijaan on olemassa monia tapoja olla mies. Näistä tavoista 
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yksi on hegemoninen maskuliinisuus, joka on kuitenkin asetettu hallitsevaan asemaan 

(Connell 1987, 1995).  Connell määrittelee hegemonisen maskuliinisuuden ajan ja 

paikan mukaan muuttuvana, kulttuurisena rakennelmana, joka ylläpitää miesten valta-

asemaa suhteessa naisiin sekä eriarvoisuutta sukupuolten välillä (Connell 1995, 184-

185). 

Hegemonisen maskuliinisuuden perinne voimakkaasta miehisestä miehestä nousi 

selvästi esiin keräämästäni haastatteluaineistosta. Kaikki haastattelemani miehet 

toivat toistuvasti esiin oman miehisyytensä ja että he yhä osaavat ja pystyvät 

miehekkäiksi toimiksi mieltämiinsä puuhiin. Työelämä oli jättänyt elämään miehen 

mentävän aukon, jota kukin pyrki paikkaamaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Siinä 

missä yksi lenkkeili päivittäin useita tunteja, remontoi toinen tuttaviensa asuntoja. 

Kolmas hakkasi halot koko kylälle ja neljäs vaihtoi naista kuin sukkia.   

Sepi: ”Kylhän mä sit käyn aina kavreita jeesailemassa kun ne tarttee apua.. Kun eihän.. 

eihän noilta naisilta oikeen noi remppahommat onnistu. Justiin olin viime kuussa 

kasaamassa yhen rouvan keittiötä.” 

Sakke: ”..Kyllä mä tiedän että noihin naisiin vetoaa tää palomiestausta. On niinku 

tavallaan osottanu että on rohkee ja vahva.. tai sillä tavalla.. ettei tarvii niinku enää 

todistella mitään. Vaik kyllähän ne hommat vieläki luistais ei siin sillee mitään. Et ei jää 

kunnosta tai mieskunnosta kiinni, hehe.” 

Jaska: ”Täs on onneks viel kaikkii näit puuhii mitä pytyy tekemään.. niinku 

autonkorjausta ja semmosta. Ei tarvii sentään mitään sukkia ryhtyy kutomaan, heh.” 

Miehisyyden areenojen heterogeenisyydestä huolimatta kaikkia haastatteluja yhdisti 

eräs piirre, autonomia ja toimintakyky. Sellainen mies ei ole mies ollenkaan, joka ei 

pysty huolehtimaan itsestään. kolmella haastateltavallani oli haastatteluhetkellä jalka 

paketissa. Yksi oli pudonnut puusta ja kahdelle muulle oli tehty jalkaleikkaus. Jalan 

toimintakyvyn hetkellinen rajoitteellisuus näytti ottavan kovasti miesten miehisyyden 

päälle. Avun tarvetta ja pystymättömyyttä pyrittiin vähättelemään ja selittämään itsen 

ulkopuolisilla tekijöillä.  

”Enhän mä mitään apua tarttis, mutta ku väkiste tuppautuvat..” Keke 
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”Kyllähän mä muuten pärjäisin, aina oon pärjänny.. Mutta kun tää jalka..” Pena 

Ikääntyviin miehiin ja naisiin kohdistetaan monissa suhteissa toisistaan poikkeavia 

oletuksia ja odotuksia (Ronkainen 1993.). Ikääntyvän miehen ei välttämättä olekaan 

helppoa yhdistää ikääntyvän ihmisen identiteettiä ja miehistä identiteettiä keskenään 

(Hearn 2006). 

Tutkimusaiheeni yhtenä kantavana teemana on ikääntyminen ja erityisesti se 

minkälaisena ikääntyminen yksilölle näyttäytyy. Keskustelimme jokaisen haastattelun 

yhteydessä paljon ikääntymiseen liittyvistä teemoista ja kysyin myös jokaiselta 

haastateltavaltani erikseen, minkä ikäiseksi tämä itsensä kokee. Seitsemästä 

haastateltavastani jokainen koki itsensä omaa kronologista ikäänsä nuoremmiksi. 

Kysyttäessä samaistumista suurten ikäluokkien sukupolveen, oli eräskin 

haastateltavani tiukkana: 

Anna: "Mites sitte ku kuulut iän puolesta noihin suuriin ikäluokkiin, niin koetko 

kuuluvas niihin, tai että näkyykö se jotenki?" 

Sepi: "No en koe! Kyllä mä koen olevani ainaki 20 vuotta nuorempi ku noi muut" 

Sama ilmiö on todettu empiirisesti myös aiemmissa haastattelututkimuksissa. Etenkin 

miehet kokevat usein itsensä todellista kronologista ikäänsä nuoremmiksi, ja erityisesti 

tämä korostuu terveiden, tyytyväisten ja hyväosaisten keskuudessa (ks. Julkunen 2013, 

62.). Nuori mieli yhdistettynä vääjäämättä ikääntyvään ruumiiseen, asettaa tulkintani 

mukaan miehen tilanteeseen, jossa tämän on etsittävä uusia areenoita miehisyytensä 

osoittamiseen. 

Siirryttäessä eläkkeelle, pois työelämästä, on vanhuus osaltaan heikentämässä 

mahdollisuuksia antaa näyttöjä ulkoisesta suorittamisesta, jota voidaan pitää 

hegemonisen maskuliinisuuden mukaan oleellinen osa miehenä olemisen hallitsevaa 

mallia ja sen ideologiaa (Tiihonen 2006). Oman itsen vertailu ikätovereihin ja sitä 

kautta oman miehisyyden korostaminen tuli myös omassa aineistossani esiin erityisesti 

liikuntasuoritusten sekä seksuaalisen kyvykkyyden kohdalla. Fyysiset suoritukset niin 

hiihtoladulla kuin naisrintamallakin toimivat miesten puheessa osoituksena yhä 

nuoresta ja viriilistä yksilöstä, miehisestä miehestä. 
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Ikääntyessä seksuaalisuus muuttuu ja muuttaa muotoaan. Naisilla tämä näkyy 

konkreettisesti vaihdevuosina, mutta miesten kohdalla vaikutus ei ole yhtä ilmeinen. 

Fysiikan ohella myös yhteiskunnassa vallitseva asenneilmapiiri on miehiä kohtaan 

suopeampi kuin saman ikäisiä naisia. Miehelle on sosiaalisesti hyväksyttyä ottaa 

itseään huomattavasti nuorempi vaimo ja osoittaa seksuaalisuuttaan, vaikka hius olisi 

harmaantunut jo aika päiviä sitten. Keski-ikäisestä voikin olla tärkeää saada vahvistus 

omasta seksuaalisesta vetovoimastaan juuri, kun mielessä alkavat pyöriä ensimmäiset 

ajatukset omasta edessä siintävästä vanhuudesta (Ronkainen & Pohjolainen 1994, 79). 

Seksuaalisuus ja seksuaalinen kyvykkyys nousivat useissa haastatteluissa esiin 

osoituksena edelleen vahvasta miehisyydestä. Pena kertoi aina ottavansa uuden 

naisen kun edellinen lähtee.  

Pena: ”Tuollahan niitä riittäis ihan vaikka kuin, sen kun ottaa vaan.”  

Pena halusi myös tuoda esiin oman kyvykkyytensä suhteessa muihin saman ikäisiin 

miehiin.  

Pena: "Vaik monilla kaverilla hommat ei enää suju ni itellä viel makkarihommat luistaa. 

Et ei täs viel ihan pelkällä leivällä eletä, hehe" 

Kokemus omasta kyvykkyydestä ja täysivaltaisesta toimijuudesta näytti aineiston 

perusteella olevan yhteydessä kokemukseen elämän laadusta ja tyytyväisyydestä 

elämään. Ikääntyviin miehiin kohdistuneet odotukset ovatkin usein osittain samoja 

kuin nuoremmilla miehillä, vaikka mahdollisuudet toteuttaa noita vaatimuksia olisivat 

jo osin rajoittuneet. Voitaisiin jopa sanoa, että nämä odotukset ovat hyvin lähellä 

iäkkäiden hyvälle elämänlaadulle (vrt. onnistunut ikääntyminen) asetettuja kriteereitä. 

Toisaalta eläkkeellä ollessa on kenties koviinkin vaatimuksiin helpompi vastata, kuin 

työelämän kiireissä. (Tiihonen 2006.)  
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7.  Täyttymättömät elämänkulun odotukset 
Jaska: ”Kyl mää sillon ku vihille mentiin ni aattelin et ollaan loppuelämä yhessä.. Mut 

tälleen täs sit kävi.. Mut se on elämää se, hehe.” 

Ihmiselämää voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta, joista yksi on elämänkulku. 

Elämänkulun käsitteessä yhdistyvät ikä, elämänaika ja tapahtumarakenteet. 

Elämänkulku mielletään yleensä eri vaiheista koostuvaksi kuten nuoruus tai vanhuus. 

Näitä elämänkulun eri vaiheita puolestaan rytmittävät erilaiset siirtymät kuten 

avioituminen, vanhemmuus tai eläkkeelle siirtyminen. Yhteiskuntatieteilijän 

näkökulmasta katsottuna elämänkulku tuo yhteen iälle annettavat merkitykset ja 

ihmisten sosiaaliset asemat eri elämänvaiheissa. (Vilkko 2000, 75.) 

Nuorena ihmisellä on monenlaisia haaveita ja kuvitelmia edessä elettävästä elämästä. 

Vuodet saattavat vieriä yllättävän nopeasti ja pian huomaakin eläneensä aivan 

toisenlaisen elämän kuin oli suunnitellut tai miten ”normaalin miehen” tulisi elämänsä 

elää. Näin täyttymättömät elämänkulun odotukset voivat kenties osaltaan vaikuttaa 

negatiivisesti koettuun hyvinvointiin. 

Yhtäältä kulttuurissamme rohkaistaan yksilöllisyyteen ja autonomiaan, mutta 

samanaikaisesti on vallalla syvään juurtunut normatiivinen käsitys perheestä ainoana 

oikeana elämisen mallina ja onnellisuuden edellytyksenä. Perheen merkitys 

instituutiona onkin edelleen vahva, vaikka arvojen ja yhteiskuntanormien voidaan 

katsoa monipuolistuneen viime vuosikymmeninä (mm. Ojala & Kontula 2002, 9).  

Sukupuoli vaikuttaa osaltaan odotuksiin, joita yksilöön yhteiskunnan taholta 

kohdistetaan. Esimerkiksi Naisilta odotetaan Mäkisen mukaan edelleen puolisosuhteen 

solmimista ja äitiyttä osana hyväksyttävän ja normaalin aikuisen naisen elämänkulkua 

ja nainen mielletäänkin usein miehensä puolisoksi ja lastensa äidiksi (Mäkinen 2008, 32 

ja 243).  Tässä suhteessa taas miehiin kohdistuvat vaateet ovat erilaisia tai 

voimakkuudeltaan eriasteisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei miehenkin 

haaveissa siintäisi onnellinen parisuhde ja hyvä perhe-elämä. Elämä ei valitettavasti 

aina mene aivan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan ja juoni voi matkan varrella 

muuttua melkoisesti. 
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7.1 ”Vaimo lähti ja talo meni” 

Keräämässäni haastatteluaineistossa oli sekä vapaaehtoisesti että vastentahtoisesti 

itsekseen eläviä miehiä. Jotkut halusivat tietoisesti asua itsekseen vaikka 

vaimoehdokkaita olisi kuulemma riittämiin. Toiset taas kokivat elämäntilanteensa tällä 

alueella puutteelliseksi ja olisivat kaivanneet elämänkumppania jakamaan 

jokapäiväistä arkea. Aineistoni pohjalta ylivoimaisesti yleisin syy yksin elämiseen oli 

avioero.  Jopa viisi seitsemästä haastattelemastani miehestä oli kokenut avioeron, ja 

eräällä peräti kaksi avioliittoa oli päättynyt eroon. Avioero olikin yleisin syy heidän 

nykyiseen elämäntilanteeseensa yksin asuvana eläkeläisenä.  

Avioero ja parisuhteen päättyminen ovat usein käännekohtia elämässä, joiden 

seurauksena myös elämänkulku ja siihen liittyvät odotukset muuttuvat. Sitä voidaan 

pitää elämäntapahtumana, joka vaikuttaa usein kokijaansa vielä vuosienkin päästä 

(Hemminki 2010, 28). Suomessa avioerotilastot ovat jo pitkään pysytelleet tasolla, 

jossa noin puolet solmituista avioliitoista päättyy jossain elämän vaiheessa eroon (SVT, 

2013). Siinä missä ennen kuolema erotti avioparit, on tänä päivänä erohakemus yleisin 

liittojen päättäjä. Tästä huolimatta pariskuntaseurallisuutta pidetään yhä tärkeänä 

seurallisuuden muotona yhteiskunnassamme, mikä osaltaan korostaa perheen 

hajoamisesta aiheutuvia seurauksia. (Castrén 2009, 43.) 

Haastateltavani suhtautuivat usein jo vuosien takaiseen eroon hyvin eri tavoin. Jotkut 

kokivat aiheen ahdistavana, kun taas toisille ero oli ollut jopa helpotus. Eräällä 

haastateltavallani oli ollut vaikea ero. Asia painoi vieläkin mieltä, eikä hän mielellään 

edes puhunut koko aiheesta. 

Eki: ”Ku minä en haluais muistella näitä, eikä niitä viiti yleensä muistellakaan.. Kyllä mä 

aina ku tapaan tuolla tanssipaikoilla äijiä ni ai että voi olla rikki ihminen avioeron 

jälkeen. Sen huomaa kyllä selevästi sen. Nii, jotkut äijät vaan. Ei kaikki.” 

