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osallistuvien iäkkäiden henkilöiden (seniorit) subjektiivista hyvinvointia. Tähän 
tutkimustehtävään vastataan kahden alakysymyksen kautta: 1) Mitkä tekijät edistävät ja 
rajoittavat senioreiden subjektiivista hyvinvointia. 2) Mitkä heidän kokemuksensa ovat 
HelsinkiMission tukihenkilötoiminnasta.  
 
Tutkimuksen aineisto on kerätty viidestä henkilökohtaisesta teemahaastattelusta 
HelsinkiMission tukihenkilötoimintaan osallistuvilta senioreilta. Tutkimukseni on laadullista 
tutkimusta eikä pyri tulosten yleistettävyyteen, vaan pyrkii tuomaan esille senioreiden oman 
äänen heidän arkensa hyvinvoinnin kokemuksesta.  
 
Kerätty aineisto on analysoitu teemoittelemalla. Analyysin tuloksena aineistosta löytyi neljä 
teemaa: merkityksellisyys, kohtaaminen, rajoite ja apukeino. Näiden neljän teeman 
keskinäiset suhteet ilmenevät kahtena parina. Kohtaamisen teema toimii 
merkityksellisyyden mahdollistajana ja merkityksellisyys tuottaa hyvinvointia; rajoitteen 
teema toimii hyvinvoinnin esteenä ja apukeino vähentää rajoitteen vaikutusta. 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymys saa vastauksen tutkimuksen kaikissa neljässä tuloksessa. 
Toinen tutkimuskysymys saa vastauksen ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa 
tuloksessa. 
 
Tutkimuksen keskeisimmät tulokset: 1) Vastavuoroisten merkityksellisten kohtaamisten, 
kuten HelsinkiMission tukihenkilötoiminnan tärkeys senioreiden subjektiivisen hyvinvoinnin 
edistäjänä ja kohtaamisten puuttuminen hyvinvointia rajoittavana tekijänä. 2) 
Vapaaehtoistoiminnan, kuten HelsinkiMission erityisluonne ohittaa kohtaamisia rajoittavia 
tekijöitä, edistäen senioreiden subjektiivista hyvinvointia. 3) Perheen ja ystävyyssuhteiden, 
kuten HelsinkiMission tukihenkilötoiminnan merkityksellisyys senioreiden subjektiivisen 
hyvinvoinnin edistäjänä. Hankaluudet perheyhteyksissä ja ystävyyssuhteissa tai niiden 
puuttuminen rajoittaa senioreiden subjektiivista hyvinvointia. 4) Tutkimuksen teemat ovat 
yhteneviä Allardtin teorian kolmen perusluokan kanssa. Allardtin teoriasta puuttuu kuitenkin 
uskonto hyvinvoinnin osa-alueena. Uskonto esiintyy aineistossa hyvinvointia edistävänä 
tekijänä. 
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1. Tutkimuksen aihealue 

1.1. Vastuu ikäihmisten hyvinvoinnista 

Kolmas sektori on yhteiskunnassamme sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännöllisten vas-

tuiden työtaakan keventäjä ja palveluiden täydentäjä. Muuttuva tilanne Suomen sosiaali- ja ter-

veyspolitiikassa asettaa kolmannen sektorin tehtävän eteen, jossa sen on kyettävä mukautumaan 

tuleviin muutoksiin. Edessä oleva jo ajankohtainen kysymys on, kuinka kolmas sektori sijoittuu 

suhteessa yksityiseen ja julkiseen sektoriin. Samaan aihepiiriin liittyy kysymys kolmannen sek-

torin uskottavuuden ja luotettavuuden kasvattamisesta ja ylläpitämisestä. Kolmatta sektoria tut-

kittaessa voidaan tarkastella ilmiöitä, vaikuttavuutta, toiminnan tehokkuutta, yhteistyötä tai pal-

veluiden kohdetta. 

Ikäihmisten laitoksissa tapahtuva kaltoinkohtelu on ollut esillä julkisessa keskustelussa. 

Epäkohtia on noussut esiin liittyen vanhuspalveluiden ulkoistamiseen.1 Yksityisten palvelun-

tuottajien toiminnassa esiin tulleisiin epäkohtiin on pyritty vastaamaan lainsäädännöllisin kei-

noin. Esimerkkinä ikäihmisiin liittyvistä keskustelunaiheista voidaan ottaa henkilökunnan mi-

toitus, joka määritellään numerona. Tällä hetkellä Sipilän hallituksen linjauksen (11/2016) mu-

kaan, suosituksessa tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä, tulee mitoittaa vähintään 

0.5 työntekijää jokaista ikäihmistä kohden.2 Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu, 

että mitoitus säädettäisiin lailla jatkossa 0.7 hoitohenkilön suuruiseksi.3 

Edellä on yksi esimerkki siitä, kuinka ikäihmisten hyvinvoinnista keskustellaan julkisuu-

dessa. On tarpeellista, että ikäihmisten hyvinvoinnista ei keskustella pelkästään numeroina, 

vaan myös toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta ikäihmisten hyvinvointiin. Tarvitaan laa-

dullista tutkimusta, jossa ikäihmisten oma ääni pääsee kuuluviin. Tähän tarpeeseen vastaan tällä 

tutkimuksella.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus HelsinkiMission tukihenkilötoiminnan osallistu-

vien senioreiden subjektiivisesta hyvinvoinnista. Tutkin toimintaan osallistuvien ikäihmisten 

kokemuksia. Haastattelututkimuksena suoritettu tutkimukseni ei pyri edustavaan kuvaan se-

nioreiden hyvinvoinnin tilasta, vaan tuo esiin yksittäiset hiljaiset äänet. Tutkimukseni aihealue 

on kiinnostava, koska se sijoittuu yhteiskunnassa ikäihmisten hyvinvoinnista käytävän keskus-

 
1 Pölkki 2019. 
2 Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 22. 
3 Hallitusohjelma 2019, kappale 3.6. 



 
 

2 

 
 

telun aihealueelle. Tutkimukseni merkitys näkyy lisäarvona kolmannen sektorin, kuten Helsin-

kiMission senioreille suunnattujen palveluiden palvelumuotoilussa ‒ arkiymmärrystä ja koke-

mukseen perustuvaa tietoa täydentävänä tutkimuksellisena näkökulmana.  

HelsinkiMissio kuvaa itseään poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomaksi sosiaa-

lialan järjestöksi, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyttä vastaan.4 HelsinkiMissio toi-

mii sitoutumattomasti ja pyrkii vaikuttamaan yksinäisyyteen sekä lisäämään hyvinvointia. Yk-

sinäisyyden poistamisen keinoikseen HelsinkiMissio ilmoittaa yhteisöllisyyden, kohtaamisen, 

läsnäolon ja luottamuksen lisäämisen. HelsinkiMissio tarjoaa mahdollisuuksia yhteiseen toi-

mintaan auttajana ja avunsaajana.5 Järjestön rooli toimijoiden kentässä ja sen tuoma lisäarvo 

voidaan ymmärtää.6  Yksi tapa tutkia lisäarvoa on hyvinvointitutkimus, jota tämä tutkimus 

edustaa. 

1.2. Hyvinvointitutkimuksen monipuolisuus 

Hyvinvointia voidaan  tarkastella objektiivisesta ja subjektiivisesta näkökulmasta. Teen tässä 

tutkimuksessa subjektiivisen hyvinvoinnin tukimusta. On tutkimukseni kannalta on keskeistä, 

että puhumme hyvinvoinnista yhteisesti ymmärretyllä tavalla. Pyrin selventämään hyvinvoin-

titutkimuksen historian ja valitsemani hyvinvoinnin määritelmän kautta tutkimukseni sijoittu-

mista hyvinvointitutkimuksen kenttään. Hyvinvoinnin tutkimuksen kettä on laaja ja siitä löytyy 

eri perinteitä, joissa hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmista.  

Hyvinvointi on käsite, jonka avulla voidaan arvioida hyvinvointivaltion onnistumista sen 

yhteiskuntapoliittisissa tavoitteissa. Hyvinvointitutkimus mittaa käytössä olevia hyvinvointiin 

vaikuttavia resursseja ja ihmisten itsensä kokemaa hyvinvointia.7 Hyvinvointitutkimukseen liit-

tyy asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen. Asiantilat eivät ole pelkästään erilaisia vaan nii-

den välillä on vaikutuksellisia eroja hyvinvointia lisäävästi tai alentavasti. Sosiaalinen kehitys 

yhteiskunnassa ja yksilön elämässä pyrkii hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyvinvointitutkimus al-

koi 1960- ja 1970-luvuilla tarpeesta määrittää mitä on hyvä elämä. Käsitteinä hyvinvointitutki-

muksessa puhutaan hyvinvoinnista, elintasosta, elämänlaadusta, onnellisuudesta ja tyytyväi-

syydestä elämään.8 

 
4 HelsinkiMission internetsivut. 
5 HelsinkiMission internetsivut. 
6 Hirvonen & Puolitaival 2019, 68. 
7 Saari 2010, 110. 
8 Simpura & Uusitalo 2011, 106. 
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2000-luvun hyvinvoinnin tutkimus keskustelee siitä, miten hyvinvointia tulisi mitata. Tu-

lisiko hyvinvointia mitata kokonaisena käsitteenä vai monen asian yhdistelmänä, subjektiivi-

sesti vai objektiivisesti, tarpeiden tai halujen kautta vai ihmisen voimavarojen näkökulmasta? 

Hyvinvointitutkimus on 2000-luvulla nostanut nämä kysymykset uudelleen kansainväliseen 

keskusteluun.9 

Suomessa hyvinvointia mittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), jonka tehtävänä 

on tuottaa tietoa suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. THL on sosiaali- ja terveysminis-

teriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos.10 Vuodesta 2002 tietoa on jaettu julkai-

susarjassa, jonka kuudentena osana on 2019 julkaistu Suomalaisten hyvinvointi 2018 -teos.11 

Teossarja seuraa sosiaalisen raportoinnin perinnettä, jonka lähtökohtana pidetään 1960-luvulla 

useissa maissa toiminutta sosiaalitieteiden sosiaali-indikaattoriliikettä, jonka tarkoituksena oli 

määrittää yhteiskuntapolitiikan käsitteitä ja saada ne mitattavaan muotoon.  

1970-luvulla havaittiin kerättyjen aineistojen rajallisuus ja sosiaalisiin indikaattoreihin 

kaivattiin subjektiivista elementtiä. Ratkaisuksi ongelmaan syntyi elämänlaadun käsite, joka on 

muodostunut pysyväksi osaksi hyvinvoinnin tutkimusta. Erik Allardt vastasi hyvinvoinnin ulot-

tuvuuksia tarkastelevan tutkimuksen tarpeeseen kehittämällään mallilla. 1990-luvulla kiinnos-

tus sosiaalista raportointia kohtaan kasvoi ja tutkimuksen kenttä tuli ammattimaisemmaksi ja 

järjestäytyneemmäksi. Kiinnostus kohdistui objektiivisen ja subjektiivisen hyvinvoinnin suh-

teen tarkasteluun.12 Tutkimuksessani rajaan ulkopuolelle objektiivisen hyvinvoinnin ja keski-

tyn subjektiivisen hyvinvoinnin kokemukseen. Hyvinvoinnin jakaminen objektiiviseen ja sub-

jektiiviseen hyvinvointiin sopii tutkimukseni tarkoitukseen aiheen rajaamisen näkökulmasta, 

sekä haastateltavien ikäihmisten omien näkökulmien esille tuontiin.  

Ikäihmisten hyvinvointia on tutkittu viime vuosien aikana monesta eri näkökulmasta. 

Ikäihmisten hyvinvointia on lähestytty osallisuuden näkökulmasta ryhmätoiminnassa,13 puo-

liso-omaishoitajien hyvinvoinnin kokemusten kautta,14 leskeksi jäämisen ja arjen uudelleenra-

kentumisen15 ja kosketuksen merkityksellisyyden näkökulmasta osana ikäihmisille suunnattuja 

päivätoimintapalveluja.16 HelsinkiMission ikäihmisille suunnatusta toiminnasta tutkimusta on 

 
9 Simpura & Uusitalo 2011, 118‒119. 
10 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
11 Kestilä & Karvonen 2019, 3. 
12 Kestilä 2019, 17; Simpura & Uusitalo 2011, 120‒121. 
13 Hirvonen 2018. 
14 Rönkä 2019. 
15 Herttuainen 2016. 
16 Kyläkoski 2017. 
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tehty Aamukorva-toiminnan toistuvaissoittajista.17 HelsinkiMission toimintaa on tutkittu myös 

tukihenkilötoiminnan vapaaehtoisten näkökulmasta.18  

Suomalainen sosiologi Erik Allardt on yhteiskunnan rakenteen ja sosiaalisen toiminnan 

tutkija. 1960- ja 1970-luvuilla hän tutki hyvinvointia asettuen tutkimusperinteessään resursseja 

tarkastelevan tutkimuksen ja elämänlaatututkimuksen välille. Hänen tutkimuksensa kohteena 

oli hyvinvoinnin tarkastelu objektiivisten elinolomittareiden, subjektiivisen elämänlaadun ja 

onnellisuuden kokemuksen kautta.19  

Allardt kuvaa 1976 julkaistussa teoksessaan Hyvinvoinnin ulottuvuuksia hyvinvoinninkä-

sitteen. Hän toteaa, että harvat yhteiskunnalliset käsitteet on määritelty niin monella tavalla kuin 

hyvinvointi. Vaikka hyvinvoinnin käsite on muuttunut historiallisessa kontekstissa, on kuiten-

kin tärkeää määrittää hyvinvoinnin käsite tutkimuksen käyttöön. Ajatuksena hyvinvointi liittyy 

tänä päivänä hyvään yhteiskuntaan, jonka mahdollistaja on taloudellispoliittinen järjestelmä; 

näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Hän antaa esimerkkinä Jean Calvinin Geneven, jossa hyvä 

yhteiskunta määriteltiin sellaiseksi, jossa ilmeni ihmisen suhde Jumalaan.20Allardtin mukaan 

hyvinvoinnin taso seuraa siitä kuinka henkilön tarpeet ovat tulleet tyydytetyiksi. Tarpeilla hän 

tarkoitettaan perustavaa laatua olevia tarpeita, joiden tyydyttämättä jättäminen merkitsee hen-

kilölle huonoja olosuhteita. Allardt määrittää hyvinvoinnin kokoavana käsitteenä kaikelle sille, 

mikä on henkilölle hyväksi. Hän jakaa hyvinvoinnin objektiiviseen elintasoon ja subjektiiviseen 

kokemukseen. Allardt perustelee elintason ja kokemuksen irrallisuutta toisistaan niiden erilai-

silla luonteilla ja keskinäisellä riippumattomuudella.21 

Objektiivinen hyvinvointi, eli elintaso, koostuu Allardtin mukaan aineellisista tai persoo-

nattomista resursseista, joilla tyydytetään henkilön perustarpeita. Ihmiset voivat Allardtin mu-

kaan olla epätietoisia objektiivisista tarpeistaan tai erehtyä niissä, mutta he ovat parhaita arvi-

oimaan subjektiivista hyvinvointiaan. Myös objektiivista hyvinvointia voidaan tutkia subjektii-

visesti henkilön omien kokemusten kautta.22 

Subjektiivinen hyvinvointi on Allardtin mukaan sosiaalisten ja itsensä toteuttamisen tar-

peiden tyydytystä ja näiden tuottamien elämyksien sekä tunteiden kokemus. Henkilöt voivat 

myös arvioida yhteiskunnan tilaa osana subjektiivista hyvinvointiaan. Allardt täsmentää, että 

 
17 Lamminsalo 2017. 
18 Keskinen et al. 2019. 
19 Simpura & Uusitalo 2011, 115. 
20 Allardt 1976, 16–17. 
21 Allardt 1976, 32, 35–36. 
22 Allardt 1976, 32–33. 
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henkilön subjektiivisella kokemuksella ei tässä tarkoiteta jotain epäluotettavaa vaan objektiivi-

suutta siinä mielessä, että tutkimus voidaan toistaa ja pitää luotettavana.23  

 

Allardt määrittää henkilön perustarpeet kolmeen eri perusluokkaan: 

• Henkilön omistamiin tai hallitsemiin resursseihin (Elintaso/ Having).  

• Kuinka ihminen käyttäytyy suhteessa muihin ihmisiin (Yhteisyyssuhteet/ Loving). 

