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Suomen sekä muiden EU-maiden haasteena on ikääntyvä väestökanta ja sen mukanaan
tuomat vanhusten hoivaan liittyvät kysymykset. Eliniän nousu on johtanut ikärakenteen
muuttumiseen; työikäisen väestön määrä vähenee ja ikäihmisten määrä kasvaa. Sosiaalialan ammattialaisena olen seurannut aiheesta käytyä keskustelua eri maissa. Suomessa
tämän haasteen ratkaisemiseen liittyviä keskusteluita käydään paljolti taloudellisesta näkökulmasta. Huomioni kiinnittyi Tanskaan, jossa vanhustenhoivaan vaaditaan elämänlaatua.
Tanskalaisessa vanhustyön tutkimuksessa ja lainsäädännössä elämänlaatu nähdään tärkeänä asiana.
Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia etnografian avulla, mistä asioista elämänlaatu koostuu
tutkimassani tanskalaisessa vanhainkodissa. Vastauksia tähän tutkimuskysymykseeni etsin
havainnoimalla, keskustelemalla, haastattelemalla sekä valo- ja videokuvaamalla. Tutkimus on aineistolähtöinen ja se on analysoitu sisällönanalyysilla. Tämän tapaustutkimuksen
kautta on tavoitteena ymmärtää, mitkä ovat tanskalaisen vanhustenhuollon keskeiset arvot.
Teoreettisena lähtökohtana tässä tutkimuksessa on elämänlaatu vanhustenhoidossa sekä
siihen liittyvät elementit. Tällaisiksi määrittelin tanskalaisen Ældrekomissionen (2012)
raporttia mukaillen seuraavat käsitteet: valta, osallistuminen, elämyksellisyys ja viihtyisyys, asukkaat keskiössä ja koti vanhainkodissa.
Tutkimukseni perusteella sain selville, että tässä tanskalaisessa vanhainkodissa ikäihmisten
elämänlaatu on hoivatyön lähtökohtana. Henkilökunta on koulutettu vanhuuspedagogiikan
osaajiksi. Tämän johdosta asukkaiden toimintakykyyn ja itsemääräämisoikeuteen kiinnitetään huomiota. Asukkaat ovat osallisia omassa elämässään. Elämyksellisyyteen ja viihtyisyyteen on panostettu huomattavan paljon. Tämä näkyi viihtyisinä sisä- ja ulkotiloina sekä
viihtyisänä ilmapiirinä. Vanhuksilla on myös paljon tekemistä, joka koostuu arkipäivän
askareista elämyksiin. Tanskalainen hygge on vahvasti läsnä.
Näiden vanhusten elämä jatkui normaalina elämänä myös vanhainkotiin muuttamisen jälkeen. He asuvat omissa, tilavissa asunnoissaan ja heidän toimintakykyään tuetaan voimavarojen kartoituksen ja kuntoutuksen avulla. Heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan, he ovat edelleen oman elämänsä subjekteja. Keskeisin johtopäätökseni oli, että valta
säilyi vanhuksilla itsellään eikä siirtynyt läheisille tai hoitotyöntekijöille.

1

SISÄLTÖ
JOHDANTO .................................................................................................................................................... 4
2 MISTÄ TÄMÄ TUTKIMUS SAI ALKUNSA ........................................................................................... 7
2.1 HOITAJANA SUOMESSA JA TANSKASSA.................................................................................................... 7
2.2 TUTKIMUKSIA SUOMESTA JA TANSKASTA ............................................................................................... 8
2.3 ELÄMÄNLAATU VANHAINKODISSA ........................................................................................................ 12
2.4 VANHUUSPEDAGOGIIKKAA .................................................................................................................... 14
3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET ............................................................................................................ 16
4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN ......................................................................... 17
4.1 LAADULLINEN TUTKIMUS ETNOGRAFIAN KEINOIN ................................................................................. 17
4.1.1 Valokuvaus menetelmänä .............................................................................................................. 20
4.1.2 Kenttäpäiväkirja ja muistiinpanot ................................................................................................. 22
4.1.3 Haastattelut ja keskustelut ............................................................................................................. 22
4.2 SISÄLLÖN ANALYYSI .............................................................................................................................. 23
4.3 PERUSTELUT AIHEEN JA PAIKAN VALINTAAN ......................................................................................... 25
5 ELÄMÄNLAATU SOLGÅRDENISSA ................................................................................................... 30
5.1 VALTA ................................................................................................................................................... 30
5.2 OSALLISTUMINEN .................................................................................................................................. 37
5.3 ELÄMYKSELLISYYS JA VIIHTYISYYS....................................................................................................... 42
5.4 ASUKKAAT KESKIÖSSÄ .......................................................................................................................... 50
5.5 KOTI VANHAINKODISSA ......................................................................................................................... 55
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA ................................................................................................... 61
6.1 TANSKAN VANHUSTENHUOLLON ARVOT JA TULOSTEN VERTAAMINEN NIIHIN ....................................... 61
6.2 VANHUUS NORMAALINA ELÄMÄNVAIHEENA ......................................................................................... 63
6.3 TUTKIMUKSEN EETTISYYS ..................................................................................................................... 64
6.4 PROSESSIN POHDINTA ............................................................................................................................ 66
LÄHTEET...................................................................................................................................................... 70
LIITE 1. .......................................................................................................................................................... 74
LIITE 2. .......................................................................................................................................................... 75
LIITE 3. .......................................................................................................................................................... 76

Kuvat ja taulukot
Kuva 1 Näkymä asukkaan olohuoneesta ............................................................................. 21
Kuva 2 Sisällön analyysin hahmottelua............................................................................... 24
Kuva 3 Solgårdenin sisäpiha ............................................................................................... 26
Kuva 4 Solgårdenin ruokailutila .......................................................................................... 27
Kuva 5 Yksikön keittiö ........................................................................................................ 28
Kuva 6 Kuntoilutila ............................................................................................................. 31
Kuva 7 Ulko-ovi .................................................................................................................. 32
Kuva 8 Arvot ....................................................................................................................... 34
Kuva 9 Aamukahvilla .......................................................................................................... 35
2

Kuva 10 Tiistaisin ohjelmassa on kankaan maalausta......................................................... 38
Kuva 11 Asukas oleskelutilassa .......................................................................................... 40
Kuva 12 Tablettitietokone ................................................................................................... 41
Kuva 13 Kirkkaita värejä ..................................................................................................... 43
Kuva 14 Näkymä ruokailuhuoneen ikkunasta ..................................................................... 43
Kuva 15 Levähdyspaikka käytävällä ................................................................................... 44
Kuva 16 Kortinpelaajat ........................................................................................................ 46
Kuva 17 Verstashuone ......................................................................................................... 47
Kuva 18 Eläinasukkaita ....................................................................................................... 48
Kuva 19 Tanssit ................................................................................................................... 49
Kuva 20 Solgårdenin pienoismalli ...................................................................................... 50
Kuva 21 Solgården ulkopuolelta ......................................................................................... 51
Kuva 22 Dannebrog puolitangossa ...................................................................................... 52
Kuva 23 Työntekijöiden profilointi ..................................................................................... 55
Kuva 24 Asunnon keittiö-ruokailutila ................................................................................. 56
Kuva 25 Asunnon keittiö-ruokailutila ................................................................................. 57
Kuva 26 Asunnon makuuhuone .......................................................................................... 58
Kuva 27 Asunnon kylpyhuone ............................................................................................ 58
Kuva 28 Oma pesukone kaikissa asunnoissa ...................................................................... 59
Kuva 29. Tanskalainen häpeäpilkku. Lyhytaikaishoidonhuone eräässä tanskalaisessa
vanhainkodissa. ................................................................................................................... 69

3

JOHDANTO
Kuten useissa tutkimuksissa ja keskusteluissa on todettu, Suomi on suurien haasteiden
edessä ikäihmisten hoidon ratkaisuissa. Rapo (2009) viittaa Eurostatin vuonna 2008 tekemän ennustukseen, jonka mukaan Suomessa on korkein huoltosuhde vuonna 2019 EU27maista. Muissa EU-maissa tilanne on myös haastava, mutta heillä ikääntyminen näkyy
hieman myöhemmin kuin Suomessa. (Rapo 2009.) Tulevina vuosikymmeninä Suomessa ja
useissa EU-maissa työikäisen väestön määrä vähenee ja ikäihmisten määrä nousee. Eliniän
noustessa on odotettavissa suuri joukko ikäihmisiä, jotka elävät hyvin vanhoiksi. Jo tälläkin hetkellä on haasteena, miten ratkaista ikäihmisten riittävän hyvä hoiva. Tulevaisuudessa tämä haaste on entistä suurempi.
Vanhustenhuoltoa joudutaan kehittämään Suomessa monestakin syystä. Ikäihmiset eivät
ole homogeeninen joukko ja tämä tulee korostumaan erityisesti tulevaisuudessa. Ihmiset
myös odottavat laadukkaita palveluita itselleen ja läheisilleen. Tällä hetkellä tilanne ikäihmisten kohdalla on Suomessa monelta osin jopa arveluttava ihmisoikeusnäkökulmasta.
Hoivayksiköissä työntekijät uupuvat työtaakan alle, kun kuluja pyritään minimoimaan.
Palveluiden yksityistäminen on entisestään johtanut tehokkuuden maksimointiin ikäihmisten ja työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella (Superliitto 2011).
Ikäihmisiin liittyvä keskustelu pyörii hyvin paljon rahan ympärillä. Usein mietitään, miten
hoivaa voidaan tarjota kustannustehokkaasti ja miten paljosta voidaan karsia, jotta kulut
pysyvät aisoissa. Paljon keskustelua aikaan saanut vanhuspalvelulakikaan ei tuonut minimihenkilöstömitoitusta juuri kustannussyistä. Mutta ikääntyminen on paljon muutakin kuin
rahan menoa valtiolle. Se on inhimillistä, elämään kuuluvaa ja meihin kaikkiin liittyvää.
Lapsuuteeni liittyy vahvasti molempien vanhempieni yhteisölliset suvut. Isovanhempia
arvostettiin suuresti ja heidän mielipiteitään kysyttiin ja arvostettiin meidän nuorempienkin
asioissa. Oman elämän ohjakset olivat molemmilla isovanhemmillani tiukasti omissa käsissä. Kaikkiaan lapsuudessani korostui isovanhempien ja vanhempien kunnioitus sekä
vahva tunne kuulumisesta johonkin. Nuorena aikuisena muutin Tanskaan ja maa tuli tutuksi niinä kymmenenä vuotena joina asuin siellä. Tästä syystä tarkastelen suomalaista yhteiskuntaa osin ulkoapäin, vaikka tänä päivänä olenkin osa suomalaista yhteiskuntaa.
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Olen Suomeen palattuani opiskellut lähihoitajaksi, sosionomiksi ja nyt opiskelen sosiaalityöntekijäksi. Aiemmissa opinnoissani on ollut vahva gerontologian painotus. Koen vahvuutena, että olen saanut tarkastella ikääntymiseen liittyviä asioita sekä terveydenhuollon
että sosiaalisten käsitteiden kautta. Yhteiskuntatieteiden opinnot ovat laajentaneet ja syventäneet teoriapohjaa huomattavasti. Edellä mainitut asiat haluaisin yhdistää vanhusten
aseman pohtimiseen tanskalaisen kulttuurin ja toimintaympäristön kautta.
Oman kokemukseni mukaan tanskalaiset ottavat elämän rennosti. Elämänlaatu on tärkeää;
ei niinkään suomalaisten arvostama tehokkuus, tai se, että asiat menevät jonkin määritelmän mukaan oikein. Tanskalaisten mielestä asioiden pitää mennä yksilöiden kannalta oikein. Elämänlaatua korostetaan tanskalaisessa tutkimuskirjallisuudessa vanhustenhuoltoon
liittyen. Olin hyvin lyhyen hetken työssä tanskalaisessa vanhustenhuollossa ja muutaman
vuoden kehitysvammaisten parissa. Keskeinen asia tanskalaisessa hoivassa ja muussakin
elämässä on hygge. Sanalle ei ole suoraa käännöstä suomeksi, mutta lähinnä se tarkoittaa
viihtyisää, kodikasta (sanakirja.org). Tanskalainen merkitys sanalle on moninaisempi ja
syvempi. Hygge-sana esiintyy tanskalaisessa elämässä kaikilla alueilla. Hoivatyössä hyggen voi nähdä välineenä elämänlaadun tavoittelussa.
Hyggestä puhuu myös työ- ja elinkeinoministeriön kehitysjohtaja Laiho (2010). Hän kuvaa
hyggeä artikkelissa Tanskan mallia vanhustenhoidossa. Sitä määrittää Laihon mukaan itsemääräämisoikeus, osallistuminen, elämän ilo ja mukava yhdessäolo. Tanskalaisessa tieteellisessä tutkimuksessa ja lainsäädännössä korostuu itsemääräämisoikeus. (kts. Rostgaard, Brünner, Fridberg 2012.) Oman tulkintani mukaan kyse on ennen kaikkea ikäihmisen autonomian ja itsemääräämisoikeuden ehdottomasta kunnioittamisesta, mistä syystä
päädyin muotoilemaan työni otsikoksi ” Vanhuus ilman vallankaappausta”. Tanskalainen
mentaliteetti ja lainsäädäntö mahdollistavat vallan ja itsemääräämisoikeuden säilymisen
myös vanhana.
Olen valinnut tutkimuskohteeksi Tanskan useasta syystä. Siellä asuneena tunnen maan,
kielen sekä maan tavat. Käsitykseni mukaan Tanskassa on oivallettu joitain hyvin tärkeitä
asioita inhimillisen hoivan alueella. Tämän päivän poliittisessa ja muussakin keskustelussa
puhutaan ”Tanskan mallista” vanhustenhuoltoon sekä työttömien aktivointipolitiikkaan
liittyen, joten tähän asiaan on käsittääkseni olemassa myös yleinen kiinnostus. Suomi ei ole
yksin vanhenevan ikäluokkansa ja siihen liittyvien haasteiden kanssa. Tästä syystä on hyvä
perehtyä, miten erityisesti naapurimme, ovat ratkaisseet vanhustenhuollon haasteita. Suomi
5

on ollut mielenkiinnon kohteena loistavalla menestyksellä Pisa-tutkimuksessa peruskoululaisten oppimistuloksiin liittyen. Tämä on johtanut siihen, että meiltä halutaan tietoa, mihin
tämä menestyksemme perustuu. Myös meidän voi olla avartavaa tutustua muiden tapaan
ratkaista yhteiskunnallisia haasteita.
Tämän tutkimuksen kohteena on tanskalainen vanhainkoti Jyllandilla. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa käsitys, mistä asioista elämänlaatu koostuu tässä vanhainkodissa. Tämän tapaustutkimuksen kautta pyrin tuottamaan syvempää ymmärrystä siitä, miksi ja miten elämänlaatu näyttää olevan niin keskeinen tanskalaisessa vanhustenhuollossa. Olen
valinnut tähän laadulliseen tutkimukseen etnografisen lähestymistavan. Aineistona tutkimuksessa ovat valokuvat, videokuva, haastattelut, keskustelut sekä omat havaintoni. Aineisto on analysoitu sisällön analyysilla.
Seuraavassa luvussa kuvailen tämän tutkimusprosessin taustaa; mistä kaikki on saanut alkunsa, sekä avaan käsitettä elämänlaatu vanhainkodissa. Kolmannessa luvussa esitän tämän tutkimuksen tavoitteet. Neljännessä luvussa kuvaan tutkimuksen empiiristä toteutusta
ja tutkimuskohdetta. Samassa luvussa kuvaan tutkimuksessa käytettyä metodologiaa. Viidennessä luvussa käsittelen tutkimustuloksia ja niihin liittyvää aiempaa teoriatietoa. Kuudennesta luvusta löytyvät johtopäätökset sekä pohdinta. Oma esittelykirjeeni sekä tutkimusluvat ovat työssä liitteenä. Tutkimuksessa näkyvät kuvat on numeroitu ja otsikoitu ja
niistä löytyy luettelo sisällysluettelon yhteydessä.
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2 MISTÄ TÄMÄ TUTKIMUS SAI ALKUNSA
2.1 Hoitajana Suomessa ja Tanskassa
Toimiessani Tanskassa hoitajana ja ohjaajana, tärkein tehtäväni oli varmistaa, että asukkaat
kokivat elämänsä mukavaksi ja miellyttäväksi. Kuten tanskalaiset sanovat: ”Man ska ha
det hyggeligt.” Hoitotyössä hygge tarkoitti sitä, että minun tuli hoitajana toimia työssäni
siten, että asiakkaan elämänlaatu oli mahdollisimman korkeatasoista. Se tarkoitti sitä, että
minun tuli tutustua kaikkiin asiakkaisiini henkilökohtaisesti. Minun piti tuntea Peter, jotta
tiesin miten juuri häntä tuli avustaa pesutilanteissa, tai miten Else halusi, että hänen kotonaan pyyhitään pölyt. Jälkimmäinen toimitus tehtiin siten, että pyyhin virkatulla liinalla
pölyjä kirjahyllystä ja kävin puistelemassa liinan ulkona joka hyllyn jälkeen. Suomessa
olisin luultavasti opettanut Elselle miten pölyt pyyhitään oikeaoppisesti.
Hygge näkyi myös siten, että kun Bo sai raivokohtauksen ja lähti ulos, lähdin minä perään
neuvottelemaan takaisin tulemisesta. Bon rajoittaminen lukituilla ovilla olisi ollut kaikkea
muuta kuin hyggeä. Tai siten, että ruokahuolto toimi ohjaajien ja asukkaiden yhteistyönä.
Jos Bo halusi hämmentää soppaa ja minä kielsin häntä, hän saattoi kantaa minut ulos keittiöstä ja jatkaa hämmennystä. Yleensä sopat saatiin keitettyä sovussa ja ne syötiin yhdessä.
Yhteiset ruoka-ajat ja yhdessä ruokailu on keskeinen osa hyggeä. Viikonloppuisin ja juhlapäivinä ateriointiin kuuluivat snapsit ja viinit. Ne tarjoiltiin laseista, hyggeen ei kuulu
alkoholin nauttiminen lääkemitoista. Työvuoroissa ei ollut taukoja, eikä työtiloissa henkilökunnan tiloja. Oli asukkaiden koti ja heidän elämänsä, johon me ohjaajat osallistuimme.
Kukaan ei puhunut kodinomaisuudesta.
Hyggeen kuuluu myös oikeus seksuaalisuuteen. Eikä pelkästään oikeus vaan myös seksuaalisuuden tukeminen ja seksuaalisen toiminnan mahdollistaminen. Hyggeen kuului musiikki ja yhteislaulu, konsertit ja tapahtumat. Hyggeen kuuluu oma persoonallinen koti,
omat persoonalliset vaatteet. Myös kauniit, yhteiset käytöstavat, erilaiset fraasit ja yhteiset
toimintatavat ovat hyggeä. Muistan ikuisesti, kun Ruth ojensi minua siitä, että vein ruokapöytään perunat tarjolle kattilassa.
Hygge oli kaikkien yhteinen, mutta kaikille erilainen, omanlainen.

