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ABSTRACT 

Vasara, Paula 
Exigencies and choices – narratives of older people’s housing paths 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 116 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 212) 
ISBN 978-951-39-8132-7 (PDF) 
 
Ageing and care policies in Finland emphasise ageing in place. It is perceived as 
a principle that supports older people to continue living in their current long-
term homes with services being provided in their homes. This policy emphasis 
has been portrayed as a principle honouring older people’s wishes. In practice, 
over 90 per cent of older people continue to live in their long-term homes, often 
with some services being provided in their homes, and help and support from 
their family and kin. The focus of this study is on the experiences of older people 
and their close ones in this policy context of ageing in place. 

Narrative analysis is employed in order to explore what kinds of narratives 
of housing paths are being constructed, what kinds of meanings are assigned to 
various places of residency and what is perceived as meaningful in regard to 
ageing well. Interview data was gathered in two research projects conducted at 
the University of Jyväskylä which were funded by the Academy of Finland. 
Older people were interviewed in the Moving in Old Age: Transitions in Housing 
and Care research project and their family and kin were interviewed in the 
Working Carers – Caring Workers: Making Paid Employment and Care 
Responsibilities Compatible research project.  

The results verify previous understandings about older people being 
satisfied with their housing choices and rather reluctant to move. Long-term 
homes are valued, and strong meanings are assigned to them in regard to the 
hope of being able to continue living independently. However, older people are 
not willing to continue living in their own homes in all circumstances. If life in 
their homes no longer fulfils the characteristics assigned to homes, people are 
willing to move, even if moving holds strong symbolic meanings and metaphors. 
It is also recognised that homes can materialise in many ways: changes along the 
housing pathway can be construed as transitions, turning points or continuums. 
The ability to have agency, make choices and live according to one’s preferences 
is constructed as key for living well. Thus, instead of a one-sided policy emphasis 
on growing old at home, enough leeway should be left for agency and for older 
people to arrange housing, care and everyday life according to their own 
preferences. 
 
Keywords: housing pathways, life course, older people, narrative, ageing in place 
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Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2020, 116 s. 
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ISSN 2489-9003; 212) 
ISBN 978-951-39-8132-7 (PDF) 
 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa asumis- ja hoivapolitiikka on painottanut 
paikoillaan vanhenemista. Sen on tulkittu tarkoittavan sitä, että pyritään 
tukemaan ikäihmisten pitkäaikaista asumista samassa fyysisessä kodissa 
palvelujen turvin. Tämä politiikkapainotus on esitetty vanhojen ihmisten toiveita 
kunnioittavana periaatteena. Se myös toteutuu käytännössä: yli 90 prosenttia 
ikäihmisistä jatkaa asumistaan pitkäaikaisessa kodissaan, usein erilaisten 
palvelujen ja läheisten avun turvin. Tämän tutkimuksen keskiössä ovat 
ikäihmisten ja heidän läheistensä kokemukset asumisesta tässä paikoillaan 
vanhenemisen politiikkakontekstissa. 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa sitä, millaisia kertomuksia asumispolusta 
rakentuu, millaisia merkityksiä asuinpaikkoihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin 
liitetään ja mikä kerrotaan hyvän vanhenemisen kannalta merkitykselliseksi. 
Aineistona ovat haastattelut, joita lähestyn narratiivisen analyysin keinoin. Ne 
on kerätty kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Jyväskylän 
yliopistossa. Ikäihmisiä haastateltiin projektissa Muuttaminen ja vanhuus: 
Asumisen ja hoivan siirtymiä ja heidän läheisiään Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit: 
mitä hoivavelvollisuuksien ja työssäkäynnin yhteensovittaminen edellyttää -projektissa. 

Tutkimuksen tulokset todentavat aiempaa käsitystä siitä, että ikäihmiset 
ovat usein tyytyväisiä omiin asumisvalintoihinsa eivätkä koe erityistä halua 
muuttaa. Pitkäaikaista kotia arvostetaan, siihen liitetään vahvoja merkityksiä ja 
sen toivotaan säilyvän. Omassa kodissa asumista ei kuitenkaan olla halukkaita 
jatkamaan millä tahansa ehdoilla. Kun pitkäaikainen koti ei enää täytä sille 
asetettuja kodin määreitä, siitä voidaan olla valmiita luopumaan – vaikka 
luopumiseen liittyisikin vahvaa symbolista merkitystä. Kodin toteutumisen 
mahdollisuus toisin tunnistetaan myös: asumispolun muutokset voidaan 
rakentaa siirtymiksi, käännekohdiksi tai jatkumoiksi. Hyvän vanhuuden 
kannalta merkitykselliseksi rakentuukin mahdollisuus tehdä valintoja ja elää 
oman näköistä elämää. Yksioikoisen politiikkapainotuksen sijaan tulisikin 
mahdollistaa se, että ikääntyneelle jää riittävästi tilaa sille, että asuminen ja arki 
voidaan järjestää omien arvojen mukaisesti. 
 
Avainsanat: asumispolku, elämänkulku, ikääntyvä, kertomus, kokemus, 
paikoillaan vanheneminen 
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ESIPUHE 

Aloitin kirjoittamaan tätä esipuhetta Lapin kaamosajan pehmeässä hämärässä. 
Vuosi oli juuri vaihtunut, ja väitöskirjani oli marraskuussa matkannut esitarkas-
tajille kommentoitavaksi. Väitöskirjan viimeisteleminen oli herättänyt paljon aja-
tuksia siitä, miten asioita olisi voinut toisinkin tehdä, ja mielessä pyörivät ajatuk-
set siitä, pitäisikö vielä sittenkin tehdä jotain toisin. Nyt maaliskuussa, tätä pai-
nokuntoon viimeistellessäni, ajatukset olivat ehtineet kääntyä jo innolla tulevaan, 
kunnes koronapandemia pysäytti meidät kaikki. Tähän astikin polulle oli mah-
tunut enemmän ja vähemmän tervetulleita mutkia, mutta tuleva kevät oli mer-
kinnyt tervetullutta muutosta, joka tuntui hyvältä ja oikealta. Nyt tätä päätepis-
tettä on noussut varjostamaan murhe, jolta olisin suonut meidän välttyvän.  

Aika näyttää, miten pandemia etenee ja miten tämän väitöksen käy: toteu-
tuvatko etäjärjestelyt vai peruuntuuko koko tilaisuus. Kävi miten kävi, kaikesta 
murheesta huolimatta on aika kiittää menneestä ja kaikesta hyvästä siinä. Ensin-
näkin haluan kiittää väitöskirjani ohjaajia, professori Teppo Krögeriä ja dosentti 
Anni Vilkkoa. Oli oikeastaan sattuman kauppaa, että päädyin tekemään väitös-
kirjaa ja nimenomaan yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen tutkimaan ikäihmis-
ten asumista. Kiitos tästä kuuluu Tepolle, joka yllättäen tarjosi minulle mahdol-
lisuutta ryhtyä väitöskirjatutkijaksi Muuttaminen ja vanhuus -projektiin. Projekti 
on sanellut aiheen, mutta molemmat ohjaajani, niin Teppo kuin Annikin, ovat 
antaneet tilaisuuden tehdä omanlaisia ratkaisuja sen suhteen, mihin työssäni kes-
kityn. Matka ei ole sujunut ilman harhapolkuja, ja oman katseen tarkentuminen 
on vienyt aikaa ja vaatinut ohjaajiltakin kärsivällisyyttä, mutta nyt ollaan tässä. 
Kiitos! 

Kiitän myös lämpimästi esitarkastajiani professori Marjaana Seppästä ja 
apulaisprofessori Minna Zechneriä yksityiskohtaisista ja selkeistä kommenteista, 
joiden avulla olen pystynyt viimeistelemään työni. Oli upeaa saada kahden ar-
vostetun ammattitutkijan kommentit omasta työstä: koin, että käsikirjoitustani 
oli luettu ajalla ja ajatuksella ja esiin oli nostettu harkiten monia tärkeitä asioita. 
Olen yrittänyt parhaani mukaan ottaa näitä huomioon tämän työn puitteissa, ja 
osa niistä jäänee kantamaan hedelmää tulevaisuuden koitoksissa. Tässä vai-
heessa kiitän siis työni arvioimisesta molempia sekä erityisesti Minna Zechneriä 
siitä, että hän lupautui ystävällisesti vastaväittäjäkseni. Erityisesti kiitän häntä 
joustavuudessa tässä hankalassa poikkeusjärjestelyjen tilanteessa, johon koko 
maailma on nyt joutunut. 

Kaiken kaikkiaan akateeminen polkuni on ollut varsin pitkä ja polveileva; 
se on mutkitellut lähinnä yhteiskuntatieteiden piirissä, mutta on siitä tullut teh-
tyä muutama pisto humanistisiin aineisiin ja pedagogiikkaankin. On siis syytä 
kiittää Jyväskylän yliopiston ja erityisesti YFI-laitoksen kanssaopiskelijoita ja 
koko opetushenkilökuntaa antoisista hetkistä. Opiskeleminen on ollut mukavaa 
ja koukuttavaa, siitä lienee todistavat kaikki nämä vuodet. Sen lisäksi olen saanut 
tilaisuuden työskennellä YFI:llä niin tutkimusavustajana, väitöskirjatutkijana, 
yliopistonopettajana kuin projektitutkijanakin. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä 
kuuluvat yhtä lailla niin kaikille yhteisissä projekteissa mukana olleille tutkijoille, 



 
 
tutkimukseen osallistuneille haastateltaville kuin työtä kommentoineille tahoille 
niin Jyväskylässä kuin maailmallakin. Lisäksi haluan kiittää Miina Sillanpään 
säätiötä saamastani apurahasta, joka antoi aikanaan tärkeän sysäyksen palata jäl-
leen yliopisto-opettajan tehtävän jälkeen väitöskirjan pariin: apurahan saaminen 
valoi uskoa siihen, että ikäihmisten asumisen tutkiminen on tärkeää ja minun 
työlläni on merkitystä.  

Apua elämän pienempiin ja suurempiin kysymyksiin on löytynyt aina Ylis-
tönmäen ja sittemmin Opinkiven kakkoskerroksen käytäviltä ja kahvihuoneesta. 
Työn tekeminen on ollut pääsääntöisesti hauskaa, ja vuosien varrella nauru on 
raikunut: välillä aidommin, välillä vähän sarkastisemmin, mutta yhtä kaikki. 
Hyvä työyhteisö on ollut tärkeä, mutta yhtä lailla on merkityksellistä ollut myös 
se, että läheltä on löytynyt joukko ihmisiä, joille voi purkaa ja purnata arjen har-
meja, akateemisen elämän karikoita ja myös niitä ensimmäisiä onnistumisen het-
kiä. Akateeminen elämä ei ole vain työtä vaan myös näpylyöntejä ja yhteisiä ko-
kemuksia hyvien keskustelujen, kulttuurin, ruoan ja viininkin parissa. Kiitos 
Tiina, Tiina ja Armi! Yhtä lailla tärkeitä ovat myös ne ystävät, joiden kanssa polut 
risteävät harvemmin. On upeaa päästä puimaan niitä elämän suuria kysymyksiä 
oman arkikuplan ulkopuolelle. Erityisesti kiitän Elinaa ja Tomia ikimuistoisista 
kohtaamisista ja yhteisistä hetkistä napapiirin molemmin puolin. 

Viimeisiksi kiitoksiksi jätetään yleensä perhe ja läheiset. Kumpikaan van-
hemmistani ei ole enää täällä juhlistamassa tämän elämänvaiheeni päätöstä, 
mutta tuskin olisin täällä ilman heidän tukeaan. He ovat innostaneet minua läpi 
elämän ja valaneet uskoa siihen, että pystyn onnistumaan ja saattamaan loppuun 
erilaiset opinto- ja elämänpolkujen koukkaukset. Yhtä matkaa tällä polulla kans-
sani on kulkenut aviomieheni Jukka. Kiitänkin häntä kärsivällisyydestä ja loista-
vasta oikea-aikaisesta ymmärtäväisestä teknisestä tuesta. Ilman toimivia väli-
neitä ei tämäkään työ olisi valmistunut, mutta toki sitäkin tärkeämpiä ovat olleet 
ne alalle vihkiytymättömän keskustelijan oivaltavat kysymykset ja kommentit, 
jotka ovat auttaneet työstämään asioita eteenpäin. Yhteinen vapaa-aika on tar-
jonnut vastapainoa työlle ja opiskelulle: luonto ja erämaan rauha ovat tarjonneet 
tilaa irtautua arjesta ja yhdessä olemme päätyneet seikkailuihin, joihin tuskin yk-
sin olisin uskaltautunut. Elämä on ollut monin tavoin hyvää. 