• Mitä ihminen on suhteessa yhteiskuntaan (Itsensä toteuttamisen muodot/ Being).24 

 

Elintason (Having) luokka koostuu fysiologisista tarpeista, kuten ravinto, neste, lämpö, ilma, 

turvallisuus ja terveys. Elintason luokkaa voidaan pitää ensisijaisena sen hyvinvointiin liittyvän 

perustan tähden. Allardtin mukaan aineellisen hyvinvoinnin minimitaso on elämän edellytys, 

jota kaikki ihmiset tarvitsevat.25 

Yhteisyyssuhteet (Loving) -luokassa lähtökohtana on ihmisen tarve kuulua sosiaalisten 

suhteiden verkostoon, jossa ilmaistaan toisten ihmisten merkityksellisyys itselle. Ihmisellä on 

tarve rakkaudellisiin suhteisiin, joiden täydellisessä toteutumisessa ne ilmenevät tasapuolisina 

ja vastavuoroisina. Allardt täsmentää, että hyvinvointianalyysissä tulee ottaa huomioon sekä 

rakkautta antava että rakkautta saava osapuoli. Yhteisyyden edellytyksenä on rakkauden tasa-

puolinen ja vastavuoroinen ilmaisu sekä teko.26  

Itsensä toteuttamisen muotojen (Being) luokassa puhutaan ihmisen piilevistä sisäisistä 

mahdollisuuksista ja niiden toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä. Tätä luokkaa ei Al-

lardtin mukaan voida mitata henkilön saavutuksilla, koska itsensä toteuttaminen perustuu saa-

vutuksiin vain osalla ihmisiä ja kulttuureja. Itsensä toteuttamisen osatekijöitä ovat yksilön pi-

täminen persoonana, yksilön saama arvonanto, yksilön mahdollisuus harrastuksiin ja vapaa-

ajan toimintaan sekä yksilön mahdollisuudet poliittiseen osallistumiseen.27 

Yhteyssuhteissa mainittu merkityksellisyys on henkilön kokemus asian tärkeydestä hei-

dän elämässään. Mikä antaa heidän elämälleen merkityksen? Kenelle olen tärkeä? Mikä on elä-

mäni tarkoitus? Mikä parhaiten edistää hyvinvointiani?28 Tutkimuksen keskeisimpänä kohteena 

on edellä mainittu kysymys senioreiden hyvinvoinnin edistämisestä.  

  

 
23 Allardt 1976, 32–33,180–181. 
24 Allardt 1976, 37–38. 
25 Allardt 1976, 39–42. 
26 Allardt 1976, 43. 
27 Allardt 1976, 46–47. 
28 Pessi 2017, 25. Oma käännös. 
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Taulukko 1 Allardtin kolme perusluokkaa jaettuna keskeisiin osatekijöihin.29 

  

Elintaso (Having) 
 

Tulot, asumistaso, työllisyys, koulutus, terveys. 

Yhteisyyssuhteet (Loving) 
 

Paikallisyhteys, perheyhteys, ystävyyssuhteet. 

Itsensä toteuttamisen muodot (Being)  Arvonanto*, korvaamattomuus**, poliittiset 
resurssit***, mielenkiintoinen vapaa-ajan 

toiminta. 
* Status. 
** Yksilön korvattavuuden vaikeus tai helppous perheessä, ystäväpiirissä, organisaatiossa, jne. 
*** Ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.30 
 

Taulukon 1 tarpeiden osatekijää kuvaavat Allardtin mukaan yhtä tapaa jäsentää ihmisen hyvin-

voinnin alueita haastattelututkimuksen tarpeisiin. Hän huomauttaa, että jaottelua kohtaan saa-

tetaan osoittaa kritiikkiä, kuten koulutuksen kuuluminen ammattipätevyyden näkökulmasta 

elintasoon ja sivistyksenä itsensä toteuttamisen muotoihin. Ystävyyssuhteissa Allardt huomaut-

taa tarpeen ottaa mukaan tutkimukseen myös muut yhteisyyssuhteet, kuten ihmisten juurtumi-

nen organisaatioihin ja järjestöihin.31  

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin Allardt tuo esiin joitain huomioita ja tarkennuksia 

teoriaansa. Ihmisen hyvinvointia ei aina tuota sen mahdollistajat, vaan sitä voivat myös vähen-

tää esimerkiksi puute rakkaudesta ja tunnustuksesta ihmisenä. Luokkaan Loving Allardt esittää 

lisättäväksi ihmisen elintason osatekijänä hänen ympärillään vaikuttavan luonnon tilan. Lisäksi 

hän haluaa nostaa esiin ihmiselle tärkeiden kontaktien merkityksellisyyden työyhteisöissä ja 

yhdistyksissä. Hänen mukaansa ilman tällaisia keskeisiä kontakteja työyhteisössä, monet ihmi-

set olisivat yksinäisiä. Esimerkiksi työttömyyden sattuessa ihminen saattaa menettää ainoan 

tärkeän yhteisyytensä. Allardt pitää virheenä, että hän rajoitti yhteisyyden pieniin yhteisöihin 

ja arjen kontakteihin, jättäen pois yhteisyyksiä, joihin ihmisen identiteetin oman kuvan raken-

taminen saattaa perustua, kuten uskonnolliset yhteisöt, kansallisuus ja poliittiset suuntaukset.32 

Ihmisenä oleminen eli Being jäi Allardtin mukaan teoriassa riittämättömänä itsensä to-

teuttamisen tasolle. Hän tuo esille tärkeänä tarpeena identiteetin muodostumisen:  selkeä kuva 

itsestä auttaa tasapainoiseen elämään. Identiteetti rakentuu omien kykyjen käsityksestä ja tie-

toisuudesta omasta taustasta ja ryhmäjäsenyyksistä.33 Esimerkkinä osallistumisen kolmannen 

sektorin toimintaan, joko avun ja tuen antajana tai vastaanottajana. 

 
29 Allardt 1976, 50. 
30 Allardt 1976, 47, 49. 
31 Allardt 1976, 50‒51. 
32 Allardt 1998, 40‒41. 
33 Allardt 1998, 45‒46. 
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1.3. Kolmas sektori 

Yhteiskunnan toimijoiden jako sektoriperustaisesti on tuttua yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Tämän rakenteen ymmärtäminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa. Eri tieteenalojen tutkijat mää-

rittävät sektorijaon eri tavalla. Erilaisia käsityksiä ilmenee sektorien luonteesta mutta myös nii-

den määrästä. Yhteiskunnan jakaminen julkiseen ja yksityiseen sektoriin ajoittuu keskiajan lo-

pulle, jolloin valtio erotettiin ihmisten yksityisestä elämästä. Tästä jaosta seurasi se, että vas-

taavasti oikeudet jaettiin julkiseen ja yksityiseen. Nykyaikana erottelun tarve näkyy juurikin 

oikeudellisen toiminnan alueella.34  

Tarve määrittää kolmas tai useampi sektori ei ole ollut aina itsestään selvää. Tarkastelijan 

kulttuuri ja koulutustausta on vaikuttanut siihen, miten kolmas sektori määritetään. Kolmas 

sektori on haluttu sijoittaa joko julkiseen tai yksityiseen sektoriin, sen mukaan missä se toimii. 

Jakoa on tehty juridisin perustein, jolloin kolmas sektori sijoittuu yksityisen sektorin sisään. 

Perusteluksi juridiselle jaolle voisi antaa ainoastaan julkiselle sektorille varatun oikeuden käyt-

tää pakkovaltaa. Jaon tekeminen toiminnallisin perustein sijoittaa puolestaan kolmannen sekto-

rin julkisen sektorin sisään. Tässä tilanteessa nähdään kolmannen sektorin toiminnan olevan 

niin lähellä valtiota, että sen sijoittaminen julkiseen sektoriin on luontevaa.35 Yhteiskuntakoko-

naisuuden jakaminen vain kolmeen osaan on herättänyt keskustelua tarpeesta neljännen sekto-

rin määrittämiseen. Neljännellä sektorilla tarkoitetaan kotitalouksia tai lähiyhteisöjä, mutta ny-

kyään ymmärretään myös kansalaisaktivistit osaksi neljättä sektoria.36 

Kolmatta sektoria kutsutaan kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa useilla eri ter-

meillä. Eri termien käyttö johtuu hieman eri näkökulmista, joita eri tieteenalat ovat tutkimuk-

sessaan ottaneet. Yksi luettelo termeistä on Lester M. Salamonin ja Helmut K. Anheierin 1992 

julkaisema. Tutkijat ovat viitanneet ilmiökenttään heidän mukaansa ainakin seuraavilla ter-

meillä: kolmas sektori, hyväntekeväisyyssektori, riippumaton sektori, vapaaehtoissektori, ve-

rovapaa sektori, ei-julkinen sektori, sosiaalitalous ja voittoa tavoittelematon sektori.37 

Kolmannen sektorin määritelmää on pyritty yhtenäistämään kansainvälisellä ja yhteis-

kunnallisella tasolla Lester M. Salamonin ja S. Wojciech Sokolowskin tutkimuksella 2016, 

jossa tarkastelun kohteena oli kolmas sektori poliittisessa ja sosiaalisessa keskustelussa. Tutki-

muksen tavoitteena oli konseptoida uudelleen mitä tarkoitetaan kolmannella sektorilla ja kutsua 

muita tutkijoita mukaan testaamaan luotua konseptia.38 

 
34 Helander 2002, 22. 
35 Helander 2002, 22‒23. 
36 Helander 2002, 25‒26. 
37 Helander 2002, 34‒35; Salamon & Anheier 1992, 128. 
38 Salamon & Wojciech Sokolowski 2016, 1514, 1541. 
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Suomessa keskustelu kolmannen sektorin asemasta on herännyt huomiosta, että teollinen 

yhteiskunta ei enää pysty kaikilta osin turvaamaan hyvinvointia. On syntynyt tarve määrittää ja 

vertailla eri instituutioiden toimintaa keskenään, selvittää kunkin toimijan yhteiskunnallinen 

tarkoitus, paikka tehtävien jaossa ja toiminnan merkityksellisyys ihmiselle. Käsite kolmas sek-

tori on otettu käyttöön yhdistysten ja järjestöjen yhteiskunnallisen aseman määrittämiseen, et-

sittäessä vastausta esimerkiksi kysymykseen siitä, mikä on kolmannen sektorin suhde valtioon 

ja yksityisiin yrityksiin.39 

Suomessa vapaaehtoistyötä on tutkittu esimerkiksi vuosina 2003 ja 2012 arvojen, uskon-

nollisuuden ja vapaaehtoisuuden syiden näkökulmasta.40 Vuonna 2002 tehtiin tutkimus suoma-

laisten asenteista ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan.41 Kirkossa tapahtuvaa vapaaehtois-

toimintaa on tutkittu vuonna 2004 sosiaalityön näkökulmasta.42 Lisää näkökulmia vapaaehtoi-

suuteen on tuonut vuoden 2008 tutkimus  suomalaisista auttajina ja heidän luottamuksestaan 

avun lähteeseen, sekä tutkimus auttamisen rakenteista ja asenteista.43 

 

Kuvio 1 Sosiaalisen vuorovaikutuksen toimijat hyvinvoinnin saavuttamiseksi. 

 

Kuviossa 1 kuvaan yhteiskunnan neljä sektoria yhteydessä toisiinsa ihmisen sijoittuessa sen 

keskiöön. Ihmisen saama sosiaalinen tuki liittyy elämäntilanteiden muutoksiin. Sosiaalisella 

 
39 Rönnberg 1999, 78. 
40 Grönlund 2003; 2012. 
41 Yeung 2002. 
42 Yeung 2004. 
43 Pessi 2008; Pessi & Saari 2008. 
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tuella pyritään mahdollistamaan päätösten tekeminen asioissa, joka koskettavat itseä ja kans-

saihmisiä. Tuen tarkoitus on näin ollen luoda edellytyksiä elämänhallinnalle. Sosiaalinen tuki 

on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä neljännen sektorin kotitalouden ja lähiyhtei-

söiden yhteistä toimintaa, jolla pyritään turvaamaan yksilön hyvinvointi. Sosiaalinen tuki on 

kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi turvattomuuden- ja yksinäisyydentunteeseen voi saada apua 

monelta eri toimijalta ja erilaisten toimintatapojen kautta. Keskeistä on se, saavuttaako tuki sitä 

tarvitsevan. Sosiaalista tukea saadaan vuorovaikutuksessa, mutta sen luonne jakautuu aineelli-

seen, tiedolliseen, taitoihin sekä henkiseen ja emotionaaliseen tukeen. Sosiaalinen tuki on siis 

vuorovaikutteisia toiminnan tapoja, joiden kautta hyvinvointia pyritään saavuttamaan.44 

HelsinkiMissio tarjoaa järjestönä laajan kirjon erilaista sosiaalista tukea. Tukea on tarjolla 

lapsiperheille, nuorille ja senioreille. Senioreille kohdennettu tuki sisältää Aamukorvan, joka 

tarjoaa puhelimitse juttukaverin aamun varhaisille tunneille. Keikka-apu auttaa lyhytkestoisesti 

arjen tavallisissa askareissa. Albertin olohuoneessa kohtaavat seniorit ja lapsiperheet. Seniori-

pysäkki tarjoaa keskustelu- ja virkistysryhmiä mukavaan yhdessäoloon. Laula kanssamme -

yhteislaulutilaisuudet kokoavat senioreita yhteen ja palvelutalo Cecilia tarjoaa turvallisen ko-

din, seuraa ja vapaa-ajanohjelmaa.45 

Tukihenkilötoiminta on kohdennettu antamaan apua ja tukea yksinäisyyteen. Tukihenki-

löt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joiden kanssa voi esimerkiksi käydä ulkoilemassa, erilai-

sissa kulttuuritapahtumissa, kirjastossa tai torilla. Tukihenkilötoiminnan vuorovaikutteisessa 

suhteessa tavoitteena on tuoda iloa ja virkistystä sekä seniorille että vapaaehtoiselle.46 

HelsinkiMission tukihenkilötoimintaa ohjataan organisaatiossa nimetyillä resursseilla. 

Toimintaan osallistuvilta senioreilta ja vapaaehtoisilta odotetaan määrättyjen ennakkoehtojen 

täyttymistä kuten elämänhallinnan taitoja ja toimintaan sopivaa elämäntilannetta. Sekä autet-

tava että auttaja käyvät läpi pitkään perinteeseen ja käytännön kokemukseen pohjautuvan va-

lintaprosessin. Huolellisen valikoimisen perusteena on ensisijaisesti vastuullisen toiminnan tur-

vaaminen tukihenkilötoimintaan osallistuvan seniorin kohdalla ja toissijaisesti varmistaa va-

paaehtoisen motivoitunut ja pitkäkestoinen osallistuminen. Toiminnan tavoitteena on pitkäai-

kainen ja tuloksellinen vastavuoroinen suhde, josta hyötyvät sekä autettava että auttaja. Tuki-

henkilötoiminta on luottamukseen perustuvaa vapaaehtoistoimintaa.47 

 
44 Kinnunen 1999, 102‒103. 
45 HelsinkiMission internetsivut. 
46 HelsinkiMission internetsivut. 
47 Tapaamisen muistiinpanot HelsinkiMission koordinaattoreiden kanssa 12.12.2019. 
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Kaikki vapaaehtoiset tulevat tukihenkilötoimintaan mukaan keikka-apupalvelun kautta ja 

ovat koulutettuja avustamaan lyhytaikaisessa tarpeessa sekä pidempiaikaisessa tukitoimin-

nassa. Koulutus etenee vaiheittain ja pitää sisällään henkilökohtaisen arvioinnin kahden toimin-

taa ohjaavan henkilön taholta. Vapaaehtoisille on aina tarjolla keskusteluapua jaksamisen tur-

vaamiseksi sekä periodisia tapaamisia ohjaajien kanssa. Seniorin elämäntilanne saattaa muuttua 

tukihenkilötoiminnan aikana ja näihin muuttuneisiin vaatimuksiin ollaan valmiita reagoimaan, 

tavoitteena säilyttää tukihenkilötoiminnan viitekehyksessä toimiminen. Tarvittaessa varmiste-

taan, että seniori saavuttaa muuttuneen tilanteensa tarvitseman avun muiden toimijoiden ta-

holta, kuten kunnan sosiaali- ja terveystoimesta. Työnohjaus on järjestetty vapaaehtoisille ul-

kopuoliselta taholta, jonka kanssa he voivat keskustella vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta. 

Työnohjausryhmä mahdollistaa myös vertaistuen muilta vapaaehtoisilta. HelsinkiMissiolla on 

tiedossa senioreiden lähiomaisten yhteystiedot. Lähiomaisiin ollaan yhteydessä, jos senioria ei 

voida tavoittaa.48 Tukisuhteet päättyvät yleensä siihen, että tukihenkilö kuolee. Tukihenkilötoi-

minta vaikuttaa elämän koskettavalla ja myös raskaalla alueella, johon liittyy ihmisen ikäänty-

minen, sen mukanaan tuomat vaikeudet ja elämän päättyminen.49 

1.4. Toimijoiden vastuut ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä 

Haluan tuoda tutkimuksessani esiin ikäihmisten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännöllisen nä-

kökulman, koska uskon sen auttavan meitä ymmärtämään mitä tarkoitetaan sillä, että valtio ja 

kunnat, eivät pysty tuottamaan sitä, mitä laissa on ikäihmisten hyvinvoinnista sanottu. Tämä 

puute osaltaan perustelee ja oikeuttaa kolmannen sektorin olemassaolon, toiminnan lähtökohdat 

ja tarkoituksen ‒ täydentää toisen sektorin palveluita ja auttaa heidän työkuormansa kanssa. 