Avioerolla on usein myös laajempia seurauksia sosiaaliseen elämään kuin ainoastaan 

puolison menettäminen. Suhteet lapsiin voivat helposti kärsiä. Tämä koskee etenkin 

miehiä, sillä erotilanteessa alaikäiset lapset jäävät lähes poikkeuksetta asumaan äitinsä 

luo (SVT, 2013). Lapsia ei enää kenties saakaan tavata niin usein kuin haluaisi ja välit 

saattavat viiletä. Haastattelemieni miesten kertomuksissa esiintyi myös katkeruutta 
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entistä puolisoa kohtaan sekä katumusta lasten mahdollisesta laiminlyönnistä, etenkin 

silloin kun ero oli tapahtunut lasten ollessa vielä pieniä.  

Pena: ”Ja voi hitto mun täytyy sanoo seki vielä millast mul oli se loppuelämä sen 

ensimmäisen vaimon kanssa.. Että ku hän ei menny enää töihinkää ja mun piti itte 

valtion palkalla rahottaa se eläminen.” 

Pena: ”Ainoo mikä harmittaa ni on lapset..” 

Anna: ”Jäiks he sit vaimolle?” 

Pena: ”Jäi. Ja se omakotitalo jäi hänelle kans. Siellähän ne asu sitte. Et ex-vaimo asuu 

siel viel tänä päivänäki, sil on vaan uus mies siellä. Et sillee se menee… Vaimo lähti ja 

talo meni, hehe” 

Anna: Näitkö sitten usein lapsia, vaikka asuivat äidillään? 

Eki: No pari kertaa kuussa ne oli mun tykönä. Eei siinä, ihan hyvät välit meillä on, mutta 

oltais me varmasti läheisempiä, jos ei olis sillon tullu sitä.. sitä eroa. 

Avioeron myötä ihmisen elämässä muuttuvat monet sosiaaliset suhteet. Entisen 

puolison ystäviin ja sukulaisiin ei voikaan enää pitää yhteyttä, vaikka nämä olisivat 

olleet ennen hyvin läheisiä. Eki koki, että oli avioeron myötä menettänyt vaimon lisäksi 

myös yhteiset tuttavat joihin ei tullut pidettyä enää yhteyttä. Rakkaalle 

kesämökillekään ei ollut enää asiaa ex-anopin valvovan silmän alla. Kaiken kaikkiaan 

Eki koki koko avioeron olleen turha, eikä osannut vieläkään nimetä syitä siihen.  

Anna: ”..niin onko teillä minkälaiset välit nykyään ex-vaimon kanssa?” 

Eki: ”Ei mulla mitään sillai.. Meil oli vähän huonoja välejä sillon.. Sillon ku se ero tuli. 

Kun musta se oli ihan turha ero ja sillee että..” 

Anna: ”Niin että se oli sitten hänen alotteestaan?” 

Eki: ”Niin, mulle tuli ihan täytenä yllätyksenä koko ero.. Oikeestaan appiukon kanssa 

tuli riitaa niin siitä se niinku lähti se koko ero.” 
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Eki: ”…Nii, eikä mulla oo enää asiaa mökillekään ku anoppi tavallaan omistaa sen 

talon. Ni enhän mää oikee enää sinne voi mennä ku mää oon eronnu.. Meeppäs sinne 

nyt kun entinen vaimo ja anoppi on siellä! Enkä kyllä uskaltais mennäkään, hehe. Et ei 

sit tuu noihin yhteisiin tuttuihinkaan enää pidettyä yhteyttä kun sielä mökillä 

enimmäkseen aina nähtiin.. Voishan sitä tietysti kai soitella, mutta en mää oo kattonu 

sitä sillä tavalla niinku soveliaaks.” 

Ekin kohdalla ero oli tullut ennalta odottamatta, jolloin yksilölle ei anneta 

mahdollisuutta valmistautua uuteen elämäntilanteeseen. Onkin yleistä, että 

erotilanteessa jätetty osapuoli voi kokea tilanteen hyvin loukkaavana, jolloin jättävä 

puoliso on katsonut oikeudekseen tuhota päätöksellään myös jätetyn osapuolen 

tulevaisuuden suunnitelmat (Leskinen 2011, 94). 

Miesten ja naisten ystävyyssuhteet ovat luonteeltaan erilaisia. Miehille 

ystävyyssuhteina ovat tyypillisiä suhteet työkavereihin. Nämä suhteet halutaan 

kuitenkin usein pitää emotionaalisesti etäisinä, eikä työkavereille kerrotakaan aina 

henkilökohtaisista murheista (Hunt 2005, 128). Avioeron myötä sosiaalisen verkoston 

ulkopuolelle jääneillä perhetutuilla saattaakin näin olla miehelle jopa naista suurempi 

merkitys ystävyyssuhteina. Naisilla kun on usein miehiä enemmän sellaisia työn 

ulkopuolisia ystävyyssuhteita, joissa ollaan valmiita paljastamaan avoimesti hyvinkin 

henkilökohtaisia asioita (Hunt 2005, 128). Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen miksi 

ero on miehelle usein niin kova paikka. 

Avioero on elämäntapahtuma, jota ei kukaan kai toivo omalle kohdalleen ja se tuntui 

olevan monelle haastattelemalleni miehelle arka paikka. Kariutuneen avioliiton 

mukana kun haihtui puolison lisäksi pala sosiaalista verkostoa ja mahdolliset haaveet 

yhteisistä eläkepäivistä. Jaska muistelee, kuinka hän eron hetkellä ajatteli 

epäonnistuneensa niin miehenä kuin isänäkin ja ettei enää koskaan löytäisi ketään. 

Mutta vaikka haaveet seesteisitä eläkepäivistä vaimon kanssa eivät toteutuneetkaan, 

ei Jaskalla ole valittamista nykytilanteesta. 

Jaska: ”Oli se sellasta aika synkkää aikaa sillon.. että tunsi niinku pettäneensä ittesä, ja 

ennen kaikkea tyttöjen puolesta pisti harmittamaan. Kyl mää silloin olin sitä mieltä, et 
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kyl tää oli tässä, et ei mua enää kukaan huoli, hehe. Mut nyt mul kuitenki menee ihan 

mukavastija eikä tarvii tos kiikussa yksikseen kattella maailman menoa.” 

7.2 Nuoruuden haaveissa perhe 

Siirryttyämme myöhäismoderniin aikaan, on yksilöllisen vaihtelun elämänkuluissa 

havaittu lisääntyneen. Normaalielämänkulun seuraamisesta on yhä enemmän siirrytty 

korostamaan elämänkulkua yksilöllisten valintojen, sekä aktiivisen muokkausprosessin 

tuotteena ja tuloksena (Vilkko 2000, 76). Tästä huolimatta ovat parisuhde ja perhe yhä 

ne, mitä yhteiskunnassa pidetään normaalina. Parittomuus ja perheen puute on 

tilastollisesti marginaalista ja poikkeaa yhteiskunnassa vallitsevasta familistisesta 

kulttuurista (Notko 2000, 38-41). 

Yksilön odotuksiin ja toiveisiin elämänkulun suunnasta vaikuttavat tietenkin 

yhteiskunnan ilmapiiriin ohella myös läheiset ihmissuhteet ja oma lähipiiri. Mikäli 

kaikilla tutuilla on elämä kulkenut tiettyä latua, saattaa itsensä tuntea kovin 

poikkeavaksi, kenties vialliseksikin, mikäli ei noudata samaa kaavaa (ks. Mäkinen 2008).  

Haastattelemistani miehistä kaksi olivat olleet koko ikänsä poikamiehiä, eikä 

lapsiakaan ollut näin siunaantunut. Eräs haastateltavistani oli omaksunut vahvasti 

normaalielämänkulun normin ja ja familistisen kulttuuriperinteen. Hän toi haastattelun 

aikana useaan otteeseen esiin, kuinka hän ei ole elänyt tämän sisäistämänsä normin 

mukaisesti. Hanski on itse poikamies, eikä hänellä ole lapsia, vaikka nämä hänen 

käsityksensä mukaan kuuluisivat normaaliin elämänkulkuun. 

Anna: “Onks sun veljillä sitten perheitä?” 

Hanski: ”On ne kaikki naimisissa juu. Ne on menny ajoissa ja niil on lastenlapsia ja.. Niil 

on normaalit kuviot kaikilla. Meikäläinen nyt on vähän hulttio.. Ei tee mitään niinku 

muut.” 

Individualismi ja oman uran edistäminen olivat ajaneet myös aineistoni toisen 

poikamiehen, Sepin perheenperustamishaaveiden yli. Nyt Sepi oli silminnähden 

pahoillaan, että oli antanut aikoinaan työn viedä kaiken aikansa muun elämän 

kustannuksella.  

Anna: ”Olisitko sä sit aikoinaan halunnu lapsia, vai oliks tää ihan oma päätös?” 
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Sepi: ”No enhän mä sitä sillon ajatellu.. oli niin paljo kaikkee muuta. Mut nyt ku miettii 

ni olishan se kiva, et niitä olis.. Kaikki kaveritki on perheellisiä. Ja onhan se vähän 

sellanen juttu niinku, et niitä tavallaan niinku kuuluis olla.” 

Hanski: ”No kyllähän sitä sillon joskus nuorempana ehkä.. Mut kun ei ollu naista ni ei 

niitä siihen aikaan itekseen voinu hankkia.. Toista se on nykyään kun on kaikenlaista 

hullutusta.. Enkä mä niitä oo ikinä niin kaivannu kumminkaan ku on tota nuorisoa 

tossa (veljien lapset). Ei kai kaikkien nyt tarvii omia hankkia ku on tätä porukkaa 

muutenki ihan riittävästi.” 

Siviilisäädystä riippumatta tuntui kaikilla tutkimillani miehillä olevan selkeä kuva siitä, 

minkälaista elämää heidän ikäisensä miehen tulisi viettää. Ihanne kuvaan kuuluivat 

vierellä pitkään kulkenut puoliso ja lapset ja mahdollisesti lapsenlapsetkin. Eräillä tämä 

tunne korostui vahvemmin kuin toisilla.  Muutama miehistä oli hyväksynyt sen, ettei 

heidän elämänsä ollut kulkenut alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan ja ottanut 

elämälleen uuden suunnan. Loput pyrkivät kompensoimaan täyttymien 

elämänkulunodotuksien jättämiä aukkoja parhaaksi katsomillaan tavoilla. Tärkeintä 

elämässä kun ei ole se mitä haluaa vaan se, että selviytyy. 

Keke: ”..Et sillonki ku ero tuli vaimon kans ni tuntu et koko elämä menee ihan 

alamäkeen.. Mut sellastahan se elämä on, et asiat ei mee ihan.. ettei aina oo kivaa, 

hehe. Sit pitää vaan purra niinku hammasta yhteen, perhana.” 
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8. Hyvinvoinnin rajoittajat ja mahdollistajat 
Jokaisessa tekemässäni haastattelussa korostui kaksi teemaa jotka ikääntyvät yksin 

elävät miehet kokivat merkittävimpinä autonomiaa ja hyvinvointia rajoittavina tai 

mahdollistavina elementteinä. Ensimmäinen oli terveys ja siitä erityisesti johdettavissa 

oleva kyky liikkua. Toinen tärkeä elementti joka nousi esiin, oli varallisuus tai sen 

puute. Nämä havainnot tukevat hyvin aikaisempaa tutkimusta, joissa juuri riittävä 

terveys sekä varallisuus ovat merkittävimpiä ulkoisia tekijöitä koetun hyvinvoinnin 

osalta (mm. Kainulainen 2014). 

8.1 Viheliäinen varattomuus 

Ikääntymiseen ja etenkin eläkeaikaan ladataan usein paljon odotuksia ja toiveita.  

joiden täyttymättä jääminen saattaa aiheuttaa yksilössä pettymystä ja 

epäonnistumisen tunteita (ks. Atchley 2000, 120). Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan 

pitää jo aiemmin tässä työssä käsittelemääni kolmatta ikää.  Kolmanteen ikään 

liitetään usein jopa yltiöpositiivisia mediassakin jatkuvasti syötettäviä mielikuvia 

vapaudesta ja auvoisasta eläkeläiselämästä vailla huolia ja murheita. Tästä kuitenkin 

seuraa helposti, että mitä vauhdikkaammaksi ja aktiivisemmaksi kolmas ikä kuvitellaan, 

saattaa tähän määritelmään sopimaton vanhuus asettua entistä epäsuotuisampaan 

asemaan. (Karisto 2002, 138.) 

Anna: ”Onko jotain muita toiveita tulevaisuuden suhteen ku et pysyis terveenä?” 

Keke: ”No se on, että pitäis pikkasen enemmän tota valuuttaa saaha, rahaa, eläkettä 

lisää. Jostaki voittais. haaveitahan on, mutta ku ei niitä voi toteuttaa. Tekis mieli 

matkustaakki paljon vanhoilla päivillään, niin ku ne yleensä eläkkeellä tekevät.” 

Vaikka terveys ei ollut Kekellä aina kovin hyvällä tolalla, koki hän silti varattomuuden 

suurimpana elämänlaatuaan heikentävänä tekijänä. Varattomuus rajoitti merkittävästi 

toiminnan mahdollisuuksia, jotka oleellisesti sisältyivät Keken käsitykseen hyvästä ja 

”normaalista” elämästä hänen ikäiselleen miehelle. Vaikka Kekellä oli paljon 

kohtalotovereita, joiden kanssa hän kerää muun muassa pulloja lisätienestien toivossa, 

koki Keke silti oman asemansa heikommaksi kuin mitä ”normaalilla” eläkeläisellä 

hänen mukaansa kuuluisi olla. Keken koettua hyvinvointia rajoitti siis paitsi 
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riittämättömäksi koettu tulotaso, myös ajatus muiden mahdollisesta paremmasta 

asemasta. 

Talouden ja hyvinvoinnin yhteyttä on tutkittu paljon ja asiasta on saatu myös hyvinkin 

ristiriitaisia tuloksia.  1970-luvulla Richard Easterlin sai yllätyksekseen havaita, ettei 

taloudellinen kasvu lisääkään suoraviivaisesti kansalaisten hyvinvointia (ks. Easterlin 

1974). Kun varallisuutta on kylliksi, ei siitä ole enää koetun hyvinvoinnin lisääjäksi tai 

onnellisuuden takaajaksi. Sittemmin onkin voitu osoittaa, että toimeentulon ja koetun 

hyvinvoinnin välinen korrelaatio on kaikkein suurin alhaisimmissa tuloluokissa (ks. 

