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Sotaveteraanien avustajatoiminta käynnistettiin 13 vuotta sitten. Hankkeen tarkoituksena on 
tukea sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä itsenäistä kotona asumista ja 
samalla  tukea  ja  edistää  pitkäaikaistyöttömien  sosiaalisia,  koulutuksellisia  ja  ammatillisia 
valmiuksia  palkkaamalla  heitä  avustajiksi.  Avustajatoiminnasta  ei  ole  aikaisemmin  tehty 
tieteellistä  tutkimusta.  Laadullisella  tutkimuksella  voidaan  lisätä  ymmärrystä 
avustajatoiminnan  merkityksestä  avustettavalle.  Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  on 
kuvata yksinasuvien avustajatoiminnan asiakkaiden kokemuksia avustajatoiminnasta.  

 

Tämän  tutkimuksen  kohdejoukon  muodostivat  kuusi  vapaaehtoista  Sotaveteraanien 
avustajatoiminnan asiakasta. He olivat iältään 80‐88 vuotiaita, kaksi miestä ja neljä naista. He 
kaikki  asuivat  pääkaupunkiseudulla.  Aineistonhankintamenetelmänä  käytettiin  avointa 
haastattelua ja analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä. 

 

Tutkimusaineistosta  syntyi  sisällönanalyysin  tuloksena  viisi  yläluokkaa,  jotka  kuvaavat 
Sotaveteraanien  avustajatoiminnan merkityksiä  iäkkään  asiakkaan  arkielämässä.  Kokoavia 
teemoja  ovat  työtehtävissä  avustaminen,  yksinolon  vähentyminen,  henkisen  tuen 
antaminen,  riippumattomuus, avustajan  tukeminen. Nämä  teemat  jaettiin vielä yksilöllisiin 
sekä yhteiskunnallisiin tekijöihin. 

 

Tutkimus  lisäsi  ymmärrystä  iäkkään  Sotaveteraanien  avustajatoiminnan  asiakkaan 
kokemusten  merkityksistä  heidän  elämissään.  Näiden  merkitysten  tunnistaminen  on 
tärkeää,  jotta  tulevaisuudessa  voidaan  kehittää  kotona  asumista  tukevia  vanhuspalveluja 
siten, että heidän odotuksensa voidaan ottaa huomioon. 

 

Asiasanat: ikääntyneet, Sotaveteraanien avustajatoiminta, kokemus, merkitys 
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ALONE CUSTOMERS  
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54 pages, 3 appendices 

 

The Finnish War Veterans Assistance Service Project started 13 years ago. One target of the 
project is to help war veterans, their spouses and widowed spouses to live independently at 
homes. The other target is to support and encourage long term unemployed in their social, 
educational and occupational preparedness by hiring them as assistants. The purpose of the 
assistance service project  is  to complement existing  formal and  informal help. There  is no 
previous  academic  research  done  of  the  assistance  service  project.  The  purpose  of  this 
qualitative  study  is  to  acquire more  knowledge  of  the  experiences  from  the  Finnish War 
Veterans Assistance Service Project. 

 

Six voluntary customers of the War Veterans Assistance Service, two men and four women 
aged  80‐88  years,  formed  the  target  group  of  the  study.  They  all  lived  in  the  Helsinki 
metropolitan area. Open‐ended  interviews and content analysis were the methods used  in 
this study. 

 

The  meaning  of  the  War  Veteran’s  Assistance  Service  can  be  categorized  as  sense  of 
receiving  help  in  household work,  decreasing  loneliness,  obtaining  psychological  support, 
independence  and  supporting  the  assistant.  These  themes  were  further  divided  in  two 
categories: individual and social aspects. 

 

The study increased understanding of the meanings of War Veteran’s Assistance Service. It is 
important to understand these meanings to develop  in the  future services which meet the 
expectations of the elderly who want to stay at home. 

 

Key words: Elderly, The Finnish War Veterans Assistance Service, experience, meaning 
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JOHDANTO 

 

Suomalaiset sotainvalidit ovat ainutlaatuinen ja korkean ikänsä vuoksi pian katoava ryhmä. 

Pysyvästi vammautuneista 94 000 sotainvalidista on elossa enää noin 9500 ja heidän keski‐

ikänsä on jo 88 vuotta. Suomalaisista sotainvalideista  ja veteraaneista on tehty vain vähän 

tutkimuksia (Nivala 2010). Suurin osa niistä sijoittuu 80‐ ja 90‐luvuille. 

 

Yhä  suurempi  osa  ikäihmisistä  asuu  nykyisin  omissa  kodeissaan  tai  kodinomaisissa 

asumisyksiköissä.  Aikaisemmin  heidät  sijoitettiin  laitoksiin  sitten  kun  he  eivät  enää 

selviytyneet  kotona.  Kotona  asuminen  on  myös  yleensä  iäkkäiden  ihmisten  oma  toive. 

Tämän  vuoksi  avopalvelut  ja muu  kotona  asumisen  tukeminen ovat  tärkeässä  asemassa, 

kun  puhutaan  ikäihmisten  kotona  asumisen  edistämisestä  (Valtioneuvosto  2011,  STM 

2007).  Vanhustenhuollon  keskeisenä  tavoitteena  Suomessa  onkin  vanhusten  asumisen 

tukeminen,  jotta  he  pystyisivät  asumaan  omissa  kodeissaan  mahdollisimman  pitkään. 

Sosiaali‐  ja  terveysministeriön  asetti  vuonna  2008  valtakunnalliseksi  tavoitteeksi,  että 

vuoteen 2012 mennessä 75‐ vuotta täyttäneistä henkilöistä 91‐92% asuu kotona (Sosiaali‐ 

ja  terveysministeriö  ja  Kuntaliitto  2008).  Tämä  tavoite  ei  näytä  kuitenkaan  toteutuvan 

määräajassa. 

 

Sotainvalidien Veljesliitto  on  vuodesta  1998  lähtien  järjestänyt  työ‐  ja  elinkeinohallinnon 

kanssa yhteistyössä avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen  ja 

leskilleen.  Hanke  sai  alkunsa  järjestön  halusta  tukea  ikääntynyttä  jäsenistöään,  jotta  he 

pystyisivät  asumaan  mahdollisimman  pitkään  omissa  kodeissaan.  Tämän  vuoksi 

suunniteltiin  konkreettisen  avun  antamista  jäsenten  koteihin.  Avustajiksi  palkataan 

vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä. Se on 

siis  samalla  työvoimapoliittinen hanke.  Tällä hetkellä  tässä  valtakunnallisessa hankkeessa 

on 16 alueprojektia ja asiakaskuntaan kuului vuonna 2010 n. 8000 kotitaloutta. Asiakkaista 

n. 40 % on sotainvalidi‐ ja loput 60 % muita veteraanitalouksia. Asiakkaiden keski‐ikä on jo 

89 vuotta. Avustajia toimii kerralla n. 350 ja koko vuonna n. 580 (Sotainvalidien Veljesliitto 

2011).  
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Tässä  tutkimuksessa  Sotainvalidien  Veljesliiton  Avustajatoimintaa  lähestyttiin  arjen 

tukemisen  näkökulmasta.  Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  kuvata  avustajatoiminnan 

asiakkaiden  kokemuksia  avustajatoiminnasta.  Avustajatoiminta  päättyy  nykyisessä 

muodossaan vuoden 2012 lopussa TEM:n rahoituksen päättyessä, minkä vuoksi on tärkeää 

kerätä  kokemuksia  tästä  13  vuotta  toimineesta  hankkeesta,  jotta  siitä  saatu  kokemus 

voitaisiin hyödyntää ja toiminta juurruttaa vanhusväestön ja eri vammaisryhmien hyödyksi.  

Tämän  tutkimuksen päämääränä on  tuottaa  tietoa,  jota voidaan hyödyntää kehitettäessä 

uusia täydentäviä tukipalveluja ikäihmisille. Tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen ja 

aineisto on kerätty haastattelemalla.  
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1 SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON AVUSTAJATOIMINTA VETERAANIEN TUKENA 

 

Sotainvalidien Veljesliitto käynnisti 1.1.1998 avustajatoimintahankkeen  työvoimahallinnon 

tuella. Nyt,  14  vuotta myöhemmin,  rahoitus  ja  päätökset  tulevat  edelleen  enimmäkseen 

työvoimahallinnolta.  Valtakunnallisen  tukihankkeen  projektitukipäätökset  tulevat  Työ‐  ja 

elinkeinoministeriöltä  (TEM)  ja  aluehankkeiden projektitukipäätökset  saadaan  alueellisilta 

ELY  ‐keskuksilta. Aluehankkeissa  työskentelee  yleensä  avustajien  lisäksi  projektipäällikkö, 

aluesihteeri  ja alueohjaaja. Avustajina  työskentelevien  työntekijöiden palkkatukipäätökset 

tulevat  paikallisista  TE  ‐toimistoista.  Sotainvalidien  Veljesliitto  tukee  toimintaa  yli  1 milj. 

eurolla vuodessa (Kilgast 2011). 

 

Hankkeen  tavoitteena on  tukea  sotiemme  veteraanien, heidän puolisoidensa  ja  leskiensä 

itsenäistä kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään. Toisena tavoitteena on 

tukea  ja  edistää  työllistämisessä  pitkäaikaistyöttömiä  ja  kehittää  heidän  sosiaalisia, 

koulutuksellisia  ja  ammatillisia  valmiuksiaan  yhteistyössä  työvoimahallinnon  kanssa. 

Tavoitteena on  työllistetyn  siirtyminen avoimille  työmarkkinoille hankkeessa  työskentelyn 

jälkeen.  Hanke on siis luonteeltaan jäsenpalvelua, mutta samalla myös työvoimapoliittinen 

hanke.  Jäsenyys  on  asiakkuuden  kriteeri.  Asiakkaiksi  pääsevät  Sotainvalidien  Veljesliitto 

ry:n,  Suomen  Sotaveteraaniliitto  ry:n,  Rintamaveteraaniliitto  ry:n,  Rintamanaisten  Liitto 

ry:n, Kaatuneitten Omaisten Liiton  ja Sotaleskien jäsenet. Asiakkaita voidaan myös neuvoa 

jäsenyyden saamisessa, jos he ovat muuten oikeutettuja toimintaan. Puolisoilta ja leskiltä ei 

vaadita jäsenyyttä, vaan heidän kohdallaan riittää, että puoliso on kuulunut johonkin edellä 

mainituista yhdistyksistä (Kilgast, 2011). 

 

Avustajat ovat pääsääntöisesti yli 500 päivää  työttömänä olleita  työnhakijoita  sekä muita 

pitkäaikaistyöttömiä.  He  voivat  olla  myös  vajaakuntoisia,  harjoittelijoita,  sekä  sellaisia 

henkilöitä,  jotka ovat suuntautumassa  työelämään, mutta tarvitsevat vielä työssään  tukea 

ja  ohjausta.  Avustajalta  edellytetään,  että  hän  on  henkilökohtaiseen  asiakaspalveluun 

soveltuva. Aikaisempaa  kokemusta  tai  koulutusta  alalta  ei  edellytetä, mutta  kiinnostusta 
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ikäihmisten  kanssa  toimimiseen  ja  kouluttautumiseen  odotetaan.  Työsuhde  voi  kestää 

palkkatukioikeudesta  riippuen  6‐24  kuukautta.  Vajaakuntoisten  palkkatuki  voi  olla  viedä 

pidempi (Kilgast, 2011). 

 

Avustajatoiminnan  tarkoituksena  ei  ole  korvata  kunnallista  tai  yksityistä  kotihoitoa,  vaan 

tukea  ja  täydentää  niiden  palveluja  varsinkin  niissä  tehtävissä,  jotka  eivät  vaadi  vankkaa 

ammatillista  koulutusta.  Avustajatoiminnassa  selvitettiin  valtakunnallisesti 

asiakastyytyväisyyskyselyssä  haastattelututkimuksen  avulla  avustajatoiminnan  tärkeimpiä 

sisältöjä  vuonna  2010.  Samalla  asiakkailta  kysyttiin  heidän  käsityksiään  tulevasta 

avustustarpeiden sisällöstä.  Tuolloin eniten apua tarvittiin raskaiksi ja kevyiksi luokitelluissa 

taloustöissä.  Seuraavaksi  eniten  toivottiin  keskusteluseuraa.  Vaatehuollossa  ja 

asiointiapuna tarvittiin apua suunnilleen yhtä paljon. Pihatöissä, ruokahuollossa, saattajana 

ja  ulkoiluapuna  apua  tarvittiin  jotakuinkin  yhtä  paljon.  Lukemisessa  avustaminen  oli 

tarpeista  vähäisin.  Samassa  haastattelututkimuksessa  avustajatoimen  asiakkailta 

tiedusteltiin  heidän  käsityksiään  tulevasta  palvelutarpeesta.  Tuleva  tilanne  kertoo  siis  jo 

avustajatoiminnassa mukana  olevien  ikäihmisten  käsityksiä  siitä, minkälaista  palvelua  he 

tulevaisuudessa luulevat tarvitsevansa. Tuolloin saattaja‐, ulkoilu‐ ja asiointiavun, ruoka‐ ja 

vaatehuollon osuus nousi selvästi suhteessa muihin kysyttyihin osa‐alueisiin nähden. 

 

 

2  PITKÄAIKAISTYÖTTÖMISTÄ AVUSTAJIKSI 

 

Lain  julkisista  työvoimapalveluista  (2002)  mukaan  pitkäaikaistyöttömällä  tarkoitetaan 

”työtöntä työnhakijaa,  joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana 

sekä  työtöntä  työnhakijaa,  joka  on  ollut  useammassa  työttömyysjaksossa  yhteensä 

vähintään  12  kuukautta  työttömänä  työnhakijana  ja  joka  työttömyyden  toistuvuuden  ja 

kokonaiskeston  perusteella  on  rinnastettava  yhtäjaksoisesti  12  kuukautta  työttömänä 

olleeseen työnhakijaan”. 
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Pitkäaikaistyöttömyys  on  edelleen  ajankohtainen  ongelma.  Ongelmaan  on  haettu 

Euroopassa  ratkaisua  pitkäjänteisesti  erilasten  aktivointiohjelmien  avulla.  Tutkimuksissa 

lähestymistapa  on  tyypillisesti  pitkäaikaistyöttömyyttä  tutkittaessa  ollut 

kansantaloudellinen tai sosiaalinen ongelma, johon haetaan ratkaisua (Alatalo ym. 2007). 

 

Vuonna  2011  työttömiä  oli  Suomessa  Tilastokeskuksen  (2012)  mukaan  edellisvuotta 

vähemmän työttömyyskeskiarvon ollessa 7,8 %. Miesten työttömyysaste oli 8,4 % ja naisten 

7,1  %.  Maanlaajuisesti  työllistymisessä  on  paikkakuntakohtaisia  eroja.  Tilastokeskuksen 

maakuntakohtaisessa erittelystä (2011) voidaan havaita, että Uusimaalla työttömyysaste oli 

vuoden  2011  viimeisellä  vuosineljänneksellä  Suomen  matalin,  5,7  %.  Korkein 

työttömyysaste oli Kymenlaaksossa, jossa se oli suuruudeltaan peräti 12 %. 

 

Tutkimusten  mukaan  työttömyys  tuo  tullessaan  monia  ongelmia.  Mahdollisuudet 

aktiiviseen toimimiseen saattavat rajoittua esimerkiksi heikentyneen taloudellisen tilanteen 

ja  sosiaalisten  suhteiden  vähentymisen  vuoksi.  Yleensä  kysymyksessä  ei  ole  selkeä  syy‐

seuraus  ‐vyyhti  vaan  ongelma  on monitahoinen,  sillä  jokaisella  pitkäaikaistyöttömällä  on 

oma elämänhistoriansa, eikä heitä sen vuoksi tulisi käsitellä yhtenäisenä ryhmänä (Alatalo 

ym. 2007). 