Polulle on mahtunut monenmoista, mutta koen itseni onnekkaaksi. Siitä kii-
tokseni teille kaikille, jotka jollakin tapaa olette koskettaneet minun opinto- ja 
elämänpolkuani. 

 
 
Ylläsjärvellä ja Jyväskylässä, talvella 2020. 
Paula Vasara 
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1 JOHDANTO 

Koti on jotain, joka jo käsitteenä herättää monenmoisia tunteita. Useimmille 
meistä se tuo mieleen lämmön, mukavuuden, suojan, turvallisuuden ja läheiset 
ihmiset, mutta kaikille kodin merkitykset eivät ole näin positiivisia. Kodit ja 
asumisen paikat ovat erilaisia ja niin ovat niille annetut merkityksetkin. Vaikka 
me kaikki emme jaa samoja kotiin liitettyjä tunteita ja ajatuksia, vain ani harvalle 
koti on käsitteenä merkityksetön. Siihen liittyy niin henkilökohtaisia vahvoja 
mielikuvia ja tunteita kuin kulttuurisesti jaettuja käsityksiä oikeasta ja sopivasta. 
Monelle kodit ovat niitä elämän tärkeimpiä paikkoja, joihin muodostetaan vahva 
suhde elämänkulun aikana. Koti on myös kehys, johon monet tärkeät 
elämäntapahtumat ja suhteet sijoittuvat, minkä vuoksi se koetaan erityisen 
tärkeäksi ja merkitykselliseksi.  

Koska koti on käsitteenä latautunut, siihen kohdistuu vahvoja tunteita ja 
odotuksia sekä vakiintuneita toimimisen tapoja. Se on monelle tärkeä paikka, 
mutta suhde tähän paikkaan ei välttämättä ole helppo ja yksiselitteinen. 
Asuinpaikastakaan ei välttämättä muotoudu kotia koskaan – ei, vaikka siitä 
tietoisesti yrittäisikin sellaista tehdä. Kodittomuuden kokemuksen vastapainona 
on myös mahdollisuus löytää kodin tuntu erilaisin tavoin, erilaisista fyysisistä ja 
materiaalisista paikoista. On yhä tavanomaisempaa muuttaa elämänkulun 
aikana useampia kertoja, eikä se tarkoita juurettomuutta sanan negatiivisessa 
merkityksessä. On myös entistä yleisempää asua useammassa paikassa: 
itsellänikin on kaksi aikuisiällä hankittua kotia, joiden välillä liikun vuodenajan, 
harrastusten ja työtilanteen mukaan. Koen itseni monin tavoin hyvin onnek-
kaaksi: molemmat asuinpaikkani ovat koteja sanan täydessä merkityksessä, ja 
yhdessä ne vastaavat erilaisiin asumisen ja elämisen toiveisiin tässä elämän-
tilanteessa.  

Suomalaisen yhteiskunnan asumisen toiveiden valtavirtaan on kuulunut 
pysyvyyden ja omistusasumisen tavoitteleminen – uutta ei tavoitella vain pelkän 
muutoksen vuoksi ja oman kodin eteen ollaan valmiita ponnistelemaan. Tässä 
kontekstissa oma koti kehystyy saavutukseksi ja hyvinvoinnin, itsenäisyyden 
sekä toimijuuden toteutumisen paikaksi. Asumis- ja hoivapolitiikassa tuetaankin 
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vahvasti paikoillaan vanhenemisen periaatetta ja iäkkäiden pitkäaikaista asu-
mista samassa fyysisessä kodissa palvelujen turvin pyritään tukemaan 
mahdollisimman pitkään. Tämä on varsin ymmärrettävää: kun hyvä suhde 
yksilön ja kodin välillä on muotoutunut, siitä ei haluta kevein perustein luopua. 
Uuden kodin rakentumisen mahdollisuus voidaan myös nähdä mahdottomana: 
näin saatetaan ajatella esimerkiksi silloin, jos kotiutuminen tulkitaan pitkäksi 
ajalliseksi sopeutumisen prosessiksi.  

Kodin, etenkään pitkäaikaisen, merkitystä hyvinvoinnin kannalta en halua 
tässä tutkimuksessa missään tapauksessa väheksyä. Tähän kotia korostavaan 
yksipuoliseen ajattelutapaan, omassa kodissa vanhenemiseen ja paikoilleen 
juurtumiseen, vain liittyy mielestäni pulma: nykyisin nimenomaan tietty fyy-
sinen pitkäaikainen asunto näyttää määrittyvän turhan yksioikoisesti kodiksi ja 
siten hyvän vanhenemisen reunaehdoksi. Kukaan ei pysähdy pohtimaan sitä, 
miten yksilön ja hänen välisensä ympäristön suhde muuttuu ajassa ja millä 
ehdoin koti on koti sanan täydessä merkityksessä myös ikääntyneenä. Pelkkien 
fyysisten ja materiaalisten ympäristöjen pitkäaikaisuuden korostamisen sijaan 
olisi syytä pysähtyä pohtia myös sitä, mistä tuo koti rakentuu. Jos kodin tuntua 
ei toiveista huolimatta (enää) kyetä saavuttamaan, tilanne voi johtaa syvään 
turvattomuuden, jopa kodittomuuden kokemukseen ainakin symbolisella tasolla. 
Tämä puolestaan voi vaikeuttaa ikääntyvän mahdollisuutta kokea elävänsä 
hyvää elämisen arvoista vanhuutta.  

Tässä tutkimuksessa ymmärrän kodin paikkaa syvempänä käsitteenä 
siihen liitettyjen merkitysten ja käytäntöjen kautta ja tarkastelen ikääntyvien 
kokemuksia suhteesta paikkaan ja sen muutokseen. Tuo ilmiö on moni-
mutkainen. On helppo olla kiistämättä ajatusta siitä, että jos pitkäaikainen koti ei 
enää täytä kodilta toivottuja merkityksiä eikä enää kannattele haluttua elämisen 
ja toimimisen tapaa, siellä asumista tuskin voi pitää kenenkään hyvinvointia 
edistävänä tekijänä. Silti asumisen järjestelyitä pohdittaessa keskitytään lähinnä 
kronologisen iän lisääntymisen mukanaan tuomiin toimintakyvyn muutoksiin ja 
mahdollisiin sairaanhoidollisiin tarpeisiin. Valitsemisen tematiikka on läsnä 
lähinnä vain ennakoinnissa ja yksilön omassa varhaisessa varautumisessa 
mahdollisiin fyysisen toimintakyvyn muutoksiin. Ikäihmisille sopivia asumisen 
ratkaisuja pyritään määrittämään tällöin objektiivisin kriteerein: miten pitkä 
kauppamatka on, sijaitseeko kylpyhuone kellarikerroksessa ja kuka huolehtii 
lumitöistä. Tässä vallitsevassa ilmapiirissä vaihtoehtoisille elämänkulun valin-
noille ei välttämättä jää tilaa: kotona asutaan niin pitkään kuin se on fyysisesti 
mahdollista, minkä jälkeen vanha ihminen tulkitaan pakotetuksi luopumaan 
kodistaan ja hänen oletetaan hakeutuvan palveluin tuettuun asuinpaikkaan. 

Pelkkien objektiivisesti mitattavien suureiden sijaan tässä väitöskirjassa 
tavoitteena on tarkastella ikäihmisten asumiseen liittyvää tematiikkaa laajem-
pana kokemuksellisena kysymyksenä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että ikään-
tyvien asuminen ei voi olla pelkkää arjesta selviytymisen rajojen tutkimusta, 
vaan tarvitaan tietoa siitä, mistä tekijöistä hyvän ja toimivan vanhuuden koetaan 
rakentuvan ja millaiset yhteiskuntapoliittiset rakenteelliset ratkaisut voisivat 
edesauttaa tätä kokemusta. Tutkimus sijoittuu asumisen, hoivan ja ikääntymisen 
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tutkimuksen risteyskohtaan ja tarkastelee niitä tekijöitä, jotka aineiston 
kertomuksissa rakentuvat hyvän asumisen ja vanhenemisen kannalta merki-
tyksellisiksi. Väitöskirjan tematiikkaa reunustavat vallitsevat politiikka-
suositukset, asumis- ja ikäohjelmien linjaukset sekä erilaiset ikääntymiseen liit-
tyvät teoriat ja muutostrendit, mutta pyrkimyksenä on irtautua vallitsevan 
mallitarinan vankeudesta ja ikiaikaisesta väittelystä vanhenemisen oikeasta 
paikasta. 

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista ja niiden yhteenveto-osasta. 
Aineistona on käytetty kahta eri haastatteluaineistoa: toisessa niistä ovat 
kertojina yli 75-vuotiaat keskisuomalaiset ikääntyneet, toisessa on haastateltu 
suomalaisia työssäkäyviä omaishoitajia. Kolme artikkeleista keskittyy kuun-
telemaan ikäihmisten omaa kertomusta asumispolun kokemuksista, yksi 
valottaa asumis- ja hoivajärjestelyjen merkitystä ikäihmisen hyvinvoinnin 
kannalta heidän läheistensä kertomusten kautta. Punaisena lankana artikkeleissa 
kulkevat hyvään asumiseen ja ikääntymiseen sekä yksilön ja paikan välisen 
suhteen ajalliseen muutokseen liitetyt merkitykset, joita tutkitaan kerronnallisen 
tutkimuksen keinoin. 

Väitöskirja rakentuu neljän kulmakiven varaan. Keskeisin näistä on 
narratiivin käsite. Näen maailman tarinallisesti jäsentyneenä: kertomukset ympä-
rillämme ovat tulkintojen välineitä, jotka auttavat meitä järkeistämään arjen 
kokemuksia (Bruner 2004). Kiinnostus kohdistuu klassisiin kerronnan kysy-
myksiin: mitä kerrotaan ja mitä ei ja miten siitä kerrotaan ja kenelle mitä varten 
(Bruner 1990). Tätä kerronnallisuutta kehystää elämänkulun perspektiivi ja eri-
tyisesti Elderin (1994) hahmottelemat periaatteet tietyn historiallisen ajan ja 
paikan merkityksestä, elämäntapahtumien ajoittumisesta, elämien toisiinsa 
linkittymisestä sekä toimijuudesta. Ne ovat olleet tärkeässä osassa, kun ymmär-
retään kokemuksen ajassa ja paikassa muuttuvaa tulkintaa. Ymmärrän muu-
toksen elinikäiseksi prosessiksi, ja asumispolun lähestymistapa (Clapham 2005) 
muistuttaa eletyn kokemuksen subjektiivisuudesta: se rakentuu ajatukselle siitä, 
että asumisen suhteen ei ole olemassa universaaleja preferenssejä. Yksilön ja 
paikan välinen suhde on keskeinen: ymmärrän sen alati vuorovaikutteisena 
suhteena, missä kokemus paikasta ja tilasta muuttuu ajan kuluessa (Peace, 
Holland & Kellaher 2011; Golant 2015). 

Tämä väitöskirjan yhteenvetoluku rakentuu siten, että luon aluksi luvuissa 
kaksi ja kolme katsauksen ikääntymisen ja asumisen kehykseen sekä tarjolla 
oleviin erilaisiin asumisen ja hoivan yhdistämisen vaihtoehtoihin. Asumisen ja 
ikääntymisen kokemuksien ymmärtämisen näkökulmasta on tärkeää piirtää 
kuvaa siitä, millaisia mahdollisuuksia 2010-luvun Suomessa on ollut tarjolla 
niille, jotka pohtivat omaa tai läheistensä asumis- ja hoivajärjestelyjä. Tämän 
jälkeen siirryn neljännessä luvussa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen: 
lähtökohtanani on elämänkulun lähestymistapa ja ymmärrys yksilön muut-
tuvasta suhteesta paikkaan. Narratiivi on tärkeä teoreettinen ja metodinen käsite: 
olen kiinnostunut siitä, millaisia kertomuksia ihmiset omasta kokemuksestaan 
rakentavat ja miten nämä jaetut kertomukset puolestaan muokkaavat koke-
mustamme tästä maailmasta. Teoriaosan jälkeen siirryn käytäntöön eli luvussa 
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viisi kuvaan tutkimuksessa käytettyjä haastatteluaineistoja ja sitä, miten meto-
disesti lähestyn näitä aineistoja. Kuudennessa luvussa käyn läpi väitöskirjan 
neljä empiiristä artikkelia ja niiden keskeisimmät tulokset. Lopuksi luvussa 
seitsemän vedän artikkelien keskeisimpiä teemoja yhteen ja pohdin, miten 
erilaiset asumisen ratkaisut jäsentyvät ikääntyneiden ja heidän läheistensä 
kertomuksissa: millaisia merkityksiä itse asumisen paikka ja siihen liittyvät 
muutokset saavat ja mikä kerrotaan hyvän vanhenemisen kokemuksen kannalta 
merkitykselliseksi ikääntyneiden ja heidän läheistensä kertomuksissa. 