7

Näitä asioita ei paljon löytynyt, kun tein hoitotyötä Suomessa 2000-luvun alkupuolella. Jos
olin joutunut kokemaan kulttuurishokin Tanskassa aloittaessani siellä hoitotyössä, oli
shokki monin vertainen täällä Suomessa. Suomalainen vanhus ei määrittele miten hänen
pölynsä pyyhitään, milloin hän menee nukkumaan tai millä tavoin hänet kohdataan. Ei
edes sitä, milloin hän käy tarpeillaan. Sen määrittelee kulloinkin vallalla oleva ajatus siitä,
mitä priorisoidaan, mihin on taloudellisia resursseja tai mikä on oikein. Onneksi suomalaiset tuetussa asumisessa asuvat kehitysvammaiset ja vanhukset ovat raittiita, haluavat elää
selibaatissa ja haluavat mennä nukkumaan hyvissä ajoin ennen yövuoron alkua. Vai oliko
se systeemi, joka ajattelee näin olevan? Omalla kohdallani kulttuuriero oli niin valtava, että
se johti opiskeluiden jatkamiseen. Josko sosiaalialan näkemys olisi niin kokonaisvaltainen,
että siellä huomioitaisiin ihmisen fyysisten tarpeiden lisäksi, psyykkinen, sosiaalinen ja
hengellinen puoli. Sosionomiopinnoissa nämä asiat olivat vahvasti esillä, mutta käytäntö
elää omaa elämäänsä suomalaisessa vanhustenhuollossa.
Hyggeen kulminoituu useampi asia. Hyggeä ei voi olla ilman itsemääräämisoikeutta. Hyggessä toteutetaan henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita. Ne ovat jokaisen omia ja ne voivat
olla myös yhteisiä, mutta jokaisen tulee itse määrittää mikä on hyggeä ja mikä ei. Hygge
on oikeutta osallistua, osallisuutta. Hygge liittyy toisiin ihmisiin ja heidän kanssaan olemiseen. Hygge on myös vuorovaikutusta. Hyggeen kuuluu myös tasa-arvo, kaikilla on siihen
oikeus. Kunnioitus kuuluu myös hyggeen.
Opiskelujeni myötä saadun tiedon ja elämänkokemuksen karttuessa pohdin monesti miten
tämän uuden tiedon valossa näkisin nämä edellä kuvatut asiat. Halusin palata Tanskaan
tutkimaan millaiselta tanskalaisten vanhusten elämä näyttäytyisi minulle nyt.

2.2 Tutkimuksia Suomesta ja Tanskasta

Tiedonhaku on ollut haasteellista monesta syystä tämän tutkimuksen teossa. Aluksi jouduin perehtymään Tanskan tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimukseen yleisesti. Tämän
selvityksen tuloksena sain selville, että ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyviä väitöskirjoja
on tehty vähän. Tieteellistä kirjallisuutta löytyy lähinnä tilattujen raporttien muodossa.
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Vanhuuteen ja ikäihmisiin liittyen on tehty paljon tutkimuksia Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimuksiin alustavasti perehtyessäni kiinnitin huomiota kahteen seikkaan: Tutkimuksia oli tehty paljon terveydenhuollon näkökulmasta. Toinen huomionarvoinen asia oli, että
ikäihmisiin liittyviä asioita kysyttiin usein työntekijöiltä ja omaisilta, mutta harvemmin
ikäihmisiltä itseltään. Kognitiivisen toimintakyvyn alenema, joka on tavallinen esimerkiksi
muistisairauden edetessä, asettaa luonnollisesti omat haasteensa tiedon saantiin vanhukselta itseltään.
Soitin usealle tanskalaiselle tutkijalle ja kerroin myös heille ongelmastani löytää tanskalaisia väitöskirjoja vanhustenhuoltoon liittyen. He vahvistivat kokemukseni oikeaksi. Anne
Winther Jensen kertoi, että tehdessään omaa tutkimustaan, hän kohtasi saman ongelman.
Hanne Dahl lähetti minulle ystävällismielisesti väitöksensä Fra kitler til eget tøj (2000).
Tätä väitöstä en suoranaisesti voinut hyödyntää omassa tutkimuksessani, mutta se toimi
hyvin ajatuksia herättelevänä taustatutkimuksena.
Tanskalaisia väitöskirjoja löytyy lähinnä yliopiston sivujen kautta, mutta koska väitöskirjojen nimet saattavat viitata eri asiaan kuin sisältö, on haku haasteellista. Otin myös yhteyttä
bibliotek.dk-palveluun ja heidän informaatikkonsa haku sanoilla vanhus?, väitöskirja ja
aikarajaus 2000–2013 vuosille, tuotti tulokseksi 15. Näistä 14 käsitteli vanhuksiin liittyviä
aiheita, joista kolme käsitteli sairauksia ja vanhuksia, kolme liittyi ravitsemukseen ja kaksi
liittyy kotihoitoon. Loput neljä väitöstä, joita en valinnut mukaan, eivät liittyneet aiheeseeni millään tavalla. Näistä viidestätoista väitöksestä valitsin mukaan kaksi. Lisäksi mukana
on useita tanskalaisia raportteja. Olen pitäytynyt ainoastaan suomalaisissa ja tanskalaisissa
tutkimuksissa, koska löysin niistä riittävästi omaa tutkimustani hyödyntäviä. Vanhustyö ja
vanhustenhoiva liittyvät myös vahvasti kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tästäkään syystä en
katsonut tarpeelliseksi liittää mukaan muita tutkimuksia. Suomi ja Tanska ovat Pohjoismaina kulttuuriltaan ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta riittävän erilaisia ja kuitenkin
myös tavallaan samanlaisia. Lisäksi molemmilla on samantyyppisiä haasteita vanhustenhuollon järjestämisen suhteen, kuten väestön ikärakenne sekä miten hoiva rahoitetaan.
Alustavan lukemisen aikana tein hakuja vanhuuteen ja ikääntymiseen liittyviin väitöskirjoihin Tanskasta ja Suomesta. Myöhemmin lisäsin tähän termin itsemääräämisoikeus, koska se on oleellinen osa elämänlaatua. Koska muutos yhteiskunnassa ja siten myös vanhustenhuollossa on ollut nopeaa, rajasin ajan vuodesta 2000 alkaen. Pyrin keskittymään kuitenkin vuodesta 2005 alkaen tehtyyn tutkimukseen. Mukana on myös suomalaisia lähteitä,
9

jotka ovat vanhempia. Tanskalaisissa lähteissä keskityin lähinnä niihin, jotka ovat saatavissa elektronisesti. Kirjojen tilaaminen osoittautui yllättävän kalliiksi ja laina-ajat ovat lyhyitä. Joitakin teoksia on saatavissa Keski-Suomen kirjaston tilaamana Tanskasta ja tämä on
lähes ilmaista. Tätä kautta ei kuitenkaan ole pääsyä yliopistollisten kirjastojen tietokantoihin ja teoksiin.
Seuraavana esittelen pääkohdat tutkimuksista, joiden pohjalta olen pohtinut elämänlaadun
näkymistä vanhainkodissa. Myöhemmin tarkastelen tuloksia mm. näiden tutkimusten tuottaman tiedon kautta. Nämä tutkimukset ovat ohjanneet havainnointiani ja muodostavat
näin ollen teoreettisen taustan omalle tutkimukselleni. Etnografialle tyypillistä on mennä
kentälle ilman etukäteisteorioita. Tehdäkseni tutkimuksesta ryhdikkäämmän, halusin kuitenkin suunnata sitä jo ennen kenttävaihetta.
Normaalista ja ongelmallisesta ikääntymisestä kirjoittava Tienari (1989) on todennut, että
aiempi käsitys vanhenemisesta on virheellinen. Tällä hän viittaa ajattelutapaan, jossa vanhenemiseen ajatellaan liittyvän psyykkisten kykyjen heikkenemisen ja persoonan haasteiden korostumisen. Tienari toteaa tämänkaltaisen ajattelutavan lähtökohtana olevan tutkimustyön, joka on kohdistunut lähinnä laitoshoidossa oleviin vanhuksiin. Näillä vanhuksilla
on usein somaattisia ja sosiaalisia ongelmia. Mutta itsessään vanheneminen ei Tienarin
mukaan laske psyykkistä toimintakykyä, ainoastaan muuttaa sitä. Tienari (1989) toteaa
omatoimisuuden edistämisen ja tukemisen olevan ensisijaisen tärkeää vanhuksen normaalin vanhenemisen tukemiseksi.
Hoitokotiin siirtymisestä tutkimuksen tehnyt Klemola (2006) toteaa vanhuksen elämän
muuttuvan elämän hallintaan liittyen, kun vanhus muuttaa omasta kodista hoitokotiin.
Myös tanskalainen tutkija Algreen-Petersen (2011) on päätynyt samankaltaiseen tulokseen
ja toteaa vanhuksen elämän muuttuvan ikääntymisen ja vanhainkotiin muuton myötä.
Klemola (2006) toteaa hoitokotiin muuttamisen tuovan ulkoista turvallisuuden tunnetta,
mutta vaikuttavan negatiivisesti vanhuksen oman elämän hallintaan. Yhteiskuntatieteilijä
Järnström (2011) on päätynyt väitöskirjassaan ”En tiedä mitä ne on ajatellut mun kohtalokseni” samankaltaisiin tuloksiin. Tämän tutkimuksen mukaan vanhukset kokivat, että päätöksiä tehtiin heitä kuulematta, heidän ajatuksiaan ja toiveitaan ei kysytty. Vanhukset eivät
olleet osallisia omissa asioissaan ja heidän liikkumistaan rajoitettiin. (Järnström, 2011).
Usein vanhuksen osallistuminen tutkimukseen nähdään haasteellisena, erityisesti jos hänellä on kognitiivisen toiminnan haasteita, jollaiseksi voidaan ajatella vaikkapa muistisairaut10

ta. Kuitenkin tanskalainen tutkija Moos (2004) väitöksessään Narration og identitet i interaktioner mellem plejehjemsbeboere med Alzheimers demens og plejepersonale” on päätynyt tutkimaan vanhuksia itseään, vaikka heillä on muistisairaus. Hän tutki, kuinka muistisairaan vanhuksen elämänhistoria tulee näkyviin arjen vuorovaikutuksessa asukkaan ja
hoitajien välillä ja mitä se merkitsee asukkaan identiteetin kokemukselle. Moos toteaa tutkimuksensa perusteella, että identiteetin tukeminen muistisairaan hoidossa oli tärkeää
asukkaan elämänlaadun kannalta. Pitkälle edennyt muistisairaus ja sen mukanaan tuomat
kielelliset ongelmat eivät olleet esteenä osallistua narratiivisiin asetelmiin. Asukkailla oli
myös tarvetta identiteetin tukeen. Henkilökunnan aktiivinen osallistuminen identiteetin
tukemiseen kuvasti hyvää muistisairaan hoivaa. Tämä tutkimus korostaa yksilöllisyyden
ymmärtämistä ikäihmisten hoivassa. Moos (2004), kuten Järnströmkin (2011), näkevät
osallisuuden olevan tärkeässä roolissa, koska ilman asukkaiden omaa osallisuutta ei heiltä
saada tietoa.
Päivärinta (1995) on tutkinut elämänlaatua palvelutalossa myös tilojen näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa mukaan palvelutalossa asuville vanhuksille keittiön merkitys oli suuri.
Palvelutalon asunnot koettiin ahtaina ja yksityisyydeltään puutteellisiksi. Muutoin asukkaiden kokemus palvelutaloista rakennuksina oli, että ne olivat avaria, näyttäviä ja ”prameita”. (Päivärinta 1995.) Myös Klemola (2006) toteaa, että hoitokodissa asuvien vanhusten toiveena oli yksityisyyden säilyminen. Oman haasteensa asialle tekee se, että hoitokodin tulisi samaan aikaan olla vanhuksen koti ja hoitajan työpaikka. Vanhusten toiveena oli
oma huone, mutta senkään tuoma yksityisyys ei toteudu jos hoitajat eivät omalla toiminnallaan kunnioita asukkaan yksityisyyttä. (Klemola 2006.)
Elämänlaatua ovat tutkineet myös Rostgaard, Brünner ja Fridberg tanskalaisessa raportissa
”Omsorg og livskvaliteten i plejeboligen” (2012). Raportin tilaajana on ollut komissio,
jonka tehtävänä on ollut tarkastella, miten asumispalveluita käyttävän ikäihmisen elämänlaatua ja itsemääräämisoikeutta voidaan tukea Tanskassa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla asukkaita, työntekijöitä ja omaisia sekä havainnoimalla asukkaita. Tutkimus oli
määrällinen ja tutkittuna joukkona 300 ikäihmistä. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään, millaista heidän elämänlaatunsa on saadulla hoivalla ja huolenpidolla ja millaista se
olisi ilman kyseistä hoivaa ja huolenpitoa. Tutkimuksen tuloksena oli, että useimpien näiden ikäihmisten arkisista tarpeista jäisi täyttymättä ilman hoivaa ja huolenpitoa. Itsenäistä
toimintaa esiintyi enemmänkin aktiviteetteihin osallistumisissa sekä sosiaalisten kontaktien
ylläpitämisessä, joissa kuitenkin osa tutkittavista koki heillä olevan täyttymättömiä tarpei11

ta. Elämänlaadun koettiin nousevan erityisesti henkilökohtaisen hoivan ja kodin ylläpitoavun kautta. Ikäihmisen terveydellä ja toimintakyvyllä oli myös yhteys elämänlaadun kokemiseen. (Rostgaard ym. 2012.) Tienari (1989) taas toteaa, että vanhuksen toimintakykyä
tukee aiempi korkea sosioekonominen tausta sekä miten vanhukseen suhtaudutaan vanhenemisen edetessä.
Luonto ja siihen liittyvät kokemukset ovat autonomisille ihmisille saatavilla, niin halutessamme. Algreen-Petersen (2011) toteaa, että vanhuksen muuttaessa vanhainkotiin moni
asia muuttuu ja erityisesti suhde luontoon voi katketa. Luontokokemukset ovat kuitenkin
hänen mukaansa tärkeä osa vanhusten elämää ja tätä suhdetta tulisi tukea. Luontokokemukset voivat myös toimia vanhuksia ja hoitohenkilöstöä lähentävänä tekijänä. Organisaatiokeskeisyys, josta Järnströmkin (2011) kirjoittaa, voi Algreen-Petersenin (2011) mukaan
haitata luontoyhteyden säilymistä.
Normaalina vanhenemisena nähdään vanhuksen elämän samanlaisena jatkumisena kuin
ennenkin. Muutoksia kuitenkin tapahtuu, erityisesti siinä vaiheessa, kun muutetaan pois
omasta kodista. Viimeistään tällöin heräävät kysymykset itsemääräämisoikeudesta, osallisuudesta ja vallasta. Keskustelu elämänlaadusta käydään suhteessa toimintakykyyn ja olemassa oleviin puitteisiin. Tanskalaisissa tutkimuksissa, joihin perehdyin, elämänlaatua
käsitellään tosiasiana, jonka tulee sisältyä vanhuksen elämään. Suomalaisissa tutkimuksissa vanhusten elämää tarkastellaan pitkälti toimintakyvyn puutteiden kautta, joka johtaa
siihen, että vanhus ei voi olla osallinen oman elämänsä ratkaisuissa. Useissa tutkimuksissa
päädyttiin siihen tulokseen, että työntekijä- ja organisaatiokeskeisyys voivat olla esteenä
elämänlaadun löytymiselle vanhuksen elämässä vanhainkodissa.

2.3 Elämänlaatu vanhainkodissa

Elämänlaatu käsitteenä on hyvin laaja ja paljon käytetty (Vaarama 2006, 11.) Koska tässä
tutkimuksessa keskitytään vanhainkodin elämään ja sen asukkaiden elämänlaatuun, olen
rajannut myös elämänlaadun käsitteen pohtimisen ja avaamisen kohdistuvan elämänlaatuun vanhainkodissa.
Vaaraman (2006, 11) mukaan elämänlaadun merkitys on erilaista eri ihmisille ja myös
yksilötasolla sen merkitys voi muuttua eri elämänvaiheissa. Vaarama (2006, 12) jakaa
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elämänlaadun elämän mahdollisuuksiin ja edellytyksiin, sekä elämän mielekkyyteen ja
omien voimavarojen käyttöön. Erityisesti vanhustyössä asiakkaan yksilöllisyyden ymmärtäminen on elämänlaadun tärkeä osatekijä. Ilman sen ymmärtämistä on vaikea tukea vanhuksen elämänlaatua. Tästä syystä vanhustyössä tarvitaan paneutuvaa työotetta, jotta ymmärretään vanhuksen yksilölliset tarpeet. (Vaarama 2006, 13.) Itsemääräämisoikeudesta
elämänlaadun tärkeänä tekijänä ovat eri tutkijat hyvin yksimielisiä (mm. Vaarama 2006,
13; Järnström 2011, 45; Rostgaard ym. 2012.)
Rostgaardin ym. (2012, 24–25) tutkimuksen mukaan elämänlaatu vanhainkodissa liittyy
yleensä saatuun hoivaan sekä niihin puitteisiin, missä hoivaa saadaan. Tanskalaiset tutkimukset osoittavat, että vanhusten viihtyvyyteen vanhainkodissa vaikuttavat ympäristö,
aktiviteetit ja sosiaaliset suhteet. Ympäristön viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa siten, että
vanhainkodeissa kiinnitetään huomiota sisustukseen. Vanhainkodin sijainnilla on myös
vaikutusta siihen, miten vanhukset siellä viihtyvät. Sosiaalisilla suhteilla on myös suuri
vaikutus vanhusten kokemaan elämänlaatuun. Sosiaalisilla suhteilla ajatellaan suhteita
vanhuksen läheisiin, vanhainkodin henkilökuntaan sekä vanhainkodin muihin asukkaisiin.
Myös hoitohenkilöstön asenteilla on suuri merkitys elämänlaatua pohdittaessa. Vanhukset
toivoivat kunnioittavaa suhtautumista itseään kohtaan. Turvallisuudentunne on myös noussut esille tanskalaisissa tutkimuksissa, mutta tässä asiassa vanhainkodit eivät aina onnistuneet. Rostgaard ym. (2012, 26) viittaavat Boll Hansen ja Platzin (1995) tutkimukseen, että
vanhainkodissa asuvat vanhukset tuntevat itsensä yhtä yksinäisiksi pelokkaiksi tai turvattomiksi kuin kotona asuvat vanhukset. (Rostgaard ym. 2012, 25–26.)
Räsäsen (2011) väitöksen ”Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa
hoivassa sekä hoivan ja johtamisen laadun merkitys sille” mukaan huonokuntoisten vanhusten elämänlaatua ei ole paljoa tutkittu. Räsäsen tutkimuksen mukaan elämän laatuun
positiivisesti vaikuttivat useat asiat. Mahdollisuus vaikuttaan omaan elämään nousi tutkimuksessa tärkeäksi asiaksi. Myös tekeminen koettiin elämänlaatua parantavaksi asiaksi.
Elämänlaatu on hyvin yksilöllinen asia. Tästä syystä se on myös haasteellinen asia toteuttaa vanhustenhoivassa. Tärkeinä asioina nähdään yksilöllisyyden toteutumisen kannalta
vanhuksen itsensä mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Tähän taas vaikuttaa suuresti henkilökunnan näkemys, arvomaailma sekä vanhainkodin resurssit. Omaan elämään vaikuttaminen ja osallisuus ovat perusedellytyksiä, jotta voidaan puhua elämänlaadusta vanhainkodissa.
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2.4 Vanhuuspedagogiikkaa
Ældrepaedagogik, jonka olen kääntänyt vanhuuspedagogiikaksi, on ottanut jalansijan tanskalaisessa vanhustenhuollossa. Sitä käytetään mahdollisimman laadukkaan ja omatoimisen
elämän tavoittelemisen työkaluna.
Graulund (2009, 10) määrittelee vanhuuspedagogiikan lähtökohdaksi vanhuksen elämänhistorian sekä olemassa olevat resurssit ja kyvyt. Näiden tietojen kautta voidaan ymmärtää
vanhuksen ajatusmaailmaa ja luoda vanhukselle kokemus ymmärretyksi ja arvostetuksi
tulemisesta.
Helle Krogh Hansenin (2002, 23) mukaan vanhuspedagogiikan mukaisen työskentelyn
lähtökohtana on tukea vanhusta asioissa, joissa hän yksilönä tarvitsee tukea sekä kannustaa
ja tukea häntä omatoimisuuteen. Kuntoutus on vahvassa roolissa. Vanhuuspedagogiikan
mukaan vanhuus on yksi vaihe elämässä ja tässäkin vaiheessa kasvu, kehitys ja uuden oppiminen on mahdollista. (Hansen 2002, 23.)
Graulundin (2009, 10) mukaan vanhuuspedagogiikaa voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin asioihin:


Sosiaalisten ja motoristen taitojen tukemiseen



Tukemaan vanhusta sanoittamaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan



Tukemaan vanhuksen toimintakyvyn kehittymistä



Tukemaan itsemääräämisoikeuden toteutumista



Tukemaan vanhusta rakentavaan ja positiiviseen sosiaaliseen elämään

Päätavoitteena on vanhuksen yksilöllinen, paras mahdollinen elämänlaatu. Vanhuuspedagogiikka ei saa käyttää selittämään heitteillejättöä tai hoitamatta jättämistä. (Graulund
2009,10.)
Vanhuuspedagogiikan ajatukseen kuuluu vanhuksen oikeus luontokokemuksiin. Kasvien ja
eläinten tuominen lähelle vanhusten elämää on lisääntynyt Tanskassa erityisesti vanhuuspedagogiikan myötä. ( Jensen 2013)
Yritin etsiä Suomesta vastaavanlaista pedagogiikkaa tai ajattelumallia. Lähinnä tähän liittyen voisi ajatella sosiaalipedagogiikkaa (Kurki 2000). Kuusinen ja Paloniemi (2002, 153–
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157) kirjoittavat kasvatusgerontologiasta, mutta tämä nähdään lähinnä ikääntyvien opiskeluun liittyvänä ajattelumuotona.
Käsitykseni mukaan vanhuuspedagogiikka on syntynyt tanskalaisen arvomaailman pohjalta vanhustyön kehittämistyökaluksi. Sen avulla pyritään varmistamaan vanhuksen yksilöllinen elämänlaatu myös toimintakyvyn heiketessä. Kuntoutuksen ja voimavaralähtöisen
työskentelyotteen ajatellaan myös säästävän yhteiskunnan varoja. Mutta ennen kaikkea
tavoitteena on tukea itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja näiden kautta saavuttaa elämänlaatua.
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Kuten olen aiemmin kuvannut, olin useita vuosia pohtinut suomalaisen ja tanskalaisen yhteiskunnan, mentaliteetin ja hoivatyön erilaisuuksia. Koska olen tehnyt hoivatyötä molemmissa maissa, näin niiden erilaisuuden työntekijän näkökulmasta. Suomesta minulla on
myös kokemusta myös omaisen asemassa. Olen usein joutunut ihmettelemään, miten kahden Pohjoismaan välillä ovat hoivan näkökulmasta niin suuret ja mistä ne mahtavat johtua.
Elämänlaatu nousee tanskalaisessa tutkimuskirjallisuudessa tärkeäksi asiaksi vanhustenhuollossa(mm. Algreen-Petersen 2006; Moos 2004; Rostgaard ym. 2012.) Laajempana
metatason tavoitteena onkin tutkia yhden vanhainkodin huolellisen etnografian kautta yleisemmin Tanskan vanhustenhuollon ajattelumallia sekä miten elämänlaatu ilmeni tässä
vanhainkodissa. Tutkimuskysymykseni ovat:
1. Millainen on Tanskan vanhustenhuollon ajattelumalli?
2. Miten elämänlaatu ilmeni tässä vanhainkodissa?
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN
4.1 Laadullinen tutkimus etnografian keinoin
Koska halusin perehtyä tutkimukseni kohteeseen kokonaisvaltaisesti ja menetelmillä, jotka
veisivät minut lähelle tutkittavaa kohdetta, päädyin laadulliseen tutkimukseen (kts. Kiviniemi 2001, 68). Teoriani rakentui pääosin aineistosta käsin, osin kuitenkin ennakkomääritelmän ohjatessa tutkimusta. Ajatuksenani oli, että lähden etsimään elämänlaatua tanskalaisesta vanhustenhuollosta ja miten se näkyisi tutkijalle. Eri tutkimusvaiheet ovat olleet yhteen kietoutuneita ja olen tehnyt tulkintaa koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimusongelmaa
olen joutunut tarkistamaan tutkimusprosessin aikana ja tutkielman kirjoittamisen aikana
palasin toistuvasti alkuperäiseen aineistoon. Tämä on Eskolan ja Suorannan (1999, 15–16)
mukaan tyypillistä laadullisessa tutkimuksessa.
Olen valinnut fenomenologisen lähestymistavan tässä tutkimuksessa. Laineen (2010, 29)
mukaan fenomenologiassa tutkimuksessa tutkitaan ihmisen kokemusta omasta todellisuudesta. En kuitenkaan tutki suoranaisesti tässä yksittäistä ihmistä, vaan suurempaa kokonaisuutta; vanhainkotia ja sen asukkaita yhdessä. Laine (2010, 29–30) toteaa, että kokemus ja
merkitys ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Merkitys muokkaa kokemusta. Fenomenologia tutkii näitä merkityksiä. Fenomenologisen ajattelun mukaan ihmiset ovat yhteisöllisiä
olentoja. Merkitykset, joiden kautta hahmotamme todellisuutta tulevat meihin yhteisöstä,
jossa olemme kasvaneet. (Laine 2010, 29–30.) Tässä tutkielmassa yritän lähestyä tutkimukseen osallistuvien tapaa ymmärtää kokemusmaailmaansa sekä heidän antamiaan merkityksiä asioille.
Erityisenä haasteena olen kokenut Laineen (2010, 33) kuvauksen mukaisesti tunnetun asian tiedetyksi tekemistä. Siinä tavoitteena on itsestäänselvyyksien tekeminen tietoiseksi ja
näkyväksi. Toisaalta koen, että ulkopuolisuuteni tekee tämän myös helpommaksi, koska
itsestäänselvyydet minulle eivät ole samoja kuin tanskalaisille.
Alasuutari (2001, 65) kirjoittaa etnografian saaneen alkunsa tutkimusmatkailijoiden kuvauksista heidän näkemistään ja kokemistaan uusista asioista, kun he vierailivat uusissa
maanosissa ensimmäistä kertaa. Nämä tutkimusmatkailijat kiinnittivät huomiota oudolla
tavalla käyttäytyviin alkuasukkaisiin. Heidän käytöksensä ja erilaisuutensa herättivät tut17

kimusmatkailijoiden uteliaisuuden ja tästä syystä tutkimusmatkailijat alkoivat kirjata näkemäänsä erilaisuutta. Näin katsotaan 1800-luvulla alkaneen antropologisen tutkimuksen
saaneen alkunsa. (Alasuutari 2001, 65.) Myös Vuorinen (2005, 63) yhdistää etnografian
erityisesti antropologiaan ja sosiaalitieteisiin. Alasuutari (2001, 65) jatkaa kuvaamalla
etnografian liittyvän edelleen nykypäivänä toiseuden tutkimiseen, jonka kohteena on yhteisö tai ryhmä. Tavoitteena etnografisessa tutkimuksessa on löytää yhteisöä koskettava ja
käsittävä kollektiivinen sisäinen logiikka. Tämän ymmärryksen tulee tapahtua tutkittavien
näkökulmasta käsin. (Alasuutari 2001, 65–67.) Myös Paloniemi ja Collin (2010, 204–205)
toteavat, että etnografiaa käytetään, kun halutaan ymmärtää ja jäsentää tavallista ja arkista
toimintaa.
Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen ja Saari (1994,74) kuvaavat etnografian olevan tieteenfilosofiselta taustaltaan monimuotoinen. Heidän mukaansa etnografia liitetään usein fenomenologis-eksistentiaaliseen filosofiseen suuntaukseen, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa
muiden tieteiden kanssa. Monitieteinen tausta ja laaja lähtökohta ovat johtaneet monimuotoiseen käsitteistöön. Tämä on antanut tilaa etnografisen ja yleisestikin kvalitatiivisen tutkimuksen kritisointiin. (Syrjälä ym. 1994, 74–75.) Hammersleyn ja Atkinsonin (1995, 2)
tiivistävät toteamalla, että etnografia on yhteiskuntatieteellistä tutkimusta yksinkertaisimmillaan.
Alasuutarin (2001, 67–69) mukaan etnografiaa käyttävä tutkija ei voi havainnoidessaan
tyytyä ainoastaan siihen, minkä ajattelee liittyvän tutkimusongelmaan. Tavoitteena on kokonaiskuvan hahmottaminen. Tämä voi tapahtua keräämällä tietoa monipuolisesti, kuten
raportoimalla arkielämää, käytös- ja käyttäytymistapoja, ilmauksia ja sanontoja. (Alasuutari 2001, 67–69.) Vuorinen (2005, 63) kuvaa etnografinen tutkimuksen tapahtuvan yleensä
autenttisessa ympäristössä käyttäen etnografialle tyypillisiä tiedonkeruutapoja, kuten osallistuvaa havainnointia ja haastatteluja. Myös Metsämuuronen (2003, 171 – 173) toteaa, että
etnografisessa tutkimuksessa pyritään osallistuvan havainnoin keinoin ymmärtämään ja
analyyttisesti kuvaamaan tutkimuksen kohdetta.
Etnografinen tutkimusote soveltuu hyvin, kun halutaan tutkia vaikkapa jonkin laitoksen
toimintaa, sen ihmissuhteita ja organisoitumista. Koska haluan ymmärtää nimenomaan
tutkimani vanhainkodin toimintaa ja ihmissuhteita, etnografia on mielestäni oikea työkalu
tähän tehtävään.
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Valitsin etnografian tutkimukseeni kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi. Halusin ymmärtää sisältä käsin tutkimuskohteeni elämää ja siihen liittyviä elementtejä. Etnografian suojissa pystyin toimimaan melko vapaasti. Lähdin lähinnä ihmettelemään tämän vanhainkodin
elämää. Etnografia näkyy myös tutkimuksen kirjallisessa muodossa, joka on tarinanomainen.
Kentälle meno sai alkunsa yhteydenotolla kohteeksi valitsemaani vanhainkodin johtajaan.
Lähetin hänelle sähköpostia 8.1.13, josta ote alla suomennettuna:
”… Tanskalainen vanhustenhoiva nähdään hyvänä mallina täällä Suomessa.
Tästä syystä tiedustelen mahdollisuutta yhteistyöhön. Pyytäisin lupaa tulla
tutkimaan Solgårdenia etnografian keinoin. Se tarkoittaisi sitä, että tulisin
seuraamaan teidän arkielämäänne. Valokuvaus on yhtenä tutkimusmetodina
sekä haluaisin myös keskustella asukkaiden kanssa. Tarkoituksenani olisi viipyä muutama päivä, ottaa valokuvia ja keskustella asukkaiden kanssa. Jos
tämä järjestely sopisi teille, tekisimme tutkimuksesta kirjallisen sopimuksen,
josta ilmenee miten tutkimus etenee, sekä saanko käyttää ottamiani kuvia…”
Johtaja vastasi minulle samana päivänä seuraavasti:
”…Kuulostaa jännittävältä, että haluat tutustua meidän toimintatapaamme

. Olet tervetullut.

Asukkaiden osallistumiseen liittyen, en näe minkäänlaista ongelmaa siinä, että keskustelet heidän kanssaan. He jotka eivät halua osallistua tutkimukseesi,
voivat siitä kieltäytyä. Valokuvien kanssa meidän tulee toimia siten, että
asukkaat allekirjoittavat suostumuksensa niiden käyttöön. Sinun tulee myös
selittää heille, mihin tarkoitukseen kuvia tullaan käyttämään. Mutta siihen
löydämme varmasti jonkin ratkaisun.
Voitko kertoa hieman tarkemmin mihin tutkimuksesi kohdistuu?...”
Tähän viestiin vastasin seuraavana päivänä seuraavasti:
”…Tutkimukseni käsittelee ”Tanskan mallia” vanhustenhoivasta. Se on herättänyt kiinnostusta täällä Suomessa ja tästä syystä haluan tutkia sitä. Tarkoituksenani olisi havainnoida arkea ja normaalia elämää vanhainkodissa…”
Kenttäjakson sovimme pääsiäistä edeltävälle viikolle. Myös tutkimuslupa- sekä ilmoitusasiat sovimme johtajan kanssa sähköpostitse. Johtaja laittoi ilmoitustaululle lähettämäni
esittelyn itsestäni sekä tutkimuksestani noin kuukautta ennen kenttäjaksoa.
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Kenttäjaksoni alkoi 25.3.13 aamulla. Tällöin tapasin johtajan ensimmäisen kerran. Hän
kertoi minulle perustietoja talosta sekä esitteli sen. Sovimme, että aloitan tutkimustyöni ja
palaan keskustelemaan hänen kanssaan myöhemmin.
Aineiston keruu tapahtui havainnoimalla ikäihmisten arkea vanhainkodissa Tanskassa.
Havaintoja keräsin valokuvaamalla, videoimalla, keskustelemalla, haastattelemalla ja
muistiinpanoja tekemällä. Vietin vanhainkodissa yhteensä kolme päivää. Etnografisissa
tutkimuksissa kenttäjaksojen pituus saattaa vaihdella. Vanhainkoti ympäristönä oli minulle
monella tavalla tuttu. Tanskalainen yhteiskunta ja hoivaympäristö olivat myös tuttuja.
Näistä syistä katsoin tämän pituisen kenttäjakson riittäväksi. Kenttäjaksoni oli maaliskuussa 2013 ja lokakuussa 2013 palasin tarkentaakseni joitakin seikkoja. Ennen kenttäjaksoa ja
jaksojen välillä kävin useita sähköpostikeskusteluja Solgårdenin johtajan kanssa.
4.1.1 Valokuvaus menetelmänä
Valitsin valokuvauksen menetelmäksi useasta syystä. Syksyllä 2012 tehdessäni syventävää
kurssia vanhustyöstä, sain olla mukana opettajani väitöskirjan aineistonkeruussa. Hän käytti menetelmänä valokuvausta sekä valokuvaelisitaatiota. En ole pitänyt itseäni kummoisena
kuvaajana eikä visuaalisuus ole mielestäni vahvinta aluettani. Huomasin kuitenkin, miten
kuva voi puhua enemmän kuin tuhat sanaa. Minua kiehtoi asiassa myös itseni haastaminen.
Tästä syystä ajattelin myös kuvan tuovan monipuolisuutta havainnointiin. Toiveena on
myös, että valmiin raportin lukeminen ja punaisen langan tavoittaminen lukijalle voisi olla
helpompaa ja mielekkäämpää kuin pelkän kirjallisen raportin lukeminen.

Alla oleva kuva havainnollistaa kuvan käytön hyötyjä tutkimuksessa. Mielestäni on eri asia
kertoa, että vanhainkodin läheisyydessä oli lampaita, kuin jos lukija voi todeta näin olevan.
Kuva on otettu vanhainkodista asukkaan olohuoneen ikkunasta. Tavoitteenani on näyttää
lukijalle millainen näkymä on asukkaan huoneesta.
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Kuva 1 Näkymä asukkaan olohuoneesta

Kameraa voidaan pitää hyvänä työkaluna antropologisessa tutkimuksessa sen kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Toisaalta kuvaaja valitsee kohteen ja valinnat ovat aina jollain tavoin
rajattuja. Kuvaaja tekee valintoja sen mukaan, mikä hänestä on olennaista. (Sinisalo 2005,
207.)
Seppänen (2002, 72–73) jaottelee kuvan ja todellisuuden välisen suhteen neljään olemassaolon tapaan. Kuva voi olla heijastuma todellisuudesta tai kuva voi peittää tai vääristää
todellisuutta. Kuva voi myös peittää todellisuuden poissaolon tai olla olematta missään
suhteessa todellisuuteen. (Seppänen 2002, 72–73.)
Seppäsen ja Sinisalon havainnot kuvan kyvystä kuvata todellisuutta ovat tärkeitä. Valintani
kohdistui asioihin, jotka koin jollakin tavalla merkittäviksi ja ajatuksia herättäviksi. Mutta
olen kuvannut asioita myös sattumanvaraisesti. Kuvan tarkoituksena on tukea visuaalisesti
havaintoja, tehdä ne lukijalle näkyväksi. Joissain kohdin kuva toimii myös itsenäisensä
havaintona. Käytän kuvia myös eräänlaisina sitaatteina tuomaan luotettavuutta tutkimukseen.
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4.1.2 Kenttäpäiväkirja ja muistiinpanot

Tuomen ja Sarajärven (2009, 20) mukaan havainnot eivät koskaan ole puhtaasti objektiivisia, vaan tutkijan oman ymmärryksen ja taustatiedon värittämää. Pyrin pitämään tämän
mielessäni havaintoja kirjatessani sekä niitä avatessani.

Kenttäpäiväkirjan pitäminen on perinteinen tapa etnografisessa tutkimuksessa tallentaa
haastatteluja ja muistiinpanoja (Hammersley ym. 141, 2007). Aloitin sen pitämisen heti
kun aloitin tutkimuksen aiheen miettimisen. Tekstiä on kertynyt joulukuusta 2012 alkaen.
Olen pohtinut alussa aihetta eri näkökulmista. Päiväkirjassa on merkintöjä myös opettajien
ja opiskelutovereiden kanssa käydyistä keskusteluista. Olen myös tehnyt muistiinpanoja
lukemistani eri lähteistä. Tässä esimerkkejä pohdinnoista päiväkirjassa:
”8.1.13 ajatuksia: hygge, sosiaalinen pääoma, kunnioitus, lainsäädännön ja
käytännön välinen tyhjiö. Kuka täyttää?”
”14.1.13 Tein haun sanoilla PhD+aeldre ja löysin Anne Winther Jensenin
kirjoittaman väitöksen Focus på aktivering af aeldre har taget overhånd. Soitin hänelle (puhelinnumero) ja tiedustelin löytyykö yhteistä tietokantaa väitöskirjoille. Hän kertoi, että hänellä myös oli ongelmia, miten löytää väitöksiä.”

