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Aistiongelmat koskettavat valta-
osaa ikäihmisistä. Yli 75-vuoti-
aista yli puolella on kuulonale-

nema ja joka neljännellä on heikentynyt 
kaukonäkö. Erityisen hankaliksi ikäih-
miset kokevat usein puheen kuulemisen 
taustahälyssä ja näkemisen hämärässä.

Jyväskylän yliopiston Gerontologi-
an tutkimuskeskuksessa on tehty kak-
si tutkimusta aistitoimintojen ja sosi-
aalisen aktiivisuuden yhteyksistä. En-
simmäisessä tutkimuksessa Anne Vil-
janen selvitti yhdessä Etelä-Tanskan yli-
opiston tutkijaryhmän kanssa näkö- ja 
kuulovaikeuksien yleisyyttä 11 Euroo-
pan maassa ja näiden vaikeuksien yh-

teyttä sosiaaliseen aktiivisuuteen (Vilja-
nen ym. 2014). Tutkimukseen osallistui 
yli 27 000 yli 50-vuotiasta henkilöä Poh-
joismaista sekä Keski-Euroopan ja Väli-
meren maista. 

Tähän tutkimukseen sosiaalisista 
toiminnoista sisältyivät vapaaehtoistyö, 
sairaan henkilön auttaminen, läheisen 
auttaminen sekä kurssille tai kerhotoi-
mintaan ja hengellisen tai poliittisen yh-
teisön toimintaan osallistuminen. Hen-
kilöt, jotka olivat osallistuneet johon-
kin näistä toiminnoista viimeisen kuu-
kauden aikana, määriteltiin sosiaalises-
ti aktiivisiksi. 

Kun kaikkia tutkimuksessa mu-
kana olleita maita tarkasteltiin yhdes-
sä, havaittiin, että noin joka kolmas yli 
50-vuotias eurooppalainen kärsi jo-
ko kuulon, näön tai molempien aistien 
heikentymisestä. Tutkimus osoitti, että 
henkilöt, joilla oli näkö- tai kuulo-on-
gelmia, olivat sosiaalisesti vähemmän 
aktiivisia verrattuna henkilöihin, jotka 
eivät kärsineet aistitoimintojen heikke-
nemisestä. 

Erityisen haastavassa tilanteessa oli-
vat ne henkilöt, joilla oli samanaikaises-
ti sekä näkö- että kuulo-ongelmia. Vain 
noin kolmannes näistä henkilöistä, osal-

listui aktiivisesti sosiaalisiin toimintoi-
hin, kun taas henkilöistä, joilla oli hyvä 
kuulo ja näkö, aktiivisia oli puolet. Ais-
titoimintojen ongelmat eivät kuitenkaan 
vähentäneet osallistumista hengellisten 
yhteisöjen toimintoihin. Aistiongelmien 
lisäksi myös korkean iän, heikon tervey-
den ja toimintakyvyn sekä heikon toi-
meentulon havaittiin vähentävän sosi-
aalista aktiivisuutta. 

Riski eristäytymiseen

Toisessa tutkimuksessa Tuija Mikkola 
selvitti heikon kuulon yhteyttä ihmis-
ten tapaamiseen ja kodin ulkopuolisiin 
harrastuksiin osallistumiseen (Mikko-
la ym. 2014). Tutkimus on osa laajem-
paa LISPE (Life-Space Mobility in Old 
Age) -tutkimusta, johon on haastateltu 
848:aa, iältään 75—90-vuotiasta, koto-
naan asuvaa henkilöä Jyväskylän alu-
eelta. Tutkittavista lähes puolet rapor-
toi kärsivänsä hieman, ja joka kymme-
nes kärsivänsä huomattavasti kuulovai-
keuksista keskustellessaan toisen hen-
kilön kanssa meluisassa ympäristössä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että hen-
kilöt, jotka kokivat paljon kuulovai-
keuksia, osallistuivat harvemmin ryh-

Toisten ihmisten tapaaminen ja heidän kanssaan toimiminen on tärkeää mo-
nelle ikäihmiselle. Heikentynyt kuulo tai näkö voi kuitenkin vaikeuttaa harrasta-
mista tai kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa ja johtaa sosiaalisten tilan-
teiden välttelyyn ja harrastusten lopettamiseen tiedostaen tai tiedostamatta. 
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mätoimintoihin ja tapasivat ystäviään 
harvemmin kuin henkilöt, jotka kokivat 
kuulonsa hyväksi. Heikkokuuloiset ta-
pasivat kuitenkin mm. sukulaisiaan yh-
tä usein kuin hyväkuuloiset. Lisäksi tu-
lokset osoittivat, että kuulovaikeuksista 
kärsivät henkilöt kokivat mahdollisuu-
tensa elää elämäänsä haluamallaan ta-
valla heikommiksi kuin hyväkuuloiset. 
Kuulon vaikutus sosiaaliseen aktiivisuu-
teen tuli esiin niiden joukossa, joilla ei 
ollut muistiongelmia.  Jos henkilöllä oli 
muistiongelmia, kuulo ei enää vähentä-
nyt sosiaalista aktiivisuutta.

Näiden kahden tutkimuksen tulok-
set osoittavat, että aistitoimintojen heik-
keneminen lisää iäkkään henkilön ris-
kiä eristäytyä muista ihmisistä. Kuulon 
ja näön ongelmia voidaan huomioida 
pienilläkin keinoilla ikäihmisille suun-
natussa toiminnassa, ja siten edistää nii-
den iäkkäiden osallistumista joiden ais-
titoiminnot ovat heikentyneet. Esimer-

kiksi mikrofonin käyttö voi helpottaa 
ikäihmisen kuulemista ja hyvä valaistus 
ja selkeät kontrastit helpottavat näke-
mistä. Myös keskustelukumppanit voi-
vat helpottaa heikkokuuloisen kuule-
mista esimerkiksi keskustelemalla kas-
votusten, jotta huulioluku mahdollistuu.

Ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta

 Aistitoimintojen heikkenemistä ennal-
taehkäisevät ja kuntouttavat toimet ovat 
myös tärkeitä tekijöitä pyrittäessä tuke-
maan iäkkäiden henkilöiden aktiivista 
osallistumista. Silmä- ja korvasairauksi-
en mahdollisimman hyvä hoito on ensi-
arvoisen tärkeää. Esimerkiksi kaihileik-
kaus parantaa monen kaihista kärsivän 
näkökykyä merkittävästi. Näkö- ja kuu-
lovaikeuksia voi ehkäistä myös muiden, 
aistiongelmille altistavien sairauksien, 
kuten diabeteksen, hyvä hoito. Koko elä-
mänkaaren ajan on myös tärkeää suo-

jautua melulta kuulovamman ehkäise-
miseksi. Näön ja kuulon apuvälineitä on 
saatavilla, jotka helpottavat arjessa toi-
mimista. Esimerkiksi kuulokoje helpot-
taa monen kuulonalenemasta kärsivän 
arkea, mutta valitettavan harva ikäihmi-
nen käyttää kojetta.

Mahdollisuus sosiaaliseen osallistu-
miseen voi edistää ikäihmisten elämän-
laatua (Huxhold ym. 2013). Ikäihmisten 
sosiaalinen aktiivisuus voi myös hyödyt-
tää laajemmin yhteisöä ja yhteiskuntaa. 
Esimerkiksi omaishoidon tai vapaaeh-
tois- ja yhdistystoiminnan kautta ikäih-
miset voivat jakaa osaamistaan ja apu-
aan muille.