 



2 ASUMINEN JA HOIVA 

Asuminen on kehys, jossa itse eläminen tapahtuu. Tämä eläminen, kronologisen 
iän lisääntyminen, tuo usein mukanaan erilaisia tarpeita, toiveita ja 
toimintakyvyn muutoksia. Terveydessä ja toimintakyvyssä usein tapahtuu 
negatiivisia muutoksia lisääntyvien vuosien myötä, mikä on osaltaan 
vaikuttanut siihen, että yhteiskuntapoliittisissa ratkaisuissa ikä ja hoivan tarve 
näyttäytyvät toisiinsa kietoutuneina tekijöinä. Vanhat ihmiset kategorisoidaan 
samanlaisiksi ja heihin liittyviä politiikkatoimia perustellaan mahdollisten 
toimintakyvyn rajoitusten ja tarvittavan hoivan näkökulmasta, mitkä on 
yleistetty koskemaan kaikkia ikääntyneitä huomioimatta esimerkiksi krono-
logista ikää, sosioekonomista asemaa, asuinpaikkaa ja niin edelleen.  

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata tätä asumiseen ja hoivaan liittyvää 
laajempaa yhteiskunnallista kehystä: millaisia kehityskulkuja, periaatteita ja 
ymmärryksiä siihen liittyy vanhuus-, asumis- ja hoivapolitiikan tasolla ja miten 
nämä on kirjoitettu sisään lakeihin, asetuksiin, suosituksiin ja erilaisiin ohjelmiin. 
Asumisuran käsitteellä viittaan siihen, miten erilaiset elämänvaiheet ja 
asumismuoto linkittyvät yhteen; usein käytetään tikapuu-metaforaa, jolla 
viitataan erilaisten asumisvaihtoehtojen arvojärjestelmän askelmilla kiipeä-
miseen (Juhila, Jolanki & Vilkko 2016, 12–14). Käsitän nämä ymmärrykset 
eräänlaisena kulttuurisesti jaettuna yhteisenä sopimuksena siitä, miten asiat ovat 
tai miten niiden tulisi olla. Näitä näkökulmia hyödynnetään julkisen keskustelun 
pohjana: on vaikea välttyä kuulemasta esimerkiksi uutis- ja ajankoh-
taisohjelmissa usein toistettuja väitteitä vanhusväestön määrän kasvusta, 
ikäpommista, resurssivajeista, laatumittareista, laiminlyönneistä tai toisaalta 
onnistuneista paikallisratkaisuista. Nämä julkiset kertomukset eivät ole 
merkityksettömiä, vaan ne ovat osa sitä tarinamaailmaa, jonka avulla omaa 
kertomusta jäsennetään ja jota vasten omaa kokemusta peilataan. 
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2.1 Hyvinvointivaltion kehityskulkuja 

Pohjoismaisen hyvinvointimallin ytimessä ovat olleet kaikille tarjotut kattavat, 
laadukkaat ja julkisesti rahoitetut palvelut (Esping-Andersen 1990; Greve 2007; 
Timonen & Kautto 2014). Suomalaisen sosiaalipolitiikan historia on pitkä: se al-
koi vaatimattomista vaivaishoidon järjestelyistä kaikkein heikoimmassa ase-
massa oleville ja eteni sitten nopein harppauksin kattaviin etuuksiin. Muun mu-
assa eläke- ja sairasvakuutusjärjestelmien kehittyminen on ollut merkittävä 1900-
luvun sosiaalipoliittinen uudistus. Kehityskulut ovat olleet verrattain nopeita, 
vaikka ne alkoivat eurooppalaisittain tarkasteltuna melko myöhään. (Anttonen 
& Sipilä 2012; Hoppania ym. 2016.) 

Suomalaisen hoivapolitiikan kehityskulkua 1900-luvun loppupuoliskolla 
voi kuvata kolmen vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa avainsanana oli 
tarve, ja 1960- ja 1970-luvuilla hoivan tarpeista tuli poliittisten ja lain-
säädännöllisten ratkaisujen perusteluja. Toisessa vaiheessa, 1980-luvulla, 
julkinen vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta laajeni. 
Universaaleista sosiaalisista oikeuksista alettiin puhua entistä laajemmin. 
Nykyinen suomalainen asumis- ja hoivapolitiikka rakentuu tälle pohjalle 
hyvinvointivaltion universalismin sekä paikoillaan vanhenemisen periaatteen 
varaan. (Anttonen & Sipilä 2012; Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012, myöh. nk. 
Vanhuspalvelulaki; STM 2017.) Kolmannessa vaiheessa onkin pyritty 
sovittamaan yhteen uudella tapaa julkisesti ja yksityisesti tuotettua hoivaa: 
puhutaan markkinoistumisesta hoivapalvelujen tuottamisessa, palveluseteleistä 
sekä yksityisesti tuotettujen palvelujen yhdistämisestä julkiseen palvelu-
tuotantoon (Kröger 2009, 94–95; Mathew Puthenparambil 2019). Katseet ovat 
usein kohdistuneet Ruotsiin, vaikka sen viime aikaiset kokemukset palvelujen 
yksityistämisestä ja kilpailuttamisesta eivät ole olleet erityisen rohkaisevia 
(Meagher & Szebehely 2013; Szebehely 2017; Szebehely & Meagher 2017).  

Järjestelmätason muutokset ovat tyypillisesti hitaita ja vaivihkaisia, mutta 
on selvää, että viimeisten vuosikymmenten aikana sosiaalipalveluissa on 
tapahtunut merkittäviä muutoksia, joista ei oikeastaan ole käyty perusteellista 
keskustelua universalismin periaatteiden näkökulmasta. Kun hyvinvointivaltion 
resursseihin on kohdistunut paineita, ratkaisua rahoituksen keventämiseen on 
etsitty esimerkiksi siitä, että on painotettu ikääntyneiden omassa kodissa 
vanhenemista ja kotiin tuotavia palveluita sekä läheisten ja kolmannen sektorin 
toimijoiden apua erilaisten julkisesti tuettujen asumisen kalliimpien laitos- ja 
muiden erityisratkaisujen sijaan. Koko pohjoismaista hyvinvointivaltiota 
koskevaa keskustelua näyttää hallitsevan niukkuuden teema, ja mahdollisuutta 
ylläpitää kaikille riittäviä ja kattavia palveluita julkisin varoin on 
kyseenalaistettu (Szebehely & Meagher 2017; Szebehely 2018). Käytännössä 
julkisesti tarjottujen vanhuspalvelujen rahoituksesta on säästetty, vaikka 
asiakasmäärän on todettu kasvavan ja asiakkaiden olevan entistä heikko-
kuntoisempia. ”Ihmiset elävät entistä pidempään entistä terveempinä” on usein 
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toistettu väittämä tässä keskustelussa. Eliniän kasvu (SVT 2018b) ja entistä 
useampien terveiden vuosien lisääntyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
erilaisten tuettujen asumisen järjestelyiden tai hoivan tarve poistuisi elämän 
viimeisistä vuosista. Päinvastoin, kun entistä suurempi joukko ihmisiä elää 
entistä pidempään, elämän loppuvaiheen tukea tarvitsevien lukumäärä tulee 
mitä todennäköisimmin kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntyessä. (Ks. esim. 
Aaltonen ym. 2010; Helminen ym. 2012; Aaltonen ym. 2017; THL 2017a; THL 
2017b; Jämsen & Jylhä 2019.) 

Jo tapahtuneilla muutoksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi 
palveluiden kohdentumiseen: iäkkäiden ihmisten palveluiden kattavuus on 
vähentynyt, ja ne kohdentuvat sisällöllisesti erilaisiin asioihin. Mukaan on myös 
tuotu uudenlaisia hybridejä malleja eikä yksityisten hoivapalveluiden ostamista 
voida enää pitää marginaalisena ilmiönä (ks. esim. Kröger 2011; Kröger & 
Leinonen 2012; THL 2017a; THL 2017b; Mathew Puthenparambil 2019.) 
Kattavuuden ohella palvelujen laatu sekä niiden tuottaminen ovat herättäneet 
keskustelua (Normann, Ronning & Norgaard 2013; Nososco 2016; Kaskiharju 
2019; Kehusmaa & Hammar 2019; Topo 2019). Huolipuhe on ulottunut myös 
ylipäätään työikäisen väestön osuuden pienenemisen tematiikkaan ja hoiva-alan 
kyvyttömyyteen pitää kiinni riittävästä ja koulutetusta työvoimasta (Kröger ym. 
2018; SVT 2018b; SVT 2018c; JHL 2019; STM 2019). 

On myös rohkaistu etsimään uudenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi erilaisia 
työnjaon tapoja. Uudenlaisissa ratkaisuissa pyritään usein tehokkuuden 
lisäämiseen tuomalla yksityisten markkinatoimijoiden toimintatapoja julkiseen 
toimintaan: usein näissä korostuvat vapaan markkinatalouden ihanteet. On 
edistetty julkisen ja yksityisen sektorin sekä erilaisten kolmannen sektorin 
toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen, yhteistyötä. Tämän lisäksi uuden julkis-
hallinnon mallin (new public management, NPM) sekä julkisen ja yksityisen 
erilaisten kumppanuuksien ja palvelun tuottamisen mallien erilaisten hybridien 
muotojen avulla on pyritty vastaamaan uudenlaisiin tarpeisiin. (Anttiroiko ym. 
2007; Herranen 2015; Anttonen & Karsio 2016; Hoppania ym. 2016, 104.) Myös 
uudenlaisista johtamisen malleista, esimerkiksi Lean-tuotantomallin sovel-
tamisesta julkisiin sosiaali- ja terveysalan palveluihin, tehdään tutkimusta (ks. 
esim. LeWoGe-tutkimushanke). Toistaiseksi näistä ei ole näyttänyt löytyvän 
viisasten kiveä: pikemminkin on alettu kantaa yhä huolta vahvemmin 
markkinoistumisen, yksityistämisen ja refamilisaation seurauksista yksittäisen 
kansalaisen kannalta (Meagher & Szebehely 2013; STM 2015; Szebehely 2017). 

2.2 Ikääntyminen ja hoiva 

Ikääntyvien tarpeista puhutaan usein hoivan käsitteen kautta, ja asumisen ja ar-
jen järjestelyihin sisällytetään vähintäänkin olettamus mahdollisista hoivatar-
peista. Hoiva näyttää olevan vähintäänkin implisiittisesti läsnä pohdittaessa hy-
vän asumisen ja vanhenemisen teemoja. Korkeampi kronologinen ikä yhdiste-
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tään usein toimintakyvyn vajeisiin, sairauksiin ja avun tarpeisiin, vaikka jokai-
nen ikääntyy omalla yksilöllisellä tavallaan. Keskustelut kiertyvät usein myös 
sukupolvien välisiin suhteisiin, ja ikääntyneistä puhutaan usein homogeenisena 
joukkona, vaikka eläkkeelle jäämisen jälkeinen elämänvaihe on vuosissa pitkä. 

Se, millä käsitteillä puhutaan, ei ole yhdentekevää, mutta toimivaa käsit-
teistöä ei yrityksistä huolimatta ole vakiintunut käyttöön. Kronologinen ikä on 
todellisuudessa viitteellinen, mikä tekee tilanteen pulmalliseksi erilaisten luokit-
telujen suhteen. Esimerkiksi vanhuspalvelulaissa ikääntynyt väestö -termi viittaa 
vanhuuseläkeikäiseen (63+) väestöön, ja iäkkäällä henkilöllä viitataan toiminta-
kyvyn heikkenemiseen ikään liittyvien syiden vuoksi (Vanhuspalvelulaki 2012). 
Tutuimpia elämänvaiheen ryhmittelyjä ovat kolmas ja neljäs ikä (Laslett 1989) tai 
vanhat ja vanhoista vanhimmat (Neugarten 1974). Joissain tapauksissa on tehty 
portaittaisempia eroja: varhaiseksi eläkeiäksi on kutsuttu 65–75-vuotiaiden ryh-
mää, jonka ajatellaan olevan hyväkuntoista ja aktiivista väestönosaa ja jonka 
osalta korostuvat määritelmän mukaisesti ennalta ehkäisevien toimenpiteiden 
merkityksellisyys ja tuloksellisuus. Yli 75-vuotiaille ajatellaan jo sairauksien ka-
sautuvan ja yli 85-vuotiaiden ryhmässä nähdään toimintakyvyn vajeiden, erityi-
sesti muistisairauksien, yleistyvän merkittävästi. Sittemmin on alettu pohtia näi-
hin ryhmittelyihin liittyviä ikärajoja ja on alettu puhua varsinaisen vanhuuden 
siirtymisestä entistä myöhemmille ikävuosille, vaikka itse vaiheiden sisällöt oli-
sivatkin monin tavoin soveltuvia. 