Kenttäjakson havaintoni kirjasin myös kenttäpäiväkirjaan. Kentällä olon jälkeen tutkin
vanhainkodissa ottamiani valokuvia sekä videotallenteita ja tein niistä havaintoja. Nämä
havainnot kirjasin muistiinpanoina kenttäpäiväkirjaan. Kuvaamani videotallenteet toimivat
myös eräänlaisena päiväkirjana sekä muistiinpanoina. Videotallenteita voidaan käyttää
etnografisessa tutkimuksessa myös yhtenä dokumentoinnin muotona (Hammersley ym
149, 2007). Aloittaessani analyysin, palasin uudelleen aineistooni.

4.1.3 Haastattelut ja keskustelut

Halusin saada tietoa tutkimuskohteestani mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti.
Siksi käytin monia eri aineistonkeruumenetelmiä. Laine (2010, 37) kuvaa haastattelua laaja-alaisena tapana ymmärtää toisenlaista kokemusta maailmasta, erityisesti jos se yhdiste22

tään videointiin tai valokuvaamiseen. Haastattelun tavoitteena oli saada uutta tietoa tai syventää muuta kautta saatua tietoa.
Haastattelin vanhainkodin johtajaa useamman kerran. Keskustelimme heti saavuttuani paikalle sekä viikon aikana useamman kerran. Oli hyvä palata hänen kanssaan kokemiini ja
näkemiini asioihin. Haastattelin myös talon aktiviteeteista vastaavaa työntekijää sekä keskustelin muutaman hoitajan kanssa. Asukkaista haastattelin kahta ennalta sovitusti sekä
useamman kanssa kävin keskusteluja kun liikuin talossa. Nämä viimeksi mainitut keskustelut olivat spontaaneja ja liittyivät lähinnä johonkin siinä hetkessä tapahtuvaan asiaan.
Haastattelin myös keittiön johtajaa. Hän oli tärkeä osa taloa, kuten myös talonmiehet, joiden kanssa kävin keskusteluja aamukahvilla. Laine (2010, 37) kuvaakin fenomenologista
haastattelua avoimeksi, luonnolliseksi ja keskustelunomaiseksi. En ollut miettinyt valmiita
kysymyksiä, vaan ne liittyivät aina jollakin tavalla haastateltavan luonnolliseen ympäristöön ja sen hetkiseen tapahtumaan. Johtajan kanssa kävimme myös laajempia keskusteluja,
jotka liittyivät yleisemminkin vanhustenhoitoon ja vanhuuspedagogiikkaan. Kävimme
myös sähköpostikeskusteluja johtajan kanssa ennen ja jälkeen matkan.

4.2 Sisällön analyysi
Aineistoni koostuu kenttäpäiväkirjasta (75 sivua käsinkirjoitettua tekstiä, sisältäen muistiinpanot havainnoista, keskusteluista ja haastatteluista), valokuvista (260kpl), videoista
(n.2h), havainnoista, haastatteluista, keskusteluista sekä sähköpostikeskusteluista (39kpl).
Aineistoni on laaja ja monipuolinen ja tästä syystä se tuotti hieman päänvaivaa analyysimenetelmää valittaessa. Latvala ja Vanhanen-Nuutinen (2003, 21, 23) kuvaavat sisällön
analyysin soveltuvan laadullisen informaation analysointiin, jollaisia ovat mm. kuvat, kirjeet, päiväkirjat, puheet ja valokuvat. Sisällönanalyysissa aineisto tiivistetään siten, että sitä
voidaan kuvailla lyhyesti ja yleistävästi (Latvala ym. 2003, 23). Päädyin valitsemaan sisällönanalyysin, vaikka välillä tuntui todella vaikealta saada sitä sopimaan omaan aineistooni.
Sisällönanalyysia aloittaessa tulee valita analyysiyksikkö, joka tavallisimmillaan voi olla
sana, lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai sanayhdistelmä (Latvala ym. 2003, 25).
Mietin pitkään, miten voisin analysoida valokuvia ja haastatteluja samalla tavalla. Ratkaisin asian siten, että katselin valo- ja videokuvia, ja kirjoitin niistä omat havaintoni. Näistä
havainnoista valitsin käytettäväksi lauseen osia tai yksittäisiä sanoja. Samalla tavalla käsit23

telin haastattelut, keskustelut ja käymäni sähköpostikeskustelut, joista olen ottanut osia
analysoitavaksi. Omat havaintoni, joita olin kirjannut kenttäpäiväkirjaani, ovat myös osa
tämän tutkimuksen analysoitavaa dokumenttia. Annoin koodin analyysiyksiköille, jotta
niiden alkuperän voi jäljittää. Koodi OH tarkoittaa omaan havaintoa eli olen havainnut
asian henkilökohtaisesti. HH tarkoittaa haastattelu- tai keskusteluhavaintoa. Nämä voivat
olla peräisin haastattelu-, keskustelu- tai sähköpostikeskusteluihin liittyvää. VAH viittaa
valokuvahavaintoon. VIH koodi viittaa videohavaintoon.
Kirjoitin havaintojani tietokoneella ja tulostin paperiliuskat. Havaintoja katsellessani - ja jo
aiemmin kirjoittaessani - olin ryhmitellyt niitä mielessäni. Leikkasin paperille kirjoitetut
havainnot omiksi yksiköikseen. Tämän jälkeen liimasin ne pahville ja taas leikkasin ne
omiksi yksiköikseen. Tämän tuloksena minulla oli eräänlaisia kortteja, joita oli helppo käsitellä ja ryhmitellä. Minulle muodostui yläotsikoita, joista aloin kokoamaan tauluja sijoittamalla niitä punaiselle pahvialustalle. Siirtelin näitä kortteja, pohdin ja kirjoitin muistiinpanoja. Otin kuvia tauluista ja käytin kuvia muistiinpanoina, kun tein tekstinkäsittelyohjelmalla sisällön analyysille ominaisia taulukoita. En halunnut liimata kortteja, koska halusin säilyttää helpon siirrettävyyden siltä varalta, että ajatukseni muuttuisikin. Alla oleva
kuva on kyseisestä taulusta.

Kuva 2 Sisällön analyysin hahmottelua

24

Tämän jälkeen ryhmittelin alkuperäishavainnot pelkistettyihin havaintoihin. Nämä ryhmittelin edelleen alakategorioihin jotka yhdistyivät yläkategorioiksi. Tästä teemoittelusta löytyy esimerkki liitteenä tämän tutkimuksen lopusta. (LIITE 3.)

4.3 Perustelut aiheen ja paikan valintaan
Syy, miksi päädyin tutkimaan nimenomaan tätä kyseistä vanhainkotia, on saanut alkunsa
keskusteluistani Tanskassa asuvan sukulaiseni kanssa, joka on siellä työssä vanhustenhuollossa. Keskusteluissamme nousi usein esille elämänlaatu sekä vanhusten ehdoilla toimiminen Tanskan toimintamallina. Kulttuurinen ero vaikutti olevan huomattava. Pyysin sukulaistani pohtimaan, missä vanhainkodissa tulisivat erityisesti esille elämänlaatuun liittyvät
asiat. Hän kertoi minulle, että Thistedissä on vanhainkoti, joka on eräänlainen edelläkävijä
Tanskan vanhustenhuollossa; rakennus on rakennettu vanhainkodiksi ja siellä sovelletaan
vanhuuspedagogiikkaa. Tämän vanhainkodin valintaa tutkimuskohteeksi tuki mielestäni
myös se, että se on kunnallinen vanhainkoti, johon kaikilla on mahdollisuus päästä asumaan.
Tanskan vanhustenhuolto
Aallon ym. (2008, 10) raportissa todetaan, että lainsäädännön muuttumisen myötä Tanskassa on luovuttu vanhusten laitosasumisesta vuodesta 1988 alkaen. Kehittämistyö on keskittynyt hoiva-asumisen ja kotihoidon kehittämiseen. Vanhustenhuolto on terveydenhuollon toimintaa Tanskassa ja julkinen sektori vastaa sen kustannuksista. Julkisen sektorin
lisäksi vanhustenhuollon palveluita tuottavat yhdistykset, säätiöt sekä yritykset. Laitoshoidosta käsitteenä on kokonaan luovuttu sekä vanhusten että vammaisten huollossa.
Muistisairaat ja muut ikääntyneet asuvat samoissa vanhainkodeissa. Laadun määrittelevät
kunnanvaltuustot ja näitä standardeja tulee palveluntuottajien noudattaa. (Aalto ym. 2008,
10.)
Tutkimukseni kohde on Thistedin kunnassa, Länsi-Jyllandilla oleva kunnallinen vanhainkoti nimeltään Solgården. Social-, Børne- og Integrationsministeriet-verkkosivujen mukaan Solgårdenin tyyppisestä asumismuodosta käytetään Tanskassa nimitystä plejehjem
(suom. vanhainkoti) tai plejebolig (suom. hoiva-asuminen). Plejebolig on uudempi termi ja
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viime vuosina rakennettuja vanhainkoteja kutsutaan tällä nimellä. Solgården on kuitenkin
suomalaisittain ajateltuna vanhainkoti, koska siellä on ympärivuorokautisesti henkilökuntaa sekä se on asukkaidensa viimeinen koti. Tanskassa on myös palvelutalojen (tansk.
ældrebolig) tyyppistä asumista vanhuksille. Se on erityisesti aiemmin ollut tarkoitettu vanhuksille, joilla ei ole niin suurta avun tarvetta kuin vanhainkodeissa asuvilla vanhuksilla.
Nykyään rajat eivät ole niin selkeät, vaan eri kunnissa toteutetaan vanhusten asumispalveluita hieman eri tavoin. (Social-, Børne- og Integrationsministeriet)
Vanhainkoteihin Tanskassa pääsee asumaan toimintakyvyn arvioinnin kautta. Tanskassa
kuntalaisilla on vapaus valita mihin vanhainkotiin he haluavat, kuntarajoista riippumatta.
Vanhainkotipaikan saamiseen vaikuttavat vanhuksen avun ja tuen tarve. Arvioinnin tekevät
palveluohjaajat. (Jensen 2013). Solgården on valmistunut vuonna 2012. Vanhainkodin
työntekijät ovat itse ideoineet rakennuksen ja tämän pohjalta arkkitehti on sen piirtänyt.
Kunta on myöntänyt rakennusurakoitsijalle tietyn summan rahaa, jolla rakennus on pitänyt
toteuttaa. Budjetin ylitys tai alitus ei ollut mahdollista. Alla on kuva Solgårdenin sisäpihalta, joka on kokonaan suljettu rakennuksen ollessa sen ympärillä joka puolelta.

Kuva 3 Solgårdenin sisäpiha
Solgårdenissa asutaan omissa asunnoissa. Ne sijaitsevat ympyrän ulkokehällä. Asunnoissa
on tilava kylpyhuone, makuuhuone sekä oleskelu-keittiötila. Ympyrän sisäkehällä ovat
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yhteiset tilat. Solgården on sisustusarkkitehdin sisustama ja myös siinä on huomioitu vanhusten tarpeet ja näkökulma. Sisustuksessa on käytetty hyvin moderneja ratkaisuja. Tämä
näkyi mm. seinän kokoisina tapetteina erilaisista aiheista. Alla olevassa kuvassa on yhteisten tilojen ruokailuhuone.

Kuva 4 Solgårdenin ruokailutila
Solgårdenissa on 32 asuntoa ja ne ovat kahdessa kerroksessa. Kerrosten välillä pääsee kulkemaan joko hissillä tai portaita myöden. Molemmat kerrokset on jaettu kahteen pienempään yksikköön. Tämä on yleinen tapa tanskalaisissa vanhainkodeissa, jotta asukkaat voivat helpommin tutustua toisiinsa pienemmissä yksiköissä. Eri yksiköitä ei ole erotettu toisistaan, joten halutessaan asukas voi kulkea talossa vapaasti. Jokaisessa yksikössä on oma
ruokailu- ja oleskelutila sekä keittiö. Yleensä ruokailut tapahtuvat omissa 8-asukkaan yksiköissä.
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Kuva 5 Yksikön keittiö
Asukkaat solmivat vuokrasopimuksen ja heillä on mahdollisuus saada asumistukea. Kustannukset ovat seuraavat:


Vuokra 6500 DKK, (871€e)



Vesimaksu 100 DKK (13€)



Lämmitys 200 DKK (27€)



Siivoustarvikkeet voi ostaa itse tai talon puolesta ne maksavat 105 DKK (14€)



Ateriat maksavat 3314 DKK (444€)

Asunnosta pitää maksaa myös eräänlainen takuuvuokra 34469 DKK (4621e), johon on
mahdollisuus saada apua kunnalta, jos oma varallisuus ei riitä. Jos asukkaan tuloina on
ainoastaan kansaneläke, on vuokra yleensä 1500-2000 DKK (201-268e). (Områdecenter
Solgården.) Summat on pyöreästi laskettu 20.10.13 valuuttakurssin mukaan.
Asuntojen kokonaispinta-ala on 44m². Se jakautuu seuraavasti: eteinen ja ruokailuoleskelutila 23,1m², makuuhuone 13,4 m², kylpyhuone 7,5 m². Jokaiselle asunnolle on lisäksi jyvitetty yhteistiloista 38m² vuokraosuus. Kaikkiin asuntoihin kuuluu joko terassi tai
parveke.
Solgårdenissa on 23 vakituisessa työsuhteessa olevaa hoitajaa, kaksi sairaanhoitajaa, kolme
ruokapalvelun työntekijää, yksi kiinteistönhoitaja, osa-aikainen sihteeri, aktiviteettityöntekijä ja johtaja. Hoitajat ovat koulutukseltaan social- og sundhedsassistenter tai social- og
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sundhedshjælper. Ensiksi mainittu vastaa lähinnä suomalaista lähihoitajan koulutusta, mutta on hieman lyhyempi kestoltaan. Social- og sundhedshjælper- koulutus on kestoltaan 1
vuotta 2 kuukautta ja vastaa lähinnä suomalaista hoiva-avustajan koulutusta. Aktiviteettityöntekijän (tansk. aktivitetsmedarbejder) työnkuva muistuttaa suomalaisen päiväkeskusohjaajan työtä. En kuitenkaan kääntänyt sitä vastaamaan mitään suomalaista nimikettä,
koska työn sisältö on käsitykseni mukaan jonkin verran erilainen. Aktiviteettityöntekijän
työnkuva Solgårdenissa on laaja. Siihen kuuluu toimintojen suunnittelua ja ohjausta, mutta
myös paljolti toiminnan koordinointia. Toiminnan ohjausta oli liikuntaan, käden taitoihin,
retkiin liittyen. Lisäksi hän vastasi erilaisten tapahtumien järjestelyistä ja koordinoi vapaaehtoistoimintaa. Solgårdenin aktiviteettityöntekijä on koulutukseltaan käsityönopettaja.
Solgårdenin hoitotyöntekijöiden resurssimitoitus on suomalaisella tavalla laskettuna 0,8 ja
avustavien henkilöiden osalta 0,13. Näihin lukuihin päädyin jakamalla hoitohenkilöstön
(25) ja aktiviteettityöntekijän (1) määrän, joka on yhteensä 26, asukkaiden määrällä 32.
Avustavaa henkilöstöä on 4, jonka myös jaoin asukkaiden määrällä 32.
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5 ELÄMÄNLAATU SOLGÅRDENISSA
Tässä luvussa esitän analyysini tulokset ja niiden suhteutumisen aiempaan tutkimustietoon.
Tulokset antavat vastauksen tutkimuskysymykseen mistä elementeistä elämänlaatu rakentuu Solgårdenissa ja sitä kautta myös vastauksen toiseen tutkimuskysymykseen millainen
on Tanskan vanhustenhuollon ajattelumalli.

5.1 Valta
Asukkaiden päätäntävalta
Suomalaistutkijat Medina, Vehviläinen, Haukkala ja Kivelä (2005, 345) kuvaavat itsemääräämisoikeutta oikeutena toimia ja päättää omista asioistaan. Heidän mukaansa vanhuksen
itsemääräämisoikeus laitoshoidossa näyttäisi olevan vähäisempi verrattuna vanhusten asumiseen kotona. (Medina ym. 2005, 345.)
Aalto ym. (2008, 36) toteavat, että tanskalaisessa hoitotyössä joudutaan huomioimaan
asukkaiden henkilökohtainen vapaus sekä itsemääräämisoikeus. Ovien lukitseminen tai
pakkotoimien käyttö on sallittua vain joissain poikkeustapauksissa. (Aalto ym. 2008, 36.)
Itsemääräämisoikeus on vahvasti esillä tanskalaisessa vanhustenhuoltoon liittyvissä tutkimuksissa ja ohjeistuksissa (mm. Aalto 2008, 36; Aeldrekommissionen 2012). Tämä näkyi
myös vahvasti Solgårdenissa. Asukkaiden itsemääräämisoikeus on niin itsestään selvä asia,
että siitä oli vaikea saada keskustelua aikaiseksi.
Solgårdenissa asutaan omissa asunnoissa. Tämä johtaa luontevasti siihen ajatukseen, että
omassa asunnossa asukas määrittää miten asiat hoidetaan. Hoitajat tulevat asukkaiden kotiin avustamaan vanhuksia heidän määrittelemällään tavalla. Keskusteluissa työntekijöiden
sekä johtajan kanssa nousi toistuvasti esille asukkaiden tahto. Työtä tehdään asukkaiden
ehdoilla. Asukkaat päättävät milloin he nousevat aamulla ylös sängystä. He päättävät, mitä
pukevat päälleen ja millä tavoilla he toivovat heitä autettavan näissä aamutoimissa. Toiminnan lähtökohtana on, että työntekijä sopeutuu asiakkaan tarpeisiin.
Keskustelin keittiön emännän kanssa ruokaan liittyvistä päätöksistä. Hän kertoi, että asukkaat ovat mukana tekemässä päätöksiä ruokalistoista. Valinnanvapautta on myös eri aterioilla, jos kyseessä on vaikkapa perinteinen tanskalainen voileipätarjoilu. Asukkaat päättä-
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vät itse millaisia lisukkeita he haluavat leipiensä kanssa. Yhtenä tutkimuspäivänä ruokailu
tapahtui seisovasta pöydästä ja käsittääkseni tämä oli usein tapana muulloinkin.
Aktiviteettiohjaaja kertoi, että asukkaat päättävät hyvin pitkälti viriketoiminnan sisällön
sekä retkien kohteet. Hän kuvaili minulle heidän tekemiään luontoretkiä. Hän kertoi, kuinka on joskus sopinut asukkaiden kanssa lähdöstä seuraavana aamuna kello 5. Herätyskellon
aamulla soidessa ohjaaja kertoi miettineensä oliko retkiajatus sittenkään ollut hyvä. Nämä
epäilykset kuitenkin haihtuivat, kun hän näki innokkaiden ja lähtövalmiiden asukkaiden
odottavan matkaan pääsemistä.
Kuntoutus on keskeinen asia Solgårdenissa. Johtaja kertoi, että kuntoutuksella tavoitellaan
asukkaiden toimintakyvyn säilymistä ja sillä aikaan saatua elämänlaadun varmistamista.
Fyysisen kunnon ylläpitämiselle Solgårdenissa oli hyvin varustettu kuntosali, josta löytyi
kaikki tavanomaiset kuntoiluvälineet, kuten alla olevassa kuvassa näkyvä juoksumatto.