Kainulainen 2014).  

Haastattelemani miesjoukko jakautui karkeasti kahtia suhteessa varallisuuden 

mahdollistajana tai rajoittajana. Osa koki toimeentulonsa erittäin hyväksi, mikä on 

mahdollistanut heille sellaisen elämäntyylin johon ei työuran aikana ollut varaa tai 

aikaa. Kysyttäessä tärkeimmistä asioista tämän hetkisessä elämässä, oli Penan 

kärkipäässä hyvä taloudellinen tilanne ja sen myötä saavutettu rauha. 

Pena: ”Et ku sitä on joskus ollu sellastaki, et oli tiukkaa, ni ni nyt on oppinu elää silleesti 

et on helppoo elää ja olla, niin et taloudellinen puoli on kunnossa. Se tuo sellasen 

mukavan rauhan. …Mä sain hommattua nyt kaiken sen, mitä en oo aikasemmin 

kerenny hankkia, niinku uudet autot ja veneen ja..Mä kaikki sellaset hommasin nyt 

sitte. ” 

Henkilökohtainen taloudellinen tilanne tuli esiin kaikissa tekemissäni haastatteluissa, 

vaikka en asiaa itse ottanutkaan puheeksi. Toisten kohdalla varallisuus nousi esiin 

mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja antavana voimavarana, yhtenä koettua hyvinvointia 

lisäävänä elementtinä. Toisilla taas varallisuuden puute rajoitti merkittävästi heidän 

mahdollisuuksiaan toteuttaa itseään tyydyttävää elämäntyyliä.  

Yksi haastateltavani oli asunut lähes koko ikänsä samassa mökissä peltojen keskellä. 

Hanski olisi kovasti halunnut päästä muuttamaan pois autioituvasta kylästä 

lähemmäksi sukulaisia ja tuttavia, mutta pienen eläkkeen vuoksi tähän ei ollut 

mahdollisuutta. Myymällä puulämmitteisen mökkinsä hän ei saisi kasaan edes 
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lähempänä keskustaa sijaitsevan asunnon puolikkaaseen vaadittavaa summaa. Näin 

ollen Hanski olikin tyytynyt tilanteeseen ja vakuutti pärjäävänsä.  

Anna: ”Ootko kauan asunu tässä? 

Hanski: ”Liian kauan.” 

Anna: ”Haluaisitko muuttaa sit johonki muualle?” 

Hanski: ”Mää voisin lähtee vaikka heti, mutta ku täs on niin halpaa asua, ihan ilmasta 

suorastaan. Et kaikkihan täält lähtee tonne Salpakankaalle ja tonne. Mut en mä nyt 

sinne lähtis tietenkää ku kaikki muut menee.. Mä pärjään tässä ihan hyvin, vaik ei 

kaikki kyl pärjäis.” 

Tässä sitaatissa tulee hyvin esille vertailun merkitys toisiin yhtenä 

hyvinvointikokemuksen luojana (vrt. Kortteinen 1982). Vaikka Hanskin 

asumisolosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset, on hän silti tyytyväinen siihen, että 

kokee pärjäävänsä monia ikätovereitaan paremmin alkeellisista oloista huolimatta. 

Sisäiset resurssit paikkaavat mahdollisten ulkoisten resurssien puutetta. Hänellä on 

sisua, jota ei kaikilta usko löytyvän.  

Haastattelemieni miesten joukossa oli myös yleistä, että vaikka varallisuustaso olisi 

sallinutkin, ei rahoja niin vain lähdetty tuhlailemaan. Eki pärjää sanojensa mukaan 

eläketuloillaan hyvin. Hän harrastaa päivittäin liikuntaa, mutta vain sellaista mihin ei 

tarvitse ylimääräisiä pennosia pulittaa. 

Anna: ”Onko sit jotain sellasia harrastuksia tai muuta, jota et pystyisi tekemään? Että 

olis liian kalliita tai muuta?” 

Eki: ”En mää mitään maksullisia, en! Vierumäelläki käyn hiihtämässä vaan sillon ku se 

on ilmasta, muuten ottavat sen kaheksan euroa. Tai no yhen kerran kävin, mutta en.. 

En mää.” 

Tulkitsen tämän piirteen osittain sukupolvikysymykseksi. Suurien ikäluokkien miehet 

ovat tottuneet tekemään paljon töitä toimeentulonsa eteen, eikä saavutettua 

varallisuutta ole syytä haaskata hullutuksiin. Säästäväinen pitää olla, mutta pihiys on 

pahasta, kuten seuraavasta sitaatista voidaan havaita. 
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Eki: ”Vaik en mää ihan sitä ymmärrä, että nuukaillaan niinku joka asiassa. Ykski kaveri 

ni sekottaa maitoon vettä, että kestäis kauemmin.. hullua hommaahan se sellanen on.” 

8.2 ”Liikkumaan ku pääsee ni oon tyytyväinen” 

Varallisuuden ohella terveys tai sen puute korostuivat kaikissa haastatteluissa omaa 

hyvinvointia ja autonomiaa edistävänä tai sitä rajoittavana tekijänä. Terveyden 

kohdalla erityisen tärkeäksi nousi liikuntakyky ja suorituskyky erilaisissa fyysisissä 

aktiviteeteissa. Kaikki haastattelemani miehet pitivät aktiivista elämäntyyliä erittäin 

tärkeänä ja monelle liikunnasta oli tullut jopa työtä korvaava ajanviete ja suoritusten 

näyttämö. Itseä vertailtiin muihin saman ikäisiin ja huimien liikuntasuoritusten kautta 

haettiin itsetunnon kohotusta sekä omanarvontunnetta.  

Penalle oli hiljattain tehty lonkkaleikkaus ja hän koki liikunnan puuttumisen 

merkittävänä elämänlaatua heikentävänä tekijänä. Penalle liikuntasuoritukset toimivat 

myös tärkeänä erottavana tekijänä alkoholiin taipuvaisista ja omien sanojensa mukaan 

veltoista ikätovereista: 

Pena: “Kun vaan pääsis liikkumaan! Et se liikkuminen on mulle niinku ihan maailman 

tärkeintä. Ennen tätä lonkkaa ni  mä kävelin päivittäin oikeen reipasta tahtia ja 

mahollisimman jyrkkiä mäkiä ni sellasia kahen ja puolen tunnin lenkkejä.” 

Anna: “Oho! Käytkö yksin vai onks sulla joku kaveri mukana?” 

Pena: “Yksin, yksin. Aina yksin. Ei kato kukaan pysy mukana, ei ne jaksa lähtee. Ja mul 

on vähän se, et oli keli mikä hyvänsä ni se on lähettävä.” 

Samankaltaisia arvioita on tehty myös aiempien aihepiiriä käsittelevien tutkimusten 

osalta. Vaikka miehet ajattelevat ulkonäköään yhtälailla kuin naisetkin, korostuu 

miesten kohdalla usein ruumiin suorituskyky. Miehen ruumiin voi nähdä eräänlaisena 

suoritusruumiina, joka pystyy erilaisiin urheilu- työ-, ja seksuaalisiin suorituksiin 

(Julkunen 2003, 90-119). Kun ruumiin suorituskyvyn havaitaan ikääntymisen myötä 

heikkenevän, lisääntyy samanaikaisesti tarve vakuutella omaa hyvyyttä ruumiillisissa 

ponnisteluissa sekä pärjäämistä nuoremmilleen. 

Haastattelemistani miehistä myös Hanski oli tilapäisesti liikuntarajoitteinen 

pudottuaan puusta alkuvuodesta. Hanski oli tottunut liikkumaan päivät pitkät 
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ulkosalla, sillä pieni tupa ilman sähköä ei tarjonnut järin suuria virikkeitä päivien 

kuluksi. Nyt hän olikin kovin harmissaan murtuneesta jalastaan ja odotti kovasti kipsin 

poistoa.  

Hanski: “Onhan tää suoraan sanottuna ihan helvetin tylsää ku on tää koipi tämmönen.. 

Vaik kyl mä silti käyn noita puita hakkaamassa, ei siinä mitään.” 

Anna: “Haha, vai semmosta. Mutta kaiken kaikkiaan ni ootko ihan tyytyväinen arkeen 

tai elämään yleensä?” 

Hanski: “Joo, ei täs mitään hämminkiä. Et täytyy olla, et kuhan vaan liikkumaan pääsee 

ni oon tyytyväinen. Ja sitte jos ei pääse, ni sit täytyy alkaa miettii, et mitä sitä rupee 

isona tekee. Mut ei täs, hyvin tää menee näin.” 

Keken polvet ovat olleet huonossa kunnossa jo vuosia ja terveys on muutenkin 

reistaillut. Rakkaasta jujutsu harrastuksesta on pitänyt luopua, eikä uusia kukkarolle ja 

polville sopivaa liikuntamuotoa ole löytynyt. 

Keke: ”Että kaikki arki-illat meni kyllä treenatessa ku oli kunnossa polvet.. Et sitä 

(jujutsua) mä harrastin viitisentoista vuotta. Sanotaan 10-15 vuotta sitte ja 20 kiloo 

sitte, hehe.” 

Anna: ”Haha, ei oo tullu mitään uusia harrastuksia sitte?” 

Keke: ”No ei oikeen.. Että tossa mä yritin yhteen aikaan käydä tossa vesikävelyssä, 

mutta ei siitä mitään tullu.” 

Anna: ”Miks ei tullu mitään? Eikö jalat kestäny vai?” 

Keke: ”Ei kestäny jalat joo. Sitte mä uida yrittelin siinä, mutta ku siel on niintäyttä ja ku 

puoli hallia pn niitä kilpauintiratoja varten ja.. ni sitte mä lopetin senki. Vaik eläkeläiset 

pääsis kyllä puoleen hintaan.” 

Heikoista liikkumismahdollisuuksista huolimatta Keke ei kuitenkaan ole jämähtänyt 

neljän seinän sisälle. Huonoja jalkoja kompensoi nimittäin mainiosti vanha Fiat, joka 

seisoo parkissa talon edustalla.  
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Keke: ”Tolla autollahan mä kyllä pääsen liikkumaan, et se on oikeestaan ihan pakko 

olla ku ei noita linja-autojakaan oikeen kulje.. Eikä noita tuttujakaan viitti aina kysyä, et 

lähetsä viemään sinne ja hakemaan täältä.. et se on pakko olla joku kulkuneuvo.” 
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9. Elämän merkitystä etsimässä 

Kuten olen työssäni tuonut ilmi, on hyvinvointikokemus moniulotteinen 

asiakokonaisuus. Tyydyttävään ja onnelliseen elämään eivät riitä ainoastaan hyvä 

fyysinen terveys tai taloudellinen tilanne. Jos kokee, ettei omassa elämässä ole 

suuntaa tai päämäärää voi muiden hyvinvointitekijöiden olemassa olo tuntua 

merkityksettömältä.  

9.1 Tarvitaanko minua yhä? 

Tiedustelin jokaisen haastattelun yhteydessä haastateltavalta elämään tyytyväisyyden 

kokemuksesta sekä elämän tärkeimmistä sisällöistä. Miehet kertoivat yllätyksekseni 

hyvin avoimesti tarpeettomuuden kokemuksistaan ja siitä kuinka elämään ei toisinaan 

tuntunut oikein löytyvän mielekästä sisältöä. Haastatteluaineistosta erottuivatkin 

voimakkaina kokemukset tarpeellisuudesta ja tarpeettomuudesta. Jotkut 

haastateltavani kokivat, ettei kukaan oikeastaan tarvinnut tai kaivannut heitä, eikä 

heidän elämällään ollut oikeastaan tarkoitusta.   

Sakke kertoi pärjäävänsä taloudellisesti hyvin ja terveys sekä fyysinen kunto ovat 

hänen ikäiselleen erinomaisella tasolla. Tästä huolimatta Sakke kokee elämänsä kovin 

tyhjäksi ja merkityksettömäksi. 

Sakke: Niin, et mä pärjään hirveen hyvin kyllä joo. Mä pärjään taloudellisesti hirveen 

hyvin. Mut muuten sit.. Ku ei mulla oo mitään.. sellasta mitä tavottelisin elämässä. Mä 

oon aina tehny jotain juttuu täysillä ja mul on ollu joku tavote.. Sitä mä nyt just oon 

pohtinukki ihan sen psykologin kanssa, et ku mul ei oo nyt mitään tavotetta elämässä. 

Et pitäskö sitä olla vai pitäiskö oppia vaan olemaan. Et ku ei oo mitään mihin pyrkis täs 

elämässä.. se ku jää pois ni sitä jää aika tyhjän päälle.” 

Eläkkeelle siirtyminen on suuri elämänmuutos jokaiselle. Mikäli on koko ikänsä tehnyt 

töitä ja saanut arvostusta ja hyväksyntää työn ja työyhteisön kautta, voi eläkkeelle 

jäätyä iskeä tunne tarpeettomuudesta ja elämän merkityksettömyydestä. Eräs 

haastateltavani koki oman olemisensa olevan varsin tasapaksua ja turhaa. Vaikka 

tekemistä riitti eikä aiemmin työssä käsittelemäni joutilaisuus vaivannut, ei elämä silti 

tuntunut kyllin mielekkäältä. 
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Eki: ”Ei toi aika sille pitkäks käy, mut onhan niit välil sellasii tuntemuksii.. sellassii niinku 

et kyl ne elämän tärkeimmät saavutukset on jo koettu.. tai näin.” 

Toisinaan kokemus elämän merkityksettömyydestä voi ajaa yksilön jopa itsetuhoisiin 

ajatuksiin. Eräs haastateltavani oli kokenut ajoittain pahojakin masennuskausia. 