Lähestyttäessä 2010-lukua poliittinen mielenkiinto kohdistui sosiaali- ja terveyspalvelui-

den parempaan koordinointiin, palveluketjujen toimivuuteen ja informaatioteknologian mah-

dollisuuksiin. Hankkeiden käynnistämistä vaikeutti globaali lama.50 Välillinen kansanvalta an-

taa oikeutuksen asettaa toimintaa ohjaavia normeja ja välitön kansanvalta, eli henkilön oikeus 

päättää omista asioistaan, antaa joustavuutta näiden normien soveltamiseen.51 Suomessa ikään-

tyneen väestön hyvinvointia pyritään turvaamaan vuonna 2013 voimaan tulleella lailla ikään-

tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Van-

 
48 Tapaamisen muistiinpanot HelsinkiMission koordinaattoreiden kanssa 12.12.2019. 
49 Tapaamisen muistiinpanot HelsinkiMission koordinaattoreiden kanssa 12.12.2019. 
50 Saari 2010, 16‒17. 
51 Arajärvi 2010, 182. 
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huspalvelulain sisältö hyvinvointia lisäävistä sosiaali- ja terveyspalveluista pitää sisällään py-

kälässä 5 vaatimuksia kunnan suunnitelmalle iäkkäiden tarvitsemien palveluiden järjestä-

miseksi ja kehittämiseksi. Pykälässä 12 kuvataan periaatteita ja vaatimuksia tarvittavien neu-

vontapalvelujen järjestämiseksi ja pykälässä 14 periaatteita pitkäaikaisen hoidon ja huolenpi-

don toteuttamiseen.52 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat julkaisseet iäkkäiden ihmisten 

palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017. Sosiaali- 

ja terveyspalveluiden laatusuositus on tarkoitettu tueksi kuntien ja maakuntien päättäjille sekä 

johdolle, mutta suositusta voivat hyödyntää myös muut toimijat kuten yksityisen sektorin pal-

veluntuottajat, alan asiantuntijat ja kolmas sektori.  Vuonna 2013 astui voimaan vanhuspalve-

lulaki, jonka osaksi tuli aiempina vuosina esiin nostettuja suosituksia. Vuoden 2017 laatusuo-

situs korvaa aiemmat suositukset ja sen tarkoituksena on tukea vanhuspalvelulain toimeenpa-

noa. Laatusuosituksen yksi keskeinen uudistus on tarjota seurannan indikaattorit, jotka mahdol-

listavat vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen toteuttamisen seurannan.53 

Tutkimukseni viitekehyksessä käytetyt lähteet ja kirjallisuus asettavat vastuut toimijoille, 

keiden tulisi edistää ikäihmisten hyvinvointia.54 Allardtin teorian kolmen perusluokan kaksi-

toista hyvinvoinnin osatekijää auttavat hahmottamaan keiden tulisi kutakin hyvinvoinnin alu-

etta edistää. Taulukossa 3 yhdistän Allardtin hyvinvoinnin osatekijät ja yhteiskunnan neljä sek-

toria toisiinsa. Näitä vastuita tulen vertaamaan haastatteluaineistostani nousevaan kuvaan ikäih-

misten hyvinvoinnin edistäjistä. 

  

 
52 Vanhuspalvelulaki 2013, 2 luku 5§; 2 luku 12§; 3 luku 14§. 
53 Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 7‒8. 
54 Karisto, Antti & Ullamaija Seppälä 2004, 37‒38. 
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Taulukko 2 Toimijoiden vastuut hyvinvoinnin edistämisessä yhteiskunnan sektorijaon mukaan. 

        1. sektori 
Yksityiset 

palveluntuottajat 

2.sektori 
Kuntien 

sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

3.sektori 
Yhdistykset 
ja järjestöt 

4.sektori 
Kotitaloudet 

ja 
lähiyhteisöt 

Elintaso     
Tulot  Vastuu   
Asumistaso Vastuu Vastuu   
Työllisyys     
Koulutus Vastuu Vastuu Vastuu  
Terveys Vastuu Vastuu   
Yhteisyyssuhteet     
Paikallisyhteys   Vastuu Vastuu 
Perheyhteys    Vastuu 
Ystävyyssuhteet   Vastuu Vastuu 
Juurtuminen organisaatioihin ja järjestöihin   Vastuu  
Itsensä toteuttamisen muodot     
Arvonanto   Vastuu Vastuu 
Korvaamattomuus    Vastuu 
Poliittiset resurssit  Vastuu Vastuu  
Vapaa-ajan toiminta Vastuu Vastuu Vastuu Vastuu 

 

Taulukossa 2 on esitetty Allardtin teorian suhteessa yhteiskunnan neljän sektorijaon mukaan 

vastuut hyvinvoinnin edistämisestä. Taulukossa ensimmäinen ja toinen sektori eivät juurikaan 

eroa toisistaan hyvinvoinnin edistäjinä. Kumpikin sektori tarjoaa palveluja elintasoon liittyen. 

Kolmas sektori puolestaan toimii alueella, jossa palveluita tarjotaan ystävyyssuhteiden ja it-

sensä toteuttamisen perusluokkiin. Neljäs sektori eroaa muista sektoreista sen kyvyllä vastata 

perheyhteyteen liittyvään tarpeeseen. Huomioin, että vanhuspalvelulaissa ja laatusuosituk-

sessa55 työllisyyttä ei tuoda esiin osana ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Tämä on tutkimuk-

sen ensimmäinen löydös viitekehystä tarkasteltaessa. 

  

 
55 Vanhuspalvelulaki 2013; Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.  
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2. Mitä halusin selvittää ja kuinka löysin vastauksia 

2.1. Tutkimuskysymykset ja kohderyhmän valinta 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä on tutkia HelsinkiMission tukihenkilötoimintaan osallistuvien 

iäkkäiden henkilöiden (seniorit) subjektiivista hyvinvointia. Tähän tutkimustehtävään vastataan 

kahden alakysymyksen kautta: 1) Mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat senioreiden hyvinvointia. 

2) Mitkä ovat senioreiden kokemukset HelsinkiMission tukihenkilötoiminnasta. 

Tutkielman aiheessa rajaan kohderyhmän HelsinkiMission tukipalvelua käyttäviin se-

nioreihin. Käytän termiä seniori HelsinkiMission yleisen tavan mukaan tarkoittaen iäkästä hen-

kilöä. Nuorin haastateltava oli 68 vuotta ja vanhin 96-vuotias. Haastateltavien määrän rajasin 

syksyllä 2019 viiteen ottaen huomioon tutkielman laajuuden ja aikataulun. Pidin tutkimuksen 

alussa mahdollisena, että haastateltavien määrä saattaa lisääntyä. Tähän ei kuitenkaan ollut tar-

vetta, koska sain tarvittavan tiedon suunnitellulla viidellä haastattelulla.56 

Haastateltavat valitsin harkinnanvaraisesti yhteistyössä HelsinkiMission tukihenkilötoi-

minnan koordinaattorin kanssa. Yhtenä valinnan kriteerinä pidin haastateltavan kykyä tuottaa 

kertomusta ja tästä syystä rajasin tutkimuksesta pois henkilöt, joilla on edennyt muistisairaus. 

Haastateltavien valinnassa korostin heidän asemaansa yksilöinä, joilla on kertomuksia ja mie-

lipiteitä kerrottavana, ikäryhmää edustavan valinnan sijaan. Haluan tuoda heidän äänensä kuu-

luviin arvostettuina yksilöinä. Tämä tavoite onnistui haastateltavien määrän rajauksen kautta.57  

Valitettavasti rajaamalla muistisairaat seniorit haastattelun ulkopuolelle osoitin heitä koh-

taan ennakkoasennetta ja arvotin tutkimusmateriaalin keräämisen muistisairaiden oman koke-

muksensa esilletuonnin edelle. On mahdollista, että tutkimusta tulisi nimenomaan kohdistaa 

muistisairaisiin, joita ei ole aikaisemmin tutkimuksissa paljoakaan kuultu, juuri ennakkoasen-

teiden ja tutkimuksen suorittamisen hankaluuden vuoksi.58   

2.2. Aineistonkeruumenetelmä 

Ikäihmisten haastattelu vaatii erityistä hienotunteisuutta ja tästä syystä toteutin yhteydenoton 

heihin harkiten. Ikäihmistä on saatettu varoittaa tuntemattomista, joten heihin on parasta ottaa 

yhteyttä tutun tahon kautta.59 Tutkimuksessani mahdollisiin osallistujiin otettiin yhteyttä tuki-

henkilötoiminnan tukihenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Koordinaattori 

kysyi säännöllisesti toistuvissa keskusteluissa tukihenkilöiden mielipidettä heidän tuntemansa 

 
56 Hirsjärvi & Hurme 2008, 58. 
57 Hirsjärvi & Hurme 2008, 60. 
58 Hirsjärvi & Hurme 2008, 133‒134. 
59 Hirsjärvi & Hurme 2008, 133. 
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seniorin halukkuudesta osallistua tutkimukseen. Tämän jälkeen arvioin koordinaattorin kanssa, 

keihin ehdotetuista haastateltavista heidän tukihenkilönsä olisi yhteydessä halukkuudesta osal-

listua tutkimukseen. Yhteydenotto eteni valinnan jälkeen tukihenkilön ja seniorin tapaamiseen, 

jossa tukihenkilö kysyi seniorin halukkuutta osallistua tutkimukseen. Tukihenkilön ja seniorin 

tapaamiseen annettiin avuksi pieni esittelypaketti, jossa esittelen itseni ja kerroin tutkimukses-

tani. Seniorin osallistumispäätöksen jälkeen sain luvan olla häneen suoraan puhelimitse yhtey-

dessä haastatteluajan sopimiseksi. 

Hyvinvointikyselyihin vastaavat ovat yleensä suhteellisen hyväkuntoisia. On vaikea ta-

voittaa niitä, jotka ovat kaikista huono-osaisempia, kuten he, jotka kokevat elämässään tarkoi-

tuksetonta kärsimystä. Tällaista ilmiökenttää on vaikea tavoittaa kvalitatiivisin menetelmin.60 

Valitsin menetelmäksi teemahaastattelun, koska olen kiinnostunut siitä, miten tukihenkilötoi-

minnassa mukana olevat seniorit itse sanoittavat kokemustaan hyvinvointiinsa liittyvissä asi-

oissa ja kuinka he kertovat tukihenkilötoiminnasta ja sen merkityksellisyydestä. Tutkimukseni 

kannalta on tarkoituksenmukaista olla kielellisessä suorassa keskusteluyhteydessä haastatelta-

van kanssa ja mahdollisesti ohjata tiedonkeruun kulkua haastattelutilanteen aikana. Vaativana 

teemahaastattelua voidaan pitää siksi, että se vaatii toteuttajaltaan taitoa ja kokemusta. Olen 

aiemmin toteuttanut teemahaastatteluja työelämässä, joten otin metodin luottavaisesti käyttöön. 

Ongelmana saattaa kuitenkin esiintyä haastateltavan pyrkimys antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä 

vastauksia.61 Olen tiedostanut teemahaastattelun hyvät ja haasteelliset puolet, sekä ottanut ne 

huomioon tutkimukseni aikana sen eri työvaiheissa. Luottamusta tutkimukseeni antaa tutki-

muksen etenemisen uskollinen dokumentointi.  

Teemahaastattelun asettuu lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimaastoon, jol-

loin siitä käytetään myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu.62 Olen selvittänyt tutkittavan 

ilmiön olennaisia osia etukäteen tutkimuksen viitekehyksessä ja päässyt oletukseen ilmiön mää-

rittävistä piirteistä. Tämän selvityksen osana valmistin teemahaastattelurungon. Teemahaastat-

telurunko pitää sisällään tiettyjä teemoja, joista keskustellaan haastateltavien kanssa.63 Haastat-

telun ohjaamiseen minulla oli valmiina kahdeksan kysymystä, jotka annettiin haastateltaville 

etukäteen tutkimuksen tarkoituksen selventämiseksi ja avustamaan haastateltavaa miettimään 

aihepiiriä etukäteen.64 Kaikki haastateltavat eivät olleet saaneet tutkimuksen esittelyä ja kysy-

myksiä etukäteen tukihenkilöltään, mutta tästä ei aiheutunut tutkimuksen kannalta havaittavaa 

 
60 Kestilä & Karvonen 2019, 18. 
61 Hirsjärvi & Hurme 2008, 34‒35. 
62 Hirsjärvi & Hurme 2008, 44. 
63 Hirsjärvi & Hurme 2008, 47‒48. 
64 Liite 1. 
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haittaa. Jokaisessa haastattelussa sain vastaukset kaikkiin kysymyksiini. Lähettämällä kysy-

mykset etukäteen pyrin varmistamaan juuri vastausten saannin. Minun olisi tullut varmistaa 

kysymysten perillepääsy samalla kun sovin haastatteluajan haastateltavan kanssa. Teemahaas-

tattelussa on etuna sen joustavuus. Tutkimusta voidaan suorittaa haastateltavan ehdoilla, kuun-

nellen hänen omia kokemuksiaan ja sanoitustaan. Näin tutkimus vapautuu osittain tutkijan 

omasta näkökulmasta ja tuo haastateltavan äänen kuuluviin.65  

Tutkimukseni täyttää yleisti hyväksytyn laadullisen tutkimuksen merkistön.  Vaikkakin 

seurasin laadullisen tutkimuksen ja teemahaastattelun metodioppaita, tutkimukseni muodostui 

käytetyiltä metodeiltaan ja toteutukseltaan yksilölliseksi tekemieni valintojen kautta.66 Olen va-

linnut laadullisen tutkimuksen tutkittavan ilmiön lähestymistavaksi yhteisymmärryksessä tut-

kimuksessa mukana olevien sidosryhmien, HelsinkiMission ja tutkimusta ohjaavan seminaari-

ryhmän kanssa.  

Ensimmäisen haastattelun suoritin alkutalvesta 2019 pilottihaastatteluna varmistaen käy-

tettävän metodin ja sen soveltamisen tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden tutkimukseni 

tavoitteisiin. Haastattelu eteni suunnitellusti ja sain kaikkiin kysymyksiini vastauksen. Päätin 

jatkaa testatulla toimintatavalla keskusteltuani HelsinkiMission tukihenkilötoiminnan koordi-

naattorin kanssa pilottihaastattelussa saadusta kokemuksesta. 

Tutkimuskysymykset edellyttivät aineiston käsittelyä tarkkuudella, jossa olen kiinnostu-

nut puheen sisällöstä enkä niinkään siitä, kuinka puhetta tuotetaan.67 Tutkimukseni tarkoituk-

seen analyysin tueksi talvella 2019 ja alkuvuotena 2020 oli riittävää kuvata haastattelujen au-

kikirjoituksessa haastattelutilanne sekä sanatarkka haastattelujen sisältö.68 Haastattelutilanteen 

kuvaus auttoi minua muistamaan haastattelujen vuorovaikutuksellisen luonteen ja sanatarkka 

auki kirjoittaminen auttoi tuomaan esiin haastateltavan itse käyttämät sanat lainausten kautta, 

joten tutkielmani lukija voi myös osittain itse arvioida tekemiäni tulkintoja. Pyrin haastattelu-

tilanteen ja käydyn keskustelun läpinäkyvyydellä lisäämään tutkimukseni luotettavuutta ja tuo-

maan tutkimukseni lähemmäs seniorin elettyä elämää. Toisaalta voisin kuvata tutkimukseni 

pyrkimystä tuomalla tavallisesta elämästä kahden ihmisen käymän keskustelun akateemisen 

tutkimuksen ja tiedon tuottamisen vaatimukset täyttävään maailmaan. Toimin siis sillanraken-

tajana eletyn elämän ja akateemisen maailman välillä, jossa ilmiö, jota tarkastelen, saa tieteel-

lisesti hyväksyttävän kuvauksen. 

 
65 Hirsjärvi & Hurme 2008, 48. 
66 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 1.1.1. 
67 Ruusuvuori & Nikander 2017, 427. 
68 Ruusuvuori & Nikander 2017, 429. 
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2.3. Analyysin eteneminen ja aineistosta analysoidut teemat 

Aineiston analyysivaihe alkuvuotena 2020 alkoi kirjoittaessani haastatteluja auki äänityksistä 

ja eteni äänitysten uudelleen kuuntelemisten ja tekstin uudelleen lukemisen kautta teemojen 

analysoimiseen ja määrittämiseen. Haastattelun aikana tehdyt kirjalliset merkinnät ja aikaleimat 

auttoivat hahmottamaan aineiston teemat ja niiden ilmenemisen kussakin haastattelussa. Aika-

leimat auttoivat palaamaan kyseisiin kohtiin keskustelun kulun varmistamiseksi ja merkinnät 

auttoivat valitsemaan keskeisimmät lainaukset vastauksista, joilla pyrin selventämään teemojen 

luonnetta ja keskinäisiä suhteita. 