Kuva 6 Kuntoilutila
Kuntoutusta Solgårdenissa oli viriketoimintaan liittyvänä toimintana, jolloin oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan. Kuntoutus näkyi myös arjen toiminnoissa kuntoutta31

vana työotteena. Tämä työote näkyi siinä, että asukkaiden puolesta tekemistä vältetään
arkirutiineissa. Asukkaita kannustetaan omatoimisuuteen arkisten askareiden tekemisessä,
kuten siivouksessa, ruuanlaitossa tai oman henkilökohtaisen hygienian hoidossa. Johtajan
mukaan vanhukset ovat saattaneet jo unohtaa joitain aiemmin osaamiaan taitoja. Henkilökunnan tehtävänä on kannustaa vanhusta opettelemaan niitä uudestaan. Näin pyritään varmistamaan ja tukemaan asukkaiden toimintakykyä sekä turvaamaan itsemääräämisoikeutta
(Tienari 1989, 53.)

Kuva 7 Ulko-ovi
Solgårdenin ulko-ovet ovat suuret liukuovet, ja kuten kuvasta näkyy, ne aukeavat narusta
vetämällä. Kysyin johtajalta, miten he estävät muistisairaita asukkaita lähtemästä ulos ja
eksymästä siellä. Johtajan mukaan mitään erityistä ongelmaa ei ovien kanssa ollut. Työntekijöillä ei ole oikeutta estää asukkaita menemästä ulos. Jos kyseessä oli hyvin muistisai-
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ras henkilö, hoitaja pyrki lähtemään hänen mukaansa. Muutoin he keskustelivat kyseisen
asukkaan kanssa ja miettivät yhdessä miten tilanteen voisi ratkaista. Kysyin, käyttävätkö
he esimerkiksi tekniikkaa kuten GPS-laitteita. Johtajan mukaan mitään jäljitys- tai muita
laitteita ei yleensä voida käyttää ilman asukkaan lupaa tai hänen tietämättään. Jos kuitenkin
tilanne arvioidaan niin vakavaksi, että asukas on vaarassa, tulee vanhainkodin anoa lupaa
tällaisten laitteiden käyttöön kunnalta asukaskohtaisesti. (Jensen, 7.4.13.) Itsemääräämisoikeuteen puuttumisen tai pakkokeinojen käytön sijaan Tanskassa tulee käyttää pedagogisia
keinoja (Hansen 2002, 57).
Ældrekomissionen (2012, 12) raportissa todetaan, että vanhainkodeissa asukkaan vaikutusvalta näkyy arkipäivän asioissa ja niissä tehtävissä päätöksissä. Asukkaalla tulee olla oikeus itse päättää, milloin nousee aamulla sängystä tai menee nukkumaan. Näitä päätöksiä ei
voida tehdä sen mukaan, mikä on henkilökunnan aikataulu. Oman kodin sisustus tulee kuulua myös asukkaan omaan päätäntävaltaan. Asukkaan itsemääräämisoikeus ei toteudu, jos
hänen vieraidensa täytyy sopeutua vanhainkodin rutiineihin tai aikatauluihin. Henkilökohtaisen hygienian hoito, kuten vaipanvaihto, tulee tapahtua asukkaan tarpeiden mukaisesti.
Asukkaalla tulee olla myös mahdollisuus valita missä hän haluaa ruokailla. (Ældrekomissionen 2012, 12)
Tutkimuslupa-asioissa tuli myös esille vallan sijoittuminen. Ennen tutkimustyön aloittamista olin yhteydessä Solgårdenin johtajaan ja tiedustelin, keneltä kaikilta pyydän tutkimuslupaa. Hän selvitti asiaa lisäksi Thistedin kunnan lakimieheltä. Tässä ote sähköpostista
vanhainkodin johtajalta (Jensen 17.2.2013), jossa keskustelimme tutkimuslupakysymyksistä:
”Ehdottamasi tutkimusluvat ovat kattavat ja niitä voidaan käyttää sekä
henkilökunnan ja asukkkaiden kanssa.
Et tarvitse tutkimuslupaa minulta tai kunnalta, koska me emme voi antaa
tutkimuslupaa toisten puolesta. On riittävää, että olet sopinut kanssani täällä
olemisesta. Tarjoamani majoittumismahdollisuus voidaan ymmärtää
tällaiseksi sopimukseksi ;)
Ainoana rajoituksena on, että et ikävä kyllä voi ottaa kuvia tai videoida niitä
asukkaita, jotka eivät voi antaa tutkimuslupaa. Tämä koskee dementoituneita
asukkaita, joilta emme voi pyytää tällaista suostumusta, koska he eivät
välttämättä ymmärrä mihin antavat suostumuksensa. Voit kylläkin puhua
heidän kanssaan ja käyttää niitä keskusteluja tutkimuksessasi, kunhan heidät
anonymisoidaan. ”
33

Tutkimussuunnitelmassani pohdin pyytäväni tutkimuslupaa kunnalta ja hoivayksiköstä
sekä tämän lisäksi luonnollisesti tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä henkilökohtaisesti.
Kuten yllä olevasta viestistä on luettavissa, käytännöt ovat erilaisia Tanskassa. Koska kyseessä on vanhusten oma koti, eivät vanhainkodin johtaja, omaiset tai viranomaiset voi
antaa tutkimuslupaa tutkia heitä. Lupa voi tulla ainoastaan vanhuksilta itseltään. Jos kyseessä on muistisairas henkilö, ei kukaan voi antaa tutkimuslupaa hänen puolestaan. Tällaista henkilöä voidaan myös tutkia, mutta silloin hänet täytyy anonymisoida tutkimuksessa. Vanhainkodin johtaja voi antaa luvan tutkia vanhainkodin puitteita ja toimintaa. Kaikki
mikä liittyy asukkaisiin tai heidän koteihinsa, on heidän päätettävissään.
Toimintaa ohjaavat arvot

Kuva 8 Arvot
Toimintaa ohjaavat arvot löytyivät seinään maalattuina useasta huoneesta yleisissä tiloissa.
Suomeksi käännettynä ne ovat arvostava, uskottava, avoin, uskollinen, luotettava. Arvot
tulivat esille suoranaisesti keskusteluissa johtajan kanssa tai epäsuorasti, kun seurasin talon
toimintaa tai keskustelin muidenkin kanssa. Arvostus näkyi tavassa kohdella asukkaita;
miten heille tai heistä puhuttiin. Myös avoimuus oli käsin kosketeltavaa. Eräs vahvasti nä34

kyvä arvo, tuli esille työntekijän ja asukkaan välisessä kanssakäymisessä. Sen lähtökohtana
on työntekijän sopeutuminen asukkaan tarpeisiin. Toiminta-arvoihin kuuluu myös, että
rauhoittavia lääkkeitä ei Solgårdenissa käytetä ilman erittäin vahvoja perusteita. Ongelmia,
jotka liittyvät vaikkapa muistisairaan käytökseen, pyritään ratkomaan pedagogisin keinoin.
Puuttuvat vallan symbolit
Oman kokemukseni mukaan vanhainkodeissa näkyy yleensä henkilökunnan valta-asema.
Tällaisiksi vallan symboleiksi miellän esimerkiksi henkilökunnan näkyvillä olevat avaimet,
työvaatteet, nimikyltit. Solgårdenissa henkilökunnalla ei ollut avaimia näkyvillä. Henkilökunnalla ei myöskään ollut nimikylttejä. Johtaja perusteli nimikylttien puuttumattomuuden
sillä, että ollaan kotona. Henkilökunnalla oli kuitenkin työvaatteet.
Eräänä aamuna tullessani Solgårdenin löysin johtajan juomasta aamukahvia kiinteistönhoitajien kanssa. Tämä oli heidän päivittäinen rutiininsa. Hierarkisuutta ei näkynyt johtajan ja
henkilökunnan välillä. Omien havaintojeni perusteella välit johtajan ja henkilökunnan välillä olivat hyvin mutkattomat. Alla oleva kuva on juuri kyseisestä aamukahvihetkestä.

Kuva 9 Aamukahvilla
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Läpinäkyvyys
Sundhedsstyrelsen (2013) eli tanskalainen Terveysvirasto valvoo tanskalaisten vanhainkotien asukkaiden terveyteen liittyviä olosuhteita. Valvontaa tekevät lääninlääkärit ennalta
ilmoittamattomilla käynneillä vanhainkoteihin. Käyntejä tehdään vähintään yksi vuodessa.
Valvontakäynnistä laaditaan tarkastusraportti, johon on kirjattu muutosehdotukset tai vaatimukset. Raportti lähetään kyseiseen vanhainkotiin sekä kunnan viranomaisille. Kopio
raportista lähetetään myös vanhusneuvostolle sekä asiakas- ja omaisneuvostolle. Kunnan
tehtävänä on valvoa, että raportissa esiin tulleet epäkohdat korjataan. Tarkastus tehdään
Terveysviraston laatiman ohjeistuksen perusteella. Velvollisuus vanhainkoteihin tehtäviin
tarkastuksiin perustuu lakiin Sundhedsloven § 219. (Sundhedsstyrelse 2013)
Kaikkien vanhainkotien tarkastusraportit ovat julkisia. Myös Solgårdenin raportit ovat
kaikkien luettavissa talon verkkosivuilla. Sieltä löytyvät myös asiakastyytyväisyyskyselyt
sekä kehittämissuunnitelmat. Asukkailla ja heidän läheisillään on mahdollisuus tietää talon
asioista hyvin kattavasti. Tieto on yksi vallan muoto.
Henkilökunnan päätäntävalta
Työntekijöillä vaikutti olevan myös valtaa tietyissä asioissa. Henkilökunta oli itse suunnitellut rakennuksen ja keittiöhenkilökunta suunnitellut keittiön. Henkilökunnalla oli myös
mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Toisaalta ymmärsin johtajan kanssa käymäni
keskustelun perusteella, että Solgårdenista oli lähtenyt työntekijöitä, jotka eivät noudattaneet vanhuuspedagogiikkaa, vaan halusivat tehdä työtään vanhalla palveluotteella. Tällaiseksi johtaja kuvaili toimintatapaa, jossa tavoitteena oli ”ro, renlighed og regelmaessighed”eli rauha, puhtaus ja säännönmukaisuus. Edellä kuvattu toimintatapa on ollut vallalla aiemmin tanskalaisessa vanhustenhuollossa. Tuloksena oli vanhusten passivoituminen
sekä oman elämän ulkopuolisuus. Myös Isohanni (1989, 142) mainitsee kohtuuttoman
siivous- ja siisteysinnostuksen vanhainkodeissa olevan tarpeeton, vanha toimintamalli. Se
saattaa kuvastaa joissain tapauksissa henkilökunnan muutosvastarintaa uusia toimintatapoja kohtaan. (Isohanni 1989, 142.)
Johtaja hallitsi talon budjettia suvereenisti yhdessä henkilökunnan kanssa. Hän sai joka
vuodelle tietyn summan rahaa, yli- tai alijäämä seurasi seuraavalle vuodelle.
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Vaikutti siltä, että Solgårdenissa valta oli paikallista. Asukkaat päättivät omista asioistaan,
työntekijät omistaan ja johtaja omasta alueestaan yksin ja yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Valtaa ei ollut siirretty talon ulkopuolelle. Kaikkea Solgårdenissa ei kuitenkaan päätetty. Työntekijänormitus päätettiin kunnassa ja kunnalta tuli rahat toimintaan.

5.2 Osallistuminen
Osallistumista ja osallisuutta oli nähtävissä monella tasolla Solgårdenissa. Se ei rajoittunut
ainoastaan asukkaiden mahdollisuuteen ja oikeuteen osallistua. Mukana olivat myös vanhusten läheiset, työntekijät sekä lähiyhteisön asukkaat. Myös toimintakyvyn heiketessä
vanhuksella tulee säilyä oikeus osallisuuteen niin yhteiskunnallisella kuin yhteisötasollakin
(Kivelä &Vaapio 2011, 21).
Osana jotakin
Haastatteluissa tuli esille, että Solgården ja sen asukkaat ovat osa kyläyhteisöä. Tämä näkyi
myös minulle siellä ollessani, kun keskustelin talossa käyvien vapaaehtoistyöntekijöiden
kanssa. Lähialueen ikäihmiset osallistuivat aktiivisesti Solgårdenin tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Tämä on myös ollut tavoitteena, kun Solgårdeniin on perustettu asiakkaiden
hallinnoima yhdistys nimeltä Valsen. Sen tavoitteena on tarjota jäsenilleen viriketoimintaa
Solgårdenin tiloissa. Toimintaan voivat osallistua Thistedin kunnan asukkaat 75 DKK (n.
10e) lukukausimaksua vastaan. Solgårdenin johtajan mukaan pyrkimyksenä on ollut saada
iloa ja elämää taloon. Toisaalta on haluttu tarjota alueen ikäihmisille mahdollisuus osallistua talon toimintaan vielä kotona asuessaan. Talon asukkaat olivat myös tuttu näky kylällä
ulkoillessaan ja asioidessaan kyläkaupassa. Solgårdenin sisälläkin osallistumisesta oli haluttu tehdä mahdollisimman helppoa.
Olin seuraamassa erästä viriketoimintatuokiota. Osa vanhuksista osallistui kankaanmaalaukseen ja osa pelasi lautapelejä tai korttia. Osallistujia oli Solgårdenista sekä niitä vanhuksia, jotka asuivat kotona, mutta osallistuivat Valsenin toimintaan. Alla oleva kuva on kankaanmaalaustuokiosta.
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Kuva 10 Tiistaisin ohjelmassa on kankaan maalausta

Yhteisöllisyys ja osallistumiseen kannustaminen oli huomioitu monin tavoin talon suunnittelussa. Arkkitehdin tavoitteena on ollut luoda pyöreällä rakennuksella optimaaliset olosuhteet yhteisöllisyyteen. Päivärinnan (1995, 50) tutkimuksessa vanhukset määrittelivät
tärkeiksi asioiksi yhteisöllisyyden ja mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen niin
palvelutalon sisällä kuin ympäristön ja omien läheisten kanssa.
Oman elämän osallisuus
Vanhusten mahdollisuus päättää omasta elämästään tuli esille monella eri tavalla ja hyvin
luontevasti. Tätä asiaa käsittelen myös kohdassa valta. Vallan ja itsemääräämisoikeuden
turvaamisen kautta varmistetaan myös vanhuksen osallisuus omaan elämäänsä. Nämä ovat
itsestäänselvyyksiä nuoremmille ihmisille, mutta ikääntyvien toimintakyvyn heiketessä
niihin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota.
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Yhdessä
Yhdessä eläminen ja oleminen olivat hyvin luontevia asioita Solgårdenissa. Ruokailuhetket
olivat tärkeä yhdessäolon muoto. Henkilökunta ruokaili yhdessä asukkaiden kanssa. Henkilökunnalla ei ollut omia tiloja taukoihin tai ruokailuihin. Myös minut otettiin mukaan
yhteisiin ruokailuhetkiin.
Hansen (2002, 56) kirjoittaa toiminnallisuuden tärkeydestä vanhustyössä. Sen kautta saadaan sisältöä elämään. Toiminnallisuus yleensä ylläpitää ja voi jopa parantaa vanhuksen
toimintakykyä. Toiminnan kautta voidaan olla yhdessä ja myös joskus jopa ilmaista tunteita. Vanhusten mukaan saaminen tekemisiin voi olla joskus haastavaa. Tämä voi johtuva
siitä, että tarjolla olevat toiminnot eivät ole vanhuksen mielestä mielenkiintoisia tai hän
ajattelee, ettei pysty suoriutumaan niistä. Vanhuuspedagogiikan ajattelutavan mukaan ratkaisuna tähän voi olla ”den faelles tredje” eli yhteinen kolmas. Kolmas yhteinen kuvaa
tekemistä, joka on yhteistä molemmille osapuolille. Joskus vanhuksille suunnatut aktiviteetit ovat lähtöisin työntekijöistä ja heidän mielenkiintonsa kohteista. Yhteisen tekemisen
kautta on mahdollista saavuttaa tasa-arvoisuutta ja dialogisuutta. Hansenin (2002,56) mukaan yhteinen kolmas voi olla vaikkapa arkisten asioiden yhdessä tekemistä. Tavoitteena
on asukkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeuden tukeminen. Lopputuloksena voidaan
myös tavoitella asukkaan ja hoitajan suhteen merkityksellisyyden muodostumista sekä
mukavaa yhdessäoloa. (Hansen 2002, 56.) Yhteisenä kolmantena voidaan AlgreenPetersenin (2011, 181) mukaan nähdä myös hoiva työntekijän ja vanhuksen välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä yhteinen kolmas muodostuu vanhuksen omasta asiantuntijuudesta
itseensä liittyen ja työntekijän ammatillisesta tiedosta. Näistä yhteensä muodostuu tieto
siitä, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Työntekijä pystyy omalla ammattitaidollaan ratkaisemaan tämän tarpeen. (Algreen-Petersen 2011, 181.)
Mahdollistetaan osallistuminen
Solgården oli jo alun perin suunniteltu ja rakennettu tukemaan asukkaiden osallistumista.
Esteettömyyteen ja turvallisuuteen oli kiinnitetty huomiota sekä ulko- että sisätiloissa. Joka
paikkaan oli mahdollista päästä myös pyörätuolilla tai muiden apuvälineiden avustuksella.
Alla on kuva asukkaasta, joka on tuotu sängyn kanssa yleiseen oleskelutilaan. Juttelin hänen kanssaan ja hän osoittautui hyvin seuralliseksi ihmiseksi. Hänellä oli pieni ompelutyö
meneillään ja sängystä käsin hän pystyi seuraamaan talon elämää. Hän oli hyvin perillä
talon asioista ja muisti minunkin aiemman käyntini talossa.
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Kuva 11 Asukas oleskelutilassa
Kiinnitin huomiota kommunikoinnin tukemiseen ja mahdollistamiseen. Alla on kuva asukkaasta, joka oli hankkinut itselleen tablettitietokoneen. Hänellä on sairaudesta johtuvia
ongelmia puheen tuottamisessa. Henkilöstö oli pohtinut yhdessä asukkaan ja hänen perheensä kanssa keinoja, miten he voisivat kommunikoida asukkaan kanssa paremmin. He
olivat yhdessä päätyneet hankkimaan tablettitietokoneen. Asukkaan oma hoitaja aikoi
mennä kurssille oppimaan, miten voisi hyödyntää tablettitietokonetta työssään asukkaiden
kanssa kommunikoinnissa.
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Kuva 12 Tablettitietokone

Saa osallistua
Avoimuus oli hyvin käsin kosketeltavaa Solgårdenissa. Taloon oli helppo tulla suurista
lasiovista. Tullessani taloon kaikki vastaantulijat tervehtivät minua. Olin sopinut johtajan
kanssa päivän, jolloin tulen, mutta en tarkempaa aikaa. Toisella käynnilläni useita kuukausia myöhemmin johtaja ei tiennyt edes päivän tarkkuudella tuloani. Olin sopinut johtajan
kanssa, että oleskelen talossa tarpeelliseksi katsomani ajan. Sain tehdä mitä halusin ja puhua kenen kanssa katsoin tarpeelliseksi. Henkilökunta auttoi minua kertomalla, keneltä
voin pyytää tutkimuslupaa. Muita sain haastatella, mutta en ottaa kuvia. Olin joissain tilanteissa auttamassa asukkaita ja viimeisenä päivänä tansseissa olin mukana tanssimassa ja
nauttimassa tunnelmasta. Ruokailin myös useamman kerran talossa ollessani. Talossa näkyi myös muita ulkopuolisia. Kaikkien rooli ei minulle selvinnyt, mutta osa oli vapaaehtoisia, joita talossa kävi käsittääkseni melko paljon. Osallistuminen oli mielestäni helppoa ja
siihen vaikutti talossa oleva avoin ilmapiiri. Avoimuus näkyi sekä fyysisinä asioina, kuten
auki olevana ulko-ovena että avoimena ja mukaan ottavana ilmapiirinä.
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Osallistumiseen edellyttäminen
Yhtenä osallistumisen muotona esiintyi myös osallistumiseen edellyttämistä. Asukkailta ja
heidän omaisiltaan edellytettiin osallistumista. Vanhusten omatoimisuutta tuettiin siten,
että heitä kannustettiin harjoittelemaan ja ylläpitämään olemassa olevia taitoja. Hoitotyön
keskeisenä ajatuksena on kuntouttava työote. Johtaja kertoi, että jos omaiset valittavat vanhuksen asunnon siisteystasosta, heille kerrotaan mistä imuri löytyy. Taustalla oli johtajan
mukaan ajatus siitä, että on luontevaa ja normaalia, että vanhukset ja hänen läheisensä
osallistuvat edelleen vanhuksen elämään. Johtajan mukaan tämä ei välttämättä ollut kaikkien mieleen. Tämä tuli myös esille erään asukkaan haastattelussa:
”Onhan täällä monta asiaa hyvin, mutta kyllä yhdessä asiassa olen eri mieltä
hoitajien kanssa. Mielestäni meidän vanhusten pitäisi saada enemmän apua.
Täällä on yksi vanhus, joka ei pysty itse syömään ja hän ei saa mielestäni
riittävästi apua.”
Johtajan mukaan henkilökunnan ja vanhainkodin tarkoitus on tukea vanhusta ja hänen läheisiään, ei tehdä asioita heidän puolestaan. Hansen (2002, 54) kirjoittaa opitusta avuttomuudesta. Hänen mukaansa joskus vanhainkodeissa voi tavoitteena olla, että kaikilla on
mukavaa. Vaikka tämä on sinänsä hyväntahtoinen ajatus, voi se johtaa ikävään kierteeseen,
jossa olemassa oleva toimintakyky huononee sekä usko omiin kykyihin katoaa. (Hansen
2002,54.)