Avioeron ja lasten aikuiseksi kasvamisen myötä hän on alkanut kokea itsensä 

tarpeettomaksi. 

Sakke: ”Et kyl mul on täs joskus ollu, sillon ku on niit heikkoi hetkiin ni ajatus, et kyl tää 

elämä täs pyöris ilman Sakkeakin. Ei niin, että mä olisin.. Tai itsemurha-alttius ni ei 

mulla sellasta ole. Et kyl mä katon tän paketin loppuun saakka. Mut sillon joskus ku 

tulee, tuntee mitättömyyttä, ni ajattelee et ei helvetti.. Mäe en oo oikeestaan tärkee 

niinku. Tai että ku laittaa sormen vesisaliin ja vetää pois ni aina se vesi palaa takasin. 

Ni kyllä se on mun tapauksessa just niin.” 

Sakke: ”Et kyllä mä periaatteessa oon sitä mieltä, että jos mä heittäisin veivit, tai niinku 

jossain vaiheessa tietysti kaikki, ni pari kolme kuukautta ni.. En mä usko, et mua ihan 

hirveesti ees surtais.” 

Ex-vaimolla on oma elämänsä ja lapsilla puolestaan puolison, perheen ja työn täyttämä 

arki. Sakke kokee, että hän on ulkopuolinen tuosta kaikesta, vaikka pitääkin aktiivisesti 

yhteyttä sekä lapsiin, että ex-vaimoonsa 

Sakke: Mä olen erikseen, erillisenä ilmiönä täs kämpässä ja tota.. Ne elää omaa 

elämäänsä. Lapset ja ex-vaimo, ni ne elää omaa elämäänsä, enkä mä usko, että ne 

hirveen paljo ajattelee kuitenkaan et miten mulla menee.” 

Sakke oli omien sanojensa mukaan aina ollut hieman ulkopuolinen perheessään. Heillä 

oli ollut perheen sisällä työnjako, jonka mukaan vaimo hoiti kodin ja lapset, ja Sakke toi 

leivän pöytään. Nyt kun työ sekä perhe-elämä olivat jääneet taakse, tunsi hän itsensä 

hyödyttömäksi. 

Tämän kaltainen ilmiö on tunnistettu aikaisemmissakin tutkimuksissa. Naisen jäädessä 

eläkkeelle, voi hän yleensä jatkaa jo työaikana oppimiaan tapoja ja toimia kodin 

piirissä, jotka pitävät tämän puuhakkaana. Miehillä puolestaan ei yhtä usein ole 

naisten tavoin totuttuja työn ulkopuolisia toimia, joita he voisivat eläkkeelle 
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siirryttyään jatkaa, ja joiden kautta nämä voisivat osoittaa tarpeellisuutensa. (Julkunen 

2013, 64.)  

Keke oli huolehtinut jo vuosia vain itsestään. Avioero oli tullut vuosia sitten ja poikakin 

oli jo reippaasti yli kolmenkymmenen. Vaikka poika on jo aikuinen, haluaisi Keke 

kovasti auttaa taloudellisesti ahtaalla olevaa lastaan. Kekellä on kuitenkin kovin pieni 

eläke, jolla hädin tuskin onnistuu kattamaan omat pikkuruiset menonsa.  

Keke: ”Kyl mä kovasti haluasin tietysti auttaa.. onhan se oma, oma poika.. Mut en mä 

voi sille rahaa antaa kun ei oo yhtään ylimäärästä. Se tuntuu vähän kurjalta joskus kun 

en voi olla sillä tavalla avuksi.. Minusta ei siinäkään hommassa oo sitten sillä tavalla 

mitään hyötyä, tai noin… Että siellä pohjosessa se elelee, harvoin käy.. Ei se isäänsä 

enää mihinkään tarvitse” 

Keke tuntee itsensä tarpeettomaksi ja hyödyttömäksi kun ei voi poikaansa auttaa. 

Toisaalta taas aikuisen miehen on kannettava vastuu omasta elämästään, eihän täällä 

kukaan ole helpolla päässyt.  

Keke: ”Mut aikuinen mieshän se on. Luulis pärjäävän, niin minäki oon aina tehny.” 

9.2 Elämänsisällöt ja elämän merkityksellisyys 

Yksi tutkimukseni tavoitteista oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yksin elävän 

eläkeläismiehen kokemukseen elämän merkityksellisyydestä, ja mitkä ovat tätä 

merkityksellisyyttä ilmentävät elämänsisällöt yksilön oman kokemuksen pohjalta. 

Ennen haastatteluaineiston keruuta, tarkastelin Ikihyvä Päijät-Hämeen vuoden 2012 

kyselyaineistoa ja siinä esitettyjä kysymyksiä elämään tyytyväisyydestä sekä elämän 

merkitykselliseksi kokemisesta. Seitsemän haastateltavani antamat vastaukset 

vaihtelivat erittäin positiivisista arvioista melko negatiivisiin. Suurin osa kertoi olevansa 

erittäin tai melko tyytyväinen elämäänsä. Kysyttäessä arviota elämän 

merkityksellisyydestä, vastaukset erosivat enemmän toisistaan siten, että negatiivisia 

arvioita tuli vain hieman positiivisia vähemmän. Myös huomattava osa, kolme 

seitsemästä miehestä, oli jättänyt kokonaan vastaamatta kysymykseen. Tämä voi 

kenties kertoa kysymyksen huonosta asettelusta tai vastaamisen vaikeudesta. 
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Aineiston pohjalta saamani havainnot vahvistivat aikaisempia tutkimustuloksia, joissa 

perhe näyttelee merkittävää roolia elämänsisällön tuottajana. Tämä saattaa ensi 

kuulemalta vaikuttaa omituiselta, sillä kaikki tutkimani miehet asuivat yksin, eivätkä 

näin täyttäneet perinteistä familistista käsitystä perheestä. Kaksi miehistä oli elänyt 

ikänsä poikamiehinä, eikä heille näin ollut siunaantunut lapsia. Viisi muuta 

haastateltavaani olivat eronneet ja kaikilla heillä oli lapsia, yksi tai enemmän. 

Kysyessäni tärkeimpiä elämänsisältöjä ja ilontuojia oli lähes poikkeuksetta vastauksena 

perhe, lapset, lasten perheet tai sukulaisten lapset; mihin kukakin oman perheensä 

rajan veti. 

Anna: ”Osaisitko sit sanoa, et mitkä olis tärkeimpiä elämänsisältöjä tai mitkä asiat 

tuottaa sulle iloa arjessa?” 

Pena: ”No kyl ne on noi mukulat, tai siis pojan lapset. Niit on vaan niin helkkarin nasta 

seurata ku ne kasvaa ja kehittyy. Olis vaan kiva nähdä niitä useemminki, mutta ku niillä 

on tietysti omat menot, enkä mä haluu sillee tuppautua..” 

Hanski: ”No toi nuorisohan se mulle iloa aina tuo. Et soitellaan sisarusten lasten kans 

paljonki ja vaihetaa kuulkumisia. Nii ja olin mä tossa pari viikkoa sitten veljenpojan 

nuorimmaisen 1-vuotisjuhlissa.. et noi nuoret pitää omanki mielen nuorena.” 

Lasten ja lasten perheiden ohella uuden kumppanin kanssa vietetty aika oli miehille 

erityisen mieluista ja toi elämään kaivattua sisältöä. Tutkimusta aloittaessani, olin 

kiinnostunut selvittämään, minkälaisia vaihtoehtoisia sosiaalisia verkostoja yksin 

asuvat miehet olisivat mahdollisesti ympärilleen luoneet, saman katon alla asuvan 

puolison puuttuessa. Minkälainen merkitys esimerkiksi vanhoilla työkavereilla tai 

naapurustolla olisi sosiaalisessa verkostossa.  

Haastattelemieni miesten joukossa olikin varsinaisia seuramiehiä, joilla ystäviä ja 

tuttavia riitti. Jotkut taas viihtyivät mieluiten omissa oloissaan, eivätkä tuntuneet edes 

kaipaavan enempää sosiaalisia kontakteja. Suurimmaksi osaksi sosiaalinen 

kanssakäyminen oli kuitenkin hyvin arkista. Tuttavia nähtiin silloin tällöin ja naapureita 

tervehdittiin kadulla ja kylällä tavatessa. Ystävillä ja tutuilla tuntui kuitenkin aina olevan 
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oma elämänsä jota ei turhaan haluttu häiritä. Entisaikojen kylän yhteisöllisyydestäkään 

ei ollut enää tietoa, eikä naapuriin voinut enää niin vain saapastella vierailulle. 

Anna: ”Mites sitte, tuleeko nähtyä paljon tuttuja tuolla kylällä tai naapureihin pidettyä 

yhteyttä?” 

Jaska: ”No kylällä on tuttuja joo. Naapurit on jääny vähän vähemmälle kun nykyään se 

on aina.. Ennenhän aina käytiin niinku kyläilemäs, mut nykyään ku jokaisel on vähän 

omia töitä ja menoja ni se on aika vähään jääny.. Että tietysti jos tuolla jossain 

nähdään ni sitte jutellaan, mutta että se on enimmäkseen vaan semmosta..” 

Keken arjen kohokohdat koostuvat päivittäisestä kauppareissusta ja läheisellä 

huoltoasemalla vietetystä kahvihetkestä. 

Keke: ”Tuolla ABC:lla käyn aina lukemassa päivän lehet ja sit siinä näkee samalla 

tuttuja. Nii ja pitäähän sitä tuolla kaupassa käyä joka päivä, et olis ees vähän tota 

seuraelämää.” 

Miesten sosiaalinen elämä rakentuikin havaintojeni pohjalta usein pitkälti päivittäisten 

askareiden ja niihin kietoutuvien kohtaamisten ympärille. Entisiin työkavereihinkaan ei 

juuri pidetty enää yhteyttä, vaikka eläkkeelle jäämisestä olisi kulunut vain muutamia 

vuosia. 

Sakke: ”Eihän niit jätkii sillee enää nii nää.. tai siis et kyl me viel ihan kavereita ollaan, 

mut ei sillee tuu pidettyy yhteyttä. Varmaan pitäis, mut se tuntuu jotenki jo vähän 

sillee.. en tiiä.. et se niinku meni jo se juna.” 

Lapsien ohella merkittävimpiä elämänsisältöjä yksin asuvalle eläkeläismiehelle 

näyttivät ehkä hieman yllättäen olevan luonnon seuraaminen ja omat pienet askareet.  

Hanski: ”Mitähän täs nyt olis sit muuta hyvää.. En mä tiedä.. No se että kesä tulee ja 

aurinkopaistaa, ainaki ne. Ja sit noit lintuja tykkään seurailla kun il on nii monenlaiset 

kujeet aina.” 

Pena: ”Nyt ku on tää jalka tämmönen ni tulee enemmän kaikkea täällä kotona 

puuhasteltua. Leipominen on yks mistä tykkään tosissaan. Nytki meinaan pullat 

pyöräyttää tän (haastattelun) jälkeen.” 
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Kaiken kaikkiaan haastattelemani miehet kokivat elämänsä sen puutteista huolimatta 

jokseenkin merkitykselliseksi ja he osasivat suunnata katseensa myös tulevaan. 

9.3 ”Se on ihan ittestä kiinni” –yksinäisyyden kokemuksia 

”Kyl mää tykkään yksin asua, se ei tuota vaikeuksia. Et viihdyn kyl täs yksinki juu.. vaik 

ei sitä ihan nyt halua erakoituakaan, et aina jotaki sosiaalista elämää pitää olla.” Jaska 

Yksin asuminen lisää tutkitusti yksinäisyyden riskiä (Saari 2009, 108) ja Yksinäisyys on 

yksi merkittävimmistä hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Yksin asuminen ja 

yksinäisyys eivät luonnollisestikaan kulje välttämättä käsi kädessä eikä niitä ole syytä 

sekoittaa toisiinsa. Kaikki tutkimukseni kohteena olevat miehet asuivat yksin, joten 

katsoin tarpeelliseksi tarkastella myös tätä ulottuvuutta heidän elämässään.  

Yksinäisyys, yksin eläminen ja yksinolo sekoitetaan usein helposti keskenään. Yksin 

elämisen ja olemisen erottaa yksinäisyydestä vapaaehtoisuus ja tietoinen valinta. 

Ihminen voi vapaaehtoisesti eristäytyä muista ja vetäytyä elämään yksin tai ajautua 

yksinäisyyteen tahtomattaan. Elämäntyyli tai muoto ei yksin määritäkään 

elämänlaatua, vaan se määräytyy elämisen kokonaisuudesta. On kuitenkin hyvä pitää 

mielessä, ettei yksilö voi koskaan olla täysin riippumaton ympäröivästä yhteisöstä ja 

sen normeista. (Ojala & Kontula 2002, 34.) 

Eija Maarit Ojala ja Osmo Kontula ovat tutkineet yksin asuvien keski-ikäisten kokemaa 

todellisuutta vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa ”Tarvitseeko minua kukaan? – 

keski-ikäiset yksineläjät perhekeskeisessä yhteisössä”. Heidän tutkimuskohteenaan 

olivat henkilöt jotka eivät koskaan ole eläneet avo- tai avioliitossa, eli niin kutsutut 

”vanhat piiat”, ”poikamiehet” tai ”ikisinkut” kuten nykyään asian kuulee usein 

ilmaistavan (Ojala & Kontula 2002). Heidän tulostensa mukaan kaikkein vaikeinta yksin 

elävän yksinäisyydessä oli, ettei elämän iloja ja suruja voinut jakaa kenenkään kanssa. 

Kaikkein vaikeimpia aikoja olivat juhlapyhät, jolloin yleensä ihmisillä on tapana viettää 

aikaansa perheen parissa (Ojala & Kontula 2002, 75). Samansuuntaisia tuloksia sain 

myös oman haastatteluaineistoni pohjalta, vaikka yksinäisyyden kokemukset olivatkin 

enimmäkseen satunnaisia ja ohimeneviä.   