Kirjoitettujen haastatteludokumenttien alussa on esittelyosa, jossa kerron milloin haastat-

telu on suoritettu, tallenteen tunnisteen, tallenteen pituuden, haastateltavan henkilön anonymi-

teetin  turvaamiseksi annetun koodinimen, kuvauksen haastattelutilanteesta ja dokumentissa 

käytettyjen merkintöjen selitykset.69 Aineiston viidestä haastattelussa lyhin äänite on 29 mi-

nuuttia ja pisin on 41 minuuttia. Äänitteiden kestojen ero selittyy haastattelujen persoonallisella 

luonteella.  

Sanatarkka haastattelujen kirjoittaminen säilytti haastateltavien persoonallisuuden auki 

kirjoitetussa haastatteludokumentissa ja auttoi saavuttamaan implisiittistä tietoa. Näin toimien 

aineistossa on runsaasti mahdollisuuksia suorille lainauksille. Käytetyt lainaukset on valittu ku-

vaamaan haastateltavan näkökulmaa löydettyyn teemaan. Haastattelujen sanatarkka kirjoitta-

minen oli aikaa vievää työtä, jossa monesti jouduin kuuntelemaan saman äänitteen kohdan use-

ampaan kertaan. Työ vaati pitkäjänteisyyttä, mutta tämän takia aineisto tuli kokonaisuudessaan 

hyvin tutuksi ja toimintatapa auttoi aineiston jäsentämisessä, kuvaamisessa ja ymmärtämisessä.  

Viisi haastattelua osoittautui ihanteelliseksi määräksi, jolloin tutkijana pystyin sisäistä-

mään riittävällä tasolla koko aineiston ja haastatteluissa esiintyvät tutkimukseeni liittyvät yh-

teydet. Jos haastatteluja olisi ollut enemmän, en usko, että olisin saanut merkittävästi lisää nä-

kyvyyttä tarkasteltavaan ilmiöön tai kyennyt  hahmottamaan kokonaisuutta. Tässä tapauksessa 

olisin saattanut valita teemoittelun sijaan toisen metodin aineiston analyysiin. Teemahaastattelu 

ja aineiston teemoittelu soveltui hyvin tutkimukseni tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 
69 Liite 2. 



 
 

17 

 
 

Taulukko 3 Aineistossa esiintyvät aiheet ja niistä koostuvat teemat. 

 Haastattelu 
1 

Haastattelu 
2 

Haastattelu 
3 

Haastattelu 
4 

Haastattelu 
5 

Kohtaaminen mahdollistaa merkityksellisyyden 

Merkityksellisyys       
-implisiittinen x x x x x 
Kohtaaminen (18)      
-ammattilaiset (5) x x x x x 
-vapaaehtoiset (5) x x x x x 
-lähiyhteisö (1) ‒ ‒ x ‒ ‒ 
-ystävät (3) x x ‒ x ‒ 
-perhe (3) ‒ x ‒ x x 
-kristinusko (1) x ‒ ‒ ‒ ‒ 

Apukeinot vähentävät rajoitteiden vaikutusta 

Rajoitteet (10)      
-terveydentila (3) x x ‒ x ‒ 
-liikkumisen rajat (5) x x x x x 
-jaksaminen (2) x ‒ ‒ x ‒ 
Apukeinot (12)      
-invataksi (3) ‒ x x x ‒ 
-kelataxi (4) x x x x ‒ 
-liikunta-avut (3) ‒ x x x ‒ 
-perheen apu (1) ‒ ‒ ‒ ‒ x 
-liikunta (1) ‒ x ‒ ‒ ‒ 

 

Olen ryhmitellyt aineistossa ilmeneviä aiheita taulukossa 3. Taulukoon on merkitty eri aiheiden 

ilmentyminen kussakin haastattelussa, sekä sulkeisiin aiheen yleisyys koko aineistossa. Vertai-

lulukujen tarkoitus on auttaa hahmottamaan aiheen yleisyys. Aiheet on koottu niille yhteisen 

teeman alle.  

Aineistoa analysoidessa löytyi yksittäisiä aiheita jotka liittyvät toisiinsa, kuten terveyden-

tila, liikkumisen rajat ja jaksaminen. Kaikki kolme aihetta esiintyy aineistossa toimintaa rajoit-

tavina tekijöinä. Päädyin yhdistämään ne teeman rajoitteet alle. Samoin löysin samankaltai-

suutta invataksista ja liikunta-avuista, kuten rollaattorista, jotka ryhmittelin teeman apukeinot 

alle. Näille aiheille on yhteistä ominaisuus mahdollistaa asioita. Aineistossa esiintyy laajasti 

haastateltavien tapaamisia eri ammattiryhmien edustajien ja ihmisten kanssa. Yhteistä näille 

kaikille aiheille on toisen ihmisen kohtaaminen. Yhdistin nämä aiheet teeman kohtaaminen alle. 

Aineistossa esiintyy laajasti kaipuu tärkeisiin kohtaamisiin, jota ei kuitenkaan sanoiteta suo-

raan. Yhdistin nämä implisiittiset ilmenevät aiheet teeman merkityksellisyys alle. 

Aineistosta analysoidut teemat esiintyvät kaikissa haastatteluissa, mutta niihin liittyvien 

aiheiden esiintymisessä oli vaihtelua. Analysoidusta neljästä teemasta kolme löytyi aineistosta 

niiden esiintyvyyden runsauden perusteella. Neljäs teema esiintyi aineistossa implisiittisesti 
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myöskin koko sen laajuudessa. Pohtiessani aineistoa kokonaisuutena pyrin saavuttamaan ym-

märryksen siitä, mikä on tutkimuskysymysteni näkökulmasta aineiston keskeisin anti. Kuun-

nellessani äänitteitä uudelleen ja lukiessani kirjoitettuja haastatteluja ymmärsin vastauksen 

kumpaankin tutkimuskysymykseen löytyvän merkityksellisyyden käsitteen kautta. Lähdin ku-

vaamaan tarkemmin analysoimiani teemoja ennen kuin tarkastelin niiden keskinäisiä yhteyksiä. 

 

Aineistosta analysoidut teemat: 

• Merkityksellisyys 

• Kohtaaminen 

• Rajoite 

• Apukeino 

 

Aineistossa haastateltavat määrittelevät itseään ja omaa merkityksellisyyttään muille ihmisille 

vuorovaikutuksen laadun tai kohtaamisten puuttumisen kautta. Aineistossa kohtaamisen tilan-

teita tai niiden puutetta syntyy ammattihenkilöiden, vapaaehtoisten, lähiyhteisöjen, perheen ja 

uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Tärkeimmäksi merkityksellisyyden rakentajasi osoittautui se 

henkilö, kenelle haastateltava on tärkeä. Seuraavassa lainauksessa haastateltava kertoo kiitolli-

suudestaan HelsinkiMissiota kohtaan, josta on saanut pitkäaikaisen ystävän keskustelutoveriksi 

tukihenkilötoiminnan kautta.  

 

(Rouva 3) Mää haluaisin et siel nyt tulis yks asia tietoon: et mä oon tosi kiitollinen siitä et on 

HelsinkiMissio, joka auttaa mua.70 

 

Yllä oleva lainaus on haastattelun alkupuolelta ja haastateltava halusi tuoda erityisen selväksi 

sen, että jos tutkimuksestani välitetään jotain eteenpäin, hän haluaa HelsinkiMission työnteki-

jöiden saavan tietoonsa kuinka tärkeää työtä he tekevät ja kuinka merkityksellinen heidän lä-

hettämänsä tukihenkilö on haastateltavan elämässä. Merkityksellisyys syntyy tukihenkilön läs-

näolosta haastateltavan omassa kodissa ‒ olemalla läsnä vapaasta tahdosta, vain siksi, että ha-

luaa tavata haastateltavan, kuunnella mitä hänellä on sanottavaa ja keskustella hänen kanssaan. 

Kohtaaminen tapahtuu usein sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa 

ikääntymisen mukanaan tuomien tarpeiden edellyttämänä. Aineistossa kuvastuu ikäihminen 

terveydenhuollon palveluiden asiantuntijana. Tällaisessa usein tapahtuvassa kohtaamisessa 

haastateltavien toiveena on henkilösuhteiden luominen ammattihenkilökunnan kanssa, jota vai-

keuttaa henkilökunnan suuri vaihtuvuus ja kiire. Haastatteluissa tulee toistuvasti esiin, kuinka 

 
70 Rouva 3. 
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potilasta kohdellaan terveyskeskuksessa ja kotihoidossa suoritettavana tehtävänä. Haastatelta-

vat arvostavat ammattihenkilöitä ja ovat kiitollisia saamastaan  avusta. Toiveena kuitenkin vä-

littyy, että aika ja kiireettömyys olisi heille tärkeää hoitotapahtumien kohtaamisissa. 

  

(Herra 1) Ku yritetään päästä tai yrittävät päästä eroo sitte kahdeskys minuutis.71 

 

Yllä oleva lainaus on haastattelun loppupuolelta, jossa keskustelimme kohtaamisista hoitohen-

kilökunnan kanssa. Toisin kuin edellisessä esimerkissä, jossa kiitollisuus välitetään tukihenki-

lön merkityksellisyydestä omassa elämässä, tässä lainauksessa kohtaamisesta lääkärin kanssa 

syntyy tunne merkityksettömyydestä. Haastateltava kertoo itsestään suoritettavana toimenpi-

teenä sen sijaan, että lääkärillä olisi aikaa kuunnella häntä ja olla merkitsevässä vuorovaikutuk-

sessa haastateltavan kanssa. 

Kiireeseen hoitotyössä haastateltavat suhtautuvat ymmärryksellä. Positiivinen asenne tu-

lee laajasti esiin kaikkien vaikeuksien keskellä. Kohtaamisista lääkäreiden kanssa on hyviä ko-

kemuksia silloin, kun haastateltava tuntee tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi yksilönä. Tilanteet 

voivat olla hauskoja kuten seuraavassa laineuksessa, jossa lääkäri ja haastateltava ovat hyvin-

vointia lisäävässä merkityksellisessä vuorovaikutuksessa. 

 

(Rouva 4) Että, se oli semmonen tarina, mutta sitte niinkun aikasemmin jo sanoin et mää oon kyllä niin 

huonovointinen, ku ikinä olla voi.  

(Haastattelija) Joo-o. 

(Rouva 4) Ja ihmettelen, että miks ne lekurit sitten määrää noita pillereitä pil, ja sitte sanovat et: ”ihanaa 

ku rouva teil on niin paljon ikää”. Kyllä se on viimenen ihanuus se ikä. Mä oon sanonu kaikille 

lekureilleki. 

(Haastattelija) Nii-i. 

(Rouva 4) Kyllä. Ei ne muuta, ku nauraa mulle, että: ”ku ootte niin ilonenkin vielä ja tommonen 

huumorintajunen”. 

(Haastattelija) Nii-i. 

(Rouva 4) Niin. Mä sa et ei täs enää muuta oo.72 

 

Haastateltu rouva on erittäin sanavalmis ja hyväntuulinen ihminen, joka välittää hyvää oloa 

olemuksellaan ympärillensä. Yllä olevassa lainauksessa tulee esille kohtaaminen huumorinta-

juisen lääkärin kanssa. Keskustelussamme tuli esille, että haastateltavan näkemyksen mukaan 

hoitohenkilökunta saa osakseen paljon negatiivisia asenteita työssään. Hänen tarkoituksenaan 

on ollut piristää heidän päiväänsä. Lainauksesta käy ilmi, että vaikka haastateltavalla on paljon 

terveydellistä vaivaa, hän valitsee vastata lääkärin kommenttiin positiivisella asenteella ja huu-

morilla. Tässä esimerkissä haastateltava itse luo vuorovaikutustilanteen, joka on vastavuoroi-

sesti positiivisen merkityksellinen kummallekin osapuolelle.  

 
71 Herra 1. 
72 Rouva 4. 
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Elämän rajoitteet ovat ikääntyessä ymmärrettävästi keskeinen teema. Aineiston mukaan 

terveydentila rajoittaa huomattavasti haastateltavien elämää. Vastauksissa tulee esille liikkumi-

sen vaikeus ja epävarmuus selviytymisestä. Tämä perustuu saatuihin ikäviin kokemuksiin esi-

merkiksi kaatumisesta tai kaatumisen vaarasta. Terveyden heikkeneminen rajoittaa toimintaa 

tavallisessa arjessa. Esimerkiksi kaupassa käynti, tapahtumissa ja sosiaalisissa tilaisuuksissa 

käynti tai ystävyyssuhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen voi olla haastavaa. Seuraavassa lai-

nauksessa haastateltava on joutunut luopumaan näkörajoitteen ja jaksamattomuuden vuoksi 

usein viikoittaisesta kulttuuriharrastuksestaan teatteritaiteen parissa. 

 

(Rouva 5) Sit esimerkiks mä oon ollu hirveen kova teatterissa kävijä. 

(Haastattelija) Joo. 

(Rouva 5) Että tota noi niin voi sano, että yhteen aikaan kävin melkeen viikottain.  

(Haastattelija) Kyllä. 

(Rouva 5) Aina teatterissa, niin tuota noi niin mutta, ne on nyt jääny etten mä enää. 

(Haastattelija) Joo-o. 

(Rouva 5) Se on jotenkin. Ilmeisesti näkö on sit sen tehny ja sit mä en niin ku jaksa siihen keskittyä sitte 

että.73 

 

Yllä olevassa lainauksessa tulee esille kaikissa haastatteluissa ilmenevät seuraukset terveyden-

tilan muutoksista. Ikääntyessä terveydentila rajoittaa toimintaa, jossa on aikaisemmin ollut 

osallisena. Lainauksen teatteriharrastus on yksi haastatteluissa esille tullut asia, josta on jou-

duttu luopumaan. Toisena esimerkkinä haastatteluissa ilmeni uintiharrastus, josta luopumiseen 

haastateltava ei kuitenkaan osannut sanoittaa selvää syytä. Ilmeistä on kuitenkin, että näistä 

harrastuksista luopuminen aiheuttaa kaipuuta ja surua niiden mahdollisuuksien suuntaan, joita 

ei enää ole. Elämänpiiri pienenee ja mahdollisuudet kohdata muita ihmisiä vähenee. 

Apukeinot vaikuttavat positiivisesti iän tuomiin rajoitteisiin kuten liikkumisen vaikeu-

teen. Apukeinoina aineistossa esiintyy lyhyemmille asiointimatkoille tai liikkumisen tukeen  

rollaattori ja pitemmille matkoille invataksi tai perheen apu. Kelan taksilla kuljetaan tarvittaviin 

lääkärikäynteihin ja hoitoihin. Aineistossa ilmeni, että apukeinoja käytetään tarvittaessa ja nii-

hin ollaan valmiita turvautumaan. Apukeinot voivat laajentaa elämän toiminnanpiiriä ja mah-

dollistaa asioita, joita olisi muutoin hyvin hankala tehdä. Apukeinot auttavat suoriutumaan itse 

elämän askareista, kuten seuraavassa lainauksessa ilmenee.  

  

 
73 Rouva 5. 
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(Haastattelija) Tarvitsetteko te tässä liikkumiseen apua vai pääsettekö te itse kulkemaan [paikka 

poistettu]? 

(Rouva 6) Itte mä meen ku vaikken mä pysty kävelemään nyt enään niin tota, kyl mä tässä ihan toimin 

iteksen sitte että tota. Minä tän pyörätuolin kanssa sitten aamulla nousen ylös ja sit rupeen laitan kahvia ja 

jos ei mulla ole puuroa ennestään niin mä sitte, jos sit on ennestään niin minä sitte paista sen mutta sitte 

mä keitän puuroa ja syön ne sitte ja sitte kyllä mä tiskaanki tossa, mutta pikkusen pitää seisoa, et sen 

verran joskus pikkusen seison mutta en muuta. 

(Haastattelija) Joo-o. 

(Rouva 6) Pitää olla pyörätuoli aina siinä takana sitten.  

(Haastattelija) Niin, saa tukea siitä sitte. 

(Rouva 6) Niin. 

(Rouva 6) Voi istua pikkusen sitte välillä aina. 

 

Yllä oleva lainaus kuvastaa tavallista arkea, jossa haastateltava jo heräämisestä asti hyödyntää 

saatavilla olevia apukeinoja. Kodin tavalliset toimet onnistuvat apukeinoja käyttäen ja välillä 

voi istahtaa ja jatkaa myöhemmin. Haastateltavalle kävely on vaikeaa terveydentilasta ja kor-

keasta iästä johtuen, hän kuitenkin selviytyy itse tavanomaisista tehtävistä, kuten aamupuuron 

valmistamisesta ja tiskaamisesta. Esille tuli myös ajoittainen piristyksen aihe tilatessa kaupasta 

esimerkiksi ahvenfileetä ja paistaessa päiväruuan itse. Haastateltavien kertoessa tällaisista as-

kareista ymmärsin, kuinka tärkeää heille on selviytyä omassa kodissa mahdollisuuksien mu-

kaan itsenäisesti ‒ kuinka tavallisen arjen mahdollisuus on tärkeää. Sama tarve tuli esille kai-

kissa haastatteluissa. Haastateltavat tarvitsevat apua ja tukea, mutta myös sitä, että heidän oma-

toimisuutensa säilyy mahdollisimman korkealla tasolla. Aina he eivät halua, että joku tekee 

asiat heidän puolestaan, vaan apua toivotaan siihen, että heitä autetaan pärjäämään itsenäisesti.  