Kronologiseen ikään perustuvat jaottelut ja niiden mukaan määritellyt pal-
velurakenteet eivät kuitenkaan onnistu tavoittamaan vanhenemisen yksilölli-
syyttä ja subjektiivista kokemusta. On absurdia, että eläkeiän saavuttaneita kate-
gorisoidaan usein yhteen, vaikka elinvuosia ja toimintakykyä voi hyvinkin olla 
vielä varsin erilainen määrä jäljellä. Jo sukupuolien väliset erot ovat merkittäviä: 
vuonna 2018 miehet kuolivat keskimäärin 75,1- ja naiset 82,2-vuotiaina (SVT 
2019). Lisäksi on otettava huomioon, että pelkkä kronologinen ikä ei suoraan 
määritä hoivan tarvetta: esimerkiksi käytännössä noin puolet kaikista ihmisistä 
ei tarvitse koko elämänsä aikana ympärivuorokautista hoivaa. Laitosasumisen 
todennäköisyyteen vaikuttavat erityisesti erilaiset toimintakyvyn vajaukset ja 
monet pitkäaikaissairaudet, ja myös monilla sosioekonomisilla tekijöillä, naissu-
kupuolella, yksin asumisella sekä heikolla taloudellisella asemalla näyttää ole-
van siihen yhteyttä. (THL 2017b.) Sukupuoli, sosioekonominen asema ja maan-
tieteellinen asuinpaikka ovat merkityksellisiä myös yhteiskunnassa koetun eriar-
voisuuden kannalta, minkä vuoksi niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota eri-
laisissa ikääntyneitä koskevissa yhteiskuntapoliittisissa ratkaisuissa. 

Luokittelut eivät koskaan onnistukaan tavoittamaan vanhenemisen yksilöl-
lisyyttä, mutta on selvää, että vanhoja ihmisiä ja avun tarpeita tulee olemaan. Yh-
teiskuntatieteellisessä tutkimuksessa näihin erilaisiin avun ja tuen tarpeisiin vii-
tataan usein yleiskäsitteellä hoiva, jolla voidaan viitata hyvin monenlaisiin asioi-
hin. Se pakenee yksiselitteistä määritelmää, vaikka hoiva itsessään on jotain niin 
universaalia, että sen ymmärretään koskettavan meitä kaikkia jossain elämänku-
lun vaiheessa jollakin tapaa. Käsitteenä se on yleistynyt vasta 1980-luvulla, ja al-
kuvaiheessa sen avulla pyrittiin kuvaamaan erityisesti naisten palkatonta työtä 
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ja sen erityispiirteitä. Monille määritelmille on yhteistä se, että käsitteellisesti 
hoiva sisältää ajatuksen toisen tarpeista huolehtimisesta. Eroja puolestaan syntyy 
esimerkiksi siitä, millaiset fyysiset toimet ja psyykkinen tuki käsitetään tähän 
kuuluviksi tai erotetaanko siitä fyysiseen terveyteen liittyvä hoito. Nykyisin hoi-
vasta on tullut eräänlainen kattokäsite: esimerkiksi vanhusten osalta siinä näyt-
tää erottuvan selkeästi lääketieteellinen hoito muusta avusta ja tuesta. (Anttonen 
& Zechner 2009, 16–17, 36; Hoppania ym. 2016.) 

Joan Tronto (1993) määrittelee hoivaa neljän ulottuvuuden kautta. Välittä-
minen eli caring about viittaa avun ja tuen tarpeen huomaamiseen ja päätökseen 
siitä, että asialle pitäisi tehdä jotain. Toinen ulottuvuus on huolehtiminen, taking 
care of, jolla hän viittaa vastuun ottamiseen: tarpeesta huolehtimisesta otetaan 
vastuu ja päätetään, miten siihen vastataan. Hoivan antaminen eli care-giving viit-
taa aktiiviseen vaiheeseen, jossa tarve kohdataan, ja lopultakin hoivan vastaan-
ottaminen eli care-receiving sisältää arvion lopputulemasta hoivan tarvitsijan 
kanssa. Vastaavasti näihin ulottuvuuksiin liittyy ajatus huomaavaisuudesta ja 
valppaudesta tarpeen havaitsemisessa, kykenevyys vastata oikealla tavalla tar-
peeseen sekä vastuun ottaminen haavoittuvammassa asemassa olevista. Tronton 
jaottelun kiinnostavuus on mielestäni siinä, miten se tekee näkyväksi hoivan tar-
peen tunnistamisen ja tunnustamisen välisen eron. Tarpeisiin voidaan vastata eri 
tavoin, ja erilaisuudestaan huolimatta nuo tavat voidaan kokea riittäviksi. 
(Tronto 1993, 40, 137.) 

Bowlby, McKie, Gregory ja MacPherson (2010) puolestaan ovat erotelleet 
hoivaa käsitteiden carescape ja caringscape avulla, mutta niiden kääntäminen suo-
meksi on hankalaa. Jaottelu on kuitenkin oivaltava: Caringscapes liittyy hoivan 
tekemiseen yksilötasolla, ja siinä keskiössä on vuorovaikutuksellinen, prosessu-
aalinen kokemus informaalista hoivasta ja itse tekemisestä. Carescapes puolestaan 
viittaa laajempaan elämänkululliseen näkökulmaan ja politiikkatasoon. Scape-
sana muistuttaa osuvasti siitä, miten hoivassa on muutosta ja jatkuvuutta ajassa 
muuttuvan maiseman tavoin: jotain muuttuu, mutta jotain pysyy silti samana. 
(Bowlby ym. 2010, 7–17; Bowlby 2012.) 

Suomen perustuslaki (731/1999) takaa kaikille oikeuden vähintäänkin vii-
mesijaiseen hoivaan. Viimesijaisuuden ajatus johdattaa ajattelemaan tarvetta, 
joka puolestaan tuo mukaan kykenemisen ja palauttaa keskusteluun hoivan mää-
rittelemisen: onko hoivasta kyse vain silloin, jos yksilö ei itse kykene suoriutu-
maan tietystä tehtävästä (Wærness 1984). Kykenemisen tematiikkaan keskittymi-
nen tasapäistää ikääntyneiden tarpeet mitattaviksi suureiksi, joista suljetaan pois 
subjektiiviset osaamisen ja haluamisen ulottuvuudet. Esimerkiksi Erik Allardtin 
mukaan hyvinvoinnin aste määräytyy perustarpeiden mukaan. Jotta mielekäs 
elämä olisi mahdollista, ihmisen täytyy kyetä tyydyttämään tietyt perustarpeet 
(nk. having, loving, being -jaottelu). (Allardt 1976.) Tämä jaottelu suhteutuu myös 
Doyalin ja Goughin (1991) teoriaan ihmisten perustarpeista: ne ovat jotain sel-
laista, joka ei ole korvattavissa tai vaihdettavissa. Jos hoivan ajatellaan olevan jo-
tain sellaista, jonka tehtävänä on mahdollistaa mielekäs ja hyvä elämä eli tyydyt-
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tää myös ihmisen syvimpiä perustarpeita, riittävän ja sopivan kysymykset pa-
lautuvat subjektiiviseen kokemukseen, jota on mahdotonta mitata yleispätevin 
objektiivisin mittarein. 

Tässä tutkimuksessa olen päätynyt käyttämään Anneli Anttosen ja Minna 
Zechnerin (2009, 17) väljää luonnehdintaa: he määrittävät hoivan fyysiseksi tai 
psyykkiseksi toisen tarpeista huolehtimiseksi. Tämän kaltainen melko avoin 
määritelmä on yhtäältä epämääräinen, mutta toisaalta se kykenee sisällyttämään 
itseensä sitä kirjoa, jota hoivaan sisältyy ikääntyneiden ihmisten kohdalta. Se voi 
olla perustarpeista huolehtimista, mutta se voi myös olla seuran pitämistä, tur-
vallisuudentunteesta huolehtimista ja yksinäisyyden hälventämistä. Olennaista 
määritelmässä on mielestäni toisen hyvinvoinnista ja tarpeista huolehtimisen 
ulottuvuus, joka tuo keskusteluun vastavuoroisuuden, korvikkeellisuuden ja 
vuorovaikutteisuuden. Hoiva on aina suhde hoivan antajan ja vastaanottajan vä-
lillä. Tästä muistuttavat oivallisesti Finch (1989) ja Finch ja Mason (1993): velvol-
lisuus ja vastuu ovat usein käytettyjä termejä, mutta vastavuoroisuus ja hoiva 
voivat olla myös sitä sidosta, joka ylläpitää ihmissuhteita. 

Hoiva liittyy aina myös yksilön ja hänen ympäristönsä väliseen suhteeseen. 
Yksilön resurssit eli se, mihin kyetään ja mihin ei, voivat pitkälti määrittyä oman 
arkiympäristön vaateiden perusteella. Tämä luo osaltaan tarvittavan hoivan, 
avun ja tuen kehyksen. Se ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan sen lisäksi tulisi 
huomioida yksilön halut ja mieltymykset: jos jotain asiaa ei ylipäätään haluta 
tehdä, kykenemättömyys ei ole niin kestämätöntä. Vammaistutkimuksessa on 
puhuttu mahdollistavista rakenteista ja ympäristöistä ja siitä, kuinka esimerkiksi 
vammaisuus on sosiaalisesti tuotettua. (UPIAS 1976.) Ajattelutavan mukaisesti 
vammaisuutta eivät siis määritä yksilön ominaisuudet vaan nimenomaan ympä-
röivän yhteiskunnan rakenteet ja käytännöt. Kärjistettynä esimerkkinä voisi olla 
esimerkiksi liikuntavammaisuus ja portaat: ei olisi olemassa liikuntavammaisen 
kategoriaa, jos ympäristöä ei rakennettaisi kahdella jalalla liikkuvan yksilön eh-
doilla ja esimerkiksi portaat korvattaisiin rampeilla1. Vastaavasti myös käsitykset 
riittävästä ja sopivasta hoivasta ovat monella tapaa sosiaalisesti rakentuneita: 
voidaankin pohtia sitä, tarvitseeko yksinäinen itsensä turvattomaksi kokeva 
muistisairas oikeastaan kotihoidon käyntejä, tuettua asumista vai ympärivuoro-
kautista hoivaa. 

2.3 Paikoillaan vanhenemisen periaate  

Osana tämän väitöskirjan kehystä ovat nykyiset vanhus- ja asumispolitiikan lin-
jaukset. Paikoillaan vanhenemisen periaate näkyy vahvasti nykykäytännöissä, 
vaikka tosiasiassa hyvin monet lait ja suositukset ohjaavat ikäihmisten asumista 
ja palveluita. Jo perustuslaki (731/1999) asettaa raamit ja turvaa yksilön oikeuden 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lisäksi ikäihmisiin liittyviä 
säädöksiä käsitellään laajalti muissa laeissa, kuten sosiaalihuoltolaissa 

                                                 
1  Vammaisuuden sosiaalisesta mallista käydyistä keskusteluista ks. esim. Teittinen 2000. 
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(1301/2014), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja laissa sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Erityisesti ikäihmisten arkeen vaikutta-
vina keskeisimpinä asumisen ja hoivan lakeina voidaan pitää lakia ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012, nk. Vanhuspalvelulaki) sekä lakia omaishoidon tuesta (937/2005). 
Näiden lisäksi on annettu erilaisia suosituksia, kuten sosiaali- ja terveysministe-
riön yhteistyössä Kuntaliiton kanssa laatimat laatusuositukset hyvän ikääntymi-
sen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2017; 2013; 2008; 2001), sekä 
kehittämisohjelmia, kuten ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen kehit-
tämisohjelmat (2012; 2013). Erityisesti laatusuositukset ovat olleet tärkeässä ase-
massa ohjausvälineenä ennen vanhuspalvelulain (980/2012) voimaantuloa 
vuonna 2013. 