 

Työvoimapoliittisia hankkeita mitattaessa näkökulmana  käytetään  yleisesti  sijoittumis‐  tai 

auttamiskriteeriä. Sijoittumiskriteerillä  tarkoitetaan  laissa määriteltyjä määrällisiä  tuloksia, 

joita  ovat  esimerkiksi  asiakkaiden  työllistymistä  tai muuta  palvelun  jälkeistä  sijoittumista 

kuvaavat  luvut.  Tuloksellisuus  mitataan  työllistymisenä  tai  muuna  sijoittumisena  esim. 

opiskelijaksi siirtymisenä. Auttamiskriteerin näkökulma on laajempi, sillä siinä huomioidaan 

edellisten  tavoitteiden  lisäksi muita  yksilön  hyvinvointiin  kohdistuvia  toimenpiteitä,  jotka 

ehkäisevät syrjäytymistä (Ala‐ Kauhaluoma ym. 2004, Alatalo ym. 2007). 
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Suomessa  asuvien  ulkomaalaisten määrä  Suomessa  on  kymmenessä  vuodessa  kasvanut 

viisinkertaiseksi.  USA:ssa  tehtyjen  havaintojen  mukaan  maahanmuuttajat  hakeutuvat 

sellaisiin  osavaltioihin,  joissa  heidän  on  mahdollista  saada  parasta  palkkaa  heidän 

taitoihinsa  nähden.  Koska  Suomessa  palkkatasossa  ei  ole  suuria  aluekohtaisia  eroja, 

voidaan olettaa, että maahanmuuttajat hakeutuisivat sellaisille paikkakunnille,  joissa työtä 

olisi eniten  tarjolla. Maahanmuutto ei  kuitenkaan merkitse  kasvukeskusten ulkopuolisten 

alueiden  työvoimapulan  helpottumista,  sillä  monissa  länsimaissa  maahanmuuttajien 

koulutus‐  ja  taitotaso  on  laskenut,  vaikka  heitä  on määrällisesti  enemmän  kuin  ennen. 

Toisaalta  ulkomaisissa  tutkimuksissa  on  myös  havaittu,  että  OECD‐maista  muuttaneet 

henkilöt  pärjäävät  uuden  kohdemaan  työmarkkinoilla  lähes  samantasoisesti 

alkuperäisasukkaiden  kanssa.  Länsimaiden  ulkopuolelta  saapuvien  maahanmuuttajien 

työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa, sillä heidän työttömyysasteensa on 30‐70 % 

lähtömaasta riippuen. Erityisesti pakolaistaustaisten henkilöiden työllistyminen on heikkoa 

(Heinonen ym. 2004). 

 

Kansainvälisen  Työjärjestön  (ILO)  mukaan  ”vajaakuntoisella  työnhakijalla  tarkoitetaan 

sellaista  henkilöä,  jonka mahdollisuudet  saada  työtä,  säilyttää  työ  tai  edetä  työssä  ovat 

huomattavasti  vähentyneet  asianmukaisesti  todetun  vamman,  sairauden  tai  vajavuuden 

takia” (Heinonen ym. 2004). Vajaakuntoisuus tarkoittaa yleensä toiminnallisia vajavuuksia. 

Tämän vuoksi saatetaan  tarvita ainakin ajoittaista  tukea  työmarkkinoilla, esimerkiksi apua 

työnsaannissa  tai  erikoisjärjestelyjä  työpaikalla  (Heponiemi  ym.  2008).  Tämän  kaltaiset 

ongelmat  lisääntyvät  ikääntyvillä työntekijöillä. Yli 45‐vuotiaiden osuus vajaakuntoisista on 

60 %. Yleisimpiä vajaakuntoisuutta aiheuttavia sairauksia ovat  tuki‐  ja  liikuntaelinvammat, 

mielenterveyden häiriöt, hengityselinten taudit, ihotaudit ja verenkiertoelimistön sairaudet 

(Heinonen ym. 2004). Vajaakuntoisuus ei välttämättä ole pysyvä ominaisuus. Tutkimusten 

mukaan  vajaakuntoiselle  itselleen  koituu  työssä  käymisestä  positiivisia  vaikutuksia 

(Heponiemi ym. 2008). 

   



7 
 

Pohjoismaissa  sekä  Etelä‐Euroopassa  työttömien  terveydellinen  tila  on  työtä  tekevää  

väestöä  heikompi  (Roos  ym.  2005,  Artazcoz  ym.  2004).  Heillä  on  enemmän 

pitkäaikaissairauksia  ja  heidän  terveytensä  ja  fyysinen  toimintakykynsä  heikkenee  työtä 

tekeviä  ihmisiä  nopeammin.  Työttömyys  lisää myös  itsemurhien määrää.    Suomalaisilla 

Terveys  2000  ‐aineiston  työttömillä  havaittiin  paljon  erilaisia  terveysriskejä  kuten  esim. 

tupakointi,  verenpaine,  lihavuus  ja  kohonneet  kolesteroliarvot  ja  he  olivat  jättäneet 

hoitamatta näitä vaivojaan ja sairauksiaan. Mielenterveyshäiriöt ovat työttömillä yleisempiä 

kuin  työssä  olevilla,  sillä  subjektiivinen  kokemus  taloudellisen  tilanteen  heikkoudesta  on 

voimakkaasti yhteydessä mielenterveyteen. Terveys 2000  ‐tutkimuksen aineiston mukaan 

työttömyys  on  yhteydessä  masennukseen,  ahdistuneisuushäiriöihin  ja  alkoholin 

lisääntyneeseen kulutukseen (Heponiemi ym. 2008). 

 

Euroopan  elinolotutkimuksen  (ECHP)  mukaan  heikon  terveyden  on  todettu  altistavan 

työttömyydelle.  Työttömyyttä  voidaan  ennustaa  jopa  neljä  vuotta  aikaisemmilla 

terveysongelmilla  ja  7‐8  vuotta  aikaisemmin  tapahtuvilla  lääkärikäynneillä.  Varsinkin 

mielenterveysongelmat  altistavat  työttömyydelle  ja  mielenterveysongelmista  johtuvat 

sairaalajaksot  ennustavat  myöhempää  työttömyyttä.  Myös  liikalihavuus  (BMI  yli  30), 

tupakointi,  alkoholin  käyttö  ja  syömishäiriöt  on  yhdistetty myöhempään  työttömyyteen 

(Heponiemi ym. 2008). 

 

Vanhimpien  ikäluokkien  on  vaikeaa  palata  takaisin  työelämään  työttömyyden  jälkeen, 

minkä  vuoksi pitkäaikaistyöttömyys on  yleistä 45‐ 63‐vuotiaiden  keskuudessa.  Selvitysten 

mukaan  50‐  58‐vuotiaat  pitkäaikaistyöttömät  ovat  sairaampia  kuin  pitkäaikaistyöttömät 

yleensä.  Koulutustausta  on  yhteydessä  terveyteen  ja  toimintakykyyn.  Miehillä 

työttömyyden  kielteiset  vaikutukset  ovat  voimakkaampia  kuin  naisilla  ja  kaikkein 

huonoimmin  voivat pisimpään  työttömänä olleet. Hyvinvointi heikkenee niillä  työttömillä 

eniten, jotka kokivat työttömyyden erittäin kielteiseksi (Heponiemi ym. 2008). 
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3 KOTONA ASUMISEN HAASTEET 

 

Kotona  asuviksi  henkilöiksi  luokitellaan  tavanomaisissa  omistus‐  ja  vuokra‐asunnoissa 

asuvat  vanhukset, mutta myös erityisissä  vanhusten  asunnoissa  tai palvelutaloissa  asuvia 

vanhuksia  voidaan  pitää  kotona  asuvina  (Lukkaroinen    2002).  Avustajatoiminnassa  koti 

käsitetään  laajasti,  minkä  vuoksi  laitoshoitoon  siirryttäessäkin  suhde  avustajaan  voi 

joissakin  tapauksissa  jatkua,  vaikka  työn  sisältö  muuttuu  kodinhoidollisista  tehtävistä 

seuranpidolliseen suuntaan. 

 

Iäkkäiden  ihmisten selviytymistä kotona on  tutkittu  terveyttä,  toimintakykyä  ja palvelujen 

tarvetta  kartoittavissa  tutkimuksissa  sekä  eri  sairauksien  yhteydessä.  Selviytymis‐termiä 

voidaan  käyttää  kuvaamaan  ihmisen  sopeutumista  ja  kestämistä  muuttuvissa 

elämäntilanteissa  (Rissanen  1999).    Vanhenevan  ihmisen  suoriutuminen  heikkenee 

sellaisissa  asioissa  suhteellisen  hitaasti,  jotka  ovat  hänelle  vanhoja  ja  tuttuja  (Tepponen 

2003). Selviytymistä voi kuvata etenevänä prosessina,  jossa  ihminen  tekee  tilannearviota, 

on  yksilöllistä  ja  liittyy  henkilön  minäkäsitykseen  ja  itsearvostukseen.  Selviytyminen  on 

myös  kykyä  kohdata  uusia  vaatimuksia  ja  ratkaista  ongelmia,  joita  tulee  eteen 

toimintakyvyn  heikkenemisen  ja  sairastuvuuden  lisääntyessä.  Selviytymisen  yhteydessä 

voidaan  käyttää  lisäksi mukautuminen  (adaptaatio)  ‐termiä kuvaamaan  joko prosessia  tai 

toiminnan  tulosta  ihmisen  reagoidessa  ympäristön muutoksiin  (Rissanen  1999).  Iäkkään 

toimintakyky saattaa näyttää heikommalta, jos hän joutuu uuteen ympäristöön, johon hän 

ei ole tottunut (Tepponen 2003). 

 

Laatikaisen (2009) mukaan turvattomuuden tunteen kokeminen on usein kotona asumista 

vaikeuttava kokemus. Sitä voivat aiheuttaa monet asiat kuten esim. sairastuminen tai pelko 

siitä,  että  sairastuu,  palvelujen  heikko  saatavuus,  omaisten  asuminen  kaukana,  kivut, 

kaatumisen  pelko  ja  sosiaalisten  suhteiden  vähyys.  Turvattomuuden  tunnetta  kokevat 

eniten  yksinasuvat  naiset  ja  se  liittyy  yleisesti masennukseen  ja  yksinäisyyteen.  Erityisen 

turvattomaksi ihmiset kokevat itsensä öiseen aikaan.  
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Kotona asumisen ongelmia voivat olla huonot kulkuyhteydet ja pitkät etäisyydet tarvittaviin 

palveluihin  varsinkin  haja‐asutusalueilla.  Kaupunkialueen  ongelmia  voivat  olla  liikenteen 

vaarat ja melu, jotka voivat olla pelottavia varsinkin huonosti liikkuvalle vanhukselle. Muita 

vanhuksen  kotona  asumiseen  vaikuttavia  tekijöitä  ovat  mm.  kodin  varustelutaso, 

lähiomainen ja lähiympäristö sekä toimiva auttajien verkosto. Verkosto voi olla muodoltaan 

joko virallinen tai epävirallinen. Puutteet yhdessä tai useammassa verkoston osassa lisäävät 

laitosasumisen tarvetta (Lukkaroinen  2002). 

 

Liikkumista haittaavien esteiden kokeminen alkaa 70 vuoden jälkeen ja pahenee 80 vuotta 

täyttäneiden  keskuudessa.  Asumisessa  fyysistä  toimintakykyä  rajoittavista  tekijöistä 

tyypillisimpiä  asumisen  puutteita  ja  liikkumisen  esteitä  ovat  hankalat  portaat,  korkeat 

kynnykset  ja  hissin  puuttuminen.  Pesutilojen  ja  keittiöiden  puutteellisuudesta  kärsii 

kymmenesosa ikääntyneistä (Vaarama ym. 2006). Vuoden 2004 Veteraaniraportin mukaan 

41 %:lla sotainvalideista oli tehty kodinmuutostöitä. Vastaava luku veteraaneilla oli 25 % ja  

naisilla  30  %.  Tavallisimmat  muutostyöt  olivat  kynnysten  poistaminen,  tukikahvojen  ja 

korotettujen WC‐istuimien asennus sekä ammeen poistaminen. Lähes 90 % vastaajista oli 

tyytyväisiä  nykyiseen  asuntoonsa.  Taloudelliseen  tilanteeseensa  lähes  kaikki  olivat 

tyytyväisiä. 

 

 

3.1 Ikääntyneen terveys 

 

Yleisin terveyden määritelmä terveydestä lienee WHO:n, jossa terveys määritellään olevan 

”ei pelkästään  sairauden puuttumista  vaan  täydellinen  fyysisen, psyykkisen  ja  sosiaalisen 

hyvinvoinnin  tila”.  Määritelmää  voitaneen  pitää  jossakin  määrin  utopistisena  ja  muut 

määritelmät  pyrkivät  realistisempaan  kuvaukseen.  Perinteisen  lääketieteellisen  eli 

negatiivisen  mallin  mukaan  terveys  on  tila,  josta  sairaus  tai  oireet  puuttuvat. 

Funktionaalisen  terveyskäsityksen mukaan  terveys on  sama asia kuin yksilön  suoritus‐  tai 
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toimintakyky.  Siinä  terveys  nähdään  voimavarana,  jolloin  yksilö  pystyy  toimimaan 

sopusoinnussa ympäröivän yhteisön kanssa (Rissanen 1999). 

 

Vaikka Suomen sotien päättymisestä on kulunut  jo yli 60 vuotta, on veteraaneja koskevaa 

lääketieteellistä tutkimusta tehty vähän, eikä merkittävää, pelkästään veteraaneja koskevaa 

pitkittäistutkimusta  ole  tehty.  Koska  olemassa  olevien  tutkimusten mukaan  veteraanien 

terveydentila  ja somaattiset sairaudet ovat vastanneet melko hyvin muiden samanikäisten 

terveydentilaa (Tuomaala 2008), voidaan veteraanien vointia kuvata muiden samanikäisten 

terveydentilaa koskevien tutkimuksien perusteella. 

 

Ikääntyminen  merkitsee  yleensä  pitkäaikaisten  sairauksien  lisääntymistä  ja  monien  eri 

sairauksien  samanaikaista  esiintymistä.  Vanhenevien  ihmisten  terveys  heikkenee 

keskimäärin heidän täytettyään 80 vuotta. On arvioitu, että vanhenevan väestön terveyden 

tila ja toimintakyky olisivat parantuneet, mutta toisaalta tehdyissä terveystarkastuksissa on 

löydetty enemmän sairauksia  ja useampien  lääkkeiden tarvetta kuin aikaisemmin. Terveys 

on siis terminä moniulotteinen ja moni merkityksellinen, sillä vanhenevat ihmiset saattavat 

ilmoittaa  toimintakykynsä  olevan  hyvän,  vaikka  heillä  on  useita  pitkäaikaissairauksia  ja 

niiden  aiheuttamia  toimintakyvyn  vajauksia,  koska  he  hyväksyvät  sairaudet  osana 

vanhenemisprosessia.  Heidän  mielestään  terveys  on  hyvä,  jos  sairauksien  kanssa  tulee 

toimeen (Rissanen 1999).  

 

Dementoituminen  on  tutkimusten  mukaan  merkittävin  vanhusten  kotona  asumista 

uhkaava  tekijä,  koska  muistihäiriöinen  vanhus  ei  kykene  toimimaan  yhteistyössä  eri 

palvelutahojen  esim.  kotisairaanhoidon  kanssa,  minkä  vuoksi  avunsaanti  vaikeutuu 

(Laatikainen 2009). 

 

Kuulon heikkeneminen on yleistä  ikääntyneillä, sillä  jopa puolet yli 75  ‐vuotta täyttäneistä 

kärsii  tästä vaivasta. Miehillä heikkokuuloisuutta esiintyy enemmän kuin naisilla  ja heidän 
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kuulonsa  yli 70‐vuotiaana on  jopa puolta huonompi  kuin  samanikäisillä naisilla  (Rissanen 

1999). Kuulon heikkeneminen vaikeuttaa sosiaalista elämää ja asiointia. 

 

Näön  tarkkuudessa  tapahtuu  jyrkkää  heikkenemistä  80  ‐85  ikävuoden  jälkeen  siten,  että 

lukemisvaikeuksia  on  lähes  puolella  riippumatta  sukupuolesta  (Laitinen  2009,  Rissanen 

1999).  Heikentynyt  näkökyky  liittyy  ikääntyneiden  kaatumistapaturmiin  ja  lisäävät 

ikääntyneiden  sosiaalista  eristäytymistä  ja  depressiota  (Laitinen  2009,  Rissanen  1999). 

Näön  heikentyminen  vaikeuttaa  merkittävästi  päivittäisistä  toiminnoista  selviytymistä, 

kävelyä  ja  liikkumista  portaissa  sekä  heikentävästi  elämisen  laatuun.  Heikkonäköiset 

vanhukset  tarvitsevat muita enemmän apua päivittäisissä  toiminnoissaan  (Laitinen 2009). 