Näissä neljässä aineistosta analysoidussa teemassa keskeistä on niiden esilletuonti haas-

tateltavien toimesta. Haastateltavat ovat haastatteluissa sanoittaneet omaa elämäänsä ja saaneet 

tilaa teemahaastattelun tarkoituksen mukaan puhua heille tärkeistä asioista. Vaikka kyseisille 

teemoille voidaan antaa useita nimiä, olen valinnut käytettäväksi mielestäni mahdollisimman 

informatiiviset nimet ja kuvaukset, liittäen mukaan suoria lainauksia hyödyntäen aineiston per-

soonallista luonnetta ja selittänyt, kuinka luen näitä lainauksia ja niiden sisältämää merkityk-

sellisyyttä. 

2.4. Tutkimuksen luotettavuus ja asemani tutkijana 

Eettiset näkökohdat olivat tärkeitä koko tutkimuksen ajan. Tutkimuksen edetessä jouduin teke-

mään valintoja ja näitä valintoja tarkastelin eettisestä näkökulmasta. Nämä pohdinnat on kirjoi-

tettu näkyviin tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa.74 Esimerkkinä eettisestä valinnasta 

jouduin tutkimukseni aikana hylkäämään mahdollisena viitattavana teoksena vuonna 2017 jul-

kaistun vertaisarvioidun kirjan, jossa Suomen valtionjohtoa, poliitikkoja ja mediaa arvostellaan 

 
74 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 3. 
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epäkunnioittavaan sävyyn kirjan hyvinvointikeskustelua käsittelevässä kappaleessa. Kirjoituk-

sen tyyli ei täytä eettisiä vaatimuksia kunnioittavasta toiminnasta.  

Annoin haastateltaville ymmärrettävästi tietoa tutkimuksesta. Annoin haastateltaville yh-

teystietoni, tutkimuksen aiheen ja tavoitteen, kuvauksen haastattelun toteutuksesta, tiedon haas-

tattelun luottamuksellisuudesta, sekä tiedon aineiston käsittelystä ja hävittämisestä.75 Osallistu-

misen vapaaehtoisuus oli sisäänrakennettu ominaisuus haastateltavien valinnassa käytettävässä 

prosessissa, jonka toimivuudesta on osoituksena yhden haastatteluehdokkaan vetäytyminen 

pois tutkimuksesta ennen haastattelun suorittamista.  

Tiedonhankinnan ja haastateltavien suojan varmistin noudattamalla metodikirjallisuu-

dessa annettuja ohjeita teemahaastattelun suorittamiseen ja aineiston teemoittelevaan analyy-

siin.76 Suoritin haastattelut luottamuksellisesti ja käytin tutkimuksessa vain haastattelussa teh-

tyä tallennetta, en haastattelujen tallennuksen ulkopuolella käytyjä keskusteluja. Kerroin haas-

tateltaville, milloin talletus käynnistyi ja milloin se keskeytettiin. Tallenteet säilöin yliopiston 

opiskelijoille tarkoitettuun, vain henkilökohtaisessa käytössä olevaan palveluun (OneDrive). 

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa säilytän vain tutkimuksen ajan sen arvioinnin valmistumiseen 

asti, jonka jälkeen tuhoan kaiken tutkimuksen aineiston. Näin ollen, aineisto on käytettävissä 

tutkimusyhteisölle tutkimustulosten varmentamiseen ainoastaan tutkielman arvostelun valmis-

tumiseen asti.77 Äänitteet nimesin käyttäen haastateltavalle annettua nimimerkkiä. Nimimerkki 

yhdistyy haastateltavan yhteystietoihin, joita säilytin kotona laatikossa paperisina listoina.  Tut-

kimuksen arvioinnin valmistumisen jälkeen paperille tallennetut yhteystiedot hävitetään polt-

tamalla.  

Tutkimuksen tulokset esitän niin, että niistä ei käy ilmi yksittäisen haastateltavan henki-

löllisyyttä. Näin olen varmistanut, että haastateltaville ei aiheudu mahdollisia haitallisia seu-

rauksia tutkimuksesta. Tutkimuksen tulokset olen esittänyt ihmisen arvoa kunnioittavasti, tut-

kijalle osoitetun luottamuksen mukaisesti sekä kunnioittaen tutkijayhteisön minulle antamaa 

arvovaltaa. Tutkimuksen tuloksia voi soveltaa vapaasti ja niiden soveltamiseen liittyviä eettisiä 

ongelmia ei ole tunnistettavissa.78  

Tutkijan asemassa on keskeistä tiedostaa asemaan liittyvä vastuu. Haastattelut etenivät 

haastateltavan ehdoilla ja heillä oli mahdollisuus keskeyttää haastattelu milloin vain niin toivo-

 
75 Hyvärinen et al. 2017, 414‒415. 
76 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 3.1. 
77 Hyvärinen et al. 2017, 415. 
78 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 3. 
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essaan. Haastattelujen aikana pidimme taukoja haastattelujen ulkopuolisista syistä, kuten hen-

kilöiden saapumisesta huoneistoon tai muista pienistä askareista. Minulle oli tärkeää, että haas-

tateltavalle ei aiheutunut haastattelusta tarpeetonta vaivaa tai epämukavuutta. Haastatteluja suo-

ritettaessa minua kiinnosti se, mitä haastateltavalla on sanottavaa, mutta tutkijana ohjasin kes-

kustelun kulkua teemaahaastattelurungon mukaisesti. Tilanteen niin edellyttäessä sovelsin en-

nalta suunniteltua kulkua esimerkiksi vaihtamalla kysymysten järjestystä, muotoilemalla kysy-

myksen uudestaan tai palaamalla jo kysyttyyn asiaan hieman toisesta näkökulmasta, tavoitteena 

tarkentaa jo annettua vastausta tai saada haastateltavalta lisää tietoa haastateltavalle tärkeältä 

vaikuttavaan aiheeseen.79 

Kaikessa tutkimukseen liittyvässä toiminnassa tutkijana lunastin lupauksen luottamuk-

sellisuudesta. Minun ja haastateltavien välille rakentui luottamus, jota ylläpidin luottamuksen 

arvoisella toiminnalla. Luottamuksen annettuaan haastateltavat, tutkimuksen ohjausryhmä ja 

yhteistyökumppani edellyttivät, että tutkimus suoritetaan luottamuksen arvoisesti noudattaen 

yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja.80 Tutkimuksessani luottamuksen säilyttämisen arviointi 

tapahtui jatkuvalla itsereflektiolla suhteessa omaan toimintaan. 

Tuotin haastatteluaineiston hyvällä laadulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suori-

tin haastattelut pilottihaastattelussa varmennetulla ja hyväksi todetulla toimintatavalla. Tallen-

teiden kuuluvuuteen kiinnitin erityistä huomiota jokaisen haastattelun alussa mikrofonin sijoit-

telulla ja sijoittumalla puheen kuuluvuuden kannalta esteettömästi lähelle haastateltavaa. Koko 

aineiston litteroinnissa noudatetaan samaa sääntöä.81 

Haastattelussa annettuja vastauksia ei voida olettaa samoiksi kuin jos samaa henkilöä 

haastateltaisiin toiseen kertaan. Syynä tähän on haastattelutilanteen ainutkertaisuus ja ihmisen 

muuttuminen ajan kuluessa. Samoin ei voida olettaa, että saadut tulokset olisivat samanlaisia 

kahden tutkijan käsitellessä samaa ainestoa. Tämä aiheuttaa haasteen mahdollisuudelle varmen-

taa aineistosta saamani tulokset ja esiintyy puutteena käytetyssä metodissa. Aineistoa käsitel-

lessä tein tulkintoja oman kokemukseni kautta ja tästä syystä voidaan olettaa, että tulokset oli-

sivat poikkeavia toisen tutkijan tulkitessa aineistoa. Tutkimuksen luotettavuutta lisään kuiten-

kin tarkasteltavan ilmiön määrittämisellä, jossa apunani toimii tutkimuksen viitekehys. Totean 

myös, että kahdella erilaisella tutkimusmenetelmällä ei voida todennäköisesti saavuttaa täsmäl-

leen samaa tulosta. Tässä hyväksytään ihmisen toiminnan riippuvuus toiminnan kontekstista. 

 
79 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 3. 
80 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 3. 
81 Hirsjärvi & Hurme 2008, 185. 



 
 

24 

 
 

Mahdollisesti ilmi tulevia eroja eri tutkimusmenetelmien välillä voidaan näin ollen pitää muut-

tuvasta tilanteesta johtuvina. Tutkimuksessani en ole pyrkinyt tutkimustulosten yleistettävyy-

teen vaan totean, että jokainen haastattelija on erilainen ja että haastattelut tapahtuvat määrä-

tyssä toistumattomassa kontekstissa.82 Tutkimukseni on näiden määrittelyjen mukaan ainutker-

tainen ja on hyvin mahdollista, että tutkimukseni ei ole toistettavissa täysin samoin tuloksin. 

Tutkimukseni tavoite on tuoda esiin haastateltavien käsityksiä mahdollisimman luotetta-

vasti. Tutkimuksessani olen tietoinen, että olen vaikuttanut saatavaan aineistoon jo sen kerää-

misvaiheessa ja että omat käsitykseni vaikuttavat aineiston tulkintaan pyrkimyksessä sovittaa 

haastateltavien käsityksiä omiin käsityksiini. Tutkimukseni aineisto on muodostunut haastatel-

tavien ja haastattelijan yhteistoimintana. Tutkimukseni luotettavuutta lisään dokumentoimalla 

käytetyn metodin ja sen soveltamisen.83  

Tutkimukseni ei saanut rahoitusta ja haastateltavat eivät ole minulle tuttuja entuudestaan. 

En ole aikaisemmin osallistunut HelsinkiMission toimintaan. Tunnen erittäin tärkeäksi ikäih-

misten huomioimisen yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Olen huolestuneena seurannut kehitystä, 

jonka seurauksena olemme saaneet lukea ikäihmisten kaltoinkohtelusta kodeissa ja hoitolaitok-

sissa. Perustan arvovalintani kristilliseen arvopohjaan, jonka ominaispiirre on rehellisyys ja toi-

minta muiden hyväksi. Olen ollut tietoinen asemastani tutkijana suhteessa tutkittavaan aihee-

seen koko tutkimukseni ajan. 

  

 
82 Hirsjärvi & Hurme 2008, 185‒188. 
83 Hirsjärvi & Hurme 2008, 189‒190. 



 
 

25 

 
 

3. Senioreiden subjektiivinen hyvinvointi 

3.1. Neljän teeman keskinäiset suhteet 

Ensimmäisenä neljästä, esitän tutkimukseni tuloksena vastavuoroisten merkityksellisten koh-

taamisten tärkeyden senioreiden subjektiivisen hyvinvoinnin edistäjänä ja vastakohtaisesti täl-

laisten kohtaamisten puuttumisen hyvinvointia rajoittavana tekijänä. Tämä tulos vastaa kum-

paankin tutkimuskysymykseeni. HelsinkiMission tukihenkilötoiminta täyttää ehdon vastavuo-

roisesta merkityksellisestä kohtaamisesta subjektiivisen hyvinvoinnin edistäjänä. 

Terveydentilan muutoksen ja kohtaamisten määrän välillä osoittautui olevan yhteys, joka 

ilmeni vaikeutena päästä tilanteisiin, joissa voi kohdata toisia ihmisiä. Samoin huomasin, että 

terveyden asettamia rajoitteita voidaan vähentää apukeinoilla. Seuraavaksi analyysissani huo-

masin, kuinka merkityksellistä aineistossa oli kohtaamisten vastavuoroisuus. Huomasin, että 

merkitykselliset kohtaamiset vaikuttavat haastateltavien hyvinvointia lisäävästi. Toistuvasti 

haastatteluissa ilmeni myös suoraan sanoittamaton implisiittinen teema liittyen kohtaamisiin tai 

niiden puutteeseen. Tällä tarkoitan aineistossa toistuvasti ja laajasti esiintyvää haastateltavien 

pohdintaa siitä, mikä merkityksellisyys heillä on perheen, läheisten ja kaikkien kohtaamiensa 

ihmisten elämässä, kuten HelsinkiMission tukihenkilötoiminnassa. Näin analysoin aineistosta 

neljä teemaa, joille pyrin löytämään ymmärrettävät nimet. Päädyin kutsumaan teemoja kohtaa-

miseksi, rajoitteeksi, apukeinoksi ja merkitykseksi.    

Aineistosta analysoidun neljän teeman keskinäiset suhteet ilmenevät kahtena parina, 

joilla on keskinäinen suhde. Kohtaamisen teema toimii merkityksellisyyden mahdollistajana, 

merkityksellisyys tuottaa hyvinvointia, rajoitteiden teema toimii hyvinvoinnin esteenä ja apu-

keinot vähentävät rajoitteiden vaikutusta. Implisiittisesti esiintyvä merkityksellisyys on yhtey-

dessä kohtaamiseen ja rajoitteet ovat yhteydessä apukeinoihin. Näiden kahden ryhmän välillä 

on myös yhteys, jossa rajoitteiden hallitsevuus suhteessa käytettävissä oleviin apukeinoihin vä-

hentää mahdollisten kohtaamisten määrää ja tämän vuoksi tilanteita, joissa merkityksellisyyttä 

voi syntyä. Pahimmillaan tilanne voi olla sitä, ettei joinain ajanjaksoina merkityksellisiä koh-

taamisia ole juuri lainkaan tai niitä on kovin harvoin. Tästä aineiston mukaan seuraa tunne yk-

sinäisyydestä, eli yksinäisyyden tunne on yhteydessä vastavuoroisten merkityksellisten kohtaa-

misten puuttumiseen.  

Vastaava tulos on löydettävissä Hanna Uotilan vuonna 2011 tekemästä tutkimuksesta. 

Hänen tutkimuksensa mukaan yksinäisyyttä aiheuttaa ikäihmisillä ihmissuhteiden vähyys tai 
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niiden puuttuminen.84 Uotilan toteaa tutkimuksessaan, että yksinäisyyden ymmärtäminen ei 

vaikuta olevan mahdollista yksinäisyyden käsitteen määrittelyn avulla vaan tähän tarvitaan ku-

vailua kokemuksesta.85 Toisin lausuttuna, tutkimusaineistossani kuvatut kokemukset merkityk-

sellisten suhteiden vähyydestä kertovat huonosta olosuhteesta, joka Allardtin hyvinvoinnin teo-

rian mukaan seuraa perustarpeen tyydyttämättä jäämisestä.86 Allardtin teorian huono olosuhde 

esiintyy aineistossani merkityksellisten vastavuoroisten kohtaamisten puutteena. Tämä puute 

rajoittaa subjektiivista hyvinvointia. 

Apukeinot, joilla pääsee yli rajoitteiden, mahdollistaa merkityksellisten kohtaamisten 

määrän lisääntymisen ja tätä kautta lisää subjektiivista hyvinvointia. Haastateltavien ilmaisemat 

subjektiivisen hyvinvoinnin kuvaukset liittyvät positiivisiin kokemuksiin kohtaamisissa ja ku-

vaukset kohtaamisten vähästä määrästä liittyvät rajoitteisiin kuten terveydentilaan. He kuiten-

kin voivat vaikuttaa rajoitteisiin apukeinoilla, kuten rollaattorilla ja invataksilla. Perheen ja ys-

tävien tarjoama apu liikkumiseen koetaan myös tärkeänä. Tällöin yhdistyy positiivinen sosiaa-

linen kohtaaminen vuorovaikutuksessa ja mahdollisuus uusiin kohtaamisiin tarjotun liikku-

misavun kautta. Eniten hyvinvointia tuottava tilanne esiintyy aineistossa perheen tai ystävän 

kanssa yhdessä tekemisenä, jossa on mahdollisuus kohdata myös muita ihmisiä. Aineistosta 

analysoidut teemat ja niiden yhteydet voidaan kuvata visuaalisesti. Alla oleva kuvan teemat on 

mitoitettu sen mukaan, kuinka usein teemoihin liittyvät aiheet esiintyivät haastattelussa.  

 

 
84 Uotila 2011, 47. 
85 Uotila 2011, 73. 
86 Allardt 1976, 32. 
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Kuvio 2 Hyvinvointia edistävät ja rajoittavat tekijät 

 

Kuviossa 2 kohtaaminen ei itsessään tuota haastateltaville subjektiivista hyvinvointia, vaan toi-

mii sen mahdollistajana, kuten HelsinkiMission tukihenkilötoiminta. Aineistossa kohtaamisen 

rajoituksena toimii usein huonontunut terveys, josta aiheutuu liikkumisen hankaluus. Tervey-

dentila estää osallistumasta monenlaiseen toimintaan oman kodin ulkopuolella. Käytettävissä 

on kuitenkin apukeinoja, joilla voidaan tasapainottaa terveydentilan tuomia rajoitteita. Aineis-

tossa kuitenkin ilmenee, että terveydentila on suurempi rajoite kuin mihin saadaan apua liikku-

misen apukeinoilla. Liikkumisen vaikeus on omiaan vähentämään itseluottamusta ja haluk-

kuutta osallistumiseen. Aineistossa myöskin tulee esiin se, ettei kaikilla haastateltavilla ole 

mahdollisuutta käyttää liikkumiseen riittävästi apua, kuten oikeutta invataksiin tai kelataksiin. 