Taulukko 1. Asumista ohjaavia lakeja, suosituksia ja kehittämisohjelmia 

Nimi  Lausumia 
Laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista 

980/2012 Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön 
arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen 
hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa 
annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveyden-
huollon avopalveluilla. (14§) 

Laatusuositus hyvän 
ikääntymisen turvaa-
miseksi ja palvelujen pa-
rantamiseksi 

2017, 2013, 
2008, 2001 

Ikääntyneen väestön elämänlaadun kan-
nalta keskeisin asumisen paikka on oma koti, 
joka tukee itsemääräämisoikeutta, osalli-
suutta ja mielekästä tekemistä. (2013, 21) 

Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelma 

2013–2017, 
2012–2015 

Suurin osa ikääntyneistä asuu ja haluaa asua 
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. 
(2013, 7) 

Muut ohjelmat ja kehitys-
hankkeet, esim. kehitetään 
ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäis-
ten omaishoitoa 

2016–2018 Kokeiluissa keskitetyn alueellisen asiakas-
/palveluohjauksen toimintamallin kehittä-
miseksi haetaan avointa alue- ja toimijayh-
teistyötä iäkkäiden ihmisten kotona asumi-
sen tukemiseksi ja arjessa selviytymisen pa-
rantamiseksi. (2016, 10) 

 
Paikoillaan vanhenemisen periaate (ageing in place) on politiikan kehys, joka nä-
kyy laissa ja suosituksissa sekä ohjaa vahvasti ikäihmisille tarjottavia palveluita. 
Pitkäaikaisen kodin ja tietyn paikan ensisijaisuutta korostavan ajattelutavan juu-
ret sijoittuvat 1990-luvun alkupuolelle asumis- ja hoivapolitiikan uudenlaisten 
linjausten syntymiseen, mutta erityisesti 2000-luvulla periaate on vahvistanut 
asemaansa. Lähtökohdaksi mainitaan useimmiten OECD:n raportti hoivan ja 
asumisen uusista suuntalinjoista 1990-luvun alussa, minkä jälkeen tätä periaa-
tetta on sovellettu laajasti erilaisissa politiikkaohjelmissa useissa maissa. (OECD 
1994; Means 2007; Andersson 2012.) 

Paikoillaan vanhenemisen politiikkaan ovat vahvasti vaikuttaneet brittiläi-
sen sosiaalipolitiikan näkemykset laitosasumisen passivoivasta ja riippuvuutta 
synnyttävistä seurauksista sekä M. Powel Lawtonin tutkimukset ikääntyvän ih-
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misen ja hänen ympäristönsä välisestä suhteesta. Olennaista ympäristögeronto-
logisessa lähestymistavassa ja erityisesti Lawtonin ajattelussa on huomion kiin-
nittyminen sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vaikutuksiin iäkkään ihmisen elä-
mänlaatuun ja toimintakykyyn. (Lawton 1977; Lawton 1990; Peace ym. 2011; Go-
lant 2015; Juhila ym. 2016.) Keskustelussa paikoillaan vanhenemisen ideasta on 
kohdistettu huomiota myös niihin alueellisiin eroihin, jotka vaikuttavat ikäänty-
vien kykyyn vanheta paikoillaan. Nämä erot voivat liittyä esimerkiksi tulotasoon, 
asuinpaikkaan, hoiva- ja tukipalvelujen saatavuuteen, fyysiseen ympäristöön ja 
yksilölliseen terveydentilaan. (Mestheneos 2011, 18.) Vaikka periaatteen asema 
on yhä vahva, viime aikoina on yhä lisääntyvässä määrin alkanut kuulua tämän 
politiikan yksipuolista valta-asemaa kyseenalaistavia puheenvuoroja: vähitellen 
on alettu käydä keskustelua siitä, onko omassa kodissa vanheneminen hyvä rat-
kaisu kaikille, esimerkiksi muistisairaille. Tämä puolestaan on avannut tilaa poh-
dinnoille siitä, pitäisikö kotona vanhenemisen rinnalle tuoda uudenlaisia asumi-
sen ja tuen järjestelyjen vaihtoehtoja ja millä ehdoin nämä voisivat olla mahdol-
lisia. 

Asumis- ja hoivapolitiikassa paikoillaan vanhenemisen periaatteen voidaan 
tulkita merkitsevän ikäihmisen oikeutta jatkaa asumista nykyisessä kodissaan 
mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Paikoillaan van-
henemisen periaatetta on tulkittu myös väljemmin, jolloin korostuu tietyn lä-
hiyhteisön merkityksellisyys. Kun paikoillaan vanhenemista ei kiinnitetä tiettyi-
hin seiniin vaan asuinalueeseen ja yhteisöön, muuttaminen soveliaampaan asun-
toon samalla alueella nähdään periaatteen mukaisena ratkaisuna. (Andersson 
2012, 2–3.) Erityisesti ympäristögerontologian tutkimus on korostanut sosiaali-
sen ja fyysisen ympäristön vaikutusta iäkkään ihmisen elämänlaatuun ja toimin-
takykyyn: asuinpaikan pysyvyyden nähdään vahvistavan itsenäistä elämää, riip-
pumattomuutta ja sosiaalisen tuen saamisen mahdollisuuksia. (Esim. Lawton 
1977; 1990; Golant 2015.) 

Monet aiemmat ikääntyvien asumista koskevat tutkimukset ovat vahvista-
neet vallitsevan politiikan legitimiteettiä. Paikoillaan vanhenemisen periaatteen 
nähdään kunnioittavan ikäihmisten toiveita. Monet tutkimukset ovat todenta-
neet väitettä siitä, että vanhat ihmiset itse asiassa usein asuvat toivomallaan ta-
valla eivätkä halua muuttaa. (Laurinkari, Poutanen, Saarinen & Laukkanen 2005, 
20–22; Poutanen, Laurinkari & Hynynen 2008, 45–47; Strandell 2011, 112, 59–61; 
Pursiainen & Seppälä 2013; Vilkko, Sainio, Hammar & Vainio 2018, 171; vrt. kan-
sainvälisessä tutkimuksessa esim. Means 2007; Wiles, Leibing, Guberman, Reeve 
& Allen 2012; Kerbler 2017.) Tutkimustulosten mukaan asumisen kokemusta lei-
maa tyytyväisyys miellyttäviin asuinympäristöihin, joissa arvostetaan erityisesti 
rauhallisuutta, luonnonläheisyyttä, palveluita ja vapaa-ajan aktiviteetteja (Stran-
dell 2011). Naapureiden kanssa ollaan tyypillisesti jonkin verran tekemisissä 
(Hirvonen 2013): he voivat olla pieni mutta merkityksellinen ratas toimivassa ar-
jessa. 

Muuttaminen rakentuu tässä kontekstissa erilaisiin tarpeiden, resurssien ja 
toimintakyvyn muutoksiin liittyväksi päätökseksi, minkä vuoksi ikäihmisten 
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muuttotoiveeksi piirtyy kuva pienemmästä, helpommin ylläpidettävästä asun-
nosta lähellä palveluita (Laurinkari ym. 2005; Poutanen ym. 2008; Tyvimaa & 
Kemp 2011; Karisto & Haapola 2013; YM 2013). On kiinnostavaa, että vaikka asu-
misen esteettömyyteen ja vaivattomuuteen liittyvät kysymykset nostetaan usein 
esille muuttopäätöksissä ja vaikka esimerkiksi hissien rakentamisen tukeminen 
on nähty erityisen tärkeäksi (YM 2012; 2013), FinTerveys 2017 -tutkimuksen mu-
kaan yli 70-vuotiaista tutkittavista valtaosa ei kokenut omassa lähiympäristös-
sään haittaa portaista tai kynnyksistä. Asumisen vaivattomuus tuli tosin esille 
muuttoajatuksiin vaikuttavana tekijänä. Toisaalta asuinympäristössä liikkumista 
haittaavista tekijöistä (esimerkiksi liukkaus) kertoi lähes puolet, ja niiden merkit-
tävyys näytti kasvavan iän mukana. (Vilkko ym. 2018, 170–171.) Tämän kaltaiset 
tulokset alleviivaavat sitä, että yksilön ja hänen ympäristönsä suhdetta tulisi tar-
kastella myös kokemuksen näkökulmasta, ei vain asiantuntijoiden asettamien 
objektiivisten kriteerien kautta (Vilkko 2010). 

Vallitsevaa asiantilaa selvittävät tutkimukset eivät tarkemmin erittele asu-
misen kokemusta: tavoittamatta jää se, millä ehdoin kotona asumista ollaan val-
miita jatkamaan. Ympäristön merkitys näyttää kasvavan toimintakyvyn vajaus-
ten myötä (Peace ym. 2011; Vilkko ym. 2018, 173). Uudempi tutkimus antaakin 
viitteitä siitä, että kotona asumista ei olla valmiita jatkamaan hinnalla millä hy-
vänsä (Karisto & Haapola 2013, 28–31; Vilkko ym. 2018; Topo 2019, 74). Tulevai-
suudessa myös ikääntyvien elämänkulun kokemukset ja odotukset ovat erilaisia: 
suhde fyysiseen paikkaan, kuluttajuuteen ja odotettavissa oleviin hyvinvointi-
valtion ja markkinoiden palveluihin voi varsin todennäköisesti olla erilainen 
kuin nykyisin vanhuuttaan elävillä. Myös palvelujärjestelmän tarjoamilla ratkai-
suilla on merkitystä. Nykyiset hyvinvointivaltion kehitystrendit, hoivan refami-
lisaatio, markkinoistuminen ja yksityistäminen (Meagher & Szebehely 2013; 
Szebehely 2017), asettavat omat haasteensa kotona aidosti tyytyväisenä vanhe-
nemisen mahdollisuudelle erityisesti myöhäisemmässä elämänvaiheessa, jossa 
todennäköisesti tarvitaan aktiivisia toimia arjen sujuvuuden turvaamiseksi. 
Oman lisänsä keskusteluun tuovat sukupolvien väliset suhteet, perherakentei-
den muutokset ja läheisten saatavilla oleminen. Epävirallisen avun saamisen 
mahdollisuutta voidaan tukea monin yhteiskuntapoliittisin ratkaisuin, mutta lo-
pultakin on kyse siitä, haluaako iäkäs ottaa vastaan apua läheisiltään ja ovatko 
hänen läheisensä halukkaita osallistumaan näihin järjestelyihin. (Ks. esim. 
Szebehely 2005; Kröger & Yeandle 2013; Koskinen, Sainio & Alastalo 2018.) 



3 ASUMISEN JA HOIVAN YHDISTÄMISEN  
KÄYTÄNTÖJÄ 

Edellisessä luvussa käsittelin ikääntymisen ja asumisen kehystä politiikan, käsit-
teiden sekä lakien, suositusten ja erilaisten ohjelmien tasolla. Tässä luvussa käyn 
läpi sitä, millaisina nämä asumisen ja hoivan järjestelyitä ohjaavat periaatteet, lait, 
suositukset ja ohjelmat näyttäytyvät erilaisina käytänteinä. Toisin sanoen tässä 
luvussa kyse on siitä, millaisia järjestelyitä nykyinen historiallinen aika ja paikka 
mahdollistavat niin tavanomaisesti odotettujen kuin tosiasiallisten käytäntöjen 
tasolla. 

Asumisratkaisuihin vaikuttavat erilaiset elämänkulun kokemukset ja kult-
tuuriset mallit, jotka osaltaan muovaavat yksilön subjektiivisia käsityksiä toivot-
tavasta ja hyvästä asumisesta. Uramalli kiinnittää asumisen ja elämänvaiheen toi-
siinsa. Käytännössä suomalaisessa asumisessa korostuu niin kutsuttu kaarimalli: 
on tavanomaista muuttaa itsenäiseen asumiseen opiskelujen alkaessa. Tästä ede-
tään opintojen päättymisen ja työelämään siirtymisen myötä omistusasumiseen 
ja perheen perustamiseen. Omakotiasuminen on perinteisesti tässä vaiheessa ol-
lut se tavoitelluin askelma, jonka jälkeen asumisen kaarella aletaan laskeutua pie-
nempään ja helpommin ylläpidettävään asumismuotoon myöhäisemmällä iällä. 
(Pyykkönen 2013; Juhila ym. 2016, 11–19; SVT 2018a.) 