Laitisen  (2009)  mukaan  paljon  silmäsairauksia  jää  diagnostisoimatta  sen  vuoksi,  että 

ikäihminen  ei  ole  käynyt  silmälääkärillä.  Hänen mukaansa  vain  56 %  yli  85‐vuotiasta  oli 

käynyt  silmälääkärin  vastaanotolla  viimeisten  vuosien  aikana.  Sosioekonominen  asema 

vaikuttaa  myös  silmälääkärissä  käyntitiheyteen.  Iän  lisääntyessä  myös  yölliset  heräilyt 

lisääntyvät  ja  unilääkkeiden  käyttö  on  yleistä  varsinkin  yli  80‐vuotiailla.  Nämä  lisäävät 

kaatumisriskiä varsinkin öiseen aikaan. Naiset käyttävät unilääkkeitä enemmän kuin miehet 

ja niiden käyttö voi olla merkki depressiosta (Rissanen 1999). 

 

Mini‐Suomi  ja Terveys 2000‐tutkimusten mukaan  ikääntyneiden mielenterveyshäiriöt ovat 

yleisiä,  mutta  harvinaisempia  kuin  keski‐ikäisillä.  Tutkimusten  mukaan  16‐30  %  yli  60‐

vuotiaista  kärsii  jostakin  mielenterveyden  häiriöstä,  joiden  lisäksi  ikääntyneillä  esiintyy 

usein elimellisiin sairauksiin liittyviä psyykkisiä oireita (Ostamo ym. 2007). Sohlmanin (2004) 

mukaan hyvä sosioekonominen asema ja toisen kanssa asuminen lisäävät mielenterveyttä. 

Ystävien merkitys naisten mielenterveydelle on  suurempi kuin miehille,  joille  taas  toisten 

osoittama mielenkiinto on tärkeää. Vahvan mielenterveyden omaavat kokivat terveytensä 

ja vointinsa muutenkin hyväksi. He kokivat myös pystyvänsä vaikuttamaan itse elämässään 

tapahtuviin  muutoksiin,  tulevaisuuden  suunnitelmansa  selkeiksi  ja  suhtautuivat 

tulevaisuuteen optimistisesti. 
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20  %  veteraanitutkimukseen  osallistuneista  sotainvalideista  koki  terveytensä  hyväksi  tai 

erittäin hyväksi verrattuna muihin samanikäisiin. Vastaava  luku veteraaneilla  ja naisilla oli 

27 %. Kohtalaisena  terveydentilaansa piti 56‐57 % vastanneista. Viimeisen vuoden aikana 

lääkärin  hoitamista  ja  toteamista  sairauksista  tavallisimpia  olivat  tuki‐  ja 

liikuntaelinsairaudet.  Lonkka‐, polvi‐  tai olkanivelen  rappeuma  tai muu nivelsairaus oli 51 

%:lla  sotainvalideista, 39 %:lla  veteraaneista  ja 47 % naisista.  Selän  kulumamuutoksia  tai 

muita  selkäsairauksia  oli  33  %:lla  sotainvalideista  ja  naisista  ja  26  %:lla  veteraaneista 

(Laatikainen ym. 2009). 

 

Kohonnut  verenpaine  tai  verenpainetauti  oli  todettu  viimeisen  vuoden  aikana  37  %:lla 

veteraaneista,  35  %  sotainvalideista  ja  48  %  naisista.  Sepelvaltimotautia  tai 

rasitusrintakipua esiintyi 24 %:lla veteraaneista ja naisista, sotainvalideilla vastaava luku oli  

28 %.  Sydänveritulpan  tai  sydäninfarktin  ilmoitti  sairastaneensa  7 %  veteraaneista,  9 % 

invalideista ja  5 % naisista. Sydämen vajaatoimintaa oli 24 %:lla sotainvalideista ja naisista 

sekä 19 % veteraaneista. Diabetes oli todettu viimeisen vuoden aikana 14 %:lla miehistä ja 

15  %:lla  naisista.  Suurentuneesta  eturauhasesta  kärsi  38  %  sotainvalideista  ja  36  % 

veteraaneista. Vaikea muistamattomuus oli todettu 10 % veteraaneista, 13 % invalideista ja 

7 % naisista (Laatikainen ym. 2009). 

 

 

3.2 Ikääntyneen toimintakyky 

 

Toimintakyvyn käsite voidaan määritellä useilla tavoilla. Keskeisenä käsitteenä  ikäihmisten 

kohdalla  on  päivittäisistä  toiminnoista  selviytyminen.  Yleensä  toimintakyky  rajataan 

liittyväksi  fyysiseen,  psyykkiseen  ja  sosiaaliseen  toimintakykyyn  (Niemelä  2011). Rissasen 

(1999)  mukaan  siihen  voidaan  katsoa  kuuluvaksi  myös  kognitiivinen  ja  taloudellinen 

toimintakyky.  
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Toimintakyvyn ja toiminnanvajavuuksien kehittymisen teorioita ja malleja on useita. Näistä 

tunnetuimpia ovat Nagin 1960‐luvulta peräisin oleva malli, jossa toimintakykyä lähestytään 

tapahtumaketjun avulla. Mallin mukaan aluksi on patologinen psykologinen, anatominen, 

fysiologinen  tai  emotionaalinen  poikkeavuus  tai  puutos  aiheuttaa  vaurion  (impairment), 

josta  seuraa  suorituskyvyn  rajoittuminen  (functional  limitation)  ja  sen  jälkeen 

toiminnanvajavuus (disability). (Nagi 1976, Bäckmand 2006, Niemelä 2011). Verbruggen  ja 

Jetten  (1994)  toiminnanvajauksien malli  (disablement  process)  pohjautuu  Nagin malliin, 

mutta  vaikuttaviksi  riski‐  ja  yksilötekijöiksi  luokitellaan  lisäksi  sosioekonominen  tilanne, 

elintavat, käyttäytyminen, psykologinen  ja biologinen rakenne. Näiden sisäisten tekijöiden 

lisäksi  suorituskyvyn  rajoittumiseen  vaikuttavat  ulkopuoliset  ympäristötekijät,  kuten 

sairaanhoito,  lääkitys  ja  kuntoutus.  Laukkasen  (1998) mukaan  toimintakykyyn  vaikuttaa 

lisäksi henkilön oma näkemys toimintakykynsä merkityksestä hänen omien tavoitteidensa, 

arvojensa ja toimintatapojensa kannalta. Ikääntymisen myötä myös tavoitteet muuttuvat.  

 

Fyysisellä  toimintakyvyllä voidaan  tarkoittaa  jonkin yksittäisen elimen  tai elinjärjestelmien 

toimintaa. Se voi tarkoittaa myös elimistön toiminnallista kykyä selvitä fyysistä ponnistelua 

edellyttävistä  tehtävistä  ja sille asetetuista  tavoitteista. Fyysinen  toimintakyky muodostuu 

pääasiassa  hengitys‐  ja  verenkiertoelimien  sekä  tuki‐  ja  liikuntaelimien  toimintakyvystä. 

Fyysistä  toimintakykyä voidaan  tarkastella monien  suorituskyvyn osoittimien avulla, esim. 

lihasvoiman, nivelten liikkuvuuden tai hapenottokyvyn näkökulmista. Fyysistä suorituskykyä 

voidaan  tarkastella myös  ihmisen kykynä  suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista  kuten 

syömisestä,  juomisesta,  nukkumisesta,  pukeutumisesta,  peseytymisestä  ja  liikkumisesta. 

Vanhenemistutkimuksessa  päivittäisistä  toiminnoista  selviytymistä  kuvataan  yleensä  ADL 

(Activities of daily  living) ja IADL‐ käsitteiden (Instrumental activities of daily  living) kautta. 

ADL‐  indeksi mittaa kuutta  itsensä huolehtimisen  toimintoa,  joiden avulla voidaan kuvata 

iäkkään  ihmisen  toimintakykyä.  IADL‐  käsite  kuvaa  monimutkaisempia  toimintoja  kuten 

esim. puhelimen käyttöä,  itsenäistä  lääkkeiden ottoa,  ruuan valmistusta  tai  raha‐asioiden 

hoitamista (Rissanen 1999). 
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Vuoden 2004 Veteraaniprojektin mukaan toimintakyvyn vaikeudet tulivat esiin päivittäisten 

toimintojen  vaikeutumisena.  Eniten  vaikeuksia  oli  peseytymisessä,  pukeutumisessa  ja 

liikkumisessa.  Hankalinta  liikkumisessa  oli  portaista  selviytyminen,  joka  onnistui 

keskimäärin vain 20 %:lla vastanneista. Toiseksi eniten vaikeuksia oli ulkona  liikkumisessa, 

vaikka sisätiloissa liikkuminen onnistuikin vielä hyvin. 

 

Muista arkitoimista eniten hankaluuksia tuottivat raskaat kotityöt, joista selviytyi alle 10 % 

tutkimukseen  osallistuneista.  Myös  pyykinpesu  ja  ruoan  valmistaminen  koettiin 

haasteellisiksi.  Kodin  ulkopuolisessa  toimimisessa  eniten  hankaluuksia  tuottavat  julkisten 

kulkuneuvojen  käyttö  ja  kaupassa  asiointi.  Parhaiten  onnistui  raha‐asioiden  hoito 

(Laatikainen ym. 2009, Rissanen 1999). 

 

Psyykkinen  toimintakyky  on  vaikeammin  määriteltävissä  kuin  fyysinen  toimintakyky  ja 

siihen  vaikuttaa  tarkastelunäkökulma.  Psyykkistä  toimintakykyä  voidaan  tarkastella 

kognitiivisesta näkökulmasta,  jolloin  tutkitaan oppimista, muistia, älykkyyttä,  luovuutta  ja 

persoonallisuuden ominaisuuksia. Psyykkiseen  toimintakykyyn  liittyy myös mielenterveys, 

psykomotoriset  toiminnot  ja psyykkinen hyvinvointi. Psyykkistä  toimintakykyä  tutkittaessa 

on tutkittu pääasiassa minäkäsitystä,  johon sisältyy tiedollisen aineksen  lisäksi emootiot  ja 

asenteet sekä itsearvostus ja itsensä hyväksyminen.  

 

 

3.3 Ikääntyneen perhe 

 

Perheisiin  kuului  vuoden  2010  lopussa  76  %  Suomen  väestöstä  eli  noin  4  miljoonaa 

henkilöä.  Ydinperhe  on  tyypillisin  perhemuoto.  Yksinasuvien  määrä  on  nuorimpien 

aikuisten ja ikääntyneimpien ikäluokissa yleisintä (Tilastokeskus 2011). 
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Ikääntyvien  elämäntyyleissä  on  havaittavissa  yksilöitymistä,  mutta  toisaalta  yhteisölliset 

sidokset ovat hyvin  vahvoja. Perhe  ja  suku ovat  yleensä  tärkeä osa  ikääntyneen  elämää. 

Toisaalta elämän käännekohdat kuten puolison kuolema tai sairastuminen voivat aiheuttaa 

suhteiden heikkenemistä  tai katkeamista.  Iäkkäille tärkeimpiä  ihmisiä puolison  lisäksi ovat 

lapset  ja  lapsenlapset.  Jotkut  iäkkäät  saattavat eristäytyä  sosiaalisista  suhteista kokonaan 

joko  vapaaehtoisesti  tai  olosuhteiden  pakosta.  Tämä  ilmiö  on  yleisintä  hyvin  iäkkäiden 

naisten keskuudessa. Perhe on usein  ikääntyneen elämässä se asia,  joka asetetaan omien 

toiveiden  ja  tarpeiden edelle. Varsinkin  ikääntyneillä naisilla  toiminnan  tilana painotetaan 

yksityistä  elämän  aluetta  eli  kotia  ja  perheestä  vastaamista.  Iäkkäillä miehillä  yksilöllistä 

elämänvapautta on enemmän ( Leskinen 2011). 

 

Eliniän  piteneminen,  hyvä  terveys  ja  taloudellinen  tilanne  ovat  sellaisia  seikkoja,  jotka 

vaikuttavat  uudelleen  avioitumiseen.  Yli  50‐vuotiailla  naisilla  avoliittoja  on  vähän. 

Myöhemmällä  iällä sopeutuminen uuden kumppanin kanssa elämiseen voi olla haastavaa. 

Ikääntyvien  liitoissa  on  usein  mukana  myös  sairauksia,  toimintakyvyn  heikkenemistä  ja 

tietoisuutta  yhteisten,  jäljellä  olevien  vuosien  rajallisuudesta.  Myös  taloudelliset, 

esimerkiksi perintöasioihin  liittyvät  seikat  ja  yhteisen  kodin perustamiseen  liittyvät  seikat 

voivat tuoda liittoon omanlaisiaan haasteita. Toisaalta tutkimusten valossa myöhäisellä iällä 

solmittu  uusi  liitto  on  laadultaan  hyvä  ja  onnistunut.  Parien  liittojen  onnistumisessa  on 

löydettävissä yhteisiä tekijöitä. Jos puolisot tunsivat entuudestaan toisensa hyvin, heillä on 

yhteisiä kiinnostuksen kohteita,  lapset ja ystävät hyväksyivät  liiton,  ikääntymiseen  liittyviin 

roolimuutoksiin oli sopeuduttu hyvin ja jos puolisoiden tulotaso oli riittävä ja rahatalous oli 

yhteinen, he kokivat uuden liiton onnelliseksi. Myös lesket, jotka omistivat asunnon, mutta 

eivät asuneet siellä, kokivat liittonsa onnistuneeksi (Pankarinkangas 2011). 

 

Tuomisen  (1994)  mukaan  leskeytyminen  johti  viidenneksen  pienempään  tulotasoon. 

Terveyteen  se  vaikutti  haitallisesti  ja  naisilla  vaikutukset  olivat  pidempikestoisia  kuin 

miehillä.  Toisaalta  varsinkin  vanhoille  miehille  sosiaalisen  elämän  uudelleen 

muotoutuminen  on  vaikeaa,  mutta  tutkimuksen  mukaan  he  avioituvat  uudelleen 

todennäköisemmin kuin naiset. Pankarinkankaan (2011) mukaan tämän seikan voi selittää 
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sillä,  että  koska  vanhemmat  miehet  jättäytyvät  usein  vaimon  varaan  yhteydenpidossa 

sukulaisiin  ja  ystäviin, myös  uusi  vaimo  tuo  tullessaan  uusia  sosiaalisia  kontakteja,  jotka 

koetaan arvokkaiksi. 

 

Sotavuosien  aikana  ja  niiden  jälkeen  avioerotilastoissa  on  havaittavissa  selvää  nousua. 

Toisaalta  myös  sodan  alettua  myös  avioliittoja  solmittiin  poikkeuksellisen  paljon.  Hyvin 

iäkkäät  parit  eroavat  hyvin  harvoin.  Heitä  pitää  yhdessä  perinteisen  avioliittolupauksen 

”kunnes  kuolema  teidät  erottaa”  lisäksi  sukupuolen mukainen  työnjako  ja  elatussuhde. 

Myöskään uskonnollisten normien osuutta ei voida vähätellä (Leskinen 2011). 

 

 

3.4 Ikääntyneen elinympäristö 

 

Käsitteenä  termi  ympäristö  on  laaja  ja  yhteinen  monien  tieteenalojen  kanssa.  Tässä 

yhteydessä  sillä  tarkoitetaan  hoitamiseen  liittyvää  ympäristöä.  Ikääntyneen  hyvinvointia 

tukevaan  ympäristöön  voidaan  laskea  kuuluvaksi  fyysinen,  sosiaalinen  ja  symbolinen 

ympäristö (Elo 2006, Kim 2010, 220, Linnamaa 1999). 

 

 

3.4.1 Fyysinen ympäristö 

 

Fyysiseen  ympäristöön  kuuluvat  sellaiset  konkreettiset  piirteet  kuten  ilmasto, 

asuinympäristö  ja  luonto.  Siihen  kuuluu  sekä  luontoon  liittyviä  että  ihmisen  tekemiä 

piirteitä  kuten  esimerkiksi  rakennuksia,  katuja,  palveluja,  melua,  turvallisuutta  ja 

viihtyisyyttä.  Fyysisen  tilan  lisäksi  se  voidaan  nähdä  toiminnan  elämänpiirinä,  stressin  ja 

erilaisten ärsykkeiden sekä ihmisen kontrollin kohteena. Ihmisen tekemistä ympäristöistä ja 

sen  piirteistä  voidaan  käyttää  myös  nimitystä  rakennettu  fyysinen  ympäristö.  Se  on 

jatkuvassa  muutostilassa.  Osa  muutoksista  on  luonteiltaan  nopeita,  kuten  esimerkiksi 
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valaistusolosuhteet  kaupunkialueella  tai  sääolosuhteet.  Osa muutoksista  on  taas  hitaita, 

esimerkiksi  rakennusten  rapistuminen.  Suomalaisella  vanhuksella  fyysinen  ympäristö  voi 

olla hyvin monenlainen riippuen siitä, missä osassa maata hän asuu  (Kim 2010, 222, 227‐

230, Elo 2006). 