5.3 Elämyksellisyys ja viihtyisyys
Visuaaliset elementit
Elämyksellisyys vaikutti olevan asia, johon Solgårdenissa oli kiinnitetty monella tavalla
huomiota. Se näkyi sisustuksessa suurina seinän kokoisina tapetteina, joita löytyi jokaisesta
ruokailuhuoneesta. Kuvat olivat suurkaupunkikuvia sekä yksi oli edellä näkynyt elefanttikuva. Muutoinkin talon huomattavan moderni sisustus, jossa sävyt, värit ja esineiden yhteensopivuus oli sisustussuunnittelijan tarkoin miettimää, oli elämys myös talossa vieraileville. Isohannin (1989, 58) mukaan esteettisyyden merkitys on erityisen tärkeää vanhuksen
asuinympäristössä, koska heidän liikkumisalueensa on pienempi kuin muilla ihmisryhmillä.
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Kuva 13 Kirkkaita värejä
Solgårdenin suurista ikkunoista avautuu Jyllantilainen maalaismaisema. Ikkunoita talossa
oli paljon. Vaikutti siltä, että arkkitehti on halunnut tuoda luonnon lähelle talon asukkaita
näiden ikkunoiden kautta.

Kuva 14 Näkymä ruokailuhuoneen ikkunasta
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Käytävillä oli huonekaluja, seinämaalauksia, tauluja ja koriste-esineitä. Johtajan mukaan
oli tavoiteltu sitä, että käytävät kannustaisivat asukkaita liikkumaan. Niille oli sijoiteltu
mukavia lepopaikkoja, joihin voi istahtaa hengähtämään. Alla oleva kuva on otettu eräästä
levähdyspaikasta.

Kuva 15 Levähdyspaikka käytävällä

Henkinen tila
Kutsun henkiseksi tilaksi talon ilmapiiriä sekä arvomaailmaa. Työtekijöiden ja asukkaiden
välinen kanssakäyminen oli huomattavan lämmintä ja välitöntä. Huumori vaikutti olevan
olennainen osa kanssakäymistä, keskusteluja käytiin usein pilke silmäkulmassa. Keskusteluistani johtajan kanssa ymmärsin, että työntekijöiden ja hänen yhteisenä tavoitteenaan oli
ylläpitää mukavaa ja leppoisaa tunnelmaa, jotta Solgården olisi vanhuksille miellyttävä
asuinpaikka sekä työntekijöille hyvä työpaikka (kts. myös Isohanni 1989, 233–234). Hyvin
viihtyvät työntekijät tekevät myös laadukkaampaa työtä, joten sillä on oleellinen merkitys
vanhuksen viihtymisen kannalta (Isohanni 1989, 141). Solgårdenin lämmin ilmapiiri tavoitti myös minut, vaikka olinkin täysin ulkopuolinen vierailija. Myös minuun kohdistettiin hyväntahtoista naljailua. Kivelä (2009, 139) kirjoittaa huumorin merkityksestä vanhustenhoidossa. Hänen mukaansa erilaiset mielentilat siirtyvät ja tarttuvat ihmisten välisessä
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vuorovaikutuksessa. Iloinen ilmapiiri, realistista asennoitumista unohtumatta, tukee vanhusten psyykkistä hyvinvointia.(Kivelä 2009, 139.) Hansenin (2002, 57) mukaan huumori
vanhustyössä voidaan nähdä myös ongelmanratkaisukeinoina haastavissa vuorovaikutustilanteissa.
Huomioni kiinnittyi hengellisyyteen liittyvien asioiden puuttumiseen. En nähnyt missään
virsikirjoja tai mitään uskontoon liittyviä symboleja. Kysyin tästä asiasta johtajalta. Johtajan mukaan uskonnollinen vakaumus on hyvin henkilökohtainen asia jokaisen vanhuksen
elämässä ja siihen suhtauduttiin myös asukaskohtaisesti. Jos asukas halusi osallistua hengelliseen toimintaan, häntä tuettiin siinä. Järnströmin (2011, 167) tutkimukseen osallistuneista vanhuksista suurin osa koki uskonnolliset asiat tärkeäksi.
Toiminnallisuus
Solgårdenin aktiviteettiohjaajan tehtävänä on yhdessä asukkaiden ja muiden toimintaan
osallistujien kanssa miettiä toimintaa talon asukkaille sekä muille lähialueen vanhuksille.
Viikoittaisina toimintoina on käden taitoja, musiikkia ja retkiä. Vapaaehtoisia käy myös
ohjaamassa toimintaa ja tällöin aktiviteettityöntekijä toimii koordinaattorin roolissa. Talolla on oma yhdeksän henkilön auto, joka mahdollistaa spontaanit retket. Ohjaaja kertoi, että
keväällä heillä on tapana sopia metsäretkistä hyvin varhaisina aamuina. Tällöin he menevät
seuraamaan metsän eläimiä ja kuuntelemaan linnunlaulua. Muutoin he käyvät viikoittain
meren rannalla, ostoksilla tai muuten jossakin asukkaiden valitsemassa kohteessa. Katja
Kuusela (2007, 181) on tutkielmassaan todennut, että palvelutalon asukkaille ei tulisi järjestää aktiviteetteja vain kerran vuodessa, vaan heidän kanssaan tulisi yhdessä pohtia ja
suunnitella toimintaa. Kuuselan mukaan luonnon valjastaminen vanhusten elämänlaadun
antajaksi onnistuisi vanhusten valtaistamisella. Tällä hän tarkoittaa mahdollisuuksien tarjoamista luontokokemuksiin vanhuksille heidän oman toimintakykynsä ja toiveidensa mukaisesti. (Kuusela 2007, 181,182.)
Erilaisten pelien pelaaminen vaikutti olevan myös tärkeässä roolissa. Bingo on tanskalaisten keskuudessa suosittua muissakin ikäryhmissä kuin vanhusten parissa. Myös Solgårdenissa oli säännöllisesti järjestetty oma Bingo-iltapäivä. Alla olevassa kuvassa on meneillään korttipeli.
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Kuva 16 Kortinpelaajat

Lautapelit ja kortin pelaaminen ovat Solgårdenissa suosittua ajanvietettä. Seurasin erästä
pelihetkeä, jossa osallistujana oli muistisairas asukas. Yllä oleva kuva ei liittynyt tähän
pelihetkeen. Hänellä oli ajoittain vaikeuksia seurata peliä, mutta muut osallistujat auttoivat
häntä. Sain vaikutelman, että myös hän nautti osallistumisesta.
Aktiviteeteilla ja tekemisellä oli iso rooli Solgårdenin arjessa ja tekemistä oli pyritty tarjoamaan laajasti erilaisista asioista kiinnostuneille asukkaille. Myös miehet oli huomioitu
aktiviteettien suunnittelussa. Löysin ilmoituksen tulevasta ”Miesten lounaasta”. Miehille
oli myös hyvät tilat verstashuoneessa, jossa oli mahdollisuus tehdä erilaisia puu- ja metallitöitä. Alla oleva kuva on kyseisestä verstashuoneesta.
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Kuva 17 Verstashuone

Luonto, puutarhan hoito ja eläinten hoito olivat tärkeässä roolissa Solgårdenissa. Luonto
näkyi suurista ikkunoista. Sisäpihalla oli istutuksia, joita asukkaat hoitivat. Talon ulkopuolella kulki hyvät päällystetyt tiet, joita pitkin pääsi hyvin kulkemaan myös pyörätuolilla tai
rollaattorin avulla. Näiden teiden varressa oli talon omat lampaat, jotka myös näkyivät taloon sisälle. Talossa sisällä asui kaksi koiraa sekä yksi kissa. Sisäpihalla on myös lintuhäkki. Erityisesti talon koirat ja kissa olivat hellän hoivan kohteena. Työntekijät kertoivat
eläinten vaikutuksesta asukkaiden hyvinvointiin. He kertoivat eräästä muistisairaasta asukkaasta, joka suostui puhumaan ainoastaan kissalle. Muutoin hän ei ollut missään kontaktissa muihin asukkaisiin tai työntekijöihin. Eläimet toimivat myös keskustelunaiheina asukkaiden kesken. Alla olevassa kuvassa on toinen talon koirista ja kissa.
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Kuva 18 Eläinasukkaita

Seksuaalisuus
Eloniemi-Sulkava (2006, 35–36) kuvaa meidän ihmisten olevan seksuaalisia olentoja läpi
elämämme. Osalle vanhuksista seksuaalisuus säilyy tärkeänä osana elämää, osa saattaa
kokea seksuaalisuuden kielletyksi. Seksuaalista identiteettiä voidaan hoitotyössä tukea eri
tavoin. Naisilla se voi näkyä ulkonäöstä huolehtimisen tukemisena, miehillä mahdollisuus
käyttää omanlaisiaan vaatteita sekä parranajon tukeminen voivat olla tällaisia asioita. (Eloniemi-Sulkava 2006, 35–36.)
Ældrekommissionen (2012) raportin mukaan vanhuksen seksuaalisuuteen tulisi kiinnittää
huomiota myös vanhainkodissa. Hoitohenkilöstön tulisi osoittaa hienotunteisuutta mennessään vanhuksen kotiin vanhainkodissa. Hoitohenkilöstö voi huomioida asukkaiden seuran
tarvetta asettamalla vanhuksia ruokailemaan yhdessä. Kattauksella, kynttilöillä ja kukilla
voidaan luoda tunnelmaa, joka edesauttaa asukkaita tutustumaan toisiinsa.
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Henkilökunnan kanssa käymieni keskustelujen perusteella sain käsityksen, että Solgårdenissa vanhusten seksuaalisuuteen suhtauduttiin luonnollisesti. Lähtökohtana oli vanhuksen seksuaalisuuden tukeminen. Henkilökunta oli hakenut konsultaatioapua tapauksessa,
jossa asukkaalla oli ollut häiritsevää seksuaalista käyttäytymistä. Neuvoksi he olivat saaneet, että asukkaalle tarjottaisiin mahdollisuus katsella aikuisviihdettä omassa asunnossaan
iltapäivälevon aikaan. Näin he olivat toimineet ja se oli johtanut tilanteen rauhoittumiseen.
Tiedustelin, mikä oli johtajan näkemys lääkkeiden käyttämiseen, jos vanhuksella olisi häiritsevää seksuaalista käyttäytymistä. Johtaja ei nähnyt sitä vaihtoehtona. Henkilökunnan
tavoitteena oli löytää jokaiselle oma tapa käsitellä seksuaalisuuttaan ennemmin kuin miettiä, miten estää sen toteutuminen.
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden tukeminen näkyi myös muulla tavalla. Vanhukset
olivat ulkoisesti huolitellun näköisiä; vaatteet olivat kauniita, persoonallisia ja naisten
hiukset olivat kauniisti laitettuja. Aktiviteettien suunnittelussa oli huomioitu, että toimintaa
oli sekä miehille että naisille. Talossa järjestettiin ajoittain myös tansseja. Tätä tutkimustani tehdessä talossa oli tanssit, joiden aikana kuvattiin talon esittelyvideo.

Kuva 19 Tanssit
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5.4 Asukkaat keskiössä
Fyysiset puitteet

Kuva 20 Solgårdenin pienoismalli

Solgården on alun perin rakennettu vanhainkodiksi ja suunnittelussa on otettu huomioon
sen tarkoitus. Vanhuksille asunnon merkitys on erityisen suuri, koska he ovat siihen
enemmän sidoksissa kuin nuoremmat ihmiset (Isohanni 1989, 58). Rakennuksen pyöreä
muoto on arkkitehdin idea. Rakennuksen suunnittelussa on painotettu viihtyisyyttä ja toimivuutta vanhainkotina. Pyöreän muodon tausta-ajatuksena on yksityisen sijoittuminen
ulkokehälle ja yhteisön sisäkehälle. Turvallisuudesta on huolehdittu muun muassa suljetulla sisäpihalla. Kaikille asukkaille on myös haluttu tarjota mahdollisuus ulos pääsyyn omasta asunnosta, joten yläkerran asunnoissa on parveke ja alakerran terassi.
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Kuva 21 Solgården ulkopuolelta

Ihmettelin ääneen ensimmäisenä päivänä Solgårdenissa talon modernia arkkitehtuuria ja
sisustusta. Oma ennakkoajatukseni oli, että vanhainkodit ovat sisustettu vanhanaikaisesti.
Looginen päättelyni oli sopeutunut ajatusjatkumoon, jossa vanhat ihmiset asuvat vanhainkodissa, vanhoissa puitteissa. Keskustelin asiasta johtajan kanssa. Hän kysyi minulta, että
mihin aika pysäytettäisiin? Asukkaat olivat päälle 60-vuotiaista yli 100-vuotiaaseen. Pitäisikö se pysäyttää 60-luvulle, jolloin osa asukkaista oli ollut 10- vuotiaita ja osa 50vuotiaita? Miksi aika pitäisi pysäyttää? Mistä on kotoisin ajatus, että tämä aika ja hetki
eivät kuuluisi myös vanhuksille? Edelleen pohdin erittäin modernia sisustusta. Miten se nyt
istuisi vanhainkotiin? Johtajan mielestä moderni sisustus on ihan yhtä hyvä vaihtoehto kuin
joku muukin. Makuasioita, hän totesi. Asukkaat voivat sisustaa omat asuntonsa oman makunsa mukaan. Johtajan mukaan myös vanhusten elämä jatkuu, kuten meidän muidenkin.
Myös heillä on oikeus tähän aikaan.

51

Mentaaliset puitteet
Olen jo aiemmin käsitellyt Solgårdenin tunnelmaa ja miten se minulle näyttäytyi. Talossa
vaikutti kaiken kaikkiaan olevan hyvä ilmapiiri kaikkien toimijoiden kesken. Arvot ja ajatukset olivat hyvin asukaskeskeisiä. Tämä tuli esille tekemissäni haastatteluissa monella
tavalla. Johtaja kertoi tämän päivän trendejä myös yleisellä tasolla Tanskassa ja hänen mukaansa vanhustenhuollossa on kuntoutus vahvalla sijalla. Tällä halutaan turvata vanhusten
elämänlaatu. Tehokkaan kuntoutuksen on nähty myös säästävän rahaa. Solgårdenin arvoihin kuuluu myös turhien lääkkeiden välttäminen. Rauhoittavien lääkkeiden käyttöä pyritään välttämään ja haasteisiin etsitään ratkaisua ennemmin pedagogisin keinoin. Tanskassa
ei ole hyväksyttävää eikä laillista käyttää rauhoittavia lääkkeitä vanhustenhuollossa (Hansen 2002, 25). Sirkka-Liisa Kivelän (2006, 61) laatiman raportin mukaan vanhusten lääkitykseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska haittavaikutukset ovat vanhuksilla usein
suuremmat kuin nuoremmilla henkilöillä. Suomessa näyttäytyy erityisen ongelmallisena
psykoosi- ja unilääkkeiden käyttö vanhustenhoidossa. Psyykoosilääkkeiden käyttö on
Suomessa kaksinkertaista verrattuna muihin Pohjoismaihin kaikissa ikäluokissa ja yleistä
vanhusten laitoshoidossa. (Kivelä 2006,61.)