Laki ei eksplisiittisesti määrää sitä, miten ikääntyneiden asumiseen ja pal-
veluihin liittyvät käytännöt tulisi toteuttaa: laki tarjoaa vain kehyksen, mutta yk-
sityiskohtaiset toteuttamisen tavat jäävät kuntien itsensä määriteltäviksi. Alueel-
liset erot ovat varsin suuria, mitä osaltaan selittävät kuntien mahdollisuudet pää-
tyä erilaisiin käytännön ratkaisuihin lain asettamissa raameissa. On myös syytä 
huomata, että käytännössä sosiaalihuollon palvelut koskevat prosentuaalisesti 
vain pientä osaa ikääntyvistä. Kotihoitoa ja laitos- ja asumispalveluja sai vuoden 
2016 lopussa noin 21 prosenttia, ja ympärivuorokautisessa hoidossa oli 9 prosent-
tia 75 vuotta täyttäneistä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vanhoja ihmisiä on 
paljon, ja lukumääräisesti apua tarvitsevat muodostavat suuren joukon, joka tu-
lee kasvamaan eliniän pidentymisen myötä. (THL 2017a, 1.) 

Asumisen ja hoivan käytännön vaihtoehtoja ikääntyessä voi kuvata por-
taikkomallilla (kuvio 1). Asumisen eri vaihtoehdot muodostavat ikääntyessä 
nousevan portaikon: mitä enemmän kronologista ikää ja toimintakyvyn vajeita 
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yksilöllä on, sitä ylemmäs hän tasoilla nousee. Käytännössä asumisen ratkaisut 
yhdistyvät muuhun elämäntilanteeseen ja mahdolliseen hoivan tarpeeseen: on 
tavanomaista, että hoivaa, apua ja tukea saadaan erilaisista lähteistä ja niitä yh-
distellään tarpeen mukaan. 

 

Kuvio 1.  Asumisen ja hoivan portaikko 

75-vuotiaiden tai sitä vanhempien osalta tavanomaisessa kodissa asui vuonna 
2015 suurin osa iäkkäistä: 90,6 prosenttia (STM 2017, 38). Paikoillaan omassa ko-
dissa vanheneminen näyttää siis toteutuvan varsin hyvin. Palvelurakenteelle ase-
tetut määrälliset tavoiteluvut kuvastavat myös sitä, miten yleisiksi ja tavanomai-
siksi nämä ratkaisut koetaan. Muiden asumismuotojen prosentuaaliset osuudet 
ovat käytännössä varsin vaatimattomia. Vuonna 2016 laitoshoidossa oli alle 2 
prosenttia 75 vuotta täyttäneistä: vanhainkodeissa 1,4 prosenttia ja terveyskes-
kuksen vuodeosastolla pitkäaikaishoidossa vain 0,3 prosenttia. Tehostetussa pal-
veluasumisessa puolestaan oli 7,3 prosenttia. Erityisen huomionarvoista on se, 
että tavanomaisessa palveluasumisessa oli vain 0,9 prosenttia 75 vuotta täyttä-
neistä, mikä osaltaan kuvaa sitä, miten vahva paikoillaan vanhenemisen ja kotiin 
tuotavien palvelujen painotus on. (STM 2013, 11; THL 2017a, 3–4.) Tavanomaisen 
palveluasumisen asiakasmäärä on laskenut 2000-luvulla ja tehostetun palvelu-
asumisen asiakasmäärä kasvanut (THL 2017a, 8), mikä myös on osoitus paino-
pisteen siirtymisestä omassa kodissa vanhenemiseen. 

Muut palvelut 
yksityinen 
3. sektori 

muut 

Omaishoito 
 

Kotihoito 
kotisairaanhoito 

kotipalvelu 
tukipalvelut 

Laitoshoito 
terveyskeskus  
vanhainkoti  

Palveluasuminen 
tehostettu  

tavanomainen  

Ikäperustainen erityisasuminen 
esim. seniori- tai yhteisöasuminen 

Tavanomainen asuminen 
omakotitalo, paritalo, rivitalo, kerrostalo 



26 
 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen ensin asumisen vaihtoehtoja tavanomai-
sessa ja erityisessä ikäperustaisessa asumisessa, minkä jälkeen siirryn erilaisiin 
tuen ja avun saamisen järjestelyihin. 

3.1 Asuminen tavanomaisessa kodissa 

Asumisen jatkamista tavanomaisessa kodissa, tarvittaessa erilaisten palveluiden 
turvin, korostetaan paikoillaan vanhenemisen periaatteen ja vanhuspalvelulain 
linjausten mukaisesti. Yli 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu tavanomaisissa 
asunnoissa (STM 2017, 38). Omistusasuminen yleistyy iän myötä: yli 55-vuoti-
aista yli 70 prosenttia omistaa asuntonsa, 75–79-vuotiaista noin 80 prosenttia. 
Vasta 80 ikävuoden jälkeen omistusasujien osuus alkaa hiljalleen laskea. (SVT 
2018a). Toinen tyypillinen piirre iäkkäiden asumisessa on yksin asuminen: 79 
vuotta täyttäneistä naisista yli puolet asuu yksin (SVT 2017). Tätä selittää osal-
taan miesten keskimääräistä alhaisempi elinikä: puolison kuoltua leski jää usein 
yksin asumaan eikä välttämättä avioidu uudelleen (Martin-Mathews 2011; SVT 
2015; SVT 2018a). 

Yksinasumisen yleistyminen on ollut ennakoimaton muutos (Pyykkönen 
2016, 221), jolle on etsitty selitystä esimerkiksi väestörakenteen, elämäntapojen ja 
kulttuurin muutoksista mutta myös laitosasumista koskevista muutoksista. Yk-
sinasumisen yleistymisen on tulkittu olevan globaali trendi: se palvelee moder-
neja arvoja, kuten yksilöllisyyttä ja vapautta (Kannisto 2017). Toisaalta ikäraken-
teen muutos on kasvattanut yksinasuvien määrää nimenomaan vanhemmissa 
ikäluokissa eikä nuoremmissa. Pyykkönen (2016, 222–223) selittää tätä sillä, että 
suuret ikäluokat ovat tulleet ns. yksinasumisikään, ja naisten yksinasuminen 
yleistyy nykyisin 45-vuotiaasta alkaen. Myös avioerojen yleistyminen ja leskey-
tyminen ovat tekijöitä, jotka voivat lisätä yksinasuvien määrää (Pyykkönen 2016; 
Kannisto 2017). 

Tutkimukset viittaavat siihen, että vaikka yksinasuminen ei sinänsä ole on-
gelma, siihen liittyy tiettyjä merkityksellisiä asioita, kuten vähäisempi hyvin-
vointi, haavoittuvuus sosiaalisten riskien suhteen sekä esimerkiksi monien pari- 
ja perhesuhteessa elävien mittakaavaetujen menettäminen (Pyykkönen 2016, 
221). Naissukupuoli, korkea ikä, yksinasuminen ja matala sosioekonominen 
asema lisäävät pitkäaikaisen laitosasumisen todennäköisyyttä (Martikainen ym. 
2009). Paljon keskustelua käydään myös vanhojen ihmisten sosiaalisista verkos-
toista (ks. esim. Karisto, Koskimäki & Seppänen 2013) sekä yksinäisyyden ja tur-
vattomuuden kokemuksista (ks. esim. Uotila 2011; Virkola 2014; Tiilikainen 2016; 
Tiilikainen 2019). Perherakenteiden muutosten myötä huolta kannetaan myös 
niistä, joilla ei ole läheisiä, joihin turvautua (ks. esim. Ahosola 2018). Toisaalta 
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uudenlaisten perheiden, ”eksien”, ”nyksien” ja ”LAT2”-suhteiden yleistyessä uu-
denlaiset toimintalogiikat tulevat mukaan myös iäkkäiden asumisen järjestelyi-
hin. 

Kerrostaloasumisen suosio kasvaa kronologisen iän lisääntyessä: vielä 
keski-ikäisistä 46–55-vuotiaista 34 prosenttia asuu kerrostalossa, mutta yli 75-
vuotiaista jo lähes puolet (Pyykkönen 2013). Pinta-alan mukaan katsottuna yli 
75-vuotiaat asuvat keskimääräistä pienemmissä asunnoissa. Tämä ei suinkaan 
tarkoita sitä, että iäkkäät asuisivat ahtaasti, vaan käytettävissä olevat neliöt on 
suhteutettava asujien lukumäärään. Eläkeiän ylittäneillä on keskimäärin 56 ne-
liötä käytettävissään. (Pyykkönen 2013.) Asunnon koko ja sen asukkaiden määrä 
ovat merkityksellisiä tunnuslukuja: yksinasuminen on jo nyt vaikuttanut keski-
määräiseen uusien asuntojen pinta-alaan jonkin verran (Kannisto 2017). Riittävä 
määrä tilaa on kuitenkin usein esteettömän asumisen ehto. On myös tärkeää huo-
mioida mahdollisen hoivan tarpeen asettamat vaateet tilalle, jos asumisen jatku-
vuuteen halutaan panostaa: riittävää tilaa hoivan vaatimille käytännöille ja esi-
merkiksi apuvälineille voi olla vaikea järjestää kovin ahtaassa asunnossa. 

Käytännössä kotona asutaan pitkään ja paikoillaan omassa kodissa vanhe-
nevien osuus kasvaa: vuosituhannen alussa yli 85 vuotta täyttäneistä kotona asui 
76,6 prosenttia, mutta jo 80,4 prosenttia vuonna 2015 (STM 2017; Hannikainen 
2018). Tässä vaiheessa avun ja tuen tarpeet ovat tavanomaisesti satunnaisempia, 
ja ne kyetään tyydyttämään epävirallisen avun keinoin. Myös ostopalveluiden, 
esimerkiksi siivouspalveluiden, käyttö on yleistynyt omassa tavanomaisessa 
asunnossa asuvien keskuudessa (Mathew Puthenparambil 2019). 

3.2 Ikäperustainen erityisasuminen, palveluasuminen ja  
laitoshoito 

Tilastot osoittavat, että niin sanottua välimuotoista asumista on melko vähän: ko-
tona asutaan mahdollisimman pitkään, ja vasta kun omillaan asuminen intensii-
vistenkään palveluiden avulla ei onnistu, siirrytään palveluasumisen piiriin. Mo-
net kevyemmän tuen vaihtoehdoista muistuttavat tavanomaista asumista: esi-
merkiksi kaupunki voi tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jotka sijaitsevat 
lähellä palveluita (ks. esim. Jyväskylän kaupunki). Suomessa on myös kehkeyty-
nyt erilaisia yhteisöllisen asumisen muotoja, mutta käytännössä niiden suosio on 
melko vähäinen eikä erityisiä eläkeläiskyliäkään ole perustettu vielä muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta (Jolanki & Topo 2017; retirement villages ks. Evans 
2009; Golant 2015). Uutena muotona niin kutsuttu senioriasuminen sen sijaan on 
yleistynyt erityisesti viime vuosina. Sillä tarkoitetaan erilaisia lähinnä eläkeiän 

                                                 
2  LAT-suhteet eli niin kutsutut living apart together -suhteet: pariskunnat, jotka valitsevat 

erillään asumisen jostain syystä, vaikka kokevat olevansa pariskunta. Tämä on 
yleistymässä esimerkiksi iäkkäiden joukossa, kun avioitumista ei koeta mahdolliseksi 
esimerkiksi omaisuuden jakamiseen liittyvistä syistä. 
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ylittäneille tarkoitettuja asumismuotoja, joihin muuttamisen alaikäraja on tavan-
omaisimmin 55 vuotta. Asumismuotona nämä lähestyvät esimerkiksi kaupungin 
tukemaa vuokra-asumista: asunnot ovat esteettömiä, ja ne pyritään sijoittamaan 
lähelle erilaisia palveluita, kuten kaupassakäynti- ja harrastusmahdollisuuksia. 
(Jolanki ym. 2017.) 

Senioriasuminen pyrkii erottautumaan sekä yhteisöllisestä asumisesta, 
jossa yhteisöllisyys on ainakin lähtökohtaisesti asukasta velvoittavaa, että palve-
luasumisesta, johon liitetään ammattilaisten portinvartijuutta ja mielikuvia toi-
mintakyvyn vajeista ja epäitsenäisyydestä. Usein senioriasumisessa voi olla saa-
tavissa erilaisia keskitetysti tarjottavia palveluita tai yhteisiä aktiviteetteja, jotka 
tukevat sosiaalisia verkostoja tai yhteisöllisyyden tunnetta. (Jolanki & Vilkko 
2015; Jolanki ym. 2017, 18; Lahti ym. 2019.) Viime aikoina kiinnostusta ovat he-
rättäneet myös erilaiset iäkkäille tarkoitetut palvelukorttelit tai eri-ikäisten asu-
mista yhdistelevät sukupolvien korttelit3. Lisäksi esimerkiksi Jyväskylässä on 
tarjolla Ilona-asumista, jolla viitataan senioritaloihin, jotka tarjoavat esteetöntä ja 
turvallista asumista ikääntyville ja joissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös 
viihtyisyyteen, yhteisöllisyyteen ja toiminnanohjaukseen. Näissä on pyritty tart-
tumaan myös ikääntyneiden eriarvoistumiseen käytännön ratkaisulla: osassa 
Ilona-taloista yhdistyy omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asumisen mahdolli-
suus yhteisöllisessä talossa. Näin on pyritty tarjoamaan myös heikommassa ta-
loudellisessa asemassa oleville pääsy tähän erityisasumisen muotoon. (Jaso 2020.) 