 

 

3.4.2 Sosiaalinen ympäristö 

 

Sosiaalista ympäristöä ja sen ominaisuuksia voidaan tarkastella sosiaalisten instituutioiden, 

yksilöä  ympäröivän  alueen  ja  sosiaalisten  suhteiden  kautta.  Ne  sisältävät  sosiaaliset 

rakenteet  ja hierarkian, erilaiset  sosiaaliset  ryhmät  ja verkostot  sekä kulttuuriympäristön. 

Se muodostuu  siis  ihmisistä  ja erilaisista yhteisöistä  ja  se antaa  yksilöille mahdollisuuden 

kokoontua  yhteen  ja  vuorovaikutukseen  muiden  kanssa.  Se  on  myös  tarkoin  rajattu 

järjestelmä,  joka on  sidoksissa valtaan, arvovaltaan  ja odotuksiin,  jossa yksilön odotetaan 

toimivan  tietyllä  tavalla. Yhteiskunnallisesti  tarkasteltuna sosiaaliseen ympäristöön kuuluu 

myös sosiaalinen status ja toimeentulo (Kim 2010, 222‐3, 231‐5, Elo 2006). 

 

 

3.4.3 Symbolinen ympäristö 

 

Tarkasteltaessa  symbolista  ympäristöä  käsitys  hyvinvoinnista  ja  elinympäristöstä  on 

kokonaisvaltainen. Siihen voidaan  liittää kulttuurisia symboleja, kieli, merkityksiä, tapoja ja 

sääntöjä.  Symbolinen  ympäristö  on  voimakkaasti  sidoksissa  sosiaalisen  ja  fyysiseen 

ympäristöön. Tyypillistä symboliselle ympäristölle on, että sillä ei ole näkyvää muotoa, vaan 

se  elää  ihmisten  ajatuksissa.  Symbolinen  ympäristö  tuodaan näkyväksi  kielellisin  keinoin. 

(Kim 2010, 235‐40, Elo 2006). 
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Symbolinen  ympäristö  voidaan  jakaa  kolmeen  eri  alaluokkaan,  jotka  ovat  ideaalinen, 

normatiivinen  ja  institutionaalinen.  Yhteistä  näille  kaikille  osa‐alueille  on  se,  että 

historiallisuus  on  niissä  kaikissa  läsnä.  Symbolisen  ympäristön  ideaaliset  ominaisuudet 

muodostuvat  arvoista,  uskomuksista,  tiedosta,  mieltymyksistä,  tunteista  ja  odotuksista. 

Normatiivisiin  arvoihin  kuuluvat  mm.  kirjoittamattomat  ja  kirjoitetut  säännöt,  lait, 

odotukset  ja  pakotteet.  Ne  ovat  usein  esioletuksia  ja  itsestäänselvyyksiä,  jotka 

ymmärretään tiedostamatta (Kim 2010, 235‐40, Elo 2006). 

 

 

3.5 Veteraanien  kotona selviytyminen 

 

EVTK  ‐aineiston  (Eläkeikäisten  terveyskäyttäytyminen) mukaan  80‐84  ‐vuotiaista miehistä 

25  %  asui  yksin  ja  samanikäisistä  naisista  peräti  55  %.  Tämä  on  merkityksellistä,  sillä 

vähäiset sosiaaliset kontaktit ennakoivat heikkoa kotona selviytymistä ja laitostumisen riski 

kasvaa  varsinkin  yksin  asuvilla,  sillä  heidän  avunsaantinsa  on  vaikeampaa  kuin  muilla. 

Kotona  yksin  asuvat,  heikkokuntoiset  ja  heikon  sosiaalisen  turvaverkoston  omaavat 

vanhukset tarvitsevatkin eniten kotihoidon palveluita. Leskien toimintakyky oli heikentynyt 

verrattuna naimisissa oleviin, naimattomiin ja eronneisiin (Laatikainen 2009). 

 

Masennusta  sairastavien  vanhusten  kotona  selviämisessä  on  vaikeuksia  ja  samalla myös 

masennuksen  havaitseminen  voi  olla  vaikeaa,  mikä  vaikeuttaa  asianmukaisen  hoidon 

saamista. Heidän riskinsä toimintakyvyn heikkenemiseen johtuu fyysisestä passiivisuudesta 

ja vähäisistä sosiaalisista kontakteista. Näiden lisäksi korkea ikä ja heikko sosioekonominen 

asema ennakoivat masennusta (Laatikainen 2009). 

 

Omaishoitajien  tukeminen  on  tärkeää,  sillä  heidän  ongelmansa  ennakoivat  vanhainkotiin 

muuttamista  monissa  tapauksissa  enemmän  kuin  vanhuksen  toiminnalliset  vajavuudet. 

Usein  omaishoitajat  ovat  itsekin  iäkkäitä, minkä  vuoksi  heidän  riskinsä  väsyä  on muita 
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suurempi  varsinkin  psykologisten  ja  kognitiivisten  ongelmien  lisäännyttyä  ja 

käytöshäiriöiden ilmaannuttua (Laatikainen 2009). 

 

Veteraanien,  kuten  muussakin  vanhushuollossa,  pyritään  avopalveluja  tarjoamalla  ja 

tekemällä  tarvittavia  kodin  muutostöitä  lisäämään  mahdollisuuksia  asua  kotona 

mahdollisimman pitkään. Koska veteraanien  keski‐ikä on  jo 89  vuotta, haastava  vaihe on 

ajankohtainen juuri nyt.  

 

Veteraaniliitot  ajavat  veteraanien  asemaa,  jotta  erityisetuudet  säilyisivät  ja  lisäksi  tulisi 

uusia etuuksia varsinkin pienituloisten tukemiseksi. Näillä tuilla on tarkoitus ostaa sellaisia 

palveluja,  joilla  tuetaan  kotona  selviytymistä.  Lisäksi  liiton  koko  organisaatio  piiri‐  ja 

yhdistystasolla huolehtii tiedottamisesta, jotta näitä palveluja osattaisiin hyödyntää. Heidän 

tehtävänään on myös välittää päätöksentekijöille tietoa veteraanien muuttuvista tarpeista 

sekä hoitaa veteraanitukena asioita, joihin yhteiskunnan palvelut eivät ulotu tai ole riittäviä 

(Suomen Sotaveteraaniliitto ry. 2010). 

 

 

3.6 Formaali ja informaali apu  

 

Sosiaalinen  verkosto  tarkoittaa  yhden  tai  useamman  henkilön  vuorovaikutussuhteista 

muodostunutta  sosiaalisten  suhteiden  rakennetta  ja  kokonaisuutta  (Koskinen  ym.  1998, 

Marin  2002,  Koskinen  2007,  Korhonen  2009)  siten,  että  verkoston  jäsenillä  on 

kanssakäymistä  keskenään  ja  jonkinlainen  sosiaalinen  sidos,  johon  liittyy  luottamusta, 

osapuolten  odotuksia  toistensa  toimintaa  kohtaan  sekä  vastavuoroisuutta.  Sosiaaliset 

verkostot voidaan jakaa formaaliin (virallinen) ja informaaliin (epävirallinen) (Marin 2003a, 

Korhonen  2009,  Laitinen  2009).  Lyyran  (2006)  ja  Tiikkaisen  ym.  (2007)  mukaan 

ikääntyneiden henkilöiden  sosiaalisen  verkoston  koko on  keskimäärin 5‐7 henkilöä,  jossa 

tapahtuu sisällöllisiä muutoksia ja jotka saattavat olla kasvamaan päin.  
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Veteraanitutkimukseen  osallistuneista  invalideista  53  %  kertoi  saavansa  apua  avio‐  tai 

avopuolisolta. Vastaava  luku  veteraaneilla oli 55 %  ja naisilla 16 %. Muuten  apua  saatiin 

kunnan kotipalvelulta tai kotisairaanhoidolta, naapureilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminnan kautta apua sai 15 % sotainvalideista, 3 % 

veteraaneista ja naisista 5 %. 

 

Ikääntyneiden vastaanottama apu voidaan  jakaa tämän  jaottelun mukaisesti epävirallisilta 

ja virallisilta tahoilta saatavaan apuun.  

 

 

3.6.1 Informaali verkosto 

 

Informaalista  apua  alettiin  tutkia  alun  alkaen  1980‐luvulla,  koska  naistutkijat  halusivat 

saada kotona tehtyä hoivaava työtä näkyväksi ja osoittaa sen merkitystä yhteiskunnallisesti 

(Zechner 2010). Büscherin (2007) ja Kirsin (2004) mukaan hoivaa antava henkilö on vieläkin 

useimmiten  nainen.  Ikääntyneille  tällainen  tärkeä  epävirallinen  sosiaalinen  verkosto 

muodostuu  pääsääntöisesti  omasta  perheestä,  lapsista  ja  lastenlapsista  sekä  eliniän 

pidentymisestä  johtuen myös  jopa neljännestä  ja  jopa viidennestä sukupolvesta (Koskinen 

ym.  1998,  Marin  2003a).  Blomgrenin  ym.  (2006)  ja  Zechnerin  (2010)  mukaan  tähän 

verkostoon voidaan lisätä vielä muut sukulaiset, ystävät, tuttavat ja naapurit.  

 

1900‐luvun  aikana  Suomalaisen  perheen  perusmalli  on  supistunut  laaja‐alaisesta 

perhemallista  ydinperheeksi.  Nykyisin  yleistyvää  perhemallia  kutsutaan monimuotoiseksi 

perhemalliksi. Monet veteraaneista ovat eläneet  lapsuudessaan  laaja‐alaisessa perheessä, 

johon  kuului  useita  sukupolvia.  Omassa  perhe‐elämässään  he  ovat  yleensä  eläneet 

ydinperheen mallissa,  jolloin vanhin  sukupolvi ei enää asunut  samassa  taloudessa  (Marin 

2003b). 
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Avunsaantitarpeeseen  vaikuttaa  henkilön  toimintakyky,  ikä  sekä  perhetyyppi  ja 

asuntokuntarakenne. Muita tärkeitä epävirallisen avun saannin mahdollisuuksiin vaikuttaa 

puolison ja lasten olemassaolo, lasten lukumäärä sekä muun sosiaalisen verkoston laajuus. 

Avun  tarjoajien  lukumäärän  lisäksi  avun  saantiin  vaikuttaa  avun  antajien  halukkuus  ja 

mahdollisuus avun antamiseen (Blomgren ym. 2006, Zechner, 2010). 

 

Vaarama  ym.  (2006,  115)  mukaan  suomalaisten  ikäihmisten  yhteydenpito  läheisten 

ihmisten kanssa on melko vilkasta. Yli 61‐vuotiailla  lähes puolella on henkilökohtainen  tai 

puhelinkontakti  päivittäin  perheeseensä  tai  muihin  lähisukulaisiinsa.  Viikottain  yhteyttä 

perheeseen tai lähisukulaisiin on 85 %:lla.  Jylhä ym.(2007) ja Teinonen ym. (2007) mukaan 

perhetapahtumiin osallistuminen on  yleisintä  sosiaalista  toimintaa 70  vuotta  täyttäneillä, 

mutta  niihin  osallistuminen  vähenee  siirryttäessä  vanhempiin  ikäryhmiin.  Miehet 

osallistuvat niihin naisia useammin. 

 

Aikaisemmin perheen tärkeä rooli oli hoivan ja huolenpidon toteuttaminen. Nykyisin nämä 

tehtävät  on  siirretty  yhä  enemmän  yhteiskunnalle,  vaikka  perheenjäsenten  välinen 

huolehtiminen  näkyy  edelleen  iäkkäiden  osalta  siten,  että  lapset  pyrkivät  huolehtimaan 

iäkkäistä vanhemmistaan järjestämällä heille tarvittavaa hoitoa ja hoivaa. Perheen merkitys 

vaihtelee  eri  elämänvaiheissa  (Marin  2003b).  Perheen  antaman  tuen merkitys  korostuu 

tehtäessä suuria ja tärkeitä päätöksiä (Marin 2003b) tai ongelmien ilmaantuessa (Vaarama 

2009,  Blomgren  ym.  2006).  Apua  ikäihmiset  saavat  erilaisissa  työtehtävissä mm.  ruoan 

laitossa, ulkona asioimisessa ja henkilökohtaisissa toimissa. Jos tarkastellaan asenteita, niin 

nuorempien  ikäluokkien  mielestä  perhe  ja  omaiset  ovat  tärkein  taho  vastaamaan 

vanhustenhoidosta,  kun  taas  60–74‐vuotiaat  pitävät  sitä  vähiten  tärkeänä.  Tuloluokkien 

lähtökohdasta  tarkasteltuna  omaisten  ja  perheen  kannatus  tärkeimpänä  hoidon 

vastuutahona  on matala  toiseksi  ylimpään  tuloluokkaan  asti,  jolloin  se  hieman  nousee. 

Sukupuolten  välillä  näkemysero  on  vähäinen,  mutta  naiset  pitävät  perhettä  ja  omaisia 

tärkeimpänä vastuutahona hiukan miehiä useammin. Alueelliset ja koulutuserot eivät olleet 

suuria (Vaarama ym. 2006). 
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Informaali hoiva ei  välttämättä pääty  siihen  kun hoivattava  siirtyy  laitoshoitoon. Muuton 

myötä läheisten suhde hoivattavaan säilyy yhteisen menneisyyden vuoksi osittain samana, 

mutta  vastuun  vähentyessä  hoivaajan  toiminta  muuttuu  erilaiseksi.  Toisaalta  yhä 

heikkokuntoisemmat  vanhukset  elävät  omissa  kodeissaan  ja  vähän  apua  tarvitsevat 

vanhukset eivät pääse  julkisen kotihoidon piiriin, minkä vuoksi  informaali verkosto vastaa 

yhä vaativammista hoivatarpeista (Zechner 2010).  

 

Perhesuhteet  eivät  ole  aina  tasapainoisia  vaan  voivat  sisältää  ristiriitoja  ja  uhkia.  Yli  65‐

vuotiaista miehistä  3 %  ja  naisista  7 %  on  kertonut  joutuneensa  perheväkivallan  uhriksi 

(Laatikainen 2009). Nurmi‐Lüthje ym. (2008) ja Laatikainen (2009) mukaan todellisuudessa 

tapauksia  saattaa  olla  enemmän,  mutta  parisuhdeväkivaltaa  peitellään.  Haukka  ja 

Routasalo  (1995)  mukaan  tyypillisesti  kaltoin  kohdeltu  vanhus  oli  muistiongelmainen 

nainen ja kaltoin kohtelija hänen alkoholisoitunut poikansa. Tällaisessa tapauksessa kaltoin 

kohtelu on usein psyykkistä, fyysistä ja taloudellista. Taloudellista hyväksikäyttöä tapahtuu 

enemmän ikäihmisen kodeissa kuin laitoksissa. 

 

 

3.6.2 Formaali verkosto 

 

Informaalin  avun  piiriin  hakeudutaan  Zechnerin  (2010)  mukaan  viimeistään  silloin,  kun 

iäkäs  ihminen ei selviydy päivittäisistä toiminnoistaan enää yksin tai  läheisen avustuksella. 

Suurin osa yhteydenotoista  tulee vanhuksen  läheisiltä  tai  terveydenhuollon henkilöstöltä. 

Vanhusten  omat  yhteydenotot  ovat  harvinaisempia.  Virallista  eli  formaalia  apua  ovat 

esimerkiksi  kunnan  järjestämä  apu,  kuten  kotiavustajan  ja  kotisairaanhoitajan  käynnit 

(Blomgren  ym.  2006).  Büscherin  (2007)  mukaan  informaalilla  avulla  tarkoitetaan 

ammattimaisia  avuntarjoajia.  Heidän  toimintaansa  säätelevät  lait,  säädökset  ja  erilaiset 

kuntien  ja  kuntayhtymien  antamat  ohjeistukset  (Zechner  2010).    Avun  jaottelu  ei 

kuitenkaan ole aina yksiselitteistä.  Jos  ikääntyneen  lapsi esimerkiksi maksaa ostopalvelun, 
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voidaan apu ajatella olevan sekä virallista että epävirallista samanaikaisesti. Omaishoito on 

oma luokkansa muodollisen ja epämuodollisen avun rajapinnassa (Blomgren ym. 2006). 