Taloudelliset haasteet vähentävät subjektiivista hyvinvointia. 

Merkityksellisyys on teemoista se, jolla on suora vaikutus haastateltavien subjektiiviseen 

näkemykseen siitä, mistä ja minkälaista apua ja tukea he arkeensa saavat ja toivovat saavansa. 

Jos apukeinoja on käytettävissä terveydentilan rajoitusten tasapainottamiseksi ja jos kohtaami-

set erilaisissa tilanteissa ovat positiivisia, niillä on suora vaikutus merkityksellisyyteen ja sitä 

kautta subjektiiviseen hyvinvointiin. Kohtaamisten laatu on tärkeää, mutta aineistossa tärkeäm-

pänä esiintyy mahdollisuus aktiiviseen elämään kodin ulkopuolella. Haastateltavat kokivat ras-

kaaksi rajoitteiden paljoudesta ja apukeinojen vähyydestä johtuvan yksinäisyyden. Seuraavassa 

lainauksessa tulee esiin sanoitus sille, mitä haastateltavan arki saattaa yksinäisyyden näkökul-

masta olla. 
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(Rouva 5) Että tota noi niin. Ei oo semmosta, sehän on selvää, että että kun itekseen asuu ja muuta niin 

niin tota, se on sitte sitä, että se on aina niiden satunnaisten kävijöiden varassa.87 

 

Yllä oleva lainaus antaa esimerkin siitä, miten yksinäisyydestä haastatteluissa puhutaan. Kaikki 

haastateltavat viettävät paljon aikaa kotona ja ovat yksin asuvina sen varassa, kuka sattuu tule-

maan käymään. Lainauksesta saattaa lukea, että tapaamisia ei olisi etukäteen sovittu. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, etteikö tapaamisista pääsääntöisesti olla sovittu, vaan sitä, että kävijöitä on 

kovin harvoin ja tapaamisiin liittyy haastateltavilla epävarmuutta. Lainaus myös kuvastaa sitä, 

millaisen merkityksellisyyden itselleen suhteessa muihin ihmisiin haastateltavat antavat. Kai-

kissa haastatteluissa keskusteluun nousi epävarmuus siitä, mitä he merkitsevät muille. 

Se, millaisen merkityksellisyyden haastateltavat kokevat muiden ihmisten antavan itsel-

leen vaikuttaa voimakkaasti subjektiivisen hyvinvoinnin kokemukseen. Mitä minä merkitsen 

muille ihmisille ja olenko heille tärkeä? Olisinko jopa korvaamaton? Nämä kysymykset nouse-

vat aineistosta implisiittisesti. Seuraavassa keskustelussa nousee esiin ihmettely siitä, mikä 

merkityksellisyys haastateltavalla on nyt kolmelle kummilapselle, kun heihin on ollut aikai-

semmin niin lämmin yhteys. Ikäväkseen Rouva 3 toteaa, etteivät he oikeastaan enää pidä yh-

teyttä. 

 

(Rouva 5) Et totanoi niin. Ja just eilenkin [nimi poistettu] kanssa me juteltiin, mä sanoin et, kun mulla on 

kolme kummilasta, oikeestaan kukaan ei oo tota millään tavalla, oikeestaan pidä yhteyttä. 

(Haastattelija) Joo-o. 

(Rouva 5) Joka niin kun on ja mä kuitenkin mielestäni olen ollu tota noi niin. 

(Haastattelija) Niin. 

(Rouva 5) Niin ku sillä lailla heidän heidän tuota noin ni kanssa ja pitäny seuraa ja yhtäkin ni, niin tota 

hän on ihan harvase viikon viikon tota joku päivä nii oli yhteen aikaan mulla sillon pienenä ja sillon ja 

sillon sit ku hän tota, niin hän oli puol vuotias kun äiti lähti Italiaan [‒ ‒].88 

 

Lainauksessa ilmenee ihmettely siitä, että mikä on suhteessa muuttunut ja miksi häneen ei enää 

olla yhteydessä. Omasta mielestään hänellä oli varsinkin yhteen kummilapseen lämmin suhde 

ja hänkään ei enää ole yhteydessä. Lainauksesta kuvastuu epäilys siitä, teinkö jotain väärin, 

enkö ole tehnyt riittävästi ja toive siitä, että välit voisivat jälleen olla lämpimät. Merkitykselli-

syys ei tässä lainauksessa pääse syntymään kohtaamisen rajoitteen vuoksi, johon ei näytä ole-

van apukeinoa rajoitteen poistamiseksi. Haastatteluissa perhe- ja lähisuhteet, eli neljäs yhteis-

kunnan sektori, osoittautui kaikista ongelmallisimmaksi, kuten tämä lainaus kertoo. Millainen 

apu kykenee tavoittamaan etäiseksi muuttuneen perhe- tai lähisuhteen? Tutkimukseni ei anna 

tähän vastausta ja asialle jää jatkotutkimuksellista tilaa. 

 
87 Rouva 5. 
88 Rouva 5. 
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Sama kaipuu merkityksellisiin ihmissuhteisiin toistuu kaikissa haastatteluissa. Aineis-

tossa toistuu toiveena se, että haastateltavat voitaisiin ottaa kohtaamisissa vastaan aikaa käyt-

täen, ilman kiirettä, kuunnellen, keskustellen ja kaikin puolin osoittaen, että se, mitä heillä on 

sanottavaa, on tärkeää ja että he voisivat tuntea kohtaamansa ihmisen antavan heille merkityk-

sellisyyden omassa elämässään. 

3.2. Kolmannen sektorin kyky ohittaa rajoitteita 

Toisena tutkimukseni tuloksena esitän vapaaehtoistoiminnan erityisluonteen ohittaa kohtaami-

sia rajoittavia tekijöitä, edistäen senioreiden subjektiivista hyvinvointia. Tämä tulos vastaa 

kumpaankin tutkimuskysymykseeni. Vapaaehtoistoiminnalla on kyky toimia seniorin ehdoilla, 

mukautuen hänen elämäntilanteeseensa, tulla lähelle ja kuunnella, mitä seniorilla on sanottavaa. 

HelsinkiMissio hyödyntää toiminnassaan kykyä ohittaa rajoitteet, jotka estävät kohtaamisia. 

Kolmannella sektorilla on merkittävä vaikutus kaikkien haastateltavien elämään. Aineis-

tossa esiintyy HelsinkiMission tukihenkilötoiminnan lisäksi myös muita kolmannen sektorin 

toimijoita, kuten Suomen evankelis-luterilainen kirkko, joilla on positiivinen vaikutus heidän 

elämäänsä. Keskusteluissa ilmeni, että sillä, kuka toimija on ei ole ensisijaista, vaan merkityk-

sellistä on toiminnan sisältö ja vaikutus. Kaikkea yhdessä tekemistä ja ihmisten kohtaamista 

arvostetaan ja kaivataan. Kolmas sektori esiintyy aineistossa toimijana, joka paikkaa ensimmäi-

sen sektorin, eli Valtion ja kuntien toiminnan aukkoja.  
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Kuvio 3 Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa kohtaamisen kautta merkityksellisyyden ohittaen 
rajoitteiden ja apukeinojen jännitteen. 

 

Kuviossa 3 on esitetty vapaaehtoistoimintaan liittyvä  erityinen ominaisuus. Tässä kuviossa 

vastaan kumpaankin tutkimuskysymykseeni, siihen mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat se-

nioreiden hyvinvointia ja mitkä ovat senioreiden kokemukset HelsinkiMission tukihenkilötoi-

minnasta. Analysoin aineistosta tekijän, joka löytyi yhteydessä kolmannen sektorin toimijoihin, 

kuten HelsinkiMissioon ‒ heillä on mahdollisuus ja kyky ohittaa haastateltavien toiminnan ra-

joitteet ja mahdolliset puutteet käytettävissä apukeinoissa rajoitteiden kumoamiseksi. Kohtaa-

minen toteutuu haastateltavien ehdoilla ja mukautuen heidän tarpeisiinsa. Käytännössä tämä 

tarkoittaa tulemista heidän omiin koteihinsa ja yhdessä tekemistä. Jos tilanne mahdollistaa, te-

kemiseen saattaa liittyä kävelylenkkejä tai vaikka kaupassa tai tapahtumissa käyntiä. Erityiseksi 

merkityksellisyyden muodostajaksi tällaisessa tilanteessa aineistossa esiintyy vastavuoroisuus. 

Kohtaaminen vapaaehtoisen kanssa haastateltavan omassa kodissa eroaa esimerkiksi kotona 

tapahtuvasta kodinhoidon kohtaamisesta, koska siitä puuttuu ammatillinen raja ja kiire. Henkilö 

kohdataan kiireettömästi ja on aikaa keskustelulle. Kumpikin osapuoli on oikeasti omana itse-

nään ja vapaaehtoisesti paikalla, sitoutuen rakentamaan ja ylläpitämään suhdetta. Aineistossa 

on lukuisia esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan kyvystä tuottaa merkityksellisyyttä ja tätä voisi 

pitää tutkimukseni yhtenä keskeisimpänä löydöksenä. Tutkimukseni tuloksena voidaan todeta, 

että ikäihmisten hyvinvoinnin edellytys on vastavuoroiset kohtaamiset. Ilmiö on tunnistettu ai-

kaisemmin ja sitä on käsitelty esimerkiksi sosiaalityön kontekstissa.89 

 
89 Karisto, Antti 2016, 32‒33. 
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Kohtaamiset ensimmäisen sektorin kanssa julkisessa terveydenhuollossa saattavat olla 

ahdistavia. Haastateltavat toki kertoivat ymmärtävänsä kiireen, mutta tällä nyky-yhteiskunnalle 

tunnusomaisella piirteellä on heihin terveydenhuollon aktiivisina käyttäjinä negatiivinen vai-

kutus, joka saattaa toistua usein tai harvemmin terveydentilasta ja avuntarpeesta riippuen. Koh-

taamiset, joissa voisi olla merkityksellisyyttä hyvinvoinnin subjektiivisen kokemuksen raken-

tajana, aiheuttavat päinvastaisen vaikutuksen. Seuraava esimerkki kuvaa myös teemahaastatte-

lun aineiston muodostamisen yhteistoimintana haastattelijan ja haastateltavan välillä, tämä yh-

teistoiminta toteutuu tässä esimerkissä tarkentavien kysymysten kautta. 

 

(Haastattelija) Onks lääkärinkäyntejä et tulee kotiin käymään vai viedääks teitä joskus sitte sinne 

terveyskeskukseen tai sairaalaan käymään tarkastuksiin? 

(Rouva 3) Noo nyt, nyt kävi kun ne, venäläinen mieslääkäri.  

(Haastattelija) Joo-o. 

(Rouva 3) Mää en nyt muista onks siit jo kuukaus. Ja sit ne määräs mut kuvauksiin ja, ja sill oli hirvee 

kiire. [‒ ‒]  

(Haastattelija) Mitäs oisit toivonu siitä, että kun lääkäri käy niin kun, että miten se ois menny paremmin 

sitte? No se kiire varmaan sehän häiritsee siinä?  

(Rouva 3) Joo-o. 

(Haastattelija) Ett olis ehkä enemmän aikaa sitte istua ja tehä rauhallisemmin asiat sitte?  

(Rouva 3) Joo niin sitä toivois.  

(Haastattelija) Joo-o. 

(Rouva 3) Et kun tulee kovin harvoin lääkäri, et sil olis aikaa.90 

 

Yllä olevassa lainauksessa haastateltava kuvaa lääkärikäynnin epäonnistumista viittaamalla 

lääkärin kiireeseen. Kielelliset vaikeudet eivät kuitenkaan olleet haastatteluissa keskeinen huo-

lenaihe kohtaamisissa lääkärin kanssa, vaan kiire. Haastateltaville tulee näissä kohtaamisissa 

toistuvasti tunne siitä, että heitä ei kuunnella ja arvosteta. Lainauksen lopussa haastateltava viit-

taa juuri kiireeseen. Työtään tekevän ammattilaisen tulisi olla erityisesti valveutunut kohtaa-

maan ikäihmisiä merkityksellisesti. Ikävä kyllä näin ei haastattelujeni mukaan useinkaan ole.  

Aineistoni syntyminen keskustelujen kautta yhteistyössä haastattelijan ja haastateltavan 

kanssa oli hyvin mieluinen kokemus. Yhteinen keskustelu tärkeistä aiheista avoimesti apuky-

symysten ohjaamana auttoi tuomaan esille asioita, jotka olivat tärkeitä tutkimuskysymysteni 

kannalta.    

Kolmannen sektorin merkityksellisyyttä muodostavasta voimasta toimii esimerkkinä seu-

raava keskustelu, jossa yhdessä monista tunnetta täynnä olevista kuvauksista, yksi haastateltava 

sanoittaa kolmannen sektorin toiminnan merkityksellisyyttä HelsinkiMission tukihenkilötoi-

minnassa. Keskustelussa tulee myös esille haastateltaville tyypillinen asenne olla vaatimatta 

mitään ja olla kiitollinen siitä avusta, jota hän on saanut.  

 

 
90 Rouva 3. 
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(Haastattelija) Tulisko mieleen jotain, että minkälaista niin ku apua ja tukea HelsinkiMissiolta vois saada 

sitte niin ku lisää tai erilaista? 

(Herra 1) Nii ku, kun mää en oo edes, mää en oo sitä, toi on, valtavan hyvä toi [nimi poistettu] … 

(Haastattelija) Joo. 

(Herra 1) …mikä mul nyt on. 

(Haastattelija) Joo-o. 

(Herra 1) Ja ne ja kaikki o hyviä, ei ei vaikka hakis jotai vikaa niin o vaikee löytää heist mitää. 

(Haastattelija) Joo. 

(Herra 1) Kylhä ne hyvii tyttöi ollu kaikki.91 

 

Edellinen lainaus ilmentää myös sitä elementtiä, joka jää aineistossa puuttumaan haastatelta-

vien ja ensimmäisen sektorin kohtaamisista sosiaali- ja terveydenhoitopalveluissa. Haastatelta-

van käyttämä ilmaus ”…mikä mul nyt on.” antaa asiayhteydessä ymmärtää, että vapaaehtoinen 

on täyttänyt hartaan toiveen ja astunut haastateltavan sydämessä hänelle varattuun paikkaan. 

Sama syvällinen merkityksellisyys sanoitetaan aineistossa kaikkien haastateltavien kuvaamana. 

Tapa, jolla kolmas sektori saavuttaa tällaisen merkityksellisyyden kohtaamisissa on yksinker-

tainen ja suoraviivainen. Sen tärkeimmäksi mahdollistajaksi aineistosta esiintyy vastavuoroi-

nen kohtaaminen, jota voi kutsua ystävyydeksi ja molemminpuoliseksi arvostukseksi. Toimin-

taa tehdään haastateltavien ehdoilla ja heidän kanssaan vietetään aikaa kiireettömästi.  

3.3. Toimijoiden vastuiden toteutuminen 

Kolmantena tutkimukseni tuloksena esitän perheen ja ystävyyssuhteiden merkityksellisyyden 

senioreiden subjektiivisen hyvinvoinnin edistäjänä. Tämä tulos vastaa ensimmäiseen tutkimus-

kysymykseeni. Hankaluudet perheyhteyksissä ja ystävyyssuhteissa tai niiden puuttuminen ra-

joittaa senioreiden subjektiivista hyvinvointia. Tämä asettaa neljännen sektorin erityisasemaan, 

jonka korvaaminen ei vaikuta mahdolliselta muiden sektorien toimesta. HelsinkiMission tuki-

henkilötoiminnassa vapaaehtoisten ja senioreiden välille on muodostunut aito ystävyyssuhde, 

mutta perheen merkityksellisyys on korvaamaton ja perhesuhteiden vaikeudet tai puute aiheut-

taa surua. 

Tutkimukseni aihepiiriin tutustuessani ja kartoittaessani sen viitekehystä, toin esiin toi-

mijoiden vastuut ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Esitin vastuut Allardtin hyvinvointi-

teorian ja yhteiskunnan neljään sektoriin jakamisen mukaan. Vanhuspalvelulaki kyllä tuo esille 

kaikki Allardtin teoriassa esitellyt hyvinvoinnin osa-alueet, mutta kuinka nämä lupaukset näyt-

täytyvät arjen todellisuudessa ja minkä toimijan kautta? 

  

 
91 Herra 1. 
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Taulukko 4 Aineistosta analysoidut teemat suhteessa etukäteisoletukseen hyvinvoinnin 
saatavuudesta sektorijaon mukaan. 