Portaikkomallin seuraavalla askelmalla on palveluasuminen, joka voi olla 
tavanomaista tai ympärivuorokautista asumisen ja jokapäiväisen arjen palveluja 
yhdistävää toimintaa. Nämä voi ymmärtää palveluiden jatkumoksi: ne nähdään 
vaihtoehtoina siinä vaiheessa, kun kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä. Ta-
vanomaisella palveluasumisella viitataan asumisen ja hoivan yhdistelmään: asu-
kas saa palvelusuunnitelman mukaisia henkilökohtaisesti määriteltyjä palveluita, 
kuten ateriat, siivouksen, turvapalvelun, virkistystoimintaa tai sairaanhoitoa. 
Mikäli tavanomainen palveluasuminen ei tyydytä avuntarvetta, vaihtoehtona on 
tehostettu palveluasuminen. Se on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat ympärivuo-
rokautista apua; henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.  

Palveluasumisessa asuminen ja palvelut on erotettu toisistaan niin, että asu-
kas maksaa sekä vuokran että tarvitsemansa palvelut. Pitkäaikaisessa julkisessa 
palveluasumisessa maksut ovat määräytyneet asukkaan tulojen mukaan niin, 
että kuukausittainen maksu kattaa kaiken asukkaan tarvitseman henkilökohtai-
simpia menoja lukuun ottamatta. (Daatland, Høyland & Otnes 2015; THL 2017b.) 
Uusien yksityisten palveluasumisen muotojen myötä myös hinnoitteluperusteet 
ovat muuttuneet kirjavammiksi, mikä on saattanut vaikeuttaa sopivan asuinpai-
kan löytämistä. Tilannetta monimutkaistaa se, että kunta voi järjestää palvelu-
asumisen omana toimintanaan tai tarjota asiakkaalle palvelusetelin, jonka avulla 
ikääntynyt voi hankkia palvelun kunnan hyväksymiltä tuottajilta.  

Palveluasumiseen liittyy myös asiantuntijavalta: päätös palveluasumisesta 
tehdään moniammatillisessa ryhmässä, johon kuuluu sekä terveydenhuollon 

                                                 
3  Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaressa on Sukupolvien kortteli, ja vastaava kokonaisuus 

on myös suunnitteilla Jyväskylän Kuokkalaan. 
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että sosiaalialan asiantuntijoita. Tämän niin sanotun SAS-ryhmän (selvitä, arvioi 
ja sijoita) tehtävänä on osallistua palveluasumisen asukkaiden valitsemiseen sekä 
esimerkiksi tehdä esityksiä vanhusten vuokra-asuntoihin. (THL 2017b; Jyväsky-
län kaupunki 2019.) Iäkkäällä ihmisellä ei siis ole mahdollisuutta itse päättää, ha-
luaako hän muuttaa palveluasumiseen. Käytännössä jonot voivat olla pitkiä ja 
palvelu pyritään kohdentamaan vain niitä eniten tarvitseville, minkä vuoksi 
ikääntynyt voi jäädä ilman toivomaansa tukea. 

Viimesijaiseksi vaihtoehdoksi ja ylimmäksi askelmaksi tällä portaikolla 
asettuu laitoshoito, jota toteutetaan vanhainkodeissa ja terveyskeskuksissa. Se on 
hoitoa, kuntoutusta ja ylläpitoa, joka on tarkoitettu erityistä huolenpitoa vaati-
ville henkilöille, jotka eivät tarvitse varsinaista sairaalahoitoa, mutta jotka eivät 
selviä kotona tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämisestä huolimatta. (THL 2017b.) Käytännössä ympärivuoro-
kautinen hoiva järjestetään nykyisin palveluasumisena eikä laitoshoitona. Van-
hainkotihoidon ja terveyskeskusten vuodeosastolla hoidettujen pitkäaikaishoi-
don asiakkaiden määrä on vähentynyt merkittävissä määrin: vuonna 2017 näissä 
molemmissa asiakasmäärä väheni noin neljänneksellä edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Samaan aikaan tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä nousi. (Arajärvi, 
Väyrynen & Kuronen 2018.) 

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus on asettanut määrällisiä tavoitteita 
palveluille: vuoden 2013 laatusuosituksen mukaan vuoteen 2017 mennessä 75 
vuotta täyttäneistä henkilöistä vain muutaman prosentin tuli olla hoidossa van-
hainkodeissa tai pitkäaikaisesti terveyskeskusten vuodeosastoilla. Tehostetun 
palveluasumisen tavoitteeksi on asetettu kuudesta seitsemään prosenttia, sään-
nöllisen kotihoidon kattavuudeksi 13–14 prosenttia. (STM 2013, 11.) Käytännössä 
tehostetun palveluasumisen piirissä vuonna 2017 oli 7,5 prosenttia, vanhainko-
deissa vain prosentti ja terveyskeskusten vuodeosastoilla pitkäaikaishoidossa 
vain 0,2 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä (Arajärvi, Väyrynen & Kuronen 2018, 
3). Näiden lukujen valossa voidaankin todeta, että käytännössä varsinainen lai-
toshoito on katoamassa; se on korvautunut tehostetulla palveluasumisella. Käy-
tännössä näiden ero näyttää löytyvän pitkälti asiakkaalle koituvista kustannuk-
sista: laitoshoidossa maksu on määräytynyt tulojen mukaan, kun taas palvelu-
asumisessa asumisen ja hoivan erottaminen toisistaan mahdollistaa erilaisen las-
kutuskäytännön. 

3.3 Avun ja tuen järjestelyt paikoillaan vanheneville 

Kotihoidon palvelut ja omaishoidon tukeminen ovat pääasiallisia keinoja, joiden 
avulla ikääntyvän itsenäistä kotona asumista pyritään tukemaan. Toimintaky-
vyn heikkenemisen vuoksi eläkeikäisistä naisista joka viides ja miehistä joka seit-
semäs sai apua, ja avuntarve lisääntyi merkittävästi kronologisen iän kasvamisen 
myötä. Yleisin avun ja tuen muoto on omaishoito, jos lasketaan mukaan sekä 
epävirallinen että omaishoidon tuen sopimuksin määritelty omaishoito. Avun 
tarpeen ilmentyessä on tavanomaista, että tukeudutaan omaisten ja läheisten 
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apuun: noin miljoonan suomalaisen arvioidaan antavan apua läheiselleen. (STM 
2014, 21–22; Noro 2019, 97; Omaishoitajaliitto 2019.) 

Virallisesti omaishoito on määritelty vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi kotioloissa omaisen tai muun 
hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai 
muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoi-
tosopimuksen. Käytännössä tämä virallinen omaishoito sisältää tarvittavat pal-
velut hoidettavalle sekä omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion sekä vapaat 
ja hoitotehtävää tukevia palveluita. (Laki omaishoidon tuesta 937/2005.) Pää-
sääntöisiä omaishoitotilanteessa olevia auttajia arvioidaan olevan noin 350 000, 
ja heistä sitovassa hoito- ja huolenpitotilanteessa on arvioiden mukaan noin 
60 000 omaishoitajaa. Virallisen tuen piirissä on vain noin 46 000 omaishoitajaa, 
sillä vaikka omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, siihen ei ole sub-
jektiivista oikeutta. (STM 2014; Kehusmaa & Erhola 2018.) 

Omaishoitajien lukumääriä tarkasteltaessa on myös huomioitava hoivaan 
liittyvä ambivalenssi: usein se nähdään ihmisyyteen ja läheissuhteiden kiinty-
mykseen liittyvänä luonnollisena osana, jolloin esimerkiksi puolison auttamista 
ei haluta luokitella erityiseksi viralliseksi auttamiseksi (Mikkola 2009; Zechner & 
Sointu 2009; vrt. Finch 1989; Finch & Mason 1993; Stone 2008). Vaikka virallista 
statusta ei ole, epävirallisten omaistaan hoitavien apu ja tuki ovat korvaamaton 
osa ikääntyvien tukipalettia. Tavanomaisimmin omaishoitoa tarvitaan fyysisen 
toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi, pitkäaikaisen sairauden tai vamman tai 
muistisairauden tai muiden muistiongelmien vuoksi: nämä tilanteet voivat vaa-
tia melko sitovaakin auttamista, mikä tulisi kattaa julkisin palveluin kustannuk-
sineen, jollei epävirallista apua ole saatavilla. (Linnosmaa, Jokinen, Vilkko, Noro 
& Siljander 2014.) 

2010-luvulla omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut yli 75-vuotiaiden 
ikäryhmässä, mutta tuelle asetettua kattavuustavoitetta (5 prosenttia) ei ole saa-
vutettu koko maassa. Omaishoito on kuitenkin erittäin merkityksellinen siinä, 
että sen avulla ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä voidaan myöhentää: 
ympärivuorokautisen avun tarpeessa on 57 prosenttia omaishoidettavista asiak-
kaista. Muutenkin omaishoidettavat kuuluvat suurelta osin raskaamman eli lä-
hes jatkuvan tai jatkuvan hoivan tarpeen ryhmään, vaikka he saivat vain vähän 
kotihoidon palveluita. (Kehusmaa & Erhola 2018.) 

Myös erilaiset yhteisöllisen asumisen vaihtoehdot voivat tarjota mahdolli-
suuksia avun saamiseen esimerkiksi naapureiden kanssa yhdessä. Uudet hybri-
dit palvelumuodot, jotka rikkovat perinteisiä järjestämisen rajoja, ovat nousseet 
keskusteluun, mutta ne ovat ainakin toistaiseksi jääneet melko marginaalisiksi 
ratkaisuiksi. (Jolanki & Kröger 2015; Perhehoitolaki 263/2015; Jolanki ym. 2017.) 
Esimerkiksi avohoitomuotoista perhehoitoa on pyritty nostamaan omaishoidon 
rinnalle vaihtoehdoksi esimerkiksi niille, joilla ei ole lähellä sellaisia omaisia, 
jotka voisivat tarjota apua ja tukea: se perustuu kunnan ja perhehoitajan toimek-
siantosuhteiseen sopimukseen, ja sitä suositellaan sellaisille ikääntyneille, joilla 
on vaikeuksia selviytyä arjesta mutta jotka eivät vielä täytä varsinaisen palvelu-
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asumisen kriteereitä. Käytännössä perhekotien lukumäärä on kasvanut 1990-lu-
vulta 2010-luvulle, mutta niiden määrä on yhä varsin vaatimaton. (Jolanki ym. 
2017, 106; Noro 2019, 96.) 

Omaisten ja läheisten tuottaman avun sijasta tai sen rinnalla hyödynnetään 
usein kotihoitoa. Kotihoito-nimikkeen alle on yhdistetty sekä kotipalvelu että ko-
tisairaanhoito: sillä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n kotipalvelun ja tervey-
denhuoltolain 25 §:ään sisältyvän kotisairaanhoidon tehtäviä (STM 2017, 5), joita 
voidaan tarjota erilaisiin asumismuotoihin tavanomaisten kotien lisäksi. Kotipal-
velua kuvataan kodissa tapahtuvana yksilön ja perheen tukena ja apuna. Siinä 
tarjotaan henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Useimmiten tästä on ero-
tettu niin kutsutuiksi tukipalveluiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus- ja 
saattajapalvelu. Kotisairaanhoidossa puolestaan tarjotaan hoito- ja palvelusuun-
nitelman mukaista tai tilapäistä terveyden ja sairaanhoidon palvelua. (Tervey-
denhuoltolaki 1326/2010; STM 2013; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Hannikainen 
2018; Mielikäinen & Kuronen 2019.) 