Haastattelemistani miehistä yksikään ei kertonut yksinäisyyden tunteiden olevan 

jatkuvasti läsnä arjessaan. Yksinäisyyden, alakulon ja ”tympeyden” hetkiä olivat 
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kokeneet kuitenkin kaikki seitsemän miestä. Yksinäisyys saattoi tulla mieleen kun jalka 

paketissa katseli ulos aurinkoiselle kadulle, tai kun tulevaa juhannusta suunniteltaessa 

ei ole paikkaa missä katsella kokkoa, sillä ”kaikki ovat perheinensä mökillä”.  

Anna: ”Tunnetko itteäs sit koskaan yksinäiseks? 

Keke: ”Noo.. välillä on niitä huonoja hetkiä.. mutta neki on vaan pieniä hetkiä. Että 

menee kyllä nopiaan ohitte. 

Eki: ”Een minä.. tai kyllä tietenki joskus. Mutta en minä sitä sillä tavalla ajattele, ei se 

synkistely kuitenkaan mitään auta. 

Hanski: ”En mä mikään yksinäinen oo, en! Jotku valittaa, että kun ei oo ketään.. mutta 

menköön hakemaan porukkaa sitten jos on yksinäistä. Ei.. Kyllä se on ihan ittestä kiinni 

seki. Sitä pitää nauttia, että saa olla ja tehdä mitä huvittaa ja etenki olla tekemättä 

mitään.” 

Aineistoni pohjalta yksinäisyyden kokeminen oli toisille hyvin arka ja nolostuttava asia. 

Yksinäisyyden kokemuksista ei haluttu välttämättä kertoa edes kaveriporukassa, vaan 

henkimaailman asiat käsitellään oman pään sisällä. Alakulonkin hetkinä on vain 

pärjättävä, hampaat irvessä tai hymyssä suin.  

Keke: ”Sillon ku tuntuu oikeen yksinäiseltä ni pistän vaan no verhot kiinni ja mökötän 

vähän aikaa. Mut onhan se hölmöä ku ei tääl oo ketään sitä kattelemassa, hehe. Et sit 

on vaan aina nostettavapää pystyyn ja.. ja sillä tavalla. Et aina sitä tulee sit jollekkii 

noista ukoista soitettua, vaik ei niitten kanssa tämmösiä.. Se on ihan mun oma asia.” 

Parisuhteen puuttuminen tuntui olevan miehille merkittävin yksinäisyyden 

tuntemuksia aiheuttava seikka. Muilla sosiaalisilla kontakteilla tai verkostoilla ei 

aineistoni pohjalta näyttänyt olevan niinkään merkitystä. Monet miehistä kertoivat 

heillä olevan paljonkin ystäviä ja tuttavia joiden kanssa viettää aikaa. Sosiaalisten 

suhteiden määrällä ei kuitenkaan näyttänyt olevan vaikutusta yksinäisyyden 

tunteeseen, mikäli toiveissa oli juuri se joku erityinen henkilö, jonka kanssa arkea 

jakaa. 
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Sakke: ”Kyllähän noitten jätkien kanssa tulee aina kahvilla käytyä ja mitä nyt millonki.. 

Mut en mä jaksa niitten juttuja aina kuunnella, sellasta paskan jauhantaahan se 

enimmäkseen on hehe.. Et kyl mä mieluummin oman naisen kanssa aikaani viettäisin 

ku raapisin jätkien kanssa palleja.” 

9.4 Kaksin aina kaunihimpi 

Keke: Nii.. Olishan se kiva ku joku juttukaveri tässä olis. Voitais yhessä kattella sitte 

vaikka jotakii elokuvavilmiä tai semmosta.” 

Läheisyyden puute on yksineläjän suurimpia ongelmia (mm. Ojala &Kontula 2002, 

112). Vaikka haastattelemani miehet vakuuttivat pärjäävänsä mainiosti omillaan, 

eivätkä he pääasiassa kokeneet itseään yksinäisiksi, oli monien toiveissa kuitenkin 

rinnalla kulkeva kumppani. Toiveet läheisyydestä ja vastakkaisen sukupuolen seurasta 

olivatkin haastatteluaineistoni pohjalta miesten toivelistan kärkipäässä. Kumppania 

kaivattiin ennen kaikkea jakamaan arjen pieniä hetkiä, harrastamaan, olemaan ja 

kulkemaan rinnalla.  

Anna: ”Mites, onko eron jälkeen ollu uusia suhteita? Tai toivoisitko, että löytäisit sit 

jonkun vielä?” 

Sakke: ”Joo ni mä oon funtsannu, et olis kiva ku ois joku. Joku kenen kans vois käydä 

elokuvissa, teatterissa, mahollisesti käydä ulkomailla, harrastaa liikuntaa, rakastella.. 

Et ois joku kenen kans ois kimpassa, joku joka ois tärkeempi ku muut.” 

Keke: ”No eihän mulla ketään oo ollu.. Ku ei käy missään ni ei ne täältä kotoota tuu 

hakemaan, hehe.. ..Eihän sitä mitään ihmeellistä.. Ihan ku olis vaan joku kenen kanssa 

olla ja möllöttää, ni olis kiva,hehe” 

Yksikään haastattelemistani kuusikymppisistä miehistä ei maininnut oman ikänsä 

olevan rajoittava tekijä uuden parisuhteen solmimisessa. Oman ikäiset naiset tuntuivat 

tosin olevan jo jokseenkin ”rupsahtaneita”. 

Sakke: ”Ja sit on tietenki tää ikäkysymyski.. Et mä täytän kohta 65, ni mun täytyy 

pikkasen miettiä sitä et kuinka nuori tai näin se (nainen) on. Et ku ite on kuitenki viel 

tällänen viriili ni ei halua mitään rupsahtanutta.. kun noi oman ikäset tuppaa vähä 

olee.” 
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Haastattelemani ikääntyvät miehet eivät ole uudelleen pariutumisen suhteen 

myötämielisen asenteensa kanssa yksin. Uutta suhtautumista ikääntyneiden solmimiin 

parisuhteisiin voidaan tulkita yhtenä kolmannen iän piirteenä tai ilmiönä. 

Kuusikymppisenä tämän päivän senioreilla on vielä kenties useita vuosikymmeniä 

elinaikaa, joten miksei ajasta ottaisi iloa irti, myös parisuhderintamalla. Yhteiskunnassa 

vallitseva asenneilmapiiri kypsässä iässä solmittavia ihmissuhteita kohtaan on aiempaa 

suvaitsevampi. Kenties tämän seurauksena myös yli 60 -vuotiaiden solmimat avioliitot 

ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. (Tapanila 2009, 11-13.). 

Tarkasteltaessa ikääntyneiden solmimia uusia parisuhteita, on sukupuolella oma 

vaikutuksensa. On havaittu, että eronneiden tai leskeksi jääneiden miesten on todettu 

sopeutuvan naisia helpommin puolison menetykseen sekä solmivan naisia 

innokkaammin uusia kumppanuuksia.  

Vakituinen parisuhde ei kuitenkaan etenkään kypsemmällä iällä automaattisesti 

tarkoita saman katon alla elämistä. Aikuisista ihmisistä noin neljän prosentin tiedetään 

asuvan seurustelukumppaninsa kanssa eri kotitalouksissa. Suomessa tämän kaltaiselle 

suhteen muodolle ei ole omaa termiä, joten käytän tässä englannin kielen lyhennettä 

LAT (living apart together)(ks. Tapanila 2009). LAT -suhteet ovat yleisiä muihin 

ikävaiheisiin verrattuna varsinkin hiljattain eläkkeelle siirtyneiden keskuudessa. 

Sukupuolen tai aikaisemman ihmissuhdetaustan ei ole havaittu vaikuttavan 

innokkuuteen solmia LAT -suhteita. (Tapanila 2009, 12.) 

Eräiden tutkimusten mukaan LAT on asumismuotona usein naisen toive siinä missä 

mies kaipaisi tiiviimpää yhdessä oloa ja huolenpitoa. Tämä väite ei saanut juurikaan 

vahvistusta aineistostani. Parisuhteesta ja tasavertaisesta kumppanista kyllä 

haaveiltiin, mutta yhdessä asuminen ei tuntunut luontevalta. Vaikka Sakke toivoi 

kovasti uutta parisuhdetta, tuntui mahdollisen uuden naisystävän kanssa yhteen 

muuttaminen kovin vieraalta ajatukselta.  

Sakke: ”Olis tosi kiva ku olis joku.. mutta en mä siitä yhdessä asumisesta oikeen enää 

tiedä.. On kuitenki omat tavat ja näin” 
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Penalla taas oli takanaan kaksi avioliittoa ja yhtä monta avioeroa. Hän kertoikin 

saaneensa avioliitoista tarpeekseen ja nauttivansa nyt vapaammista naissuhteista. 

Vaikka nykyinen kumppani haluaisi kovasti muuttaa yhteen, ei Pentti ole tähän 

suostunut. 

Pena:  ”Eihän se yksin oo kivaa olla, et ihan kiva on olla jonku kans. Ja ne on sellasii 

sitte, että ne ymmärtää kans ettei täs nyt enää mihinkää, kohta seittemänkymppiset, 

ni mihinkää naimisiin lähe. Yhteenhän ne kyl haluis muuttaa, mut en mä..Et siitä ne 

aina mulle vähän napisee, et kyl sä voisit asuu täälläki, et tulis paljo halvemmakski. Ja 

tulishan se tietysti. Mut ajattele kuinka se sitoo!” 

Eki ei ollut aivan Penan kaltainen naistenmies. Naisia oli kyllä eron jälkeenkin ollut, 

mutta sitä oikeaa ei vain rinnalle tahtonut löytyä. Mihin tahansa ei tarvinnut tyytyä, 

sillä yksinelokaan ei ollut yleensä hassumpaa.  

Eki: ”Se on kuule kumma juttu ku tavallaan tuntuu joskus, että vois niinku jonkun 

kanssa, ni sitte rupee vähän enemmän, ni sitte taas kuitenkaan ei. Se on vähän 

sellanen.. En mä tiiä.. Se on vähän niinku ite valittu tää homma.” 

Eki kertoo seurustelleensa useaankin otteeseen, mutta juttu on aina kaatunut 

välimatkaan tai Ekin kiinnostuksen lopahtamiseen. 

Anna: ”Et sitten periaatteessa kaipaa ketään, vai haluaisitko seurustella?” 

Eki: ” Noo, se on sellanen kakspiippunen asia vähän.. Et ihan kiva on olla itekseenki, 

vaikka kyllähän naisten kanssa on mukava aina välillä.. Että en mä sillee sitä kiellä.” 

Kumppania kaivattiin ennen kaikkea jakamaan arkea, elämään ja olemaan. Uudesta 

kumppanista saattaa löytyä myös apu kun ikääntymisen merkit alkavat painaa miestä.  

Mitä enemmän ikää tulee, sitä todennäköisemmin myös erilaiset sairaudet alkavat 

rajoittaa toiminnan mahdollisuuksia ja kutistaa elinpiiriä. Näin oli käynyt myös Jaskan 

kohdalla, jonka elämää oli jo pidemmän aikaa rajoittanut heikkenevä terveys. Jaska 

kokikin netistä löytämänsä hieman itseään nuoremman naisystävän laajentaneen 

omaa elinpiiriään merkittävästi. Entiseksi luulemansa rakas harrastus, matkustelu oli 

nyt jälleen mahdollista kun oli joku joka huolehti ja kannusti. Yksin reissaaminen ei 
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tuntunut enää turvalliselta, eikä lentokoneeseen heikkojen jalkojen kanssa ollut asiaa, 

mutta naisystävän mukana ollessa ei matkustelua tarvinnut jättää kokonaan. 

Jaska: Nii, en mä nyt oikee yksin enää viitti mihinkää kauemmas lähtee, yhessä vaan. 

Siin on sit sellanen turva ain mukana ja meil sit synkkaa aika hyvin, ni mä tiiän et se ei 

sit katoa vaikka mä kävelen vähän hitaammin, ni se ei sit haittaa yhtään. Se tykkäis, et 

mie lähtisin viel enemmänki tonne ulkomaille, mut se on justii se lentokonejuttu ja.. 

Mut kyl me vähän suunniteltiin, et jos oikee hyvin ni vois jonku linja-autoreissun tehä 

Norjaan, tonne vuonoille. 

Kekellä ei ollut käynyt yhtä hyvä tuuri naisten kanssa kuin Jaskalla. Myös Jaskalla 

terveydelliset haasteet rajoittivat merkittävästi elämää ja toiminnan mahdollisuuksia. 

Keken haaveissa olisi saada kumppani jakamaan arjen iloja ja suruja. Suurin osa 

päivästä kuluu kuitenkin kotosalla neljän seinän sisällä, joten naisten 

tapaamismahdollisuudet ovat kovin rajalliset. 

Anna: ”Viihdytkö ihan itekses tässä?” 

Keke: ”No joo.. Kyllähän tämä nyt menee. Mutta yksin on aina yksin ja kaksin on aina 

kaksin.. Aina ois mukavampi ku ois joku toinen, kyl se vaan aina.. oppiihan tähän 

yksinäisyyteenki, mut kyllä se olis joku pepulle potkija hyvä olla.” 
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10.  Tulevaisuus 
Eläkkeelle siirryttäessä saattaa tietoisuuteen iskostua ajatus oman elämän 

rajallisuudesta ja edessä siintävästä vanhuudesta. Mieli voi yhä olla kuin teinipojalla, 

mutta ruumis alkaa ilmoittelemaan itsestään erilaisten vaivojen muodossa. 

Minkälaisena reilu kuusikymppiset miehet sitten näkevät oman tulevaisuutensa? Tätä 

seikkaa tiedustelin myös omalta tutkimusjoukoltani. 

Anna: ”Jos katsot tulevaisuuteen, niin minkälaisena sen näät? Onko jotain toiveita tai 

pelkoja mahdollisesti?” 