Kuva 22 Dannebrog puolitangossa
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Kirkkaana aurinkoisena aamuna tullessani Solgårdeniin, oli kaunis Dannebrog-lippu puolitangossa. Lipputanko sijaitsee suljetulla sisäpihalla, yhteisön keskellä. Miten oli tämä vanhus lähtenyt viimeiselle matkalleen? Keskustelimme kuoleman kohtaamisesta Solgårdenissa. Johtaja kertoi, että hoitajat puhuvat asukkaiden kanssa avoimesti kuolemasta. Hoitajat
kysyvät vanhuksilta toiveista tai peloista liittyen kuolemaan. Kaikki hoitajat ovat käyneet
saattohoitokoulutuksen. Tässä kuolemantapauksessa asukkaat olivat ehtineet hyvästellä
naapurinsa. Johtajan mukaan asukkaita ei lähetetä sairaalaan kuolemaan, vaan he saivat
jäädä kotiinsa. Hän kiteytti ajatuksensa seuraavasti:
”Täällä ei odoteta kuolemaa, mutta hyväksytään se.”
Kivelän ja Vaipion (2011, 22–23) mukaan saattohoidossa olevan ihmisen hyvää hoitoa on
toimia hänen kanssaan yhteistyössä ja hänen henkilökohtaisia toiveitaan noudattaen ja
kunnioittaen.
Mahdollistajat
Johtaja kertoi keskeiseksi kysymykseksi Solgårdenin toimintaa pohdittaessa seuraavan:
Miten vanhuksia rohkaistaan elämään? Solgårdenin työntekijöiden tavoitteena oli omalla
toiminnallaan rohkaista vanhuksia elämään hyvää ja laadukasta elämää ja poistamaan asioita, jotka estävät tätä. Johtajan mielestä on tärkeää nähdä ero, elääkö vanhus hyvää elämää
vai näyttääkö vain, että vanhus elää hyvää elämää. Työntekijöiden tehtävänä Solgårdenissa
on toimia hyvän ja laadukkaan elämän mahdollistajana. Talon koko henkilökunta on käynyt vanhuuspedagogiikkakurssin, myös keittiöhenkilökunta ja kiinteistönhoitajat.
Klemolan (2006, 110) tutkimuksessa tuli esille, että hoitokotien toimintakulttuureilla on
vaikutusta hoitajien toimintaan. Hoitotyön laatua voi nostaa riittävä henkilökunnan määrä,
mutta sillä on merkitystä, miten hoitajat käyttävät työaikansa (Klemola 2006, 110.) Työvuoroja voidaan suunnitella joko asukasnäkökulmasta tai organisaation näkökulmasta.
Solgårdenissa näkyi asukasnäkökulma työvuorojen suunnittelussa. Aamuvuorot ovat kello
7-15 ja iltavuorot 15–23. Myöhäinen iltavuoro mahdollistaa sen, että asukkaat voivat valvoa pidempään. Henkilökunnan määrä Solgårdenissa on sellainen, joka mahdollistaa asukkaiden toimintakyvyn tukemisen. Solgårdenissa on 18 hoitajaa vuorokaudessa 32 asukasta
kohden. Hansenin (2002, 53) teoksessa on esimerkki työvuorojen suunnittelun vaikutuksesta vanhuksen elämään. Siinä eräs työntekijä kertoo muistisairautta sairastavasta asukkaasta, jota ei saatu suihkuun. Eräänä päivänä vanhukselta oli kysytty miten hän yleensä
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peseytyy. Asukas oli vastannut peseytyvänsä iltaisin. Työvuorot vanhustyössä painottuvat
sairaalamaailman mukaisesti usein aamuihin, joten vanhuksia avustetaan peseytymisessä
myös yleensä aamulla. Tämä voi olla hyvin vieras asia henkilölle, joka on tottunut peseytymään iltaisin. (Hansen 2002, 53.)
Solgårdenin työntekijät on profiloitu. Heille on tehty eräänlainen persoonallisuustesti, jonka perusteella heidät on määritelty edustavan jotakin tiettyä väriä. Työntekijät ovat myös
profiloineet asukkaat. Profilointia käytetään, jotta saadaan aikaan mahdollisimman laadukasta hoivatyötä. Johtaja kertoi, että työntekijät pohtivat kuka hoitaja sopii parhaiten tietylle asukkaalle. Hän kertoi esimerkiksi punaisesta väristä. Se edustaa persoonaa, joka haluaa
asioiden tulevan tehdyksi tehokkaasti, huolellisesti ja nopeasti. Jos hoitaja on ”punainen”
persoona ja vanhus toivoisi aamujen käynnistyvän hitaasti ja rauhallisesti, pyritään siihen,
että vanhusta hoitaa rauhallisempi persoona kuin ”punainen”. Ellei se ole mahdollista, tulee ”punaisen” hoitajan huomioida vanhuksen persoona ja olla tietoinen omasta persoonastaan.
Persoonallisuuksien yhteensopivuuksia mietitään myös henkilökunnan mahdollisissa konflikteissa. Johtajan mukaan on myös tärkeää, että talossa olisi kaikenlaisia persoonia työssä, joten profilointi huomioidaan jo rekrytointivaiheessa. Kysyin johtajalta työntekijöiden
suhtautumista profilointiin. Hänen mukaansa yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat suostuneet siihen. Tämän yhden työntekijän kohdalla oli ollut kielellinen ongelma, joka oli ratkaistu siten, että hän oli saanut kysymykset toisella kielellä kuin tanska. Johtaja, sekä ne
työntekijät, joilta asiaa kysyin, kertoivat olevansa iloisia profiloinnista ja kokivat siitä olevan apua työyhteisössä monella tavalla.
Alla oleva kuva on johtajan huoneesta. Ympyrästä näkee mihin kohtaan työntekijät sijoittuvat profiloinnissa.
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Kuva 23 Työntekijöiden profilointi

5.5 Koti vanhainkodissa
Ensimmäisenä päivänä eräs työntekijä sanoi minulle, että kun asukkaat haluavat pois yhteisistä tiloista, he pyytävät työntekijöitä viemään heidät kotiin. Hänen mukaansa Solgårdenin
asukkaat mielsivät paikan kodiksi, erityisesti oman asunnon. Näin ei kuitenkaan ollut kaikkien kohdalla. Haastattelin erästä asukasta, joka kertoi viihtyvänsä Solgårdenissa, mutta
koti oli se maatila, jossa hän oli asunut ennen vanhainkotiin tuloa.
Pikkaraisen (2007, 62) mukaan omaan kotiin liittyy mahdollisuus toistaa omia rutiineja,
hallita aikaa ja omia asioita. Näihin asioihin tulee yleensä muutos vanhainkotiin siirryttäessä ja voi johtaa siihen, että vanhus ei kotiudu vanhainkotiin. Tämä voi kuulua vanhuksen
puheessa asunnosta puhumisena ennemmin kuin kotina tai viittauksena henkilökunnan
aikatauluihin tai tiloihin. (Pikkarainen 2007, 62.) Järnströmin (2011,165) mukaan vanhukset eivät yleensä miellä vanhainkoti kodikseen.
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Tila
Koti Solgårdenissa näyttäytyi minulle tilan ja arkielämän kautta. Tilan käsitteeseen liittyy
asukkaiden tila eli heidän oma kotinsa. Toisaalta tilaan ja kotiin liittyy se, että henkilökunnalla ei ole varsinaisia omia tiloja. Talossa on toimistohuoneita sekä neuvottelutiloja, joita
henkilökunta käyttää, mutta asukkailta suljettuja henkilökunnan taukotiloja ei Solgårdenissa ole. Henkilökunta ei myöskään pidä suomalaiseen tyyliin kutsuttuja raportteja, joiksi
kutsutaan vuorojen välissä olevia hoitajien palavereja. Tietoa vaihdetaan eri työvuoroissa
työskentelevien vaihtaessa vuoroa, mutta erillistä raporttia ei ole. Tätä tietojen vaihtoa tehdään, jos sille on jotakin erityistä tarvetta.
Solgårdenin asunnot ovat tilavia. Asunnot on sisustettu asukkaiden omilla huonekaluilla ja
tavaroilla. Asunnot ovat asukkaidensa näköisiä, osa siistimpiä kuin toiset. Laitosmaista
steriiliyttä ei ollut näkyvissä. Asunnoissa on lukittava ovi.

Kuva 24 Asunnon keittiö-ruokailutila

Tiloissa on huomioitu esteettömyys, joten apuvälineiden käyttö onnistuu. Tärkeänä asiana
johtaja mainitsi myös hoitajien työergonomian, joka myös on huomioitu tiloja suunnitellessa.
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Kuva 25 Asunnon keittiö-ruokailutila

Asuntojen keittiövarustukseen kuuluu jääkaappipakastin ja hella. Johtajan mukaan tämä on
normaalia kaikissa vanhusten asumismuodoissa Tanskassa tänä päivänä. Kodin merkitystä
halutaan korostaa ja siihen oleellisena osana katsotaan liittyvän oma, normaalisti varusteltu
keittiö. Kysyin johtajalta pakastimen käyttötarkoitusta. Hän vastasi, että asukkaat haluavat
usein tarjota jäätelöä lapsivierailleen. Toki pakastinta voi käyttää muuhunkin. Johtaja kertoi, että vanhusten asuminen vanhainkodissa on asumista kodissa. Kotiin kuuluvat kodinkoneet.
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Kuva 26 Asunnon makuuhuone
Makuuhuoneisiin on mahdollista asentaa henkilönosturi. Johtajan mukaan se asennetaan
vasta, jos asukas sitä tarvitsee. Hänen kokemuksensa mukaan tämä tukee asukkaan toimintakykyä, koska silloin nosturia käytetään ainoastaan niiden asukkaiden kanssa, jotka eivät
muutoin pääse ylös.

Kuva 27 Asunnon kylpyhuone

58

Asuntojen kylpyhuoneet ovat tilavia ja muotoutuvat asukkaan tarpeiden mukaan. Altaan
korkeus on säädettävissä.

Kuva 28 Oma pesukone kaikissa asunnoissa

Asukkaat pesevät pyykkinsä omissa asunnoissaan, tarvittaessa hoitajien avustuksella. Talon toiminta-arvojen mukaisesti asukkaat asuvat omissa kodeissaan ja pyykinpesu nähdään
tärkeäksi kodin rutiiniksi. Oma pesukone tukee myös asukkaan omatoimisuutta, koska hän
voi osallistua pyykinpesuun.
Tavallista elämää
Solgårdenissa vietetään tavallista elämää. Tähän kuuluu myös lomamatkat, joita asukkaat
tekevät yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavallisimmin lomat vietetään Tanskassa lomakylissä, joissa on huomioitu esteettömyys. Aktiviteettiohjaaja kertoi minulle, että lomilla
haasteena saattaa olla vanhusten rauhattomuus ja turvattomuus. Muistisairaus aiheuttaa
joskus rauhattomuutta erityisesti vieraissa olosuhteissa. Ohjaaja kertoi minulle, että yhtenä
hyvänä ratkaisuna tähän on nähty se, että hoitajat nukkuvat vanhusten läheisyydessä. Joskus he nukkuvat myös samassa sängyssä. Tämä asia herätti minussa monenlaisia ajatuksia.
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Pohdin asiaa ammatillisuuden näkökulmasta ja esitin kysymykseni myös sitä ajatellen:
Entä ammatillisuus? Eikö siihen kuulu tietty etäisyys? Ohjaajan mielestä asialla ei ollut
mitään tekemistä ammatillisuuden kanssa. Hän kysyi minulta vastakysymyksen: Onko
ammatillista jättää hädissään oleva vanhus tähän hätääntyneeseen mielentilaan? Hän ei
myöskään ymmärtänyt ajatustani ammatillisuudesta ja etäisyydestä. Miten ne liittyivät yhteen?
Solgårdenissa eletään omissa kodeissa arkea sen hyvine ja huonoine puolineen.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
6.1 Tanskan vanhustenhuollon arvot ja tulosten vertaaminen niihin
Ældrekommissionen laatimassa raportissa Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem
(2012) pohditaan tanskalaisten vanhainkoti- ja palvelukotiasukkaiden elämänlaatua ja itsemääräämisoikeutta. Komissio (mts.5) on selvityksensä perusteella laatinut viisi arvoa,
joiden tulisi olla hoivan ja hoidon perustana vanhusten hoivassa Tanskassa:


Vaikutusmahdollisuus omassa elämässä



Monimuotoisuuden kunnioittaminen



Inhimillisyys keskipisteenä



Hyviä kokemuksia joka päivä



Arvokas elämän päättyminen

Tanskalaiset vanhukset asuvat omissa asunnoissaan vanhuksille tarkoitetuissa asumis- ja
hoivapalveluissa. Oma koti on ensisijainen lähtökohta itsemääräämisoikeuden toteutumiselle, koska mielestäni itsemääräämisoikeuden toteutuminen vaatii myös fyysisen tilan.
Solgårdenin vanhukset määrittelivät, miten heidän kodissaan oltiin ja miten heitä autettiin.
He tekivät kaikki omaan elämäänsä liittyvät päätökset. Tätä tukee lainsäädäntö sekä talon
omat arvot, joihin työntekijät ovat sitoutuneet johtajansa edellyttämänä ja tukemana. Nämä
vanhukset ovat osallisia yhteisössään ja omassa elämässään. Osallistumista tai päätäntävaltaa ei ollut siirretty työntekijöille tai vanhuksen läheisille. Valta oli ja pysyi vanhusten
elämässä. Asia oli niin itsestään selvää kaikille osapuolille, että siitä oli vaikeaa saada keskustelua aikaiseksi. Kuka päättäisi vanhuksen elämästä, jos se ei olisi vanhus itse? He eivät
nähneet mikä se toinen vaihtoehto olisi ollut.
Monimuotoisuuden kunnioittaminen näkyi mielestäni vanhusten yksilöllisessä kohtelussa.
He saivat itse määritellä, mikä on heille itselleen parasta, oli se sitten valintoja vaatetukseen tai uskontoon liittyen. Työntekijöiden ja vanhusten profilointi persoonallisuustyyppien mukaan on myös mielestäni monimuotoisuuden kunnioittamista. Johtaja sanoi minulle,
että ei ole olemassa hyviä tai huonoja työntekijöitä. Hänen mielestään työyhteisössä tulisi
olla sopivassa suhteessa monenlaisia persoonia, koska myös asukkaat ovat erilaisia. Seura61

tessani työntekijöiden ja asukkaiden vuorovaikutusta, havaitsin, että työntekijä asettui
omassa vuorovaikutuksessaan juuri tämän vanhuksen taajuudelle. Monimuotoisuuden kunnioittaminen näkyi myös neutraalissa tavassa suhtautua uskontoon.
Keskusteluissa johtajan kanssa keskeisenä esille tulevana asiana oli inhimillisyys. Hän
toisti usein eri asioista keskusteltaessa, että ne ovat normaaliin elämään kuuluvaa. Tämä
näkyi keskusteluissamme vaikkapa arkeen tai seksuaalisuuteen liittyen. Vanhuksia ei ollut
nostettu jalustalle, vanhustyön objekteiksi. He olivat edelleen ihmisiä, vanhoja sellaisia ja
heidän toimintakyvyissään saattoi olla puutteita, joita pyrittiin kompensoimaan oikeanlaisella ja oikea-aikaisella tuella. Mutta he olivat edelleen ihmisiä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Heidät myös kohdattiin ihmisinä.
Solgårdenissa eletään aktiivista elämää. Vanhuksilla on valittavanaan erilaisia aktiviteetteja. Myös arjen toiminnat täyttävät päivää. Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus ovat
keskeisiä asioita Solgårdenin elämässä ja toiminta-arvoissa. Tämä ei ole kaikkia osapuolia
miellyttänyt. Johtaja kertoi minulle läheisistä ja vanhuksista, joiden mielestä vanhuksen
palveleminen ja puolesta tekeminen oli ansaittua. Myös joidenkin työntekijöiden kanta on
ollut samankaltainen. Tämä niin kutsuttu puolesta tekeminen on ollut aiemmin normaali
ajatusmalli myös Tanskan vanhustenhuollossa. Elämänlaatu ja elämän normaali jatkuminen myös vanhuudessa on vallannut arvomaailman nykyään. Elämänlaadun tärkeäksi osatekijäksi nähdään hyvä toimintakyky, joka pysyy yllä tekemällä.
Hyviä kokemuksia Solgårdenin asukkailla tuntui riittävän joka päivälle. Talo ja sen ympäristö olivat hyvin virikkeellisiä. Luonnosta haettiin myös hyviä kokemuksia tekemällä
luontoretkiä sekä talon tarjoamilla luontoon liittyvillä kokemuksilla. Puutarhan ja eläinten
hoidolla on vahvoja positiivisia vaikutuksia yleensäkin ihmisen hyvinvointiin. Ulkoiseen
viihtyisyyteen ja hyvään ilmapiiriin on Solgårdenissa panostettu erityisen paljon. Kaikkiaan monipuoliseen elämyksellisyyteen on panostettu aikaa, rahaa ja vaivannäköä.
Kuolemaan Solgårdenissa suhtaudutaan arvokkaasti mutta maanläheisesti. Sen läheisyys ja
läsnäolo tunnistetaan, mutta mielestäni hyvin yksilöllisellä ja hienotunteisella tavalla.
Asukkaiden kanssa käydään henkilökohtaisia keskusteluja kuolemaan liittyen. Asia ei kuitenkaan ole jokapäiväisessä elämässä esillä. Siihen ei valmistauduta, jos asukas itse ei tunne siihen henkilökohtaista tarvetta. Solgårdenin asukkaat kuolevat omaan kotiinsa. Heitä ei
siirretä sairaalaan kuolemaan. Kuolevaa ei jätetä yksin ja kuolevan asukkaan kivunlievi-
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tyksestä huolehditaan. Läheisillä on mahdollisuus yöpyä myös Solgårdenin läheisille varatussa huoneessa. Kuolevan ja läheisten toiveita kuullaan ja kunnioitetaan.

6.2 Vanhuus normaalina elämänvaiheena
Saarenheimon (2003, 19) mukaan normaalia vanhenemista voidaan tarkastella useasta eri
näkökulmasta. Yhtenä näkökulmana on terve vanheneminen, jolla viitataan sairauksien
puuttumiseen vanhuksen elämässä. Normaalina vanhenemisena voidaan ajatella tilastollisesti tavanomaista vanhenemista, johon sisältyy joitakin pitkäaikaissairauksia. Normien
mukaisena vanhenemisena voidaan ajatella tilannetta, miten yhteiskunta on mieltänyt normaaliksi. Normaalia vanhuutta voidaan käsitellä myös toimintakyvyn käsitteen kautta.
Tutkimusten mukaan vanhukset itse arvioivat omaa tilaansa sen perusteella, miten itsenäisesti he kykenevät toimimaan ja elämään. Saarenheimon mukaan normaaliuden käsite on
haastava; kuka määrittää normaaliuden? (Saarenheimo 2003, 19–21.)
Klemolan (2006, 74) tutkimuksen mukaan vanhukset toivoivat heille totutun, normaalin
elämän jatkuvan, vaikka asuivatkin vanhainkodissa. Osa-alueet, joita tämä toive koski,
olivat asuinympäristö, sosiaaliset suhteet, ajan viettäminen ja itsemääräämisoikeus. Sekä
Klemolan (2006) että Järnströmin (2011) tutkimuksen mukaan erityisesti itsemääräämisoikeus ei toteutunut suomalaisessa vanhustyössä. Myös Kivelä ja Vaapio (2011, 18) toteavat,
että itsemääräämisoikeus ei aina toteudu suomalaisessa vanhusten laitoshoidossa.
Solgårdenissa arki sen hyvinä ja huonoina puolinaan on mukana asukkaiden elämässä. Aiemmin vallalla ollut käsite, että vanhuuteen kuuluu rauha, puhtaus ja säännöllisyys, on
vaihtunut normaaliin arkeen siihen kuuluvien ikävien ja mukavien velvoitteiden puitteissa.
Minulle näiden vanhusten elämä näyttäytyi normaalin elämän jatkumisena. Itsemääräämisoikeus säilyi näillä vanhuksilla.
Vanas (2008, 24) toteaa, että tavoitteena tanskalaisessa vanhustenhuollossa on tukea vanhuksen omatoimisuutta ja toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Tästä yhtenä esimerkkinä on se, että Tanskassa kotihoidossa on työntekijöinä toimintaterapeutteja (Vanas 2008,
24). Hän kuvaa artikkelissa ”Tanska kriminalisoi makuusalit” (Vanas 2008, 23-25) osuvasti suomalaisen ja tanskalaisen vanhustenhuollon eroavaisuuksia. Artikkelissa on haastateltu
Harriet Finne-Soveria, joka toteaa vanhustenhoidon eroavan Suomessa ja Tanskassa huo63

mattavasti. Tanskasta ei löydy Suomessa olevia vanhusten ”kokopäivämakaamoita”. Tanskassa vanhustentyön lähtökohtana on ennaltaehkäisy ja kuntoutus. Toisena suurena erona
Finne-Soveri toteaa olevan maiden erilainen suhtautuminen vanhusten psyyke- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön. Tanskassa suhtaudutaan vanhusten lääkitykseen kielteisemmin
kuin Suomessa. Myös rahankäytössä on huomatta ero; Suomi käyttää vanhustenhuoltoon
vähiten rahaa Pohjoismaista. Artikkelissa todetaan, että Suomen ja Tanskan ero vanhustenhuollossa ei johdu rahasta vaan arvoista. (Vanas 2008, 23–25.)
Oman tutkimukseni tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin yllä lainattu artikkeli kuvaa.
Olen myös samaa mieltä artikkelin kirjoittajien kanssa, että kysymys on arvoista. Tanskalainen vanhus jatkaa täysivaltaista ihmiselämäänsä myös vanhetessaan. Hänen toimintakykyään tuetaan ja hänen ihmisarvonsa tunnistetaan. Tanskalaisen vanhuksen ihmisoikeudet
säilyvät elämän loppuun asti.