 

Formaalissa verkostossa iäkkään ihmisen tarpeet määrittelee usein joku muu kuin hän itse. 

Apua  tarvitsevan  iäkkään  ihmisen  vastapuolena  on  yleensä  virkamiehiä  ja  eri  alojen 

asiantuntijoita, minkä vuoksi hän voi kokea virallisen verkoston vieraaksi.  Iäkkään  ihmisen 

luottamus  toimivaan  formaaliin  verkostoon  rakentuu  ajan  myötä  luottamuksesta 

instituutioihin eikä siinä toimiviin henkilöihin. Tämän vuoksi heidät voidaan helposti korvata 

toisilla  ihmisillä  (Marin  2003b). Uusia  suhteita  instituutioihin  ja  viranomaisiin  ikäihmisillä 

syntyy  lisääntyvän  avun‐  ja  palvelutarpeen  myötä.  Ne  ovat  tärkeitä  ikääntyneen  arjen 

sujumisen ja selviytymisen kannalta (Marin 2002). 

 

 

4  SOTAINVALIDIEN PALVELUT 

 

Sotainvalidien  etuna  muuhun  väestöön  verrattuna  on  sotilasvammalakiin  pohjautuva 

etuusjärjestelmä,  josta  osan  muodostaa  sotilasvammalain  mukaan  korvattavat 

kuntapalvelut. 

”Sotilasvammalakia  sovelletaan  sellaisiin  vahingoittumis‐,  sairastumis‐  ja 

kuolemistapauksiin, jotka ovat aiheutuneet: 

 Sotilas‐  ja  siviilihenkilöille  Suomen  sodissa  tai niihin  liittyvissä  sotatoimissa. Tähän 

ryhmään  luokitellaan  kuuluviksi  esim.  työvelvolliset,  puolustuslaitoksen  työssä 

sotatilasta  annetun  lain  nojalla  olleet,  eräiden  naisjärjestöjen  jäsenet, 

ilmapommituksessa, sodan aikaisten miinojen tai kranaattien räjähtäessä  tai muista 

sota‐aseista vahingoittuneet. 

 Ulkomaalaiset vapaaehtoiset, jotka osallistuivat Suomen sotiin . 

 Ulkomailla  Suomen  sotaan  osallistumisen  johdosta  Suomen  kansalaisille 

tapahtuneesta internoinnista 
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 vapausrajoituksista,  joita  Suomen  sotaan  osallistumisen  vuoksi  on  kohdistettu 

ulkomailla  oleskelleeseen  tai  vieraalle  valta‐alueelle  omaa  syyttään  joutuneeseen 

Suomen kansalaiseen 

 Suomen kansalaisten osallistumisesta ulkomaiseen  sotaan vieraan vallan  joukoissa 

silloista Suomen vihollista vastaan 

Näihin  ryhmiin  kuuluvat  luokitellaan  siis  lain  nojalla  sotainvalideiksi  tai  heihin 

rinnastettaviksi silloin kun määritellään sotilasvammalain mukaisia korvauksia. Korvauksen 

piiriin  ei  kuitenkaan  kuulu  sodan  aikana  tai  edellä  mainituissa  muissa  olosuhteissa 

ilmenneet  muut  sairaudet,  ellei  kyseinen  sairaus  ole  sotapalveluksen  tai  näiden 

olosuhteiden aiheuttama tai pahentama.” (Sotilasvammalaki). 

 

Sotaveteraanilla  tarkoitetaan  Sotaveteraaniliiton  mukaan  jäsenyhdistyksen  jäsentä,  joka 

palvelukseen  kutsuttuna,  määrättynä  tai  vapaaehtoisena  on  osallistunut  1939–1945 

käytyihin Suomen sotiin (Suomen Sotaveteraaniliitto). 

 

Veteraanien  ja  sosiaalialan  lainsäädäntö  antaa  veteraaneille  ja  sotainvalideille  tiettyihin 

etuuksiin, palveluihin  ja  kuntoutukseen oikeuden.  Ikääntyvän  väestön  asemaa  säädellään 

samoilla  lakisäännöksillä  kuin  muidenkin  väestöryhmien,  mutta  sen  lisäksi  he  ovat 

oikeutettuja  erityisiin  sosiaaliturvaetuuksiin  valtion  ja  kunnan  varoin  joko  rintamasotilas‐

,rintamapalvelus‐  tai  rintamatunnuksen  perusteella.  Sotainvalidit  puolestaan  saavat 

etuuksia sotilasvammalain nojalla ilman edellä mainittua tunnusta (Korhonen 2011). 

 

 

4.1 Sosiaali‐ ja terveyspalvelut 

 

Suomen sodissa vuosina 1939‐1945 vammautuneilla sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä 

olleilla miehillä  ja naisilla eli  rintamaveteraaneilla on oikeus  saada  valtion  varoin  joitakin 

erityispalveluja  ja  etuuksia.  Näitä  ovat  rintamaveteraanien  ja  sotainvalidien  kuntoutus, 
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hammashuolto, sekä muut rintamamiehille  ja sotainvalideille annetut etuudet  (Sosiaali‐  ja 

terveysministeriö 2011). 

 

Näihin etuuksiin ovat oikeutettuja  sellaiset henkilöt,  joilla on  rintama‐,  rintamasotilas‐  tai 

veteraanitunnus sekä sellaiset naiset, joille on myönnetty rintamapalvelutunnus (Sosiaali‐ ja 

terveysministeriö  2011).  Lisäksi  sotainvalidit  ja  veteraanit  ovat  oikeutettuja  käyttämään 

samoja sosiaali‐ ja terveyspalveluja kuin muukin väestö. 

 

 

4.2 Sotilasvammalain mukaiset palvelut 

 

Sotainvalidien  huolto  määräytyy  vuonna  1948  voimaan  tulleen,  myöhemmin  usein 

täydennetyn  sotilasvammalain perusteella. Valtiolla on ensisijainen vastuu  sotavammojen 

korvaamisesta. Valtiokonttori maksaa  sotilasvammalain  nojalla  ”korvatusta  vammasta  tai 

sairaudesta  jääneestä  pysyvästä  haitasta  sekä  korvaa  haitasta  johtuvat  tarpeelliset 

tutkimukset, kuntoutuksen, hoidon ja lääkityksen sekä sotavammaan liittyvät lisävammat ja 

‐sairaudet. Sotavangeilla on mahdollisuus saada lisäksi korvausta sairaudesta tai vammasta, 

jos  sen  katsotaan  liittyneen  vallineiden  erityisten  olojen  synnyttämään  poikkeukselliseen 

alttiuteen tai taipumukseen. Erilaisten korvausten ja korvattujen palvelujen määrä ja  laatu 

riippuvat  sotavamman  tai  –  sairauden  laadusta  ja  haitta‐asteesta.  Korvauksista  osa  on 

tulosidonnaisia  ja  osa  koskee  myös  puolisoa,  alaikäisiä  lapsia  ja  leskiä”  (Sotainvalidien 

Veljesliitto, Sotilasvammalaki 28.5.1948/404, Valtiokonttori 2008). 

 

Sotilasvammalainsäädännön  mukaisissa  palveluissa  ja  kuntoutuksessa  on  Valtion  rooli 

merkittävin.  ”Valtiokonttorin  korvaamia  lakisääteisiä  kuntapalveluja  ovat  vähintään  20 % 

sotainvalideille  sosiaalihuoltolain  mukaiset  kotipalvelut,  joita  ovat:  siivous‐,  ateria‐, 

kylvetys‐, vaatehuolto‐, kuljetus‐  ja saattajapalvelut, erilaiset työavut (esim.  lumen  luonti), 

omaishoidon  tuki, kansanterveyslain mukaiset koti‐, päivä‐  tai yösairaanhoito, avohoitona 

järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja päiväkeskustoiminta. Valtiokonttori korvaa kaikille yli 
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20 % haitta‐asteen omaaville sotainvalideille kuntapalveluja. Kunnat voivat  itse tuottaa ne 

tai  hankkia  ostopalveluna  yksityisiltä  palvelun  tuottajilta.  Palvelujen  jakoperusteet  ovat 

kuntakohtaisia.  Valtiokonttorin  korvaamia  lakisääteisiä  vähintään  25  %  sotainvalidille 

tarkoitettuja  kuntapalveluja  ovat  laitoshoito  tai  osa‐aikainen  laitoshoito  (päiväsairaala), 

mikäli hän  ei heikentyneen  terveydentilansa  vuoksi  enää  selviydy  kotona. Myös 10‐20 % 

sotainvalidi  voi  saada  maksusitoumuksen  laitoshoitoon,  jos  tarve  johtuu  korvatusta 

sotavammasta sairaudesta” (Valtiokonttori 2007). 

 

 

4.3 Yksityiset palvelut 

 

Yksityisiä sosiaalipalveluja tarjoavien yritysten määrä on lisääntynyt koko 2000‐luvun ajan ja 

kunnat  ovat  niiden  palveluiden merkittävä  ostaja.  Yksityisiksi  sosiaalipalvelun  tuottajiksi 

määritellään  henkilöt,  järjestöt  ja  yritykset,  jotka  tuottavat  sosiaalialana  palveluja,  joita 

palveluntuottaja  antaa  korvausta  vastaan  liike‐  tai  ammattitoimintaa  harjoittamalla. 

Pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivia yksiköitä ei siis luokitella yksityisiksi sosiaalipalvelun 

tuottajiksi, mutta  voittoa  tavoittelemattomat  järjestöt  kuuluvat  tähän  ryhmään.  Vuoden 

2010  lopussa  yleisin  toimiala  oli  ikääntyneiden  palveluasuminen  sekä  kotipalvelua 

ikääntyneille  ja  vammaisille  tarjoavat  yksiköt  (Stakes  2011).  Kunnat  ostavat  yksityisiltä 

palveluntuottajilta  esimerkiksi  siivouspalveluja  sotainvalideille  ja  laskuttavat  siitä 

Valtiokonttoria (Valtiokonttori 2011). 

 

 

4.4 Sotainvalidien neuvontapalvelu 

 

Sotainvalidien neuvontapalvelun  tarkoituksena on opastaa,  auttaa  ja  tukea  sotainvalideja 

sekä  heidän  puolisojaan  ja  leskiään,  jotta  he  voivat  selviytyä  kotonaan mahdollisimman 

pitkään. 
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Neuvontapalvelu  avustaa  sotilasvammalain  mukaisen  korvausturvan  ajan  tasalla 

pitämisessä, etuisuuksien hakemisessa, tarvittavien sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelujen 

järjestämisessä  sekä  apuvälinehankinnoissa  yhteistyössä  omaisten,  sotainvalidiosastojen, 

Valtiokonttorin  sekä  tarvittaessa  kunkin  paikkakunnan  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  ja 

muiden  sidosryhmien  kanssa.  Asunnon  muutostöiden  osalta  tehdään  yhteistyötä 

korjausneuvojan kanssa. Neuvontapalvelu auttaa myös kuntoutushakemusten tekemisessä 

veteraaneja puolisoineen sekä lottia. 

 

 

5 SOTAVETERAANEISTA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA 

 

Suomalaisia  sotainvalideja  ja  veteraaneja  on  tutkittu  melko  vähän  verrattuna  heidän 

suureen  määräänsä  ja  historiallisesti  merkittävään  elämänkulkuunsa.  Viime  vuosina 

mielenkiinto  on  herännyt  varsinkin  yhteiskuntatieteen  puolella.  Vaikuttimena  on 

todennäköisesti ollut oivallus siitä, että he eivät pian ole enää kertomassa kokemuksistaan. 

Niinpä  2000‐luvulla  tehdyt  tutkimukset  painottuvat  sotakokemusten  ja  –muistojen  

perspektiivistä tehtyihin haastattelututkimuksiin. 

 

Suomessa  sotainvalideja  ja  veteraaneja  on  tutkittu  havaintoni  mukaan  lähinnä 

lääketieteellisestä,  fyysisistä  ja  psyykkisistä  lähtökohdista  sekä  kuntoutuksen 

vaikuttavuuteen  liittyvistä  tutkimusnäkökulmasta käsin. Suurin osa  tutkimuksista on  tehty 

1990‐luvulla ja sitä ennen, jolloin nykyisten veteraanien terveys ja toimintakyky oli nykyistä 

huomattavasti  parempaa,  minkä  vuoksi  ne  eivät  ole  vertailukelpoisia  nykytilanteeseen 

nähden eivätkä kuvaa tämänhetkistä tilannetta.  

 

Sotaveteraanien avustajatoiminta on  täysin uudenlaista palvelua,  jossa käytännössä  ilman 

alan koulutusta pitkäaikaistyötön aloittaa palkkatyön ikäihmisen avustajana. Tavoitteena on 

saada  pitkäaikaistyötön  työllistymään  tai  aloittamaan  opinnot  avustajatoiminnassa 
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työskentelynsä  jälkeen. Tulokset ovat olleet valtakunnallisesti tarkasteltuna hyviä. Samalla 

autetaan  ikäihmisiä sellaisissa kodinhoidollisissa  ja asiointiin  liittyvissä työtehtävissä,  jotka 

eivät  ole  monissa  kunnissa  aikaisemmin  kuuluneet  millekään  viranomaistaholle. 

Avustajatoiminnasta ei ole aikaisemmin tehty tutkimuksia, minkä vuoksi on tärkeää kerätä 

asiakkaiden  kokemuksia,  jotta  vastaavanlaisia  hankkeita  suunniteltaessa  osataan  ottaa 

olennaisia asioita huomioon. 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää  avustajatoiminnan  asiakkaiden  käsityksiä 

Sotainvalidien  avustajatoiminnasta.  Tavoitteena  on  tuoda  esille  ikääntyneiden  näkemys 

heidän  kotona  selviytymiseen  liittyvistä  tekijöistä  ja  siitä,  miten  työttömät  soveltuvat 

työllistettyinä tällaiseen hankkeeseen. Tutkimuksen avulla on tarkoitus tuottaa tietoa,  jota 

voidaan  hyödyntää  vastaavia  palveluja  tulevaisuudessa  vanhusväestölle  ja  erilaisille 

vammaisryhmille suunniteltaessa. 

 

Tutkimus pyrkii saamaan vastauksen kysymykseen: 

Mitä kokemuksia avustajatoiminnan asiakkailla on Sotaveteraanien avustajatoiminnasta?  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tuomen  ja  Sarajärven  (2004,  93,  105‐6)  mukaan  kaikissa  laadullisen  tutkimuksen 

perinteissä  voidaan  käyttää  sisällönanalyysiä  aineiston  analyysimenetelmänä. 

Sisällönanalyysin tavoitteena on saada sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä 

ja  yleisessä  muodossa.  Siihen  päästään  analysoimalla  tekstimuotoon  saatettua 

tutkimusaineistoa ja etsimällä tekstistä ilmeneviä merkityksiä.  

 

 

8 TUTKIMUSAINEISTO 

 

Tutkimuksen  kohderyhmäksi  muodostui  6  Sotainvalidien  Veljesliiton  avustajatoiminnan 

asiakasta. Kohderyhmään kuuluvat asuivat Uusimaan alueella. 

 

Tutkittavat  olivat  80‐88  ‐vuotiaita,  2  miestä  ja  4  naista.  Valitsin  Mediatri‐

potilastietojärjestelmästä  avustajatoiminnan  Kaunialan  osahankkeeseen  1.8‐31.12.2011 

välisenä  aikana  kuuluneet  henkilöt.  Seuraavaksi  rajasin  hakua  yksin  asuviin  henkilöihin. 

Näistä  henkilöistä  valitsin  joukosta  osoitetietojen  perusteella  henkilöitä,  jotka  asuivat 

omakotitalossa,  rivitalossa  ja  kerrostalossa.  Kolme  haastateltavista  oli  kuulunut 

avustajatoiminnan  piiriin  n.  puoli  vuotta  ja  loput  kolme  8‐10  vuotta.  Otin  valittuihin 

yhteyttä puhelimitse ja varasin heiltä haastatteluajan heidän kotiinsa. 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi  valitsin  avoimen  haastattelun,  koska  halusin  antaa 

haastateltavalle  mahdollisimman  paljon  vapautta  itsensä  ilmaisuun  (Laine  2007). 