Hanski: ”Mitähän täs nyt odottais.. Ei mitään. Ja pelkää viel vähemmän. Huominen on 

uus eilinen, et kyl sen tietää millanen huominen on. Mut en mä ainakaan mitään 

pelkää.” 

10.1 Pärjättävä on 

Haastattelemieni miesten keskuudessa tuntui vallitsevan tietynlainen vaikenemisen 

kulttuuri, joka ulottui myös ystävien ja työtovereiden väliseen kanssakäymiseen. 

Vaikeista asioista ei puhuttu, tai jos puhuttiin, lyötiin tilanne nopeasti leikiksi tai 

jätettiin se huomiotta. Muille ei haluttu paljastaa omaa heikkoutta, vaan pärjättävä oli 

tilanteessa kuin tilanteessa. 

Keke kertoi arjessa toisinaan esiintyvistä yksinäisyyden tuntemuksistaan. Tuttavien 

kanssa asioista keskustellaan, mutta varotaan kuitenkaan paljastamasta itsestään 

liikaa, tai liian henkilökohtaisia asioita.  

Anna: ”Puhutteks te ystävien kanssa tosta mitään?” 

Keke: ”Kyyl me jonku verran puhutaan. Ei nii hirveesti, mutta kuitenki. Ku se taas 

minusta tuntuu utelulta ku ne ruppee kyselemään, noi kaverit, että mitä sä oikee 

murjotat siinä. Vaik eihän se niitten asia.. Ni mä vaan että ei tässä mittää 

kummempaa, kahvit kaatu lattialle, hehe.” 

Jaskan arkiseen elämään puolestaan vaikuttavat merkittävästi rajoittunut liikuntakyky. 

Liikuntarajoitteista huolimatta ei Jaska koe tarvitsevansa ulkopuolista apua, vaan 

selviää nykyään hyvin itsekin.  
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Anna: ”Miten sä niinku pärjäilet tässä, tai että koetko että tarttis jotain apuja?” 

Jaska: ”Eeen! Tässähän tää hyvin menee. Kaikki tekeminen on vaan paljo hitaampaa 

nyt.. Mutta ihan hyvin mää pärjään, eihän tässä muukaan auta, hehe.” 

Edellisestä sitaatista käy hyvin ilmi tahtotila ja elämän asenne jonka olen tässä työssä 

nimennyt pärjäämisen eetokseksi. Tämän kaltainen asenne korostui jokaisen tekemäni 

haastattelun kohdalla ulottuen elämänalueelta toiseen.  

Ilmiö, jota kutsun tässä pärjäämisen eetokseksi on tuttu myös Matti Kortteisen (1982) 

teoksesta Lähiö. Kortteisen tutkimus käsittelee elämäntapojen muutosta lähiöissä. 

Myös hän havaitsi aineistostaan vahvasti korostuvan pärjäämisen, jota nimittää 

teoksessaan pärjäämisen ideologiaksi.  

Pärjäämisen ideologia perustuu Kortteisen mukaan ajatukselle, jossa ihminen on aina 

vain itse vastuussa tekemisistään ja niiden surauksista, näin myös epäonnistuminen on 

aina henkilökohtainen tappio. Ihminen on tavallaan pakotettu olemaan riittävän 

tyytyväinen omaan elämiseensä, sillä se on välttämätön perusta, jonka varassa on 

mahdollista jaksaa ongelmista huolimatta. Ilman tätä tyytyväisyyttä asiat voisivat 

tuntua kestämättömiltä. (Kortteinen 1982, 242.) 

Kortteisen havaintojen mukaan hyvinvointikokemus rakentuu nimenomaan vertailun 

varaan. Käsitys siitä, että toisilla menee vielä huonommin, saa oman tilanteen 

tuntumaan siedettävältä tai jopa hyvältä. Hyvinvointiarviot eivät siis perustu tässä 

elämäntilanteeseen itsessään, vaan vertailuun jossa omaa elämää verrataan tarjolla 

oleviin huonompiin vaihtoehtoihin. (Kortteinen 1982, 243.) 

Keken käsitys omasta elämäntilanteestaan perustui myös hyvin paljon vertailuille 

suhteessa ympäröivään sosiaaliseen verkostoon. Vaikka Keke koki tulonsa 

riittämättömiksi ja terveyskin reistaili, oli joillakin ”porukasta” asiat vielä huonommin. 

Keke: ”Nii, vaik en mää tiiä pitäiskö tässä niin valittaa.. On tossa porukassa niitäki.. 

Niitäki joilla kaikki menee suoraan sanottuna päin persettä. Et mulla on asiat kuitenki 

ihan hyvin.. tai että kyllä tää tässä menee.” 
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Pärjäämisen eetos kohdistui vahvasti myös tulevaisuuden näkymiin jotka pääasiassa 

olivat tutkimillani miehillä varovaisen luottavaisia. 

Sepi: ”Nii, en mä tota tulevaisuutta niin aattele. Tulee sit mitä tulee, joka tapauksessa 

on pakko mennä eteenpäin. Että mennään sillee päivä kerrallaan täysillä, ja kattoo 

sitte.. Ja onhan tässä tähänki asti pärjätty ihan hyvin.” 

Eki: ”Ku terveenä vaan sais olla.. et ei muuten niin väliks. Päivä kerrallaan ja näin.. kun 

ei tähän ikään nyt niin kummosia kannata suunnitella. Vaikka kyllä mä ihan 

luottavainen oon, et hyvin menee niinku tällee tässä.” 

Pärjäämisen eetos osoittautui merkittäväksi koettua hyvinvointia ja elämään 

tyytyväisyyttä parantavaksi ulottuvuudeksi eläkeläismiesten keskuudessa. Kun 

vaihtoehtoja ei ole, täytyy tulla toimeen sillä mitä on.  

10.2 Pelkona autonomian menetys 

Ikääntyminen ei huolettanut haastattelemiani miehiä juurikaan, eivätkä he yleensä 

ajatelleet koko asiaa. Oma ikä koettiin poikkeuksetta todellista kronologista ikää 

alhaisemmaksi, ja itseä verrattiin mieluummin nuorempiin kuin oman ikäisiin. Vaikka 

edessä siintävä vanhuus ei miehiä huolettanutkaan, oli ajoittain rakoilemaan alkanut 

terveys laittanut monen miettimään tulevaisuuttaan.  

Jaska oli sairastumisensa myötä ollut aiemmin kovin riippuvainen muiden avusta 

ennen kuin sai käyttöönsä arkea helpottavia apuvälineitä. Jaska koki olevansa 

läheisilleen taakka, mikä ahdisti häntä: 

Jaska: "No siis kylhän mä tarvittin ennen näitä (apuvälineitä) ja apua ihan jatkuvasti ku 

toi liikkumien ja kaiki oli niin huonoa.. Sit mä joskus makasin vaan sängyssä ku en 

halunnu olla jatkuvasti vaivaks tytöille. Ei ne koskaan mitään sanonu tai valittanu, mut 

kyllähän mä aikamoinen taakkaa niille olin." 

Sittemmin Jaska on saanut ulkopuolista apua ja selviää arjestaan hyvin itsekseen. 

Edessä siintävä vanhuus kuitenkin laittaa miehen pohtimaan tulevaisuuden näkymiä: 

Anna: "Osaisitko kertoo vähän tarkemmin, että mitä hyvää ikääntymisessä on ja mitä 

huonoa mahdollisesti?" 
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Jaska: "No huonoo on tietyst ehkä se avun tarve.. Elikkä ei pysty enää niin itsenäisesti 

toimii ja asuu ja kaikkee tämmöstä, että se on se. Että kyllähän se kaikilla rajottuu, tai 

suurimmaks osaks.. Ni ei pysty pihatöitä tekee tai liikkumaan tai näin." 

 

Luokka ja työtausta vaikuttavat tapaan ja nopeuteen jolla ikääntymisen merkit alkavat 

ruumiissa näkyä. Mitä työväenluokkaisempi elämä ja työ ovat olleet, sitä aikaisemmin 

ruumis muistuttaa itsestään ryppyinä, kulumina ja kroonisina sairauksina. Rankan 

elämän elänyt työväenluokkainen mies saattaakin päätyä keskiluokkaista kaveriaan 

nopeammin käännettäväksi ja väännettäväksi olioksi, joka muistuttaa hyvin vähän 

mieheyteen usein yhdistettyjä hallinnan ja riippumattomuuden elementtejä. 

(Hänninen 2006, 69-70.). Kaikkein suurin tulevaisuutta koskeva pelko myös oman 

aineistoni miehillä oli menettää oma autonomia ja joutua täysin muiden armoille. 

Anna: ”Onko jotain, mitä sä erityisesti pelkäisit tulevaisuudessa?” 

Keke: ”Mä pelkään sitä, että mä joudun sairaalaan. Et oon ihan autettavissa ja ne vaan 

kääntelee ja hyysää ja koneet tekee töitä. Että sellasta mä en halua, sillon saa panna 

nappulat kiinni.” 

Kuten työssäni olen jo tuonut esiin, välittyivät miesten puheessa voimakkaina 

selviytymisen, itsenäisyyden ja pärjäämisen eetokset. Kaikkein suurimpina 

tulevaisuutta koskevina huolenaiheina olivat terveyden heikkenemisen myötä 

mahdollisesti rajoittuva kyky liikkua, joka konkreettisesti heikentää yksilön toiminta 

mahdollisuuksia ja on näin yhä enemmän riippuvainen muista ihmisistä. Terveyden 

ohella riittämätön varallisuus näyttäytyi yhtenä merkittävänä toiminnan 

mahdollisuuksia heikentävänä ja riippuvuuden riskiä lisäävänä elementtinä, josta 

haastattelemani miehet olivat huolissaan. Näiden konkreettisten ulottuvuuksien 

lisäksi, puheesta on tulkittavissa riippuvuuden pelko eräänlaisena minuutta ja koko 

identiteettiä ja ihmisarvoa koskevana seikkana.  

 

Hanski näkee itsenäisyyden ja autonomian olennaisena ihmiselämää määrittävänä 

ulottuvuutena, eikä voisi kuvitellakaan elämää muiden armoilla. 
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Hanski: ”Jos sitä joskus muiden armoille joutuis ni se olis kyllä heitettävä veivit sitte.. et 

se olis sit kyl siinä. Jos ei ihminen pysty enää itestään huolehtimaan ni eihän se oo 

mikään ihminen edes enää! Et ne on kyllä ihan toiset ukot kenen pyllyjä tuolla tarvii 

pyyhkiä. Juu ei.. kyllä se on saappaat jalassa.. saappaat jalassa lähettävä, sit ku lähtö 

tulee.” 

 

Riippumattomuuden tunne onkin ikäännyttäessä tärkeää yksilölle ja tätä tunnetta 

pitävät yllä etenkin terveys sekä eläkkeen ja mahdollisten sivutulojen kautta syntyvä 

varallisuus (Hänninen 2006, 69).  

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on todettu ikääntymisen myötä tapahtuvan 

riippuvuuden lisääntymisen olevan myös miehistä identiteettiä koskeva uhka. tämän 

kaltainen ajattelu edustaa niin kutsuttua taakkatulkintaa ikääntymisen, ja jo aiemmin 

tässä työssä esille tuomani, maskuliinisuuden välisestä suhteesta (Ojala & Pietilä 2013, 

28, Sipilä 1994).  

Taakkatulkinta muotoutuu oletuksen ympärille, jossa maskuliinisuus rakentuu pitkälti 

fyysisen suorituskyvyn varaan, ja että mahdollisuudet autonomiaan, 

riippumattomuuteen ja oman elämän kontrolliin rajoittuvat ikääntymisen myötä. 

Ikääntymisen myötä mies ei enää kykene nuoruuden päiviensä kaltaisiin suorituksiin 

samalla kun eläköitymisen myötä menettää mahdollisesti työn kautta saamaansa tai 

kokemaansa arvostusta, jotka tässä määritellään olennaisina miehisyyden 

tunnusmerkkeinä. (Ojala & Pietilä 2013,28.) 

 

Aineistostani onkin selvästi nähtävissä pärjäämisen eetoksen sävyttämä itsenäisyyden 

ja riippumattomuuden ihannointi osana omaa identiteettiä ja miehisyyttä. Pelko siitä, 

ettei jossain vaiheessa enää pärjäisikään ilman toisten apua, tuntui monesta miehestä 

jopa mahdottomalta asialta hyväksyä. Ennemmin kaadutaan saappaat jalassa vaikka 

sitten ennen aikaiseen hautaan, kuin antaudutaan toisten armoille.  

 

Sepi: ”Sit ku lähtö joskus tulee ni toivottavasti tulee niin, että naps vaan. Turha sitä on 

elämäänsä tuhlata jossain sairaalassa.. Sit ku mennään, ni mennään, et moro vaan.” 
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11. Lopuksi 

Olen pyrkinyt työssäni avaamaan ikääntyvän miehen mielenmaisemaa ja etsimään 

vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miltä elämä yksin asuvan eläkeläismiehen silmin 

näyttää? Mikä tekee elämästä elämisen arvoista ja ennen kaikkea, mitkä tekijät ovat 

suurimpina esteinä koetun hyvinvoinnin tiellä? Teoreettisena viitekehyksenä läpi työni 

toimivat Amartya Senin ja Martha Nussbaumin teoria toiminnan mahdollisuuksista 

hyvinvoinnin edellytyksenä, sekä tämän teorian peilaaminen Peter Laslettin teoriaan 

kolmannesta iästä hyvän ja onnellisen ikääntymisen muotona.  

Tässä luvussa käyn ensin läpi analyysin perusteella tekemiäni johtopäätöksiä. Tämän 

jälkeen tarkastelen hieman tutkimuksen onnistumista ja ennalta asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista sekä suuntaan katseen mielenkiintoisiin tulevaisuuden 

tutkimuskohteisiin ja -kysymyksiin.  