Säännöllisen kotihoidon asiakkuus määräytyy siten, että asiakkaaksi mää-
ritellään ne, joille on toteutunut laskentakuukauden aikana kotihoidon käyntejä 
voimassa olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman pohjalta tai jotka muutoin ovat 
saaneet säännöllisiä käyntejä vähintään kerran viikossa. Säännöllisen kotihoidon 
saajien osuus on pysytellyt vajaassa 12 prosentissa vuosituhannen alusta. (Noro, 
Alastalo, Finne-Soveri & Mäkelä 2015.) Vuonna 2018 säännöllisen kotihoidon asi-
akkaita oli 11 prosenttia 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Noin puolella arvioitiin 
olevan toistuva hoivan tarve, ja yli joka kolmannen asiakkaan luona käytiin vä-
hintään 60 kertaa kuukaudessa. (Mielikäinen & Kuronen 2019, 1.) 

Vaikka kotihoidon palveluja saavien osuus on pysytellyt samana, on syytä 
huomata asiakkaiden lukumäärän merkittävä kasvu (STM 2017, 4). Pääsääntöi-
sesti voidaan todeta, että asiakasmäärät ovat kasvaneet ja asiakaskäyntien mää-
rät ovat pysyneet joko samalla tasolla tai kasvaneet, kun taas samanaikaisesti 
henkilöstön määrä on ollut laskussa useimmissa maakunnissa (Alastalo, Vainio 
& Kehusmaa 2017). Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa palvelut kohdennetaan 
entistä tiukemmin vain kaikkein tarvitsevimmille asiakkaille, ja kotipalvelun 
henkilöstöresurssien riittävyys on saavuttanut lähes kriittisen tason (Kröger & 
Leinonen 2012; hoivatyöstä Kröger ym. 2018). 

On myös huomattava, että vaikka kunnat tarjoavat melko samankaltaisia 
palveluita, asiakasmaksuissa on huomattavia eroja eri kuntien välillä. Hoivaan 
liittyvät kustannukset ovat merkittäviä, ja vaarana onkin, että palvelujen kustan-
nukset alkavat vaikeuttaa palveluiden piiriin hakeutumista. (Ilmarinen 2017.) 
Säännöllisen kotihoidon kustannukset eivät saa ylittää sen tuotantokustannuksia, 
ja kunta voi halutessaan määrittää maksun palvelun laadun ja määrän perus-
teella. Maksut määräytyvät prosenttiperustaisesti: esimerkiksi vuonna 2016 
säännöllinen kotihoito oli maksutonta 573 euron bruttokuukausituloon saakka 
yhden hengen taloudessa, minkä jälkeen palvelusta veloitettiin prosenttiosuus 
tulorajan ylittävästä tulosta, enintään kuitenkin 35 prosenttia. 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 63 prosenttia sai myös tukipalveluja 
varsinaisen kotihoidon ohella; näitä ovat ateria-, hygienia-, kuljetus-, siivous-, 
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saattaja-, kauppapalvelut. Tukipalveluista ei kuitenkaan ole säädetty laissa tai 
asetuksessa, eli kunta voi päättää asiakasmaksusta. Käytännössä suuri osa kuu-
kausittaisista kustannuksista voi koostua näistä tukipalveluiksi määritellyistä 
palveluista, jotka ostetaan kiinteällä hinnalla. Tämä on merkittävää siksi, että tu-
kipalvelujen käyttö alkaa usein ennen säännöllisen kotihoidon asiakkuutta ja nii-
den määrä lisääntyy merkittävästi kronologisen iän kasvaessa. (Ilmarinen 2017.) 
Pahimmillaan tukipalveluihin liittyvät kustannukset voivat viedä suhteettoman 
suuren osan ikääntyneen kuukausittaisista käyttövaroista, jolloin tarvittavien 
palvelujen saaminen voi vaarantua. 

Kotihoidon asiakkaiden keski-ikä on 80 vuotta; naisia heistä on jonkin ver-
ran suurempi osuus ja valtaosalla asiakkaista arvioidaan olevan toistuva hoivan 
tarve (Kehusmaa, Erhola & Luoma 2017; STM 2017, 4–5). Keskimäärin asiakas-
käyntejä on 39 käyntiä kuukaudessa asiakasta kohden, ja noin kolmasosan luona 
käytiin jopa yli 60 kertaa kuukaudessa, mikä kuvastaa avun tarpeen tiiviyttä 
(STM 2017, 5; Mielikäinen & Kuronen 2019). Kunnallisen kotihoidon ohella avun 
ja tuen tarpeita tyydytetään muiden tahojen tuottamilla palveluilla, ja esimer-
kiksi yksityisen sektorin palvelut ovat yleistyneet viime vuosina (Mathew Put-
henparambil 2019). Näiden lukujen valossa on helppo todeta, että kotona asutaan 
yhä pidempään ja kotihoito vastaa yhä vaativampiin palvelutarpeisiin. Tilanne 
on heijastunut myös hoivatyöntekijöihin, jotka kokevat työn kuormittavuuden 
lisääntyneen (Kröger ym. 2018). Lisäksi on syytä panna merkille se, että tilastojen 
valossa omaishoidossa olevilla hoivan tarve on merkittävästi suurempi kuin 
muilla kotihoidon asiakkailla, mutta he saivat kotihoitoa tavallisimmin minimi-
määrän eli alle kymmenen kotikäyntiä kuukaudessa (Kehusmaa & Erhola 2018). 
Tilastot antavat aihetta kysyä, kyetäänkö ikäihmisiä lopultakaan tukemaan riit-
tävästi siinä, että he voisivat kokea mahdollisuutensa vanheta omassa kodissaan 
aidosti toivottavana vaihtoehtona. Kun jo objektiiviset mittarit välittävät kuvaa 
hoivan, avun ja tuen ratkaisujen riittämättömyydestä, on syytä kantaa huolta 
siitä, millaista arkea kotona vanhenevat käytännössä elävät. 

3.4 Hoiva asumiseen yhdistettynä palveluna 

Nykyisen politiikan painotus paikoillaan vanhenemisesta ja palveluiden järjestä-
misestä kotiin näkyy tilastoiduissa asiakasmäärissä. Ikääntyneille tarkoitettujen 
laitos- ja asumispalvelujen asiakasmäärä ja käyttäjien osuus ovat kääntyneet las-
kuun, samoin myös vanhainkotihoito ja pitkäaikaishoito terveyskeskusten vuo-
deosastoilla. Myös tavanomainen palveluasuminen on vähentynyt muutamaan 
prosenttiin. Vain tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut, ja lähes 
puolet siitä tuotetaan jo nyt yksityisten palveluntuottajien eli yritysten ja järjes-
töjen toimipaikoissa. (THL 2017b; Mielikäinen & Kuronen 2019.) Käytännössä 
ikääntyvien arjen avun ja tuen tarve ei ole kadonnut tai edes vähentynyt, ja siihen 
vastaamisen tavat vain ovat muuttaneet muotoaan. Siitä, kuka sijoittuu esimer-
kiksi palveluasumiseen ja kuka laitosasumiseen, ei ole selkeitä määritelmiä tai 
edes vakiintuneita käytäntöjä. Palveluasumistakin kuvataan kodinomaiseksi, 
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mutta pelkkä nimitys ei tee sitä välttämättä kodinomaiseksi (Peace & Holland 
2001) eikä kodinomaisuus ilmaisuna kerro mitään asukkaiden kotiutumisen ko-
kemuksesta. Ikäihmisen kannalta merkittävin ero onkin todennäköisesti kustan-
nuksissa: palveluasuminen määrittyy kodiksi, jolloin hoiva- ja muista palveluista 
laskutetaan erikseen toisin kuin laitosasumisessa. (Hoppania ym. 2016, 53.) Tämä 
on osa uudenlaista ikäihmisten asumis- ja hoivapalvelujen hiljaista linjausta, 
jossa yhä enemmän vastuuta asumisen ja tuen järjestämisestä jää markkinoiden, 
uudenlaisen kuluttajuuden logiikan ja läheisten varaan. 

Kokonaisuudessaan kotihoitoa sekä laitos- ja asumispalveluja käytti 
vuonna 2016 noin viidennes 75 vuotta täyttäneistä. Yli 85-vuotiaista näitä käytti 
jo 44 prosenttia, mikä kuvastaa osaltaan toimintakyvyn vajeiden ja palvelutar-
peiden yleistymistä tässä ikävaiheessa. (THL 2017b, 3; Pitkälä & Jylhä 2019, 1673.) 
Ympärivuorokautisten palvelujen (vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen) 
asiakkaiden keskimääräinen ikä oli 83,6 vuotta (THL 2017b, 7). Ikääntyneiden 
palvelujen käyttäjistä on naisia noin kolme neljännestä, mitä selittää sekä naisten 
pidempi elinikä että yksinasuminen (THL 2017b, 3). Tosiasiassa siis suurin osa 
iäkkäistä suomalaisista asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa. Vaikka tutkimusten 
mukaan yli puolet yli 70-vuotiaista kuoli terveyskeskuksen vuodeosastolla, tä-
hän ei liittynyt välttämättä pitkäaikaishoitoa, vaan siirtymiä kodin ja eri hoito-
paikkojen välillä oli useita. (Forma, Jylhä, Aaltonen, Raitanen & Rissanen 2012; 
Aaltonen ym. 2017.) 

On vaikea olla tuntematta huolta universalismin periaatteiden toteutumi-
sesta, kun uudenlaisten toimintatapojen myötä palvelujen perustoimintalogiik-
kaa on muokattu. Kun palveluita kohdennetaan yhä tiukemmin kriteerein ja osa 
peruspalveluista muutetaan kiinteän maksun tukipalveluiksi, ei voi olla pohti-
matta, kykenevätkö kaikki apua ja tukea tarvitsevat ikäihmiset saamaan riittäviä 
palveluita. Vasta vähitellen on alettu laskea sitä, paljonko hoiva kotiin tuotuna 
itse asiassa maksaa (Ilmarinen 2017; Fret ym. 2018) ja ovatko kotiin tuodut pal-
velut itse asiassa ympärivuorokautista hoivaa edullisempi tapa järjestää apua sitä 
tarvitseville (Lumio 2015). 

Nykyisin katseet ovat kääntyneet myös kohti yksityisiä palveluntuottajia 
sekä uudenlaisia hybridejä muotoja, kuten senioritaloja ja perhehoitoa, joita on 
nostettu esille mahdollisuutena vastata kasvaviin hoivan tarpeisiin (Tynkkynen 
2009; Jolanki ym. 2017). Uusista malleista erityiset palvelu- ja seniorikorttelit 
näyttävätkin saavan suosiota: yhä enemmän puhutaan satunnaisten kohtaamis-
ten ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksista hyvän vanhuuden tekijöinä (ks. esim. 
Jolanki & Vilkko 2015; Lahti ym. 2019). Kun universaalit palvelut määrittyvät 
kaikkia kansalaisia koskeviksi yhteiskuntaluokasta, taloudellisesta tai sosiaali-
sesta asemasta riippumatta, etuuksien ja palvelujen myöntämiseen on koettu tar-
vetta ottaa käyttöön myöntökriteerejä potentiaalisten saajien määrän vuoksi. 
(Hoppania ym. 2016; 54.) Pulmaksi voi tällöin muodostua se, että palvelut koh-
distuvat enää vain niitä eniten tarvitseville. Tämä saattaa johtaa siihen, että ne, 
joiden avuntarve on satunnaisempaa ja keveämpää, eivät enää saa julkisia palve-
luita. Jos heillä ei ole mahdollisuutta syystä tai toisesta hankkia tarvitsemaansa 
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tukea muista lähteistä, esimerkiksi resurssien tai tarjonnan vähyyden vuoksi, ti-
lanne saattaa johtaa siihen, että iäkäs ihminen jää ilman riittävää apua ja tukea. 

Hoivan kentän muutoksessa on nähtävissä uudenlaisten toimintalogiikoi-
den tuleminen esille. Esimerkiksi harmaista markkinoista (silver markets) ja hy-
vinvointikuluttajuudesta on puhuttu jo pitkään. Universalismin periaatteen mu-
kaisesti palvelut on ollut määrä järjestää sen logiikan mukaisesti, että kaikki ovat 
niihin oikeutettuja, jolloin helposti päädytään yksiulotteisempiin ja sarjatuotan-
non omaisiin ratkaisuihin, joissa on myös selkeät kriteerit. Uudenlainen kulutta-
juus luo markkinat sille, että uusliberalistisen logiikan mukaan palveluihin on 
tarjolla myös erilaisia räätälöitäviä ratkaisuja niille, keillä on kykyä toimia mark-
kinalogiikan mukaisesti. Palvelutarjonnan rikastuminen ja yksilöllisten ratkaisu-
jen mahdollistuminen