Yksilöhaastattelu  oli  luonteva  valinta,  koska  kysymyksessä  olivat  yksinasuvat  ikäihmiset. 

Omien  havaintojeni  pohjalta  totesin  kuuden  haastattelun  olevan  sisällöltään  rikasta  ja 

hallittavissa olevaa. 
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9 TUTKIMUKSEN YLEINEN KULKU 

 

Tutkimusideani  varmistuttua  otin  yhteyttä  sähköpostitse  Kaunialan  Sairaalan 

toimitusjohtajaan  Kirsi  Lehtoseen  saadakseni  tutkimuslupani  käsiteltäväksi  seuraavaan 

johtoryhmän  kokoukseen.  Lähetin  liitetiedostona  tutkimuslupapyynnön  (LIITE  1).  Kahden 

päivän  kuluttua  sain  sähköpostitse muutaman  tarkentavan  kysymyksen  Johtava  ylilääkäri 

Juho Uusvaaralta, koskien potilastietojen laajuutta, joita tarvitsen tutkimuksessani. Vastasin 

hänelle sähköpostitse ja sain tutkimusluvan samana päivänä 30.3.2012. Seuraavaksi menin 

Kaunialan  Sairaalaan  etsiäkseni  haastateltavien  yhteystiedot  Mediatri‐

potilastietojärjestelmästä.  

 

Tein  pilottihaastattelun  huhtikuun  alussa  yhdelle  tutkimukseen  osallistuvalle  iäkkäälle 

miehelle.  Halusin  näin  testata  omaa  valmiuttani  haastatteluun,  tallennustekniikan 

toimivuutta,  alkukysymyksiä  sekä  kykyäni  johdattaa  keskustelua  tutkittavan  aiheen 

viitekehyksessä.  Koska  haastattelu  onnistui  hyvin,  otin  haastattelun  mukaan 

tutkimusaineistooni. Nauhoitin haastattelut ja ne olivat kestoltaan 26‐53 minuuttia.  

 

Aloitin  haastattelun  keskustelunomaisesti  kysymällä  aluksi  kuulumisia  luodakseni 

luonnollisen keskusteluilmapiirin. Taustatietoja minulla ei ollut  tarvetta kysellä, koska olin 

saanut heidän  ikänsä  ja muut vastaavat tiedot Mediatri  ‐potilastietojärjestelmästä. Tämän 

jälkeen  etenin  varsinaiseen  aiheeseen  eli  haastateltavien  kokemuksiin  Sotainvalidien 

Veljesliiton  avustajatoiminnasta  kysymällä  esimerkiksi:  ”Mitä  avustajatoiminta merkitsee 

Teille?”  Yleensä  kertomus  lähti  etenemään  vuolaasti.  Dialogin  edetessä  tarkensin 

haastateltavien  vastauksia  esittämällä  täydentävinä  kysymyksinä  ”Mitä  he  ajattelevat 

työttömien palkkaamisesta  tällaisiin hankkeisiin”  tai ”Mitä vaikutuksia avustajatoiminnalla 

on Teidän kotona selviytymiselle”. 
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Kuuntelin  haastattelut  läpi  kahteen  kertaan  saadakseni  haastatteluista  kokonaiskuvan. 

Joistakin  haastatteluista  en  litteroinut  omia  pitkiä  selostuksiani.  Tällaisia  tuli  joitakin 

haastateltavan kysyessä kesken haastattelun esimerkiksi Avustajatoiminnan historiasta  tai 

käytännöistä.  Nauhoitettuun  haastatteluun  ei  sisälly  myöskään  haastattelun  alussa 

tapahtunutta  kuulumisten  vaihtoa.  Muilta  osin  litteroin  haastattelut  sana  sanalta. 

Litteroitua aineistoa oli yhteensä 60 sivua. 

 

Sen  jälkeen  etenen  tutkimukseni  analyysiosioon  Tuomen  ja  Sarajärven  (2004,  111) 

aineistolähtöisen  sisällönanalyysin  mallin  mukaisesti.  Analyysiyksikkönä  toimi 

ajatuskokonaisuus, sillä kokemusta on haastavaa kuvata yhdellä ainoalla sanalla. 

 

Luin  haastattelut  läpi  kolmeen  kertaan  ja  viimeisellä  lukukerralla  poimin  yliviivaustussilla 

merkiten esiin ilmaisut, jotka liittyvät kokemuksiin avustajatoiminnasta. Leikkasin kuvaavat 

ilmaisut  tekstistä,  pelkistin  ilmaisut,  listasin  ne  ja  etsin  pelkistetyistä  ilmaisuista 

samankaltaisuuksia,  yhteenkuuluvuuksia  ja  erilaisuuksia.  Kokosin  samankaltaiset 

pelkistykset  yhteen  nipuiksi,  muodostin  niistä  alaluokkia  ja  edelleen  yläluokkia 

muodostaakseni yhdistävän luokan.  

 

 

10 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Haastattelutilanteet  tuntuivat  onnistuneilta  ja  sujuivat  leppoisassa  ilmapiirissä. 

Haastattelemani  henkilöt  puhuivat  lämpimään  ja  kiitolliseen  sävyyn  Sotaveteraanien 

avustajatoiminnasta  ja he olivat  tyytyväisiä  ja  kiitollisia  siitä,  että  tällaista  apua on heille 

tarjolla.  Haastatteluun  osallistujat  pitivät  avustajatoimintaa  merkittävänä  apuna  kotona 

selviytymiselleen  ja  olivat  myös  kiitollisia  siitä  seurasta  ja  vaihtelusta,  jota  avustajat 

käynneillään  heidän  elämäänsä  toivat.  Kysyttäessä  tärkeintä  asiaa  Sotaveteraanien 

avustajatoiminnassa  kaikissa  vastauksissa  ilmaistiin  sen  olevan  avun  saanti  kodin 

hoidollisissa  tehtävissä.  Kokonaiskuvaa  haastatteluaineiston  positiivisesta  yleissävystä  ja 
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asiakkaiden  kokemuksista  Sotaveteraanien  avustajatoiminnasta  voi  kuvata  aineistossa 

esiintyvällä ilmaisulla ”Se tuo kyllä hyvin paljon lisää tähän minun elämään”. 

 

 

10.1 Sisällön analyysin tulokset 

 

Tutkimusaineistoa  analysoitiin  sisällönanalyysin  avulla.  Sen  avulla  syntyi  viisi  yläluokkaa, 

jotka  kuvaavat  Sotaveteraanien  avustajatoiminnan  merkitystä  heidän  asiakaskuntansa 

elämässä.  Tällaisia  kokoavia  teemoja  ovat  työtehtävissä  avustaminen,  yksinolon 

vähentyminen,  henkisen  tuen  antaminen  ja  itsenäisen  elämän  mahdollistuminen  ja 

avustajan tukeminen. Tarkastelen seuraavassa näitä merkityskokonaisuuksia tarkemmin. 

 

 

10.1.1 Työtehtävissä avustaminen 

 

Sotaveteraanien  avustajatoiminnan  asiakkaat pitivät  tärkeimpänä  erilaisissa  työtehtävissä 

saamaansa  apua.  Työtehtäviä  oli  lukuisia  erilaisia  ja  ne  vaihtelivat  avustettavan 

terveydentilan  ja  elämäntilanteen  mukaan.  Työtehtävät  oli  jaettavissa  kolmeen  eri 

ryhmään: kodin ulkopuolella tapahtuva avustaminen, kodin sisällä tapahtuva avustaminen 

ja pihalla tapahtuva avustaminen. 

 

Kokemusta kodin ulkopuolella avustamisesta kuvattiin aineistossa monin eri tavoin monissa 

eri  haastatteluissa.  Kodin  ulkopuolella  avustamista  kuvattiin  ilmauksilla  liikkumisen 

vaikeudesta ja asioinnin vaikeuksista. Merkityksellistä se oli varsinkin silloin, kun puoliso oli 

sairaana  tai  kun  puolison  menettämisestä  oli  kulunut  vasta  vähän  aikaa.  Heidän 

kertoessaan sen aikaisista tapahtumista he kertoivat sen kiitollisella äänellä. 
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Ne  autto  kaikenlaisten  asioiden  hoidossa  silloin  kun  mieheni  vielä  eli,  mutta  oli  jo 

sairaalassa, käytiin yhdessä sairaalassakin. H4 

 

Kun mieheni oli juuri kuollu elokuussa niin mulla oli ajatus, että mä veisin jotain huonekaluja 

mökille  ja kun hän (avustaja) oli ollut autonkuljettajanakin niin hän sitten  lähti viemään  ja 

toi  sitten  takas,  kun  ei  uskalla  semmoselle  alueelle, missä  ei  ole  ihmisiä  talvella, mennä 

tuntemattoman kanssa. H2 

 

Sairastuessa  ja  kunnon  heiketessä  monet  kodin  ulkopuolella  hoidettavat  asiat  koettiin 

vaikeiksi.  Kuitenkaan muita  ihmisiä  ei  haluttu  vaivata.  Joillakin  suku  on  pieni,  he  asuvat 

kaukana tai heitä ei haluta vaivata, koska heillä on niin paljon muita velvollisuuksia. Jos on 

mahdollista hoitaa asia avustajatoiminnan kautta niin yleensä tehdään.  

 

En minä  haluaisi  heitä  niin  paljoo  vaivata.  Enkä  pyytänytkään, mutta  käydessä  ne  aina 

jotakin  teki  ja  kohensi  jotakin  paikkaa. Nyt  se  on  semmosta  säännöllisempää  ja  kun  on 

sovittu niin se sitten pelaa. H1 

 

Ja  sillon  kun  mulla  oli  auto  ja  tuota  multa  meni  toisesta  silmästä  näkö  ja  toisessakin 

silmässä vähän sillä lailla huono niin mä en enää uskaltanut ajaa vaikka mulla oli kortti niin 

auton kanssakin sain joiltakin tosi paljon apua. Käytiin yhdessä katsastuksessakin. H4  

 

Kodin sisällä tapahtuvasta avustamisesta jokainen haastateltava antoi esimerkkejä ja yleisin 

yksittäinen työtehtävä oli siivouksessa avustaminen, koska se koettiin raskaaksi tai muuten 

vaikeaksi suorittaa. 

 

Siivous on kerta kaikkiaan se ensimmäinen asia, missä ihminen tässä iässä tarvii apua. Se on 

vaan semmosta, joka vaan käy liian vaikeeksi.  H5 
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Mä tykkään, että se ottaa lattiat oikeen, koska mä en niinku pääse lattiaa silleen ottamaan. 

H6 

 

Erityisen  tärkeäksi  avustajien  apu  arjesta  selviytymisessä  koettiin  silloin  kun  asiakas  koki 

olevansa vajaakuntoinen särkyjen vuoksi tai muuten sairaana. 

 

No, kyllä se silloin on kun on itse kipee ja väsynyt. Joku käsi, jalka tai selkä kipee niin se on 

tavattoman hyvä, että on joku, joka tulee tekemään. H2 

 

Varsinkin korkealla sijaitsevien paikkojen siivoaminen koetaan vaikeaksi ja pelottavaksi. Iän 

mukanaan  tuoma  huimaus  rajoittaa  kertomusten  mukaan  eniten  tällaisista  töistä 

suoriutumista.  Monissa  kertomuksissa  tuodaan  esille  se,  että  tehtävän  on  hoitanut 

aikaisemmin edesmennyt aviomies.  

 

Hän on ottanut pölyt tuolta hyllystä kun en voi enää itse kiivetä ylös. Se on vähän tämmöstä 

kun minäkin jo kohta yhdeksänkymmentä olen. Ei, ei viitti kiipeillä enää tonne kovin paljoo 

ylös tikkaita. H3 

 

Lamppujen vaihdossa tarviin apuu, kun oon tämmönen pieni  ihminen ja tota tässä  iässä ei 

oikeen uskalla enää kiivetä ja kiipeillä. H4 
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Joskus kohdalle on osunut  sellainen avustaja,  joka ei ole halunnut  tai pystynyt myöskään 

kiipeämään  tikkaille  ja  työ  on  jäänyt  tekemättä.  Asiakkaat  olivat  tällaisissa  tilanteissa 

ymmällään,  eivätkä  olleet  löytäneet  sellaista  palvelun  tuottajaa,  joka  kyseisen  työn  voisi 

tehdä. 

 

Niin tuota kun minunkin pitäisi saada lamput puhdistettua, kun pöly menee sinne ja kärpäsiä. 
Mutta kun he ei saa. Ei he saa kiivetä sinne. Minä voin yhtä huonosti kiivetä sinne. Ja tuota, 
silloin  jo aikaisemmin. Ensinnäkin kun mieheni oli vielä kotona, hän otti olkapäästä kiinni  ja 
piti  nousta  pöydälle,  laittaa  siihen  pöydälle  tuoli  ja  sitten  kiivetä  sen  päälle.  Ja  sitten 
harjanvarren kanssa, että toisessa kädessä oli siitä tuki ja toisessa oli olkapää. H2 

 

Useammat haastateltavat olisivat toivoneet myös, että avustaja olisi tampannut isot matot 

ulkona.  Joidenkin  avustajien  kanssa  työ  on  tehty  yhdessä,  mistä  asiakkaalle  on  jäänyt 

erityisen hyvä mieli. 

 

Ja se oli justiin tää viimenen henkilö,  joka kävi, niin mä sanoin, että täytyis saada toi matto 
ulos niin hän alotti puhumaan siitä, että hän ei saa tehdä, ei saa viedä  isoja mattoja. Heillä 
on ne  rajat, mitä he  saa  tehdä. Ei ne  saa nousta  tuolillekaan mitään  tekemään. Mutta  se, 
joka haluaa siivousta ei sekään pysty nousemaan. H2 

 

Niin me  yksissä  tuumin  vietiin  tonne  parvekkeelle, mitä  jaksettiin  yhdessä  kantaa  tonne 
parvekkeelle tuulettumaan. H3 

 

Avustajilla ei ole yleensä ammattitutkintoa kodinhoidollisiin  töihin. Lopputulos ei ole aina 

niin  kuin  ammattilaisella,  mutta  siihen  suhtauduttiin  pääsääntöisesti  ymmärtäväisesti. 

Välillä  jutteluun  menee  niin  paljon  aikaa,  että  kaikkea  tarpeellista  siivousta  ei  ehditä 

tekemään määräajassa.  Jotkut  olivat  asiasta  hiukan  harmistuneita, mutta  asiassa  nähtiin 

myös hyviä puolia.  

 

No, eihän tässä ole kuin pölyjen  imurointi,  lattian pesu  ja pölyjen pyyhkiminen.  Ja ne tekee 
niin paljon kun ne ehtii  siinä ajassa.  Joku ehtii  siivota paremmin  ja  joku ei  sitten ehdi niin, 
mutta kuitenkin päällisin puolin. H5 
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Ei ole muuta valittamista kun se, että se aika tahtoo mennä keskusteluun, kun se taitaa olla 
siis  tämä  keskustelu  melkein  pääasia  niin,  että  ei  sitten  tahtonut  oikein  kunnolla  ehtiä 
imuroimaan,  kun  se  aika  sitten  meni.  Vaikka  onhan  se  mukavaa  tommosten  mukavien 
ihmisten kanssa vaihtaa mielipiteitä ja kuulumisia. H2 

 

Ja onhan se ihan hyvä tehdä vähän itsekin, se on hyvää jumppaa. Se on ihan välttämätöntä. 
H2 

 

Täysin  epäonnistuneita  ei  ole  ollut  kukaan.  Niin.  Jokainen  on  yrittänyt  parhaansa  ja 
joillakinon voimat ja taidot olleet paremmat ja joillakin vähän heikommat. H5 

 

Kaikki  avustajat  eivät  olleet  motivoituneita  työskentelemään  avustajatoiminnassa,  mikä 

ilmeni työtehtävien laiminlyöntinä tai liian aikaisena työn lopettamisena. Jotkut myös olivat 

valittaneet  työn  raskautta. Tämä  tietysti harmitti asiakasta, koska hän maksaa 2,5  tunnin 

palvelusta  ja oli odottanut mukavaa kohtaamista avustajan kanssa.  Jokainen asiakas,  joka 

oli  joutunut  tekemisiin  tällaisen  avustajan  kanssa  korosti  kuitenkin,  että  heitä  oli  ollut 

todella vähän vuosien varrella. 