Yksi tutkimukseni tavoitteista oli selvittää, mitkä ovat yksin asuvien ikääntyvien 

miesten tärkeimmät elämänsisällöt ja mikä antaa heille kokemuksen elämän 

merkityksellisyydestä. Eläkkeelle siirtyminen näyttäisi olevan miehelle aina kova 

paikka, vaikka tämä ei sitä suoraan sanoisikaan. Työelämä on siihen asti antanut 

päiville sisältöä ja tunteen omasta tarpeellisuudesta. Eläkkeelle siirryttäessä oli 

etsittävä uudet areenat miehisyyden ja oman tarpeellisuuden osoittamiselle (vrt. 

Julkunen 2013). Osa onnistui tässä paremmin, toiset heikommin.  

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelemani miehet edustivat perinteisiä 

työväenluokkaisia ammattiryhmiä. Työssä piti olla tekemisen meininki, eikä akoilla 

ollut samoihin hommiin asiaa. Työelämän jäätyä taakse, jää moni yksin elävä mies 

aluksi tyhjän päälle. Lohtua haetaan usein ensin pullosta ja yhteisöllisyydentunnetta 

kapakkakavereista. Pian havahdutaan kuitenkin ympäröivään todellisuuteen ja otetaan 

itseä niskasta kiinni. Vaikka vaimo jätti ja työtkin loppuivat, minä kyllä pärjään! 

Pärjäämisen eetos olikin vallitseva mieliala haastattelemieni miesten keskuudessa. 

Yksinäisyyden ja alakulon hetket pidettiin usein omana tietona tai käännettiin 

huumoriksi. Omia heikkouksia ei haluttu liiaksi paljastaa lähipiirille tai tuttaville, vaan 

selviytymisen ja pärjäämisen eetokset ilmenivät päällimmäisinä miesten puheessa. 
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Elämän sisältönä erilaiset ihmissuhteet osoittautuivat miesten puheissa tärkeiksi (ks. 

myös Kainulainen 2014). Viidellä seitsemästä haastateltavastani oli lapsia ja 

muutamalla jo lapsenlapsiakin, ja suhteet lapsiin olivatkin miehille hyvin tärkeitä. Aikaa 

lasten ja lasten perheiden kanssa olisi haluttu viettää enemmänkin, mutta ei haluttu 

liiaksi tuppautua näiden elämään. Vaikka lapset olivat miehille tärkeitä, oli monella 

tunne siitä, etteivät heidän lapsensa enää tarvinneet heitä tai halunneet isiään osaksi 

päivittäistä elämäänsä. Usein kaduttiinkin sitä, ettei työuran aikana oltu vietetty 

tarpeeksi aikaa perheen ja lasten kanssa. Avioerotilanteessa lapset olivat muuttaneet 

äitinsä luo asumaan ja näin suhteet olivat saattaneet jäädä vähäisten tapaamiskertojen 

myötä etäisiksi.  

Vaikka kaikki aineistoni miehet asuivat yksin, oli monella vakituinen parisuhde. 

Kumppanin kanssa vietetty aika, yhteiset puuhat ja harrastukset antoivat miesten 

elämään paljon sisältöä ja iloa. Suurimman osan toiveissa olikin juuri hyvä parisuhde, ja 

ennen kaikkea joku kenen kanssa jakaa arjen iloja ja suruja. Sillä ”yksin on aina yksin ja 

kaksin on aina kaksin”, kuten Keke asian tiivistää.  

Yksikään miehistä ei kertonut yksinäisyyden olevan päivittäinen murhe, vaan yksinäisiä 

hetkiä esiintyi toisinaan ja niistä pyrittiin pääsemään nopeasti yli. Miehillä oli tuttavia 

ja ystäviä, mutta toisin kuin ennakkoon oletin, eivät he olleet luoneet ympärilleen 

perheeseen verrattavaa tiivistä sosiaalista verkostoa. Kavereilla oli omat perheet 

kiireineen, johon ei haluttu tuppautua. Perheettömien tuttavienkin kanssa 

yhteydenpito oli enimmäkseen jo jäänyt ja yhteydenpito tapahtui pääasiassa arkisten 

toimien kuten kauppareissun tai lehdenlukutuokion yhteydessä läheisellä 

huoltoasemalla. 

Toisena tutkimuskysymyksenäni oli, mitkä ovat tärkeimmät tekijät yksin asuvien 

eläkeläismiesten koetun hyvinvoinnin takana ja mitkä ovat merkittävimmät koetun 

hyvinvoinnin rajoittajat? 

Suurimmiksi yksittäisiksi koetun hyvinvoinnin mahdollistajiksi osoittautuivat riittävä 

terveys sekä varallisuus. Tämä tulos tukee aikaisempaa tutkimusta hyvinvoinnin 

osatekijöistä (ks. Vaarama ym.). Terveyden osalta arvostettiin erityisesti kykyä liikkua. 

Liikunta antoi miehille areenan osoittaa miehisyyttään sekä mahdollisuuden kokea 
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itsensä vielä nuoreksi ikätovereihin verrattuna. Vertailun merkitys oman aseman 

arvioinnissa korostui monen miehen puheessa. Riittävän varallisuuden merkitys tuli 

esiin useilla elämänalueilla. Niille, joilla varallisuutta oli, loi se turvaa ja vahvisti 

tunnetta autonomiasta. Riittämätön varallisuuden taso puolestaan heikensi 

merkittävästi yksilön toimintamahdollisuuksia heikentäen tämän arviota 

hyvinvoinnistaan.  

Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että nuoret yksin asuvat 

eläkeläismiehet ovat varsin erilaisissa elämäntilanteissa. Raha ja terveys näyttäisivät 

olevan merkittävimpiä yksilön välittömän vaikutuspiirin ulottumattomissa olevia 

tekijöitä, joilla on merkittävä vaikutus yksilön koettuun hyvinvointiin. Kaikkein 

tärkeimpiä ulottuvuuksia hyvinvoinnin kokemisen kannalta näyttäisivät kuitenkin 

olevan yksilön sisäinen elämänhalu ja usko tulevaisuuteen. Vaikka terveys olisi hyvä ja 

talouskin kunnossa, voi oman itsensä merkityksettömäksi kokeminen viedä 

merkityksen ja pohjan elämältä.  

Luvussa 2 käsittelemäni kolmas ikä etelänmatkoineen ja uusine mahdollisuuksineen oli 

aineistossani läsnä lähinnä miesten puhuessa haaveistaan. Kolmannen iän mukainen 

elämä toimi eräänlaisena ihannekuvana eläkeläisen elämästä. Arjen realiteetit tulivat 

kuitenkin usein nopeasti vastaan kun rahaa ei ollut eikä liikkumaankaan päässyt 

kunnolla. Unelmat ja haaveet toimivat kuitenkin tärkeinä elementteinä jokapäiväisestä 

elämästä selviämisessä ja olivat näin osa koettua hyvinvointia.   
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Kuvioon 1 olen hahmotellut tutkimukseni perusteella esiin nousseet tärkeimmät tekijät 

ikääntyvän yksin asuvan miehen koetun hyvinvoinnin ja elämään tyytyväisyyden tai 

tyytymättömyyden taustalla. 

 

Kuvio 1. Tärkeimmät tekijät elämään tyytyväisyyden ja koetun hyvinvoinnin taustalla. 
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Tutkimukseni perusteella elämään tyytyväisyys sekä koettu hyvinvointi muodostuvat 

useista toisiinsa kietoutuvista, niin ulkoisista kuin sisäisistäkin hyvinvoinnin 

elementeistä. Kaiken perustana voidaan pitää riittävää terveyttä sekä toimeentuloa, 

jotka toimivat tärkeimpinä toimintamahdollisuuksia turvaavina resursseina. Nämä 

peruselementit mahdollistavat yksilölle mielekkään toiminnan sekä tyydyttävien 

sosiaalisten suhteiden luomisen. Tässä yhteydessä todellisella terveydentilalla tai 

varallisuuden tasolla ei näyttäisi olevan koetun hyvinvoinnin kannalta merkitystä, vaan 

tason tulee olla yksilön omien tavoitteiden ja elämänpäämäärien mukainen (vrt. Sen 

1992, 2009). Edelleen, mielekäs toiminta ja yksilöä tyydyttävät sosiaaliset suhteet 

antavat tälle kokemuksen omasta tarpeellisuudestaan, mikä tutkimukseni mukaan 

korreloi positiivisesti elämään tyytyväisyyden sekä korkean koetun hyvinvoinnin tason 

kanssa.  

Kääntäen voidaan todeta, että mikäli terveyden taso tai taloudellinen toimeentulo ei 

ole riittävää, heikentää se merkittävästi yksilön toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa 

näin kielteisesti yksilön edellytyksiin toteuttaa itselleen mielekkäitä toimia sekä 

saavuttaa tyydyttävää sosiaalista elämää. Tämä puolestaan voi johtaa 

tarpeettomuuden kokemukseen, mikä vaikuttaa merkittävästi yksilön sisäisiin 

toimintamahdollisuuksiin heikentäen näin tyytyväisyyttä elämään sekä koetun 

hyvinvoinnin tasoa. 

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka edellä mainituista hyvinvoinnin palikoista 

puuttuisi yksi tai useampikin, voi omalla asennoitumisella paikata paljon. Tutkimukseni 

perusteella voisi väittää, että mitä enemmän hyvinvoinnin palikoita puuttuu, sitä 

suurempi on ikääntyvän miehen selviytymisvietti. Tätä selviytymisviettiä kutsun tässä 

tutkimuksessa pärjäämisen eetokseksi. Oli tilanne mikä hyvänsä, pärjättävä on. Elämä 

ei ole aina kohdellut kultahansikkain eikä aina tarvitse olla kivaa, silti me pärjätään. 

Näen juuri tämän pärjäämisen eetoksen erittäin merkittävänä yksin asuvan miehen 

toiminnan mahdollisuuksia kattavasti parantavana elementtinä ja tätä kautta suoraan 

koettuun hyvinvointiin sidottuna tekijänä.  
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Tulkintani mukaan pärjäämisen eetos toimii merkittävänä yksilöä koossa pitävänä 

voimana ja elämän merkityksen luojana. Vaikka toiminnan mahdollisuudet olisivatkin 

rajalliset, voidaan pärjäämisen ulottuvuudella kompensoida paljon.  

Kuvioon 2 olen hahmotellut pärjäämisen eetoksen vaikutusta hyvinvointikokemuksen 

muodostumiseen aineistosta tekemäni analyysin pohjalta.  

Kuvio 2. Pärjäämisen eetos koetun hyvinvoinnin mahdollistajana. 

 

 

 

 

PÄRJÄÄMISEN EETOS  

+ HEIKOT TOIMINTAMAHDOLLISUUDET 

  

  

PÄRJÄÄMISEN EETOS 

+KOKEMUS TARPEETTOMUUDESTA  

  

 

 

 

 

Kuviossa 2 olen tarkastellut pärjäämisen eetoksen mahdollisia vaikutuksia elämään 

tyytyväisyyteen ja koettuun hyvinvointiin. Vaikka yksilön lähtökohdat hyvään koettuun 

hyvinvoinnin tasoon ja elämään tyytyväiseen eivät olisikaan parhaat mahdolliset, voi 

pärjäämisen ideologia siivittää verrattain tyydyttäviin elämään. Toisin sanoen 

 

 

  

RIITTÄVÄMÄTÖN 

TERVEYDEN JA 

TOIMEENTULON 

TASO 

EI MIELEKÄS 

TOIMINTA JA 

EPÄTYYDYTTÄVÄT 

SOSIAALISET 

SUHTEET 

PÄRJÄÄMINEN MELKO HYVÄN KOETUN 

HYVINVOINNIN SEKÄ ELÄMÄÄN 

TYYTYVÄISYYDEN MUOTONA 



 

88 
  

pärjäämisen eetoksella voi kompensoida koettua hyvinvointia elämässä heikentäviä 

elementtejä. Tämä on nähdäkseni työni merkittävin tulos, jota voidaan toivottavasti 

hyödyntää myös tulevaisuudessa. 

Näkisin, että jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista muun muassa selvittää: 

Mistä tämä aineistostani esiin noussut pärjäämisen eetos kumpuaa? Onko pärjäämisen 

eetos sidonnainen sukupuoleen? Onko pärjäämisen eetos juuri suurten ikäluokkien 

ominaispiirre? Ja kuinka pitkälle pärjäämisen eetoksella voi kompensoida mahdollisia 

puutteita yksilölle tarjoutuvien toiminnan mahdollisuuksien ja tätä kautta hyvinvoinnin 

osatekijöiden puutteita? 

Nähdäkseni tulevaisuudessa olisi tärkeää mahdollisuuksien mukaan poistaa esteitä 

ikääntyvien toiminnan mahdollisuuksien tieltä ja vastaavasti tarjota aineksia kohti tasa-

arvoisempia mahdollisuuksia koettuun hyvinvointiin jokaiselle, käytössä olevista 

resursseista riippumatta. 

Työni perusteella muotoutuu kuva, itsenäisistä, tyytyväisistä ja tyytymättömistä, mutta 

yhtäkaikki elämästään voittajina selviävistä miehistä. Laslettin teorian mukainen 

kolmannen iän elämä on tutkimukseni valossa kuitenkin hyvin kaukana yksin asuvan 

eläkeläismiehen arkitodellisuudesta. Kolmannen iän mukainen elämä oli monien 

haaveissa ja mielikuvissa, mutta arjen realiteetit tulivat useamman kohdalla vastaan. 

Tosin viitteitä kolmannellekin iälle tyypillisistä piirteistä on havaittavissa, mutta 

varsinaista kolmannen iän ilmiötä tietoisena valintana ei joukossa esiintynyt.  

Tutkimuksen tekijänä, en ole täysin objektiivisessa asemassa arvioidessani 

tutkimukseni vahvuuksia ja heikkouksia. Tästä huolimatta katson tarpeelliseksi sanoa 

jotakin työni onnistumisesta. 