        1.sektori 
Yksityiset 

palveluntuottajat 

2.sektori  
Kuntien 

sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

3.sektori 
Yhdistykset 
ja järjestöt 

4.sektori 
Kotitaloudet 

ja 
lähiyhteisöt 

Elintaso     
Tulot   Toteutunut   
Asumistaso Vastuu Vastuu   
Työllisyys     
Koulutus Vastuu Vastuu Vastuu  
Terveys Toteutunut Toteutunut   
Yhteisyyssuhteet     
Paikallisyhteys   Vastuu Vastuu 
Perheyhteys    Toteutunut 
Ystävyyssuhteet   Toteutunut Toteutunut 
Juurtuminen organisaatioihin ja järjestöihin   Vastuu  
Itsensä toteuttamisen muodot     
Arvonanto   Toteutunut Toteutunut 
Korvaamattomuus    Toteutunut 
Poliittiset resurssit  Vastuu Vastuu  
Vapaa-ajan toiminta Vastuu Vastuu Toteutunut Vastuu 

 

Taulukkoon 4 olen merkinnyt sanalla vastuu toimijan vastuun ikäihmisten hyvinvoinnin edis-

tämiseen, jaoteltuna Allardtin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Sanalla toteutunut ilmaisen toimijan 

vastuun toteutumisen haastatteluaineistossa. Puutteena vertailua tehtäessä on vaikeus erottaa 

toisistaan ensimmäisen ja toisen sektorin toimijat. Ensimmäisen sektorin toimijoista esimerk-

kinä aineistossa esiintyy palvelutalo, invataksi ja kelataksi sekä mahdollisesti muita toimijoita, 

joita aineistoa lukemalla on vaikea erottaa ulkoistettuna palvelun tarjoajana. Tällainen saattaa 

olla esimerkiksi kunnan toimesta ostettu lääkäripalvelu tai kotipalvelu. Olen mukaillut toisen 

sektorin etukäteisoletuksen toteutumisessa ensimmäistä sektoria yleisen ymmärryksen mukaan 

siitä, että ulkoistettuja palveluita käytetään toisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Allardtin hyvinvointiteorian perusluokassa elintaso toteutuu aineistossa ensisijaisesti ter-

veyden osatekijä. Tulot näyttäytyvät aineistossa lähinnä huolenaiheena mutta ovat osana perus-

tavaa objektiivisen hyvinvoinnin turvaa. Työllisyys esiintyy aineistossa lähinnä hyvinä muis-

toina niiltä ajoilta, kun haastateltavilla oli vielä mahdollisuus työntekoon. Työyhteisö näyttäy-

tyy merkittävänä hyvinvoinnin tuottajana silloisessa elämänkaaren vaiheessa. Koulutuksen osa-

tekijä loistaa poissaolollaan haastatteluissa, jos ajatellaan, että koulutuksella tarkoitetaan yh-

teiskunnan osana ja itsenäisesti toimimisen edellytyksiä. Esimerkiksi kysyttäessä, mistä haas-

tateltava on saanut neuvoa etuuksien hakemiseen, vastauksena ei saatu toista sektoria vaan en-

simmäisen sektorin toimija. Asiayhteydessä ilmenee, että kyseisen neuvoja antaneen henkilön 
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asiantuntijuus ja ammattimaisuus ylittivät tässä asiassa vastaavassa tehtävässä myöhemmin toi-

mineiden henkilöiden pätevyyden, joilta neuvoja ei ole saatu. 

Yhteisyyssuhteiden perusluokka osoittautui ylivoimaisesti tärkeimmäksi hyvinvoinnin 

mahdollistajaksi. Tällä alueella esiintyi myös suurimmat puutteet suhteessa toisen sektorin an-

tamiin hyvinvoinnin lupauksiin ja niiden toteutumiseen todellisessa elämässä. Perheyhteys ja 

ystävyyssuhteet ovat voimavara, joka esiintyy aineistossa keskeisimpänä hyvinvoinnin tuotta-

jana. Samalla etenkin perheyhteyden vaikeudet tuottavat voimakasta surua. Oletus siitä, että 

ensimmäinen ja toinen sektori eivät tuota hyvinvointia yhteisyyssuhteiden alueella osoittautui 

aineiston mukaan todelliseksi. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon alueella kohtaamisten 

määrä on ikäihmisillä runsasta, ne tuottavat aineistossani pääsääntöisesti pahoinvointia. Kol-

mas sektori esiintyy aineistossa merkitykseltään keskeisimmin ystävyyssuhteiden mahdollista-

jana. Organisaatioihin ja järjestöihin juurtumista ei esiinny, vaikkakin niiden toimialaa pidetään 

luovuttamattoman tärkeänä. Yksittäisiä toimijoita haastateltavat eivät nähneet tarpeelliseksi eri-

tellä, vaan he puhuivat kolmannesta sektorista sen vapaaehtoisen luonteen kautta. Yksittäisenä 

toimijana HelsinkiMission lisäksi keskeiseksi nousi Suomen valtakirkko, joka nivoutui luonte-

vasti eksplisiittisesti ja implisiittisesti haastateltavien sanoittaessa omaan identiteettiinsä kuu-

luvaa suomalaisuutta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko nousee yhdessä haastattelussa te-

kijäksi, joka auttoi vakavasta sairaudesta selviämisessä. Aineistossa perheyhteyteen asetetaan 

paljon toiveita ja huolenaiheita. Huolta tuottaa henkinen etäisyys, yhteydenottojen ja käyntien 

vähyys sekä korkean iän mukanaan tuoma läheisten poismeno. Rakkaus läheisiä kohtaan ei 

kuitenkaan ilmene tilanteista huolimatta vähentyneen, vaan aineisto kuvastaa toivoa asioiden 

muutoksesta parempaan suuntaan. 

Itsensä toteuttamisen muotojen perusluokka vaikuttaa aineistoa tarkasteltaessa hieman 

keinotekoiselta. Arvonannon ja korvaamattomuuden osatekijät näyttävät kuuluvan luonnolli-

semmin yhteisyyssuhteiden pääluokkaan. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään  (poliittiset 

resurssit) ei esiinny aineistossa laisinkaan. Haastateltavat kyllä arvostavat kanavaa kertoa 

omista kokemuksistaan, mutta he eivät osoita halua vaikuttaa lain antamin oikeuksin yhteis-

kuntaan. Ennemminkin asiat halutaan hoitaa kohteliaasti ja asiallisesti yhteistyönä, ei vetoa-

malla lain pykälään tai asetuksiin. Vapaa-ajantoimintaa rajoittaa huomattavasti terveydentila, 

joka esiintyy huolenaiheena liittyen kaikkeen elämänpiirin toimintaan. Vaikkakin toimintaa on 

paljon saatavilla, liikkumisen mahdollisuudet rajoittavat osallistumista.  



 
 

35 

 
 

3.4. Teemat suhteessa hyvinvoinnin teoriaan 

Neljäntenä tutkimukseni tuloksena esitän tutkimukseni yhteensopivuuden Allardtin hyvinvoin-

nin teorian kanssa. Tämä tulos vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Tutkimukseni tee-

mat ovat yhteneviä Allardtin teorian kolmen perusluokan kanssa. Teoriasta puuttuu kuitenkin 

uskonto hyvinvoinnin osa-alueena. Tämä tuli aineistossani esille liittyen elämän kriiseihin. Yh-

dessä haastattelussa uskonto nähtiin voimavarana, joka auttaa jaksamaan ja tuo merkitykselli-

syyttä elämään edistäen subjektiivista hyvinvointia. 

Allardtin hyvinvointiteoria sopi hyvin aineistoni tarkastelun avuksi. Elintason perus-

luokka tulee esiin aineistosta analysoimani rajoitteiden ja keinojen teemoissa, yhteisyyssuhteet 

kohtaamisen teemassa ja itsensä toteuttamisen muodot merkityksellisyyden teemassa. 

 

Taulukko 5 Allardtin hyvinvoinnin teoria suhteessa aineiston teemoihin. 

  

Elintaso (Having) ‒ Rajoitteet ja Keinot 
 

Tulot, asumistaso, työllisyys, 
koulutus, terveys. 

Yhteisyyssuhteet (Loving) ‒ kohtaaminen 
 

Paikallisyhteys, perheyhteys, 
ystävyyssuhteet. 

Itsensä toteuttamisen muodot (Being) ‒ Merkityksellisyys Arvonanto*, 
korvaamattomuus**, 

poliittiset resurssit***, 
mielenkiintoinen vapaa-ajan 

toiminta. 
* Status. 
** Yksilön korvattavuuden vaikeus tai helppous perheessä, ystäväpiirissä, organisaatiossa, jne. 92 
*** Ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.93 

 

Taulukon 5 Elintason perusluokassa työllisyys ja koulutus eivät ymmärrettävästi esiinny eläk-

keellä olevilla ikäihmisillä haastatteluissa hyvinvointia tuottavina keskeisinä osatekijöinä. Tu-

lot tulevat aineistossa esiin huolena niiden riittävyydestä ja tämä saattaa rajoittaa liikkumista 

kelataksilla ja invataksilla. Huolta esiintyy myös yllättävistä tai pitkäkestoisista terveydenhuol-

tokustannuksista. Asumistasoon ollaan tyytyväisiä, vaikkakin koti voi esiintyä ahdistusta lisää-

vänä tekijänä liikkumisen vaikeuden vuoksi tai toisaalta lähteenä itsearvon tunteelle ja omalle 

identiteetille omatoimisuuden mahdollistajana, esimerkiksi siivouksen kautta. Apukeinot ovat 

välttämättömiä apuja, joita täytyy olla käytettävissä. Aineistossa apukeinojen haltuun saaminen 

vaatii omaa varallisuutta tai ulkopuolista apua. Terveys on hyvin keskeinen huolenaihe kaikissa 

 
92 Allardt 1976, 47. 
93 Allardt 1976, 49. 
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haastatteluissa. Terveyteen suhtaudutaan joko tilanteen hyväksyvästi tai toivoen muutosta pa-

rempaa; useimmiten kumpaakin. 

Yhteyssuhteiden perusluokassa aineistossa ei esiinny juuri lainkaan paikallisyhteyttä. Yh-

dellä haastateltavalla on paikallinen keskusteluryhmä, johon hän osallistuu. Haastatteluissa ei 

tullut esiin, että haastateltavilla olisi luotettavaa suhdetta esimerkiksi omiin naapureihin, päin-

vastoin naapureita saatetaan jopa vältellä varovaisuuden tai huonojen kokemusten vuoksi. Toi-

veena kuitenkin on, että naapureihin ja lähiyhteisöön olisi luotettava yhteys. Perheyhteydet 

vaihtelevat, mutta niitä pidetään erittäin tärkeinä. Kaikki haastateltavat antoivat ymmärtää, että 

perhe on ollut elämän aikana ja on edelleen tärkein asia. Yhteys perheeseen on selkeästi sub-

jektiivista hyvinvointia lisäävä ja ylläpitävä tekijä ja sen puute aiheuttavaa surua ja kärsimystä. 

Ystävyyssuhteet ovat aineistossa kaivattuja mutta vaikeasti saavutettavia ja ylläpidettäviä. 

Luottamattomuus naapureihin ja vaikeus liikkua rajoittavat uusien ystävyyksien solmimista. 

Rajoitteena yhteyden pitämisessä jo olemassa oleviin ystäviin tuli esiin teknologian käytön vai-

keus ja maantieteellinen etäisyys. Uutta teknologiaa, joka mahdollistaisi osallistumisen esimer-

kiksi internetin keskusteluryhmiin, videopuheluihin ja muuhun interaktiiviseen yhteisölliseen 

toimintaan, ollaan varovaisia ottamaan käyttöön. . Ystäviä haastateltavilla on aineiston mukaan 

kovin vähän ja myös tässä HelsinkiMission tukihenkilötoiminta saa arvostetun ja kiitollisen 

vastaanoton. 

Itsensä toteuttamisen muotojen perusluokka saa aineistossa suurimman merkityksellisyy-

den. Vaikkakin Allardtin teoriassa perusta hyvinvoinnille luodaan omaisuuden (asunto ja 

ruoka) kautta, henkilökohtainen tunne merkityksellisyydestä muille ihmisille on välttämätön 

hyvinvoinnin kannalta. Toive arvostuksesta ja jopa korvaamattomuudesta esiintyy aineistossa 

implisiittisesti koko sen laajuudessa. Kaikkiin keskusteluihimme liittyi tunne merkityksellisyy-

destä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään esiintyi nöyränä toiveena, ei vaatimuksena. 

Vaikka asioihin halutaan vaikuttaa, sitä ei tehdä lain antamin oikeuksin vaan arvostavalla asen-

teella, hyvätapaisesti toisia kunnioittaen ja terveellä arkiymmärryksellä. Lain suomia oikeuksia 

ei nähdä aineistossa vaatimuksen arvoisina vaan pikemminkin lupauksina, joita on totuttu nä-

kemään toteutumatta. Vapaa-ajantoiminnan mahdollisuudet ovat terveydentilan ja liikkumisen 

vaikeuden vuoksi rajallisia. Kaiholla haastateltavat muistelevat niitä aikoja, jolloin liikkuminen 

oli helpompaa. Elämäntilanteen muututtua harrastus tai toiminta oli jouduttu jättämään. Yksi 

haastateltava on löytänyt mielekkään harrastuksen kuntosalista, jossa hän kertoo jatkavansa 



 
 

37 

 
 

käyntiä niin kauan kuin terveys siihen antaa myöten. Hänelle kuntosali ei vain vahvista fyysi-

sesti, vaan antaa myös oivan mahdollisuuden merkitykselliseen vuorovaikutukseen ja jopa 

hauskanpitoon. 

  



 
 

38 

 
 

4. Tutkimuksen anti ja ajatuksia 

4.1. Tutkimuksen tulosten yhteenveto 

Olen tässä tutkimukseni raportissa pyrkinyt esittämään tarpeen tutkimukselleni osana  yhteis-

kunnallista keskustelua, tavoitteena tuoda esiin laadullisen tutkimuksen keinoin ikäihmisen 

oman äänen hänen näkemyksestään hyvinvointiinsa. Olen esitellyt tutkimuksen viitekehyksen, 

tuoden esille hyvinvointitutkimuksen moninaisuuden, kolmannen sektorin toimialaa ja lainsää-

dännöllisiä lähtökohtia senioreiden hyvinvoinnille, sekä kuvannut tutkimukseni metodologiset 

lähtökohdat ja etenemisen. Ensimmäinen tutkimuskysymys saa vastauksen tutkimuksen kai-

kissa neljässä tuloksessa. Toinen tutkimuskysymys saa vastauksen ensimmäisessä ja toisessa 

tuloksessa. 

 

Tutkimuksen neljä keskeisintä tulosta: 

1. Vastavuoroisten merkityksellisten kohtaamisten, kuten HelsinkiMission 

tukihenkilötoiminnan tärkeys senioreiden subjektiivisen hyvinvoinnin edistäjänä ja 

kohtaamisten puuttuminen hyvinvointia rajoittavana tekijänä.  

2. Vapaaehtoistoiminnan, kuten HelsinkiMission erityisluonne ohittaa kohtaamisia 

rajoittavia tekijöitä, edistäen senioreiden subjektiivista hyvinvointia. 

3. Perheen ja ystävyyssuhteiden, kuten HelsinkiMission tukihenkilötoiminnan 

merkityksellisyys senioreiden subjektiivisen hyvinvoinnin edistäjänä. Hankaluudet 

perheyhteyksissä ja ystävyyssuhteissa tai niiden puuttuminen rajoittaa senioreiden 

subjektiivista hyvinvointia. 

4. Tutkimuksen teemat ovat yhteneviä Allardtin teorian kolmen perusluokan kanssa. 

Allardtin teoriasta puuttuu kuitenkin uskonto hyvinvoinnin osa-alueena. Uskonto esiintyy 

aineistossa hyvinvointia edistävänä tekijänä. 

 

Tutkimuksen tuloksena haluan tuoda myös esiin puutteen eri yhteiskunnan sektoreiden vas-

tuissa. Vanhuspalvelulaki ja laatusuositus eivät huomioi työllisyyttä ikäihmisten hyvinvointia 

lisäävänä tekijänä.94  Allardt nostaa työn laajemman merkityksellisyyden esiin teoriansa tar-

kennuksessa kuvatessaan ihmiselle tärkeiden kontaktien merkityksellisyyttä työyhteisöissä ja 

yhdistyksissä. Tutkimuksen aineistossa tulee esille työn merkitys hyvinvoinnin edistäjänä. 

 
94 Vanhuspalvelulaki 2013; Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.  
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Tämä on ensimmäinen löydös tutkimuksessani, joka ilmenee ennen aineiston analyysia tarkas-

teltaessa tutkimuksen viitekehystä ja sen kuvaamia vastuita ikäihmisten hyvinvoinnin edistä-

jinä.  

Tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella HelsinkiMission tukihenkilötoimintaa osallistuvien 

iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia. Tehtävä sai vastauksen kahden alakysymyksen kautta: 

mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat senioreiden hyvinvointia ja mitkä heidän kokemuksensa 

ovat HelsinkiMission tukihenkilötoiminnasta. Tutkimuskysymykset auttoivat rakentamaan tee-

mahaastattelurungon sekä nostamaan aineistosta esille teemat ja niiden suhteet. Tutkimuskysy-

mykset toimivat apukeinona, joka rajasi tutkimusta ja antoi sille suuntaa.  

Baumeister Roy F. esitti 1991 merkityksen koostuvan neljästä tarpeesta: tarkoitus, arvo, 

vaikutus ja itsearvostus. Baumeister ehdottaa, että näiden neljän tarpeen täyttyminen tarkoittaa, 

että henkilö todennäköisesti kokee elämällään olevan merkitystä. Tällaiselle ihmiselle elämän 

merkityksen löytäminen ei ole ongelmallista. Vastakkaisesti, jos yksi tai useampi näistä tar-

peista ei täyty, henkilö tuntee tämän ongelmana.95 Hyvinvoinnin perusta on objektiiviset tarpeet 

tyydyttävät asiat kuten: asunto, lämpö, ruoka, vesi ja puhtaus. Haastateltavien kuvausten mu-

kaan he voivat kokea ja kokevatkin puutetta joissain objektiivisen hyvinvoinnin alueissa, eten-

kin terveydenhuollon suhteen, mutta eivät tiedä kuinka tulisivat toimeen ilman merkityksellisiä 

kohtaamisia. 

Tutkimuksessa usein esiintyvä merkityksellisyyden käsite määrittyi tulosten mukaan hie-

man erilaiseksi kuin sen määrittely tutkimuksen viitekehyksessä kysymyksillä: Mikä antaa elä-

mälle merkityksen? Kenelle henkilö on tärkeä? Mikä on elämän tarkoitus? Mikä parhaiten edis-

tää hyvinvointia?96 Tutkimuksen keskeisimpänä kohteena oli senioreiden hyvinvoinnin edistä-

minen. Tulokset osoittavat, että kysymykseen hyvinvoinnin edistämisestä sisältyy muut kolme 

kysymystä. Hyvinvointi muodostuu tulosten mukaan merkityksen tunteesta, johon sisältyy 

kaikki aineiston mukaan merkityksellisyyttä tuottavat asiat. Tulosteni mukaan merkitykselli-

syyden käsitteen voi yksinkertaistaa synonyymiksi hyvinvoinnin käsitteen kanssa. 

Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää kolmannen sektorin palvelumuotoilussa. Tu-

lokseni auttavat ymmärtämään mistä ikäihmisten subjektiivinen hyvinvointi muodostuu, mitkä 

tekijät edistävät ja rajoittavat subjektiivista hyvinvointia. Tämä tieto auttaa mittaamaan ja ke-

hittämään palveluiden tuottamista. HelsinkiMissio hyötyy tutkimukseni tuloksista osana oman 

toimintansa kehittämistä.  

 
95 Baumeister 1991, 32. Oma käännös. 
96 Pessi 2017, 25. Oma käännös. 
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Tutkimukseni tulokset siitä, mitkä tekijät edistävät tai rajoittavat senioreiden hyvinvoin-

tia, voisi yleistää kuvauksella ‒ me kaikki. Olemme vapaaehtoistyöntekijöitä, järjestön työnte-

kijöitä, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä, hoitajia, taksiautoilijoita, liikuntakeskuksen ohjaajia, 

naapureita tai tutkielmaansa tekeviä opiskelijoita ‒ me kaikki tuotamme tai rajoitamme merki-

tyksellisessä kohtaamisessa hyvinvointia ympärillämme. 

4.2. Pohdinta 

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään julkisen sektorin ammattilaisten hankalaa ase-

maa. Tuloksissa ilmenee jatkuva kiire ja työntekijöiden vaihtuvuus. Vaikkakin haastateltavat 

toivovat merkityksellisiä vastavuoroisia kohtaamisia sosiaali- ja terveyspalveluiden ammatti-

laisten kanssa, he ymmärtävät työtehtävien vaativuuden. Haastateltavat eivät vaadi itselleen 

toisenlaista kohtelua, mutta toivovat, että kohtaamiset ammattihenkilöiden kanssa voisivat ta-

pahtua aikaa käyttäen ja senioria kuunnellen. Tutkimuksen tulokset tuovat esiin HelsinkiMis-

sion erityisen osaamisalueen ja kyvyn vastata kohtaamisissa seniorien tarpeeseen ajankäytöstä, 

kuuntelemisesta ja vastavuoroisuudesta. HelsinkiMissio auttaa julkista sektoria heidän työtaa-

kassaan. 

Suhteessa kolmannen sektorin tutkimukseen tutkimukseni jatkaa perinnettä, jossa pyri-

tään ymmärtämään vapaaehtoistoimintaa, sen vaikutusta ja merkityksellisyyttä. 2000-luvulla, 

jo toista vuosikymmentä tämän tutkimuksen alueen edistäjinä ovat toimineet muun muassa 

Anne Birgitta Pessi (entinen Yeung) ja Henrietta Grönlund.97 HelsinkiMission tukihenkilötoi-

mintaa on vuonna 2019 tarkastellut vapaaehtoisten näkökulmasta Diakonia-ammattikorkeakou-

lulle tehdyssä tutkimuksessa Keskinen, Ilona, Kaislakerttu Korjus & Anna Roininen.98 Kati 

Lamminsalo tarkasteli tutkimuksessaan HelsinkiMission Aamukorva-palvelua toistuvaissoitta-

jien näkökulmasta.99 

HelsinkiMission vapaaehtoisten kokemuksia tutkineet Keskinen et al. saivat tulokseksi 

vapaaehtoisten tukihenkilötoiminnassa muodostuvat ystävyyssuhteen tuettavan kanssa. Tuki-

henkilöt myös kokivat, että he ovat saavuttaneet merkityksellisyyttä osallistumalla toimintaan. 

Vapaaehtoistoiminta on myös edistänyt vapaaehtoisten hyvinvointia. Nämä tulokset ovat yh-

teensopivia tutkimukseni kolmen ensimmäisen tuloksen kanssa.100 Vastavuoroisuuden vaati-

mukseen kohtaamisessa merkityksellisyyden aikaansaamiseksi, löytyy myös toisenlainen tut-

 
97 Yeung 2002, 2004; Pessi 2008; Pessi & Saari 2008, 2011; Grönlund 2003, 2012. 
98 Keskinen et al. 2019, 36‒46. 
99 Lamminsalo 2017. 
100 Keskinen et al. 2019. 



 
 

41 

 
 

kimuksellinen näkökulma. Kati Lamminsalon 2017 tekemä tutkimus HelsinkiMission Aamu-

korvan toistuvaissoittajista esittää tuloksena merkityksellisyyden muodostumisen myös yksi-

suuntaisessa ystävyyssuhteessa, toistuvaissoittajien ympärille rakentuvan sosiaalisen turvaver-

koston ja avuntarjoajien kautta.101 Näin ollen kohtaaminen puhelimen välityksellä voi mahdol-

listaa subjektiivisen hyvinvoinnin lisääntymisen ilman vastavuoroista kohtaamista kasvokkain. 

En näe oman tutkimukseni ja Lamminsalon tutkimuksen tulosten välillä ristiriitaa, vaan pikem-

minkin laajuutta mahdollistaa merkityksellisyyden muodostumista ja subjektiivista hyvinvoin-

tia monin eri tavoin. Yhteiseksi tekijäksi tutkimuksissamme nousee kokemus toisesta välittä-

misestä ja sen tuottamasta hyvästä. 

Tutkimukseni anti suhteessa aikaisempaan tutkimukseen on uuden näkökulman tuominen 

pyrkimykseen ymmärtää kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä. Laaja näkemys 

kolmannesta sektorista ja hyvinvoinnista auttaa kolmannella sektorilla toimivia järjestöjä, sekä 

myös julkista sektoria kehittämään toimintaansa yhteiseen suuntaan. Tutkimukseni tulokset 

vahvistavat aikaisemmissa tutkimuksissa todettua kolmannen sektorin merkityksellistä yhteis-

kunnallista asemaa. Tutkimukseni viitekehykseen tutustuessa olen huomannut, että kolmannen 

sektorin ja hyvinvointitutkimuksen alueille tarvittaisiin koordinoidumpaa lähestymistapaa. 

Tämä toive tulee esille laajasti kirjallisuudessa ja artikkeleissa.  

Kuten aikaisemmin olen maininnut, tutkimukseni ei pyri tulosten yleistettävyyteen. Tu-

lokset kertovat haastateltavien omista kokemuksista. Merkityksellisyys voi esittäytyä toisenlai-

sena esilaisessa kontekstissa kuten Lamminsalon tutkimus osoittaa. Tutkimukseni rajoitteena 

toimii se, ettei tuloksia voi yleistää. Suorittamalla huomattavasti suuremman määrän haastatte-

luja voidaan saavuttaa kattavampi kuva ikäihmisten subjektiivisesta hyvinvoinnista. Tähän tut-

kimuksessani ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta käytettävissä olevan ajan ja tutkimukselle ase-

tetun työmäärällisen laajuuden vuoksi. Tutkimuksessa haastattelujen määrää ei niinkään rajoit-

tanut haastatteluihin käytettävä aika, vaan työläs ja aikaa vievä aineiston analyysin. Tulevai-

suudessa teknologia saattaa mahdollistaa aineiston automaattisen analyysin. Tämä mahdollis-

taisi haastattelujen huomattavasti suuremman määrän ja tutkimustulosten yleistettävyyden ar-

vioitaessa tarkasteltavan ilmiön yleisyyttä.102  

Tulevia tutkimusaiheita saattaa löytyä hyvinvoinnin teorioiden alueelta. Allardtin hyvin-

vointiteoriassa ei tuoda esiin keskeisenä hyvinvoinnin osatekijänä uskontoa, joka esiintyy yh-

 
101 Lamminsalo 2017, 85. 
102 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 6.2. 
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dessä haastattelussa merkittävänä subjektiivista hyvinvointia tuottavana ja vahvistavana voi-

mavarana. Allardt kuitenkin esittää lisäyksiä teoriaansa ja tuo esille uskonnollisten yhteisöjen 

merkityksen hyvinvoinnin lisääjänä.103 Uskonnon, hengellisyyden, henkisyyden tai spirituali-

teetin käsitteitä käytetään kuvaamaan ihmisen toimintaa samalla tavalla kuin Allardtin teoriassa 

määritellään yhteyssuhteiden aluetta. Olen tässä tutkimuksessa asettanut kristinuskon kohtaa-

misen teeman alle. Kyseisessä haastattelussa kristinuskon asemaa kuvattiin kohtaamisena per-

soonallisen voiman kanssa ‒ kääntymyskokemuksena. Tämän hengellisen kohtaamisen jälkeen 

haastateltavalla oli käytössä resursseja vaikeassa kriisissä selviytymiseen, joita hänellä ei aikai-

semmin ollut. Ehdotan jatkotutkimusta uskonnon suhteesta subjektiiviseen hyvinvointiin. Mää-

rällinen tutkimus voisi selvittää onko uskonnolla ja hyvinvoinnilla syy-seuraussuhde ja laadul-

linen tutkimus voisi selvittää uskonnon tuottaman subjektiivisen hyvinvoinnin muotoja ja il-

miön yleisyyttä. 

Tutkimuksen viitekehystä ja tuloksia verratessa löytyy mahdollisuus kolmannen sektorin 

kehittämiseksi. Kolmas sektori voi täyttää toiminnassaan sosiaali- ja terveydenhuolon palvelui-

hin kohdistetut lainsäädännölliset vaatimukset heille soveltuvin kohdin. Näin turvataan yhteis-

työ eri yhteiskunnallisten sektorien toimijoiden laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palve-

luiden tuottamiseen. Samojen toimintaa ohjaavien kriteereiden täyttäminen mahdollistaa eri toi-

mijoiden mittaamisen saman mittariston mukaan. Näin eri toimijoita voidaan verrata keske-

nään. Palveluiden mitattavuus turvaa osaltaan palveluntuottamisen asiakaslähtöisyyden. Kol-

mannen sektorin palveluiden tuottama vertailukelpoinen ja jatkuva mitattu tieto auttaa syste-

maattisessa toiminnan kehittämisessä. Nämä kaksi osa-aluetta (lainsäädännön vaatimukset ja 

mittaaminen) auttavat kolmatta sektoria saavuttamaan ja ylläpitämään toimijuuden läpinäky-

vyyden ja uskottavuuden. Saavutettu luottamus lisää yhteistyötä ja mahdollisuutta laajentaa jul-

kisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien välistä yhteistyötä. On huomioitava, 

että toiminnan kehittämisen on jatkuttava yli hallituskausien. Tällöin toiminnan luotettavuus ja 

uusi rahoitus perustuvat jo aiemmin annettuun näyttöön. 

  

 
103 Allardt 1998, 40‒41. 
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Liitteet 
 

LIITE 1   TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

Yleiset kysymykset: 

• Kuinka te voitte tänään? 

• Mitä muuta haluaisitte tuoda tässä haastattelussa esille omasta arjestanne ja 

hyvinvoinnistanne? 

 

Apu ja tuki hyvinvoinnille: 

• Keiltä saatte apua arjen hyvinvointiinne? 

• Millaista apua tarvitsette lisää elämäntilanteessanne? 

• Minkä koette olevan teille elämässä kaikkein tärkeintä ja onko tämä muuttunut 

elämänne aikana? 

 

Kokemukset tukihenkilötoiminnasta: 

• Miten tulitte HelsinkiMission tukihenkilötoimintaan mukaan? 

• Millainen kokemus teillä on tukihenkilötoiminnasta? 

• Millaisena toimijana näette HelsinkiMission ja millaista apua heiltä tarvitsette? 
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LIITE 2 KIRJOITETTUN HAASTATTELUDOKUMENTIN ESITTELYOSA JA 

TEKSTISISÄLTÖÄ 

 

Haastattelu suoritettu 26.11.2019  
Tallenne:  
Rouva 5 26_11_2019 1_2.m4a ja 
Rouva 5 26_11_2019 2_2.m4a 
 
Tallenteen 1 pituus: 6 minuuttia 24 sekuntia, jossa unohdin laittaa ulkoisen mikrofonin paikalleen kan-
nettavaan tietokoneeseen ja haastateltavan ääni kuuluu hyvin huonosti. Tämä osa pitää kuitenkin si-
sällään pääosin vain tutkimuksen esittelyn ja puolitoista minuuttia keskustelua ensimmäisestä kysy-
myksestä. 
 
Tallenteen 2 pituus: 26 minuuttia 53 sekuntia 
Haastateltavana Rouva 5 
 
Haastattelun paikkana toimi Rouva 5:n asunto, jossa istumme olohuoneessa ruokailupöydän ääressä. 
 
Kirjoitettu sanatarkasti tutkimuksen aiheeseen liittyvistä osioista. Kirjoittamatta jätetyt osiot merkitty 
hakasulkeilla selityksineen ja sulkeita käytetty kommenttien lisäämiseen. Haastattelija on merkitty sul-
keissa (Haastattelija) ja haastateltava on merkitty sulkeissa käytettävällä nimimerkillä. 
 
[Ensimmäisen äänitteen alusta jätetty kirjoittamatta tutkimuksen esittely 0‒5:44.] 
 
(Haastattelija) Jos lähetään ihan vaan siitä liikkeelle, että mistä sitä apuu ja tukee teille tulee tällä het-
kellä arkeen? 
 
[Haastateltavan ensimmäinen noin minuutin mittainen vastaus ensimmäisellä äänitteellä on kirjoitettu 
pääsisällöltään, koska äänityksen laatu oli niin heikko.] 
 
(Rouva 5 kertoo saavansa apua ja tukea HelsinkiMissiosta ja päivätoiminnasta. Kertoo, että kyseessä 
on oikein mukava toiminta.) 
 
[Tästä alkaa toinen nauhoite, jossa ulkoinen mikrofoni on asennettuna ja joka on kirjoitettu sanatar-
kasti. Haastateltavan vastaus jatkuu hänen kertoessaan päivätoiminnasta.] 
 
(Rouva 5) Meit on siellä neljätoista henkilöä. 
(Haastattelija) Joo-o.  
 
[Haastattelijan istumapaikan vaihtoon liittyvä keskustelu jätetty kirjoittamatta. Siirryin kannettavan 
tietokoneeni takaa pois. 0:05‒0:12] 
 
(Rouva 5)  Niin tota ja sit me ollaan niinku, totanoi ni siellä aina sitte koko ryhmä samana päivänä, 
mulla on maanantai päivä.  
(Haastattelija) Joo-o 
(Rouva 5) Ja tota, sie on sit semmost pient, niinku ei siel sit mitään, [sana josta ei saa hyvin selvää 
äänitteeltä] joulutonttuja. (Tekevät päivätoiminnassa esimerkiksi joulutonttuja, koska haastattelu oli 
joulun alla.) 
(Haastattelija) Joo, semmosta askaretta. 
 