 

No tuota, suurin hankaluus alkuun on saada ymmärtämään, että täytyy olla täysi aika. Se on 
just sitä, että ainakin puoli tuntia ennen yleensä tehdään lähtöä.H4 

 

Jotkut ovat valittaneet sitä et, että  tää on hirveän  raskasta. Musta  tuntuu silt, että nämä, 
jotka ovat valittaneet, että työ on raskasta, eivät ole todellakaan olleet perheenäitejä. H5 

 

Tekijöissä on tosiaan suuri kirjo. Niin, jotkut ei osaa ja jotkut ei jaksa ja jotkut ei halua, koska 
ne kyttää oikeestaan sitä, että saavat , että heidät irtisanotaan. Tämmösiäkin tapauksia on. 
H4 

 

Se on  ilmennyt sillain, hmm, että täytyykö tätä tehdä? Niin ja sitten, täytyy nyt sanoo kyllä, 
että  jättää  tekemisen  kesken,  esimerkiksi  sanoo,  että  onkin  siivonut  jotain,  mutta  ei 
ookkaan.H6 

 

Hän  panee  vessan  oven  kiinni  ja  mä  tiedän  silloin,  kun  se  on  ihan  kiinni  niin  silloin  ei 
otetakkaan lattiaa vaan pikkusen niin kuin lusmuillaan. H6 
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Kun  ajattelee,  että  ulkotöissä  ollaan,  niin  on  paljon  sellaisia,  että  voidaan mennä  vähän 
nurkan taa ja vetämään henkee. Mieluummin vois olla siinä, kun mä  istun siinä ulkona, niin 
olla siinä mun kanssa. Jos pidetään taukoo töistä, niin voidaan siinä lepäillessä jutella.H4 

 

Kodin ulkopuolella tapahtuvasta asioimisesta Sotaveteraanien avustajatoiminnan asiakkaat 

pyrkivät  selviytymään  niin  pitkään  kuin mahdollista  itsenäisesti.  He  korostavat,  että  on 

mukavaa  poistua  asunnosta  muiden  ihmisten  pariin.  Myös  hyötyliikunta  ja  ulkoilu‐ 

näkökulma  olivat  yleisiä.  Joitakin  vaikeita  asioita  he  mielellään  kuitenkin  teetättivät 

avustajilla. 

 

Ja mikä mulle on hirveen tärkee, kun meillä on tuolla toi paperinkeräys niin mä en saa auki 
sitä kantta ollenkaan, en oo koko aikana saanu. Et se on tärkeetä et vie aina kaikki lehdet ja 
paperit ja muutkin roskat silloin, mut vienhän mä roskia välillä itekkin. H6 

 

Ainakaan viel toistaseks ei tartte kauppaan mennä, mä vielä koitan itte. H6 

 

Ja on auttanut kaupassa käynnissä ja ne on avustanu painavien kantamisessa.H4 

 

Suurin  osa  yksinasuvista  Sotaveteraanien  avustajatoiminnan  asiakkaista  on  jo  luopunut 

pientaloasumisesta  koettuaan  talon  kunnossapidon  liian  raskaaksi  ja  muuttanut 

kerrostaloon.  He,  jotka  asuvat  edelleen  joko  omakotitalossa  tai  rivitalossa  kertoivat 

nauttivansa  pihastaan  ja  vuodenaikojen  seuraamisesta. Myös  lintujen  ruokinnasta  ja  itse 

istutetuista  pihakasveista  kerrottiin  lämpimään  sävyyn.  Pihatöissä  tarvitaan  kuitenkin 

monenlaista  apua.  Aina  ei  kuitenkaan  avustajien  taidot  ja  kunto  tahdo  riittää  niiden 

suorittamiseen, mistä asiakas kertoi hiukan huvittuneeseen ja hämmästyneeseen sävyyn. 

 

Kun mulla on niin  iso piha niin pihatöissä tarvitsen apua. Niin keväästä syksyyn pihatöitä  ja 
talvella lumitöitä. H4 

 

Tuo Xxxxx autto mua  tänään  kun hänelle  jäi aikaa  ja hän näki,  että mä olin  istuttamassa 
orvokkeja  ja se näki, että mä puuskutin hirveesti niin hän sanoi, että hänellä on vielä aikaa 
niin hän sitten istutti niitä kanssa.Juu, hän istutti sitten loput siinä. Istutin ehkä puolet ja hän 
istutti sitten loput. H5 
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Siinä kävi sitten sillä tavalla, että syksypuoliin piti noita rännejä puhdistaa. Mä kysyin häneltä 
sitten, että onnistuuko häneltä? Joo, onnistuu. Mä olin sitten varannut tikkaat siihen, mutta 
hänpä ei osannutkaan koota niitä tikkaita. H4 

 

Tuntuu  , että nuori nainen nykyisin niin  se,  se  se ei oo kovin  jaksavainen. Kun pitää alkaa 
nurmikkoo  leikkaamaan niin  se  leikkaa  kymmenen minuuttia  ja  sitten  se pitää  kymmenen 
minuutin tauon. H4 

 

Ihan  hyvin  kukin  on  voimiensa  ja  taitojensa mukaan  yrittänyt  kuitenkin.  Eikä  kukaan  ole 
koskaan sanonut, että minä en tota tee. H5 

 

 

 

10.1.2 Yksinolon vähentyminen 

 

Avustajatoiminnan  asiakkaat  kokevat,  että  avustajan  käynti  tuo  vaihtelua  arkeen  ja 

lievitystä  yksinäisyyteen.  Monilla  suku  on  pieni  ja  ystävätkin  huonokuntoisia  ja  monet 

ystävistä on  jo kuolleet,  joten sosiaalinen piiri on käynyt kovin pieneksi verrattuna siihen, 

mitä se oli joskus aikaisemmin ollut.  

 

Mulla on sen verran pieni suku ja omaispiiri ja lähimmät omaisetkin on Oulussa. H4 

 

Mä  olin  sitten  jo  ollu  kuitenkin  sitä  ennen  kolmatta  vuotta  sillä  tavalla  että  ei,  ei  käynyt 
ketään. H1 

 

Kun se tulee niin se on tuulahdus ulkomaailmasta. Se niinku piristää se käynti aina. H1 

 

Se tuo kyllä hyvin paljon lisää tähän, tähän minun elämään. H1 

 

Kyllä  tossa  raitilla  aina  tapaa  näitä  toisia,  joilla  on  rollaattori  ja  ne  tulee  jutteleen mut 
jotenkin  tuntuu,  ettei  enää  tuu  semmosta  läheistä  mitään.  Eikä  enää  tahdo 
olla…hmmm…tuttuja  tässä  rapussakaan kun hekin on nukkuneet pois  ja ei nää  loput,  joita 
tässä on  niin, ei ne edes tervehdi. H6 
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2,5  tunnin  mittainen  käynti  koettiin  sopivan  mittaiseksi,  koska  silloin  oli  aikaa  myös 

keskustella. Yhteinen kahvihetki tuntui olevan myös erityisen merkityksellinen ja mukavaksi 

koettu hetki. Ystävällinen käytös  ja henkilökemian yhteen sopiminen koettiin olennaiseksi 

avustussuhteen onnistumisessa. 

 

Ovat  olleet mukavia.  Yhtään  ilkeetä,  yhtään  häijyä  eikä,  eikä  kiukkuista  ihmistä  oo  ollu. 
Kaikki ovat olleet oikeen mukavia ja ystävällisiä ihmisiä. H5 

 

Sit juodaan kahvit, melkeen joka kerta.H6 

 

Kun  tulee  tutummaks  niin  tulee  sitä  tarinaakin  sitten.  Niin. Meillä  on  yhteisiä  tuttuja  ja 
tuttaviakin!H1 

 

Aika paljon monet kyllä sillai juttelee, kyllä se on mukavaa ja kyllä mä tykkään siitä.H6 

 

 

 

10.1.3 Henkisen tuen antaminen 

 

Avustajatoiminnan  asiakkaiden  kokemuksen  mukaan  luottamus  syntyy  siitä,  kun  sama 

avustaja käy pidemmän aikaa. Erästä haastateltavaa häiritsi se, että uudesta avustajasta saa 

etukäteen niin vähän tietoa. Kaikkia avustajan vaihtuminen ei kuitenkaan haittaa, vaan he 

luottavat siihen, että  joku yhtä mukava avustaja sadaan tilalle. Avustajien sukupuolella on 

joillekin merkitystä, mutta ei kaikille. 

 

On ollut kokoajan sama avustaja. Sekin on hyvä puoli siinä.En, en mää tykkää semmosesta. 
Mulla on ollut joskus, vuosia sitten, kun vaimo kuoli, niin mulla oli semmosia muualta. Ei, ei 
täältä,  ei  tämän  järjestelmän  piiristä, mutta  se  oli  hmm  semmosta  sitten. Ne  hyvin  usein 
vaihtuivat.  En  mää  siitä  pitänyt.  Jotenkin  sitä  luottaa  enemmän  ihmiseen  kun  tutustuu 
paremmin. H1 

 

No  ei  sen  avustajan  vaihtuminen  oo  oikeestaan  haitannu.  Joidenkin  kohdalla,  niin  jos  nyt 
suoraan  sanoen  vois  sanoo,  oon  kiintyny  johonkin  ihmisee.  Ne  tuntuu  jo  niin  tutuilta  ja 
mukavilta, mutta sitten tulee joku toinen mukava tilalle. H5 
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Se  oli  nopea,  siisti,  täsmällinen.  Kaikki.  Se  oli  kerta  kaikkiaan  loistopakkaus.  Sen mä  oisin 
halunnu pitää. Mutta se kävi vaan lainassa. H5 

 

Mieluummin  naisavustaja.  On  sillä merkitystä.  Naisen  kanssa  tulee  sitä  juttua.  Tulee  joo 
enemmän. H6 

 

Tuntuu vähän  ikävältä kun tulee aina uus  ihminen. Se on parempi kun tulis pitemmän ajan 
sama niin ei tarttis aina neuvoo paikkoja.H6 

 

On ollu tosi hyviä avustajia ja on ollu semmosia, joista on tullut ihan ystäviä ja olleet sellasia 
luotettavia. H4 

 

Kun  tulee  uus  avustaja  niin  hänestä  saa  tietää  vaan  sen,  että mikä  hänen  nimensä  on  ja 
puhelinnumeron ja koska hän tulee. Ei yhtään mitään muuta. Jos aattelee sitä, että tuota mä 
olisin työnantaja niin enhän mää ketään semmosta pestais, josta mä en mitään tietäis. H4 

 

Yksinelävä  ikäihminen  voi  kokea  pelkoa  monista  eri  syistä.  Monet  haastatelluista 

arastelevat menemistä ulos pimeän  aikaan  tai paikkoihin, missä on  vähän muita  ihmisiä. 

Myös uutiset  siitä, että  jonkun  ikäihmisen  koti on  ryöstetty, herättävät pelkoa. Heille on 

tärkeää, että palvelun tuottaa tuttu järjestö, johon he luottavat. Joitakin voi pelottaa myös 

päästää uusi avustaja kotiinsa, kun tietää olevansa hänen kanssaan siellä kahden. 

 

Tämmösen palvelun pitäs olla Veljesliiton kautta mielummin kuin tuolta. Nythän oli lehdessä, 
että  jostakin yksityiseltä, niin se oli  tämmönen siivouspalvelu, ni  ihmiseltä oli viety korut  ja 
muut. Ne on epärehellisiä monet. H6 

 

Se kerran meinas vähän lähennellä. Hän ei ole enää, mä tiedän sen. Mutta musta tuntu kyllä 
et se tuli liian lähelle. Ei se ollu halausta vaan ihan varmasti toisenlaista. H6 

 

Mä  olin  katsonut  sanomalehdistä  aikaisemmin  noita  kuljettajia  ja  autoa  kuljettajineen, 
mutta  kun  ei  yhtään  tiedä,  ei  uskalla  mennä  semmoselle  alueelle,  missä  ei  ole  ihmisiä 
talvella, kun tämäkin oli jo syksyä. H2 
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Monet haastateltavat  kokivat olevansa  ystäviä avustajan  kanssa  tai  kertoivat  toiveenaan, 

että  suhde olisi ystävyyttä. Tällaisen  toiveen esittivät haastatelluista  sellaiset,  jotka olivat 

omatoimisimpia  ja suhteellisen hyväkuntoisia. Ulkomaalaissyntyneistä avustajista pidetään 

pääsääntöisesti heidän lämpimän, ystävällisen lähestymistapansa vuoksi. 

 

Se  oli  Suomessa  ollu muutaman  vuoden, menny  suomalaisen miehen  kanssa  naimisiin  ja 
puhui auttavasti suomea, mutta hiukan huonosti. Mutta hänestä tuli myöskin sellainen ihan 
ystävä.  Se  menttaliteetti  oli  hiukan,  poikkes  hiukan  suomalaisesta.  Se  on  niillä  se 
lähestymistapa erilainen kuin suomalaisella.H4 

 

Kaikkinensa niin hänen kanssaan kans tuli semmonen ystävyyssuhde. H4 

 

Erittäinkin onnistunut  suhde  ja pidettäis  vieläkin  yhteyttä, mutta heille  tulee  tietysti uudet 
työt  ja  uudet  haasteet.  Xxxxxsta mä  tykkäsin  kovasti.  Hän  osas  aina  olla  sillä  tavalla.  Ja 
hänen kanssaan me tultiin ihan ystäviksi ja hänen vaimonsakkiin ja pikkutyttönsäkin kävivät 
täällä. H4 

 

Hän oli hyvin  vähän aikaa mut hänestä olis  tullu mulle niin  sopiva. Hänestä ois  tullu  ihan 
ystävä. H4 

 

Kun pari kertaa kuukaudessa käy niin eihän sitä sillä  lailla, mutta  ihan  todella  tuntuu siltä, 
että on ystävystynyt. Niin  ja mä  sanoisin, että kun he  tulevat niin se on ystävä,  joka  tulee 
auttamaan.  Ja  toivon, että ei  vaan  tuntus  siltä  vaan myöskin  toivon, että he kokisivat  sen 
samalla tavalla. Että se ei vaan ole sitä, että he ovat palkallisessa työssä. H5 

 

Pienet  huomionosoitukset,  kuten  joulukortin  lähettämien  ovat  avustajatoiminnan 

asiakkaille tärkeä asia. Toisaalta myös he haluavat muistaa avustajia kuluneesta vuodesta. 

Myös asenne, jolla työtä tehdään on heille merkittävää. 

 

Vaik hän tais käydä kolme kertaa, mut sit kun joulu tuli ni hän soitti muulle  jouluonnittelut. 
H4 

 

Ja mää oon aina , jos on ollut vähän pidempään, koittanut vähän muistaa jouluna ja silleen. 
H6 
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Asenne oli kohdallaan. Sen näki, että hän oli tottunut tekemään. Varmasti se oli, niin melkein 
jo sanoisin, äidin tai aviovaimon opettama. H5 

 

 

 

10.1.4 Riippumattomuus  

 

Avustettavat  kokivat  tärkeäksi  sen,  että  aikataulu  on  sovitettavissa  heidän  aikatauluihin, 

eikä niihin  tehtäisi paljoa muutoksia. Säännölliset käynnit koetaan  tarpeellisiksi. Omaisilta 

avun vastaanottaminen on vastentahtoista. He eivät haluaisi olla taakaksi sukulaisille. 

 

Sit minusta kiva piirre on hyvin laaja joustavuus. Aikoja voi jenkkailla, ihan miten tarvetta on 
ja voi peruuttaa tai voi pyytää ylimääräistä. H1 

 

Tää helpottaa mun arkea. Ei tartte sukulaisia niin paljon vaivata. H1 

 

Se kyllä tuppaa jäämään kahteen tuntiin kyl monta kertaa. Kun se menee tonne pidemmälle 
ja he haluu olla siellä sit  ja sanoo et seuraava on niin täsmällinen. Et kyllä pitäis avustajille 
painottaa säännöllisyyttä.H6 

 

Pidän tätä hyvin hyvänä, että tämmönen systeemi on olemassa ja käytettävissä. H1 

 

Jos avustajatoiminta päättyisi suurin osa haastateltavista totesi, että työt jäisivät tekemättä 

tai ne ostettaisiin joltakin muulta palveluntuottajalta. 