Tutkimusaiheeni oli melko laaja joka osaltaan hankaloitti tutkimuksen asettamista 

teoreettiseen viitekehykseen. Jälkikäteen arvioituna, olisi tutkimusaihe kannattanut 

rajata tarkemmin koskemaan vain joitakin elämänalueita, jotta kirjoitustyö olisi ollut 

helpommin hallittavissa. Myös kolmannen iän teorian ottaminen mukaan 

teoreettiseen viitekehykseen voidaan asettaa kyseenalaiseksi valinnaksi tässä 

tutkimuksessa. Näkisin kuitenkin, että kolmannen iän näkökulma laajentaa 
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tutkimuksen perspektiiviä ja asettaa keskustelun toiminnan mahdollisuuksista koetun 

hyvin voinnin mahdollistajana uuteen valoon. Työn puutteista huolimatta muodostui 

kokonaisuudesta nähdäkseni kuitenkin suhteellisen hallittu kokonaisuus, jossa aineisto 

ja sen analyysi keskustelevat teoreettisen viitekehyksen kanssa.  

Olin asettanut työn tavoitteeksi antaa yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle liian 

usein jäävälle ryhmälle puheenvuoron ja ottaa selvää, miten yksin asuvat 

eläkeläismiehet elämänsä kokevat ja mitä ajattelevat. Mielestäni tässä tavoitteessa 

onnistuttiin ja tutkimuksen avulla laajennettiin tietoa tutkimuskohteesta. Kuten 

aiemmin jo mainitsin, olisi aiheessa vielä runsaasti sijaa jatkotutkimukselle myös 

tulevaisuudessa.   
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Liitteet 
 

Liite 1. Tutkimuslupapyyntö 

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen ohjausryhmälle 9.10.2013 

Anomus Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen aineiston käytöstä pro gradu -tutkielmaan.  

Olen aloittamassa pro gradu -tutkielmaa aiheenani [ xxxx aiheen rajaus muuttunut]. 

Tein kandidaatin tutkielmani samasta aihepiiristä ja nyt haluaisin syventää aihetta Pro 

gradu -tutkielmassani. Kiinnostukseni kohteena ovat hiljattain eläkkeelle siirtyneet tai 

juuri siirtymässä olevat henkilöt.  

Tutkimuksessani haluan selvittää [xxxx kysymyksen asettelu muuttunut]. 

Tarkoituksenani on tutkia, millä eri tavoin työelämästä eläkkeelle siirtyneet henkilöt 

paikkaavat työelämän jättämää, niin sosiaalista kuin mentaalistakin aukkoa 

elämässään. Kuinka he oman tilanteensa kokevat ja minkälaisena uusi työstä vapaa 

elämä heille näyttäytyy.   

Ikihyvä Päijät-Häme aineistosta tarvitsisin käyttööni ensisijaisesti tietoja hiljattain, 

vuosina 2006-2012 eläkkeelle siirtyneistä henkilöistä. Tämä tarkoittanee sitä, että 

vuosina 2008 ja 2012 kerätty kyselyaineisto olisi oman tutkimukseni osalta keskiössä. 

Taustatiedot kyselyyn osallistuneiden henkilöiden terveydestä, työhistoriasta, 

perhesuhteista ja harrastuksista ovat myös erittäin olennaisia tutkimusaiheeni 

kannalta. Kyselylomakkeilla kerätty aineisto koskien erityisesti vastaajien asumista ja 

elämäntilannetta, sosiaalisia suhteita, iloja ja suruja, vapaa-aikaa, ikääntymisen 

kokemista ja liikuntaa koskien, sisältää oman tutkimuksen asetteluni kannalta erittäin 

kallisarvoista tietoa. Ja koska olen ennen kaikkea kiinnostunut kolmasikäläisten 

harrastuksista, aktiviteeteistä ja kokemuksista, olisi kaikki mahdollinen avovastauksin 

kerätty tieto ensiarvoisen tärkeää.  On mahdollista, että tulen aineistoon tarkemmin 

tutustuttuani rajaamaan jatkohaastatteluihin valittavat henkilöt esimerkiksi 

koskemaan ainoastaan miehiä tai tietyn ammattiaseman omaaviin henkilöihin. Tarkka 
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aiheen ja aineiston käytön rajaus on kuitenkin mahdollista vasta, kun olen päässyt 

tutustumaan aineistoon. 

Ikihyvä Päijät-Häme kyselyaineistoa minun on tarkoitus käyttää tutkielmani 

ensimmäisen vaiheen aineistona, jonka pohjalta voisin muodostaa toisen vaiheen 

kriteeristön noin kymmenen vapaaehtoisen valitsemiseksi henkilöhaastatteluihin. 

Aiheeni on sen kaltainen, että tarvitsen kyselyaineiston lisäksi myös laadullista 

aineistoa. Pyytäisinkin myös lupaa saada kriteeristön muodostettuani siihen kuuluvien 

vastaajien yhteystietoja, jotta voin suorittaa laadullisen aineiston keruuosuuden. 

Haastattelut tulen suorittamaan parhaita tutkimuseettisiä käytäntöjä noudattaen.  

Haastateltavien anonymiteetti säilytetään, eikä mitään haastattelumateriaalia julkaista 

vastoin heidän suostumustaan. Valmistuttuaan tutkielmani on vapaasti luettavissa 

verkosta sekä paperiversiona tiedekunnan arkistosta. 

Kunnioittaen, 

Anna Järvelä VTK 

Helsingin Yliopisto,  

Valtiotieteellinen tiedekunta  

Sosiaalitieteiden laitos 
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Liite 2. Tutkimuslupa 

 

Anna Järvelän tutkimuslupa-anomus xxxx 2013: 

 

Ikihyvän ohjausryhmä on sähköpostimenettelynä käsitellyt Anna Järvelän  

tutkimuslupa-anomuksen. 

Tutkimusluvan myöntämistä hänelle puolletaan laajasti. Yhtään kielteistä  

tai vastustavaa kantaa ohjausryhmän sihteeri ei ole vastaanottanut. 

 

Ohjausryhmän puheenjohtajan johdolla tehty päätös: 

 

Anna Järvelälle myönnetään tutkimuslupa Ikihyvä-aineistoon. 

Myönteinen päätös tarkoittaa sekä kyselydatan käyttöoikeutta että oikeutta  

lähestyä tutkittavia haastattelemalla nimenomaan Palmenian kautta  

organisoituna. 

 

Hakijan tulee selkeästi osoittaa kohdejoukko, jolle haastattelupyyntö  

osoitetaan. 

Yhteydenotto haastateltaviin tehdään Palmenian kautta. Hakija huolehtii ja  

valmistelee kaikki tarvittavat dokumentit, joita tarvitaan haastateltavien  

saamiseksi tutkimukseen. 

Pasi Töyli 

Suunnittelija, LitM, KTM 

 

Helsingin yliopisto 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti 
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Liite 3. Kutsukirje haastatteluun 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Olette osallistuneet Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimukseen. Olen yhteiskuntapolitiikan 

opiskelija Anna Järvelä Helsingin yliopistosta ja olen käynnistämässä opintoihini 

liittyvää tutkielmaa, jossa käytän Ikihyvä-tutkimuksen aineistoja. Tutkin eläkkeelle 

jäämistä ja olen kiinnostunut niiden suuriin ikäluokkiin kuuluvien miesten 

kokemuksista, jotka ovat jääneet eläkkeelle ja asuvat yksin. Etsin haastateltavia heidän 

joukostaan. Haluaisinkin tavata Teidät ja keskustella kanssanne eläkkeellä oloa 

koskevista kokemuksistanne.  

Tutkimuksessani olen kiinnostunut muun muassa seuraavanlaisista kysymyksistä: 

Miten elämänne on muuttunut jäätyänne eläkkeelle? Minkälaista on arkielämänne ja 

tavallisten päivienne kulku? Millaiset harrastukset ja vapaa-ajan vieton muodot ovat 

Teille tärkeitä? Millaista kaiken kaikkiaan on nuoren eläkeläisen elämä, ja pidättekö 

itseänne tyypillisenä nuorena eläkeläisensä?  

Haastattelu on luonteeltaan vapaamuotoinen ja keskusteleva, ja siinä keskitytään 

myös niihin asioihin, jotka Te koette tärkeiksi.  

Tutkimukseni koostuu sekä Ikihyvä Päijät-Häme seurantatutkimuksen 

kyselyaineistoista, että haastatteluin keräämästäni aineistosta. Olen kuitenkin ennen 

kaikkea kiinnostunut omakohtaisista kokemuksistanne, joten haastatteluiden antama 

tieto on tutkielmani kannalta avainasemassa. 

 

Haastattelu voidaan toteuttaa kotonanne tai paikassa, jonka katsotte siihen parhaiten 

soveltuvan. Haastattelu tai keskustelu kestää arviolta tunnista kahteen ja 

suostumuksellanne nauhoittaisin sen. Haastatteluaineisto on luottamuksellista, sitä 

käytetään vain tutkimustarkoituksiin eikä tutkimustekstistä ole mahdollista tunnistaa 

kenenkään haastateltavan henkilöllisyyttä. 

 

Toivon, että osallistutte tutkimukseeni ja annatte näin tärkeää tietoa suuriin 

ikäluokkiin kuuluvien yksin asuvien miesten elämästä. Pyytäisin Teitä täyttämään ja 

allekirjoittamaan oheisen kaavakkeen, jolla vahvistatte osallistumisenne ja 

lähettämään sen postitse oheista palautuskuorta käyttäen. Voitte myös ottaa minuun 

yhteyttä suoraan puhelimitse tai sähköpostilla, mutta saatuani suostumuksestanne 

haastattelua varten, otan Teihin yhteyttä haastatteluajankohdan sopimiseksi. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Tutkimuksen tekijä:                                Yhteyshenkilö Palmeniassa:    
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Opiskelija   Suunnittelija   

Helsingin yliopisto  Koulutus- ja kehittämiskeskus, Palmenia 

Valtiotieteellinen tiedekunta   

Puhelin:   Puhelin:  

Sähköposti:     Sähköposti:  

Allekirjoitus: _____________________ Allekirjoitus: ______________________ 
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Liite 4. Suostumus haastatteluun 

 

Tutkimuksen nimi: [xxxxx] 

Olen lukenut tutkijalta saamani tiedotteen tutkimuksen tarkoituksesta ja 

toteutuksesta. 

Minulla on ollut mahdollisuus keskustella tutkijan kanssa tutkimukseen liittyvistä 

yksityiskohdista. 

Tällä suostumuksellani annan luvan haastattelun nauhoittamiseen. Minulle on 

selvitetty, 

että tutkimushaastatteluun liittyviä tiedot kerätään, käsitellään ja säilytetään 

tiedotteessa kuvatulla tavalla: täysin luottamuksellisesti ja suojattuna ja niitä 

voivat käyttää vain tutkimustyöhön osallistuvat henkilöt. 

Annan luvan yhdistää haastattelutietoja aiemmin antamiini Ikihyvä Päijät-Häme -

tutkimuksessa 

kyselylomakkein kerättyihin tietoihin. Tutkimustuloksia esiteltäessä ja julkaistaessa 

henkilöllisyyteni ei tule missään vaiheessa ilmi. 

Osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin halutessani milloin hyvänsä 

ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimuksen ja perua tämän suostumukseni 

osallistua 

tutkimukseen. Mikäli keskeytän tutkimuksen, minulla on mahdollisuus kieltää 

käyttämästä jo kerättyä haastatteluaineistoa tutkimuksen yhteydessä. 

 
Suostumuksen antaja Päiväys ____ / ____ / 2014 
Nimi 
____________________________________________________________________ 
Allekirjoitus 
______________________________________________________________ 
ja nimen selvennys 
Syntymäaika __________________________________ 
Puhelinnumero __________________________________ 
Osoite 
___________________________________________________________________ 
 
Suostumuksen vastaanottaja Päiväys ____ / ____ / 2014 
Allekirjoitus 
_______________________________________________________________ 
ja nimenselvennys 
Ammatti ja organisaatio 

_____________________________________________________ 
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Liite 5. Haastattelurunko 

Päivien kulku 

Päivän puuhat 

Mitä tekee, keitä tapaa 

Tyytyväisyys arkeen 

Mitä haluaisi mahdollisesti muuttaa 

Työhistoria 

Milloin aloitti työnteon 

Missä ammatissa toimi, kuinka pitkä työura 

Oliko työ mieluisaa 

Työn rooli elämässä, tekikö paljon töitä 

Eläkkeelle siirtyminen 

Milloin jäi eläkkeelle 

Oliko se oma päätös vai olisitko vielä halunnut jatkaa työelämässä 

Miltä eläkkeelle siirtyminen tuntui 

Mikä oli suurin muutos 

Perhe 

Lapsuuden perhe 

Suhteet vanhempiin ja sisaruksiin 

(Ex) puoliso, suhteet ex-puolisoon 

Onko lapsia, suhteet lapsiin? 

Onko lapsenlapsia, suhteet lapsenlapsiin? 

Toivoisiko uutta kumppania? 

Kokeeko itsensä yksinäiseksi? 

Ystävät, muut sosiaaliset suhteet 

Onko ystäviä, mitä yhdessä puuhataan? 
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Naapurit ja naapurusto 

Mitä harrastaa? 

Ikä ja ikääntyminen 

Minkä ikäiseksi itsensä kokee? 

Miltä ikääntyminen tuntuu? 

Mihin sukupolveen itsesi miellät? 

Osallisuus 

Kokeeko itsensä ulkopuoliseksi? 

Kokeeko jäävänsä jostakin paitsi? 

Elämän merkitys 

Mitkä ovat tärkeimmät elämän sisällöt? 

Arkipäivän ilot? 

Arkipäivän surut? 

Tyytyväisyys/ tyytymättömyys elämään? 

Tulevaisuus 

Minkälaisena tulevaisuus näyttäytyy? 

Mitä pelkää? 

Mitä toivoo? 

 

 

 

 

 