6.3 Tutkimuksen eettisyys
Etnografia on haasteellinen tutkimusmuoto myös eettisyyden kannalta. Etnografi tekee
havaintoja omasta persoonastaan käsin. Halusin tästä syystä perehtyä tanskalaiseen ja
suomalaiseen kirjallisuuteen huolellisesti. Perehdyin, miten tutkimuskirjallisuudessa on
kuvattu vanhusten elämää pitkäaikaishoidossa sekä erityisesti elämänlaatuun liittyviä asioita. Pyrin tavallaan löytämään sen ”kolmannen yhteisen” eli miten havaintoni suhteutuvat
lukemaani kirjallisuuteen.
Tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa olivat kenttäpäiväkirja sekä valokuva- ja videokuvamateriaalia. Valokuvat ovat digitaalisessa muodossa muistitikulla ja videokuva kasetteina. Säilytän näitä ja kirjallisia tutkimuslupia lukkojen takana.
Valokuvaus tutkimuksessa on eettisyyden kannalta haastava asia. Suomalaisessa tutkimuksessa on tapana, ettei tutkimuskohdetta ei paljasteta. Pohdin tunnistettavuutta tämän tutkimuksen teossa. Solgården on rakennuksena niin erikoinen, että se olisi helppo yhdistää
valokuvien perusteella tähän tutkimukseen. Tämä oli yhtenä syynä, miksi päädyin kirjoittamaan tästä vanhainkodista sen omalla nimellä. Muutamat henkilöt ovat myös kuvineen
tunnistettavissa tässä tutkimuksessa. He ovat tietoisia siitä, että tämä tutkimus julkaistaan
ja että he ovat tunnistettavissa siitä. Nämä vanhukset suhtautuivat asiaan hyvin positiivises64

ti. Tulkitsin heidän olevan jopa hieman ylpeitä voidessaan osallistua tutkimukseen ja olla
mukana mahdollisesti uudistamassa vanhusten hoivaa. Olen myös lähettänyt tämän tutkimuksen ennen julkaisua Solgårdenin johtajalle, jotta hän voi vielä tarkistaa, ettei kenenkään yksityisyyttä ole rikottu.
Olen tämän tutkimuksen alussa todennut, että usein vanhuksia tutkitaan kysymällä heidän
asioistaan muilta kuin heiltä itseltään. Tässä tutkimuksessa olen haastatellut myös vanhuksia itseään, mutta vähintään yhtä suuri rooli on ollut johtajalla ja muulla henkilökunnalla.
Myös omat havaintoni ovat iso osa analysoitavaa materiaalia. Joten en voi sanoa, että tässä
tutkimuksessa kuuluisi pääosin vanhusten ääni.
Tämän tutkimusprosessin aikana olen joutunut pohtimaan useita eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Eräs tällainen kohta oli, kun haastattelin erästä asukasta ja kysyin missä on hänen kotinsa. Hän totesi, että se oli siellä maatilalla, missä hän oli viimeksi asunut. Tämä
kotiin liittyvä pohdinta oli hänelle niin tunteita kuohuttava, että katsoin parhaimmaksi päättää haastattelun. Jatkoimme muuta keskustelua, koska en halunnut jättää häntä siihen mielentilaan yksin, mutta en tehnyt enää tähän tutkimukseen liittyviä kysymyksiä.
Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt kuvaamaan näkemiäni ja kokemiani asioita mahdollisimman rehellisesti ja objektiivisesti. Kuitenkin erityisesti etnografisessa tutkimuksessa
tutkija on havainnoija. Minä olen valinnut kuvatut kohteet ja poiminut asiat, joita tässä
tutkimuksessa käsitellään. Olen myös valinnut esitetyt tutkimukset. Olen itse kääntänyt
kaiken tanskaksi olleen materiaalin ja lähdekirjallisuuden hakien kuitenkin vahvistusta
sanakirjoista sekä syntyperäisiltä tanskalaisilta. Olen pyrkinyt kirjoittamaan auki tulkinnallisia eroja eri käsitteiden välillä, kuten esimerkiksi vanhainkoti- ja aktiviteettityöntekijä
sanojen kohdalla.
Oma vaikutuksensa tässä tutkimuksessa on ollut myös omalla taustallani, joka sijoittuu
sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ihmisenä olen tarkkailija ja ihmettelijä sekä kiinnostunut
uudesta ja erilaisesta. Näistä ominaisuuksista on ollut hyötyä tämän tutkimuksen teossa.
Edellä mainitut seikat ovat myös voineet olla jonkinlaisena rajoitteena. Omat kokemukseni
suomalaisesta vanhustenhuollosta ovat osin negatiivisia. Samaan aikaan, kun olen kiinnittänyt huomiota Tanskan vanhustenhuollon positiivisiin asioihin, ovat näiden huomioiden
juuret suomalaisen vanhustenhuollon toimimattomuudessa. Kysymykseen, onko oikein
tehdä tällainen periaatteessa epäreilu tutkimus, on vastaus myönteinen. Mielestäni tämä
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tutkimus on täytynyt tehdä, koska näkemykseni mukaan suomalaisen vanhuksen elämänlaatu ja hyvinvointi on jäänyt taloudellisen keskustelun varjoon. Haluan herättää keskustelua siitä, miten voisimme ratkoa tulevaisuuden hoivavelvoitteita elämänlaadun näkökulmasta, mutta myös kustannusasiat ymmärtäen. Keskustelua ei voida mielestäni käydä ensisijaisesti rahan näkökulmasta, elämänlaadun unohtaen.

6.4 Prosessin pohdinta
Etnografia tutkimusmenetelmänä on mielenkiintoinen ja raskas. Tämän tutkimuksen tekeminen on vaatinut luovaa otetta läpi työn ja välillä on ollut usko sen valmistumiseen vähissä. Etnografia ei kuitenkaan ole tähän ainoana syynä.
Kun sain ajatuksen lähteä tutkimaan tanskalaista vanhustenhuoltoa tapaustutkimuksen
kautta, se tuntui mielenkiintoiselta tavalta toteuttaa tutkimusta. Vanhustenhuolto on minulle tuttu asia jo monesta näkökulmasta ajatellen, Tanska on maana tuttu ja kielenkin osaan.
Monenlaista haastetta oli edessä, joista en onneksi tässä vaiheessa ollut tietoinen.
Kenttäjakso oli mielenkiintoinen ja erittäin haastava. Vaikka olin perehtynyt etnografiaan
ennen kenttäjaksoa, en kuitenkaan riittävästi ymmärtänyt huomioida eräitä seikkoja. Yksi
oli oman muistin rajallisuus. Toisena oli se, että en voinut käyttää videokuvaa muuta kuin
havainnoinnin tukena. Näistä syistä koin vielä tarpeelliseksi palata kentälle seitsemän kuukautta myöhemmin. Olen myös käynyt tiivistä kirjeenvaihtoa Solgårdenin johtajan kanssa
koko prosessin ajan. Prosessin edetessä kysymyksiä nousi lisää. Olisin tietysti voinut tyytyä olemassa olevaan aineistoon, mutta minulla oli tarve ymmärtää ja tietää enemmän.
Ymmärtää todellakin halusin ja se oli välillä erittäin haastavaa. Tutkimukseni aiheutti minulle itselleni suurta hämmennystä. Miten koskaan voisin kuvata näkemiäni ja kokemiani
asioita. Ongelmana oli se, että Suomen ja Tanskan vanhustenhuolto ovat niin kaukana toisistaan. Tämä näkyi välillä siten, että emme voineet käydä keskusteluja joistain aiheista,
koska ajatusmaailmamme olivat niin kaukana toisistaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on kuvaamani tutkimuslupa-asiat. Tanskalaisille riitti, että minulla oli vanhusten lupa tutkia heidän elämäänsä. Kukaan kunnallisesta organisaatiosta ei voinut antaa minulle lupaa. Kyseessä on näiden vanhusten koti, jonne eivät viranomaiset voi antaa lupaa tutkia. Suomessa
nämä tutkimuslupa-asiat saattavat olla vaikeasti saatavia jo julkisen organisaation tutki66

mukseen. Voimme vain miettiä, onko yksityisellä sektorilla halua asettua tutkimuksen kohteeksi. Miten voimme olla varmoja vanhustenhuollon laadusta Suomessa ilman riippumatonta ja esteetöntä tutkimusta? Nurinkurista tässä asiassa on vielä se, että tutkimuslupien
tulisi toimia eettisyyden varmistajana. Nyt voisi ajatella, että tutkimuslupien saamisen vaikeus voi estää tosiasioiden julkitulemisen.
Samaan aikaan kun olen iloinnut tanskalaisten vanhusten hyvinvoinnista, olen pohtinut
näitä asioita suomalaisen vanhuksen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen lopputuloksena
voi todeta, että Solgårdenissa asuvan vanhuksen elämänlaatu vaikuttaa olevan erittäin hyvää. Heidän itsemääräämisoikeutensa toteutuu erittäin vahvasti. Heillä on mahdollisuus
yksilölliseen, arvokkaaseen vanhenemiseen kauniissa puitteissa sisä- ja ulkotilojen osalta.
Heillä on apunaan riittävä määrä hoitajia, joiden toiminnan lähtökohtana on vanhuksen
hyvinvointi. Ennen kaikkea he asuvat omissa asunnoissaan vanhainkodissa. Olen tämän
tutkimustyön aikana vieraillut eräässä vanhainkodissa Suomessa. Hoitajia on puolet vähemmän kuin Solgårdenissa. Tilat eivät ole soveltuvat vanhainkodiksi. Vanhukset saattavat
joutua jakamaan huoneen vieraan ihmisen kanssa. Ei ihme, että suomalaisessa kirjallisuudessa puhutaan vanhusten seksuaalisuudesta miesten parranajona ja naisten papiljottien
laittamisena. Voisiko Matti Meikäläinen katsella aikuisviihdettä omassa tai jaetussa huoneessaan suomalaisessa vanhainkodissa? Vai tartutaanko helpompaan vaihtoehtoon eli
rauhoittavaan lääkitykseen.
Tanskalaiseen tieteelliseen kirjallisuuteen perehtyessäni, sekä tämän tutkimuksen tuloksia
pohtiessani, olen tullut siihen johtopäätökseen, että päätavoite tanskalaisessa vanhustenhuollossa on normaalin elämän jatkuminen myös ikääntyessä ja toimintakyvyn heiketessä.
Toimintakyvyn puutteita pyritään kompensoimaan kuntoutuksella, apuvälineillä sekä fyysisten tilojen muokkauksella. Hoivatyön lähtökohtana on tukea vanhusta siinä, mihin hän
itse ei kykene. Valta ja itsemääräämisoikeus säilyvät rikkomattomana vanhuksella itsellään. Ne eivät siirry läheisille, viranomaisille tai hoivatyöntekijöille. Tämä asettaa myös
omat haasteensa hoivatyön tekemiselle. Olisi yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna edullisempaa passivoida vanhus, jotta nopeat ja ripeät hoitajat voivat tehdä vanhuksen puolesta
asioita. Toisesta näkökulmasta ajateltuna oikea-aikainen kuntoutus säästää myös rahaa,
koska hoivan tarve siirtyy myöhemmäksi tai vähenee.
Suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan saavutuksia ja suorittamista, ne ovat jopa jossain määrin ihmisarvon mittari. Lapset oppivat tekemään töitä koulussa ja ennen kaikkea
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lukemaan oikean ikäisenä. Aikuiselämässä työtä ja koulutusta arvostetaan. Suomalaista
elämistä leimaa työteliäisyys ja sen vastapainona välillä myös raskaat huvit. Kun suomalainen vanhus tulee riittävän vanhaksi ja avuttomaksi, ottaa joku viran- tai muu omainen,
vallan hänen elämässään. Sen jälkeen alkaa vanhuuden suorittaminen. Sen sisällön päättää
joku työikäinen henkilö, jonka hartaana toiveena voi olla tilanne, jossa ei tarvitsisi tehdä
mitään. Joten tarjotaan vanhukselle paras mahdollinen elämä: rauhaa, puhtautta ja säännöllisyyttä. Yksi seikka unohtui. Mitä vanhus itse ajattelee? Oliko hänen toiveensa tulla toimettomaksi, hyödyttömäksi, omissa ja yhteiskunnan silmissä arvottomaksi.
Mielestäni erot tanskalaisen ja suomalaisen vanhustenhuollon välillä liittyvät erilaiseen
ihmiskäsitykseen ja sitä kautta erilaiseen elämän asenteeseen. Kun suomalainen murehtii
omia kolesteroliarvojaan, ei tanskalainen edes tiedä mitä koko sana tarkoittaa. Tällä en
tarkoita väheksyä tanskalaisten ymmärrystä, vaan osoittaa, että heidän fokuksensa on jossain muualla kuin suorittamisessa tai murehtimisessa. Se on yksilöllisyyden arvostamisessa, elämästä nauttimisessa, elämyksissä, viihtyisyydessä ja hauskanpidossa. Nämä asiat
jatkuvat luonnollisina jatkumoina myös vanhuudessa. Hygge näkyy tanskalaisissa peruskouluissa, työpaikoilla ja ihmisten viettäessä vapaa-aikaansa. Joten hyggeä pitää olla myös
vanhuudessa.
Tulevaisuudennäkymät Tanskan vanhustenhuollossa Solgårdenin johtajan mukaan näyttävät siltä, että vanhuksille rakennetaan 100 m² asuntoja, joissa olisi vierashuone ja työhuone. Tutkimukseni aikana vierailin myös toisessa tanskalaisessa vanhainkodissa. Siinä järjestettiin mm. lyhytaikaishoitoa. Tämän paikan johtaja esitteli minulle tällaisen lyhytaikaishoitoon käytettävän huoneen sanoin:
”Tämä on meidän häpeäpilkku. Tällaisissa olosuhteissa meidän vanhukset
joutuivat ennen asumaan.”
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Kuva 29. Tanskalainen ”häpeäpilkku”. Lyhytaikaishoidonhuone eräässä tanskalaisessa
vanhainkodissa.
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LIITE 1.
Hej alle folk på Solgården!
Jeg er Katja Mäkelä fra Finland. I forbindelse med min kandidatstudie om socialt arbejde,
er jeg i gang med at lave min speciale. I Finland er vi meget interesserede i den danske
aeldrepleje. Man taler om “den danske model i aeldreplejen”. Derfor handler min speciale
om det danske aeldrepleje.
Jeg vil meget gerne komme og laere jer og stedet at kende. Planen er at jeg vil vaere der d.
25. og 26. marts. Jeg vil gerne tale med jer, iagtage og indsamle notater, tage billeder og
lave videofilm om jer og huset. Jeg vil gerne laere hvordan jeres hverdag er.
Da jeg har boet i Danmark i årene 1991-2001, taler jeg dansk, rustent, men forhåbentlig
forståeligt.
Hvis du ikke har lyst til at deltage, siger du bare til. Dem som har lyst til at deltage, vil jeg
bede om at underskrive en samtykkeerklæring til deltagelse.
Hvis Du har spörgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at ringe eller skrive

Med venlig hilsen fra Finland
Katja Mäkelä
cand.scient.soc. studerende
University of Jyväskylä
Kokkola University Consortium Chydenius

På forhånd mange tak!
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LIITE 2.
Erklæring om samtykke
Jeg erklærer hermed at jeg giver mit samtykke til deltagelse i et interview i forbindelse
med Katja Mäkeläs undersøgelse af den danske model i aeldrepleje. Katja Mäkelä vil også
lave video-optagelse samt tage billeder med digitalkamera.
Jeg er informeret om og indforstået med:
1. at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage og udgå af undersøgelsen
2. at interviewet er anonymt, hvilket betyder at jeg ikke nævnes ved navn eller på anden
måde kan genkendes i interviewet eller specialet
3. at alle oplysninger jeg måtte give, som enten kan føre til genkendelse af mig eller andre
personer, ikke vil kunne genkendes i specialet. Undtagen hvis jeg giver lov til at video eller
billeder af mig må vises i forbindelse med rapportens fremvisning eller i rapporten.
4. at alt materiale ud over selve specialet og det transskriberede materiale der bruges som
bilag, vil blive opbevaret i et låst skab og at Katja Mäkelä er den eneste person med
adgang til dette. Materialet vil muligvis også blive brugt til doktorgrad senere hen.
Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen.
Billeder eller/og video-optagelser af mig må bruges i selve rapporten og fremvisning af det
Ja_____________ Nej___________
Dato og sted:______________________________________________________________
Underskrift:_________________________________
Katja Mäkelä
cand.scient.soc. studerende
University of Jyväskylä
Kokkola University Consortium Chydenius
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LIITE 3.
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty havainto

HH ”asukkaat päättävät mitä
syödään”
HH ” asukkaat päättävät retkistä”
HH ” asukkaat päättävät tapahtumista”
asukkaat päättävät
HH ” asukkaat päättävät
omasta elämästä”
HH ”tutkimusluvat asukkailta ainoastaan itseltään”
HH, OH, VH ulko-ovet auki
HH, OH, VH asukkaat asuvat omissa asunnoissa
HH, OH, VH Omat kodinkoneet

omaa

HH ”työntekijä sopeutuu
asukkaan tarpeisiin”
HH ”kuntoutus keskiössä”
HH ”rauhoittavien lääkkeiden käyttö pyritään pitämään
minimissä”

ajatuksia asukkaan
ja työntekijän suhteesta

Alakategoria

asukkaiden päätäntävalta

toiminta-arvot

HH, OH henkilökunnalla ei
ole avaimia näkyville
HH, OH henkilökunnalla ei
ole nimikylttejä
OH johtaja ja kiinteistönhoitajat aamukahvilla
OH Talon tiedot saatavilla
nettisivuilla
OH Johtajan huone näkyvillä
ja ovi auki
HH henkilökunta päättänyt
rakennuksesta
HH ”johtaja päättää budjetista yhdessä henkilökunnan
kanssa”
HH nettisivuilla kaikki talon
tieto, mm. tarkastustulokset

Yläkategoria

valta
henkilökunnalla ei
ole

puuttuva hierarkia

puuttuvat vallan
elementit

saatavilla

henkilökunta päättää

avoimuus

henkilökunnan
päätäntävalta

tieto julkista
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