 

Jäis varmaan tekemättä. H2 

 

No täytyis sitten käyttää, jos ois tarvis jotain enempi, niin käyttäis sitten noita yksityisiä. H3 

Mä selviytyisin kyllä, vaikkei avustajaa olisikaan. En mä kuitenkaan viittis täällä nuohota  ja 
imuroida, joten sotkusempaa ois. H1 
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10.1.5 Avustajan tukeminen 

 

Osa haastateltavista toi myös esiin halunsa auttaa työttömiä työllistymään. Osa muisteli 30‐

luvun lama‐aikaa, jolloin suuri joukko suomalaisia vaelsi etsien työtä. Osa on ollut myös itse 

työttömänä.  Työ  nähdään  parempana  vaihtoehtona  kuin  työttömyyskorvauksen 

nostaminen ilman vastinetta. 

 

Kauheen hyvä, että saavat työtä ja kokemusta. Ihmisenä ovat ihan mukavia. Eikä se aina oo 
ihmisen oma syy, että  joutuu työttömäksi.  Itse olen  joutunut työttömäksi  ja sen takia sitten 
joutunut aikaisemmin eläkkeelle. H2 

 

Tämähän  ei  mitenkään,  varmasti  korkeasti  palkattua  ole  ja  se  on  minusta  jo  hyvin 
kunnioitettavaa, että he  lähtevät  tähän  työhön, sillä minusta  tuntuu, että monella on ollut 
ammatti,  toinen  työ  ja  toinen  ammatti  ihan,  ihan  tuntuu,  että  on  ollut  ihan  koulutettuu 
väkee.H5 

 

Tietysti  se on  työttömälle hyvä, et ne  saa korvauksia, mutta ne  kyllä opettaa  vähän  työtä 
vieroksumaan. Ne korvaukset. H4 

 

Mä muistan sen 30‐luvun  ja mä olin silloin  ihan pikkutyttö.Se oli kauheeta työttömyysaikaa 
kun maatiloja meni nurin ja todellakin vaelsi ihmisiä etsimässä työtä.H5 

 

 

 

11 POHDINTA 

 

11.1 Tutkimustulosten tarkastelua  

 

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  kuvata  yksinasuvien  avustajatoiminnan  asiakkaiden 

kokemuksia  avustajatoiminnasta.  Tavoitteena  on  ymmärtää  kokemuksen  merkitystä 

iäkkään, yksinelävän asiakkaan elämässä. Liitteessä 2 olen kuvannut luokittelun taulukkona. 
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Tutkimukseni  pääkysymykset  olivat:  Miten  avustajatoiminnan  asiakkaat  kokevat 

Sotaveteraanien avustajatoiminnan?  

 

Tutkimuksen  haastatteluaineistosta  löytyi  viisi  merkityskokonaisuutta:  Työtehtävissä 

avustaminen,  yksinolon  vähentyminen,  henkisen  tuen  antaminen,  riippumattomuus  ja 

avustajan  tukeminen ovat niitä merkityksiä,  joita kokemukset avustajatoiminnasta  tuovat 

heidän elämäänsä. 

 

Tutkimustuloksissa  raskaimpiin  koti‐  ja  pihatöihin  avun  saaminen  nousi 

merkityksellisimmäksi  asiaksi.  Aikaisemmissa  tutkimuksissa  tuodaan  esille  samanlaisia 

tuloksia:  Esimerkiksi  vuoden  2004  Veteraaniprojektin  raportissa  mainitaan  raskaista 

kotitöistä  selviytyvän  ilman  vaikeuksia  vain  26  %  miehistä,  joilla  ei  ollut 

invaliditeetiprosenttia  ja    14  %  invalidimiehistä  ja  19  %  naisista.  Lisäksi  samassa 

tutkimuksessa  mainitaan,  että  eniten  oli  toivottu  sosiaali‐  ja  terveystoimelta  juuri 

siivousapua ja muuta kotiapua. Samansuuntaisia tuloksia on nähtävissä Helsingin kaupungin 

kotihoidon  laatu  ja  kustannustehokkuus‐tutkimuksessa  vuodelta  2006,  jonka  mukaan 

valtaosalla  kotihoidon  85‐vuotiailla  asiakkailla  oli  vaikeuksia  siivouksessa  ja  muissa 

kodinhoitoon  liittyvissä asioissa sekä asioimisessa. Neljä viidestä ei selvinnyt raskaista eikä 

yli  kolmasosa  kevyistäkään  siivoustöistä  lainkaan.  Tähän  tutkimukseen  osallistuneiden 

yksinolon  vähentyminen  liittyi  selkeästi  avustajien  riittävän  pitkät  ja  säännöllisesti 

tapahtuvat  käynnit,  joissa myös  keskustelulle  jäi  aikaa.  Tärkeäksi  koettiin myös  se,  että 

pääsääntöisesti kävisi sama avustaja,  jotta heihin pystyisi  tutustumaan kunnolla. Samassa 

Helsingin  kaupungin  kotihoidon  laatu‐  ja  kustannustehokkuus‐tutkimuksessa  joka  kolmas 

asiakas  koki,  ettei  saanut  riittävästi  aikaa  kotipalvelun  työntekijältä.  Asiakkaat  toivoivat 

työntekijöiltä  kiireettömyyttä  ja  lisää  aikaa.  Henkisen  tuen  antamisen  kokemus  liittyi 

selkeästi avustajaa ja Sotainvalidien veljesliittoa kohdistuvaan luottamukseen. Tämä löydös 

on  osittain  ristiriidassa  Marinin  olettamukseen  siitä,  että  luottamus  instituutioon  olisi 

olennaisempaa ja ihmiset olisi helposti korvattavissa uusilla. Monet kokivat avustajan myös 
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ystäväkseen  ja  toivoivat  heidän  kokevan  samankaltaisia  tunteita  heitä  kohtaan. Monen 

avustettavan  toiveisiin  kuului  lisäksi,  että  avustaja  tekisi  työtä mielellään  ja  että  hänen 

avustamisensa  tuntuisi  avustajasta mukavalta.  Tämä  seikka  oli  ilmiönä mielenkiintoinen, 

sillä  vaikka  kysymyksessä  on  avustajan  kannalta  palkkatyö,  ikäihmisen  odotukset  sitä 

kohtaan ovat  samat  kuin Bakerin  ym.  (2005)  tutkimuksessa esiintuomat  vapaaehtoistyön 

kriteerit.  Lisäksi  toivottiin,  että  avustaja  tekisi  työtä  mielellään.  Tämä  suhtautumistapa 

saattaa  johtua siitä, että koska avustaja ei ole koulutettu ammattilainen, hän ei myöskään 

suojaudu  ammatti‐identiteetin  taakse  vaan  kohtaa  asiakkaat  omana  itsenään.  Itsenäisen 

elämän  mahdollistumisen  kokemus  syntyi  pääsääntöisesti  siitä,  että  avustajatoiminnan 

ansiosta omaisia  ja  tuttavia ei  tarvinnut vaivata. Luottamus  toiminnan säännöllisyyteen  ja 

jatkuvuuteen toi itsevarmuutta siihen, että pystyy asumaan jatkossakin omassa kodissa. 

 

 

11.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimusprosessissani  keskeisessä  asemassa  oli  aineistolähtöisyys.  Valitsin  aineiston 

hankintamenetelmäksi  avoimen  haastattelun,  jota  täydensin  tarvittaessa  keskustelua 

ohjaavilla  kysymyksillä.  Päädyin  tähän,  koska  näin  haastateltavat  saivat  ilmaista  vapaasti 

käsityksiään  avustajatoiminnasta.  Omien  ennakkokäsitysten  sulkeminen  mahdollistui 

samalla siten, että en vaikuttanut haastateltavien sanomisiin. Haastateltavien asiakkaiden 

etsinnässä pitäydyin  pelkkien  henkilötietorekisterien  selaamiseen.  En  tietoisesti halunnut 

etsiä  mitään  tietoa  muualta  potilastietojärjestelmästä,  jotta  en  muodostaisi  niiden 

perusteella  ennakkokäsityksiä  haastateltavasta  henkilöstä,  enkä  myöskään  tietäisi 

avustajan henkilöllisyyttä. 

 

Haastattelin  kaikki  tutkimukseen  osallistuneet  heidän  omissa  kodeissaan,  jotta 

haastatteluympäristö  olisi  kaikilla  samanlainen.  Tutkimuksen  luotettavuutta  lisäsi 

luottamuksellinen  suhde  haastateltaviin,  minkä  vuoksi  ilmapiiri  oli  haastateltaessa 

vapautunut ja haastattelu eteni keskustelunomaisesti. 
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11.3 Eettiset kysymykset 

 

Ensimmäinen  vaihe,  jossa  joutuu  miettimään  tutkimuksen  eettisyyttä,  on  tutkimusaihe, 

tutkimuskysymys  ja  näkökulma,  josta  tutkittavaa  aihetta  lähestyy  (Pohjola  2003).  Oma 

kiinnostukseni  tutkielmani  aiheeseen  on  syntynyt  työskennellessäni  joitakin  vuosia  sitten 

koulutusvastaavana  avustajatoiminnan  Kaunialan  osahankkeessa.  Haasteena  olikin 

poissulkea omat ennakkokäsitykset aiheesta siten, että antaisin haastattelussa tutkittavien 

kertoa  vapaasti  kokemuksistaan  ilman,  että  johdattaisin  heitä  ennakkokäsitysteni 

mukaiseen suuntaan. 

 

Tutkimukseen osallistujat saivat ottaessani heihin yhteyttä puhelimitse tietoa tutkimukseni 

tarkoituksesta, haastattelutavasta  ja nauhoituksesta, osallistumisen vapaaehtoisuudesta  ja 

luottamuksellisuudesta. Kerroin heillä olevan mahdollisuus haastattelun keskeyttämiseen, 

jos  haastattelu  alkaa  jossakin  vaiheessa  tuntua  heistä  epämiellyttävältä.  Tutkimukseen 

pyydettiin  kaikilta  siihen  osallistuneilta  kirjallinen  suostumus  (Liite  3).  Kaunialan  Sairaala 

Oy:n Johtava ylilääkäri antoi sähköpostitse luvan tutkimuksen tekemiseen. 

 

Tein  haastattelun  aluksi  haastateltaville  selväksi  haastattelujen  nimettömän  käsittelyn. 

Olen  raportoinneissa  suojellut  tutkimukseen  osallistuneiden  anonymiteettiä  käyttämällä 

haastateltujen  henkilöiden  sitaateista  merkintää  H1‐H6,  jotka  kuvaavat  haastattelujen 

järjestystä.  Tutkimuksen  eettisyyttä  lisäsi  se,  että  kukaan muu  kuin minä,  ei  tiedä  keitä 

henkilöitä  tutkimukseeni  on  osallistunut,  koska  keräsin,  litteroin  ja  analysoin 

tutkimusaineiston  itse.  Uusimaan  alue  on  alueena  niin  laaja,  ettei  heitä  voi  tunnistaa 

murteen tms. perusteella. Avoin haastattelu antoi haastateltaville mahdollisuuden päättää, 

mitä  he  kertovat  avustajatoiminnasta  tai  avustajista.    En  ohjannut  haastattelua  kuin 

tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten osalta.  
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11.4 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

 

Tutkimukseni vahvuutena voi pitää haastattelujen aikaista ilmapiiriä, joka sai tutkimukseen 

osallistuvat  henkilöt  kertomaan  positiivisista  ja  negatiivisista  kokemuksistaan  avoimesti. 

Yleisesti vanhuksille  suunnatuista asiakastyytyväisyys  tutkimuksista  tiedetään, että avusta 

riippuvaisten  asiakkaiden  ja potilaiden on  vaikea  arvioida  saamaansa palvelua  tai hoitoa, 

koska  heidän  on  pulmallista  arvostella  saamaansa  hoitoa  tai  apua  kiitollisuuden  vuoksi. 

Varsinkaan  valittaminen  ja  arvostelu  ei  ole  helppoa,  koska  sitä  pidetään  usein 

sopimattomana ja sen pelätään heikentävän palvelujen saamista. Haastatteluaineistoa olisi 

voinut  kertyä  enemmän,  mutta  kokeiltuani  yksittäisen  haastattelukerran  pidentämistä 

havaitsin, että haastattelussa aletaan toistaa jo aikaisemmin kerrottuja asioita. 

 

 

11.5 Tutkimuksen hyöty, johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tämä  tutkimus  lisäsi  ymmärrystä  ikäihmisten  kokemusten merkityksistä  Sotaveteraanien 

avustajatoiminnasta.  On  tärkeää  tunnistaa  erilaisia  merkityksiä,  jotta  voidaan  luoda 

edellytyksiä sisällöltään sopivalle toiminnalle. 

 

Tämän  tutkimuksen  tuloksia  voidaan  hyödyntää  uusia  täydentäviä  vanhuspalveluita 

suunniteltaessa. Tutkimustulokset  lisäävät ymmärrystä kokemuksesta,  jota  ikäihmiset ovat 

saaneet sellaisesta kotona tehtävästä työstä, johon ei tarvita pitkää alan koulutusta. Näiden 

merkitysten huomioiminen on  vanhuspalveluiden  suunnittelussa  tärkeää,  sillä  koulutetun 

hoitohenkilökunnan saaminen vanhustyöhön on jatkuvasti vaikeampaa. 

 

Sotaveteraanien  avustajatoiminnan  merkityksien  huomioimisen  avulla  voidaan  kehittää 

vanhuspalvelujen sisältöä ja tukea heidän kotona asumistaan kohdentamalla yhteiskunnan 
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resursseja  avustajatoiminnan  kaltaiseen  toimintaan  hankkeen  päättyessä  vuoden  2012 

lopussa.  
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

Opiskelen  Jyväskylän  yliopistossa  terveystieteen  laitoksella  pääaineena  gerontologia  ja 

kansanterveys. Haen  tutkimuslupaa opintoihini kuuluvan pro gradu –opinnäytetyön  tekemiseksi, 

työn  aiheena  on  ”Yksinasuvien  sotaveteraanien  avustajatoiminnan  piiriin  kuuluvien  ikäihmisten

käsityksiä avustajatoiminnasta ja sen merkityksestä heille”. 

Tutkimukseni  kohderyhmänä  ovat  Uudenmaan  alueella  yksin  asuvat  avustajatoimintaan 

kuuluvat/kuuluneet  asiakkaat.  Käytännössä  tutkittavat  henkilöt  tullaan  valitsemaan Mediatrista, 

josta  poimitaan  myös  heidän  yhteystietonsa.  Haastattelut  tullaan  tekemään  haastateltavien

kodeissa yhteensä 6‐10 kpl.  

Tutkimukseni  tavoitteena  on  selvittää  yksinasuvien  avustajatoiminnan  asiakkaitten  kokemuksia 

avustajista ja avustajatoiminnan roolista heidän kotona selviytymisessään. 

Tarkoituksenani  on  valita  tutkimukseen  tulevat  asiakkaat  ja  haastatella  heitä huhtikuun  aikana.

Raportti on  valmistuttuaan  luettavissa  Jyväskylän yliopiston kirjastossa. Raportin  laatija  sitoutuu 

toimittamaan yhden kappaleen Kaunialaan. 

Sitoudun  käyttämään  saamiani  tietoja  vain  tässä  tutkimuslupahakemuksessa  ilmoitettuun  tar‐

koitukseen  enkä  luovuta  tietoja  edelleen.  Sitoudun myös  hävittämään  kerätyn  aineiston  tutki‐

muksen valmistumisen jälkeen. Tiedonantajien henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa raportissa. 

Uskon, että tutkimuksestani on hyötyä kehitettäessä uusia täydentäviä tukipalveluja ikäihmisille. 
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    SUOSTUMUS 

Suostun  tallennettavaan  haastatteluun  ja  siitä  saatavien  tietojen  käyttämiseen

Marjut  Kauton  tekemässä  tutkimuksessa,  jonka  tarkoituksena  on  selvittää

Sotainvalidien  Veljesliiton  avustajatoiminnan  asiakkaiden  käsityksiä

avustajatoiminnasta  ja  sen merkityksestä  heille.  Tutkimus  on  osa  pro‐gradu  –

työtä, joka tehdään Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitokselle. 

 

Tutkimuksen toteuttaja on sitoutunut tuhoamaan nauhoitetut haastattelut työn

julkaisun  jälkeen  ja raportoimaan  tutkimuksen  tulokset niin, että haastateltujen 

henkilöllisyys ei paljastu. 
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Haastateltavan allekirjoitus 

 

Kiitos osallistumisesta ja luottamuksesta. 

Yhteystiedot: Marjut Kautto, puh. 050‐5846095 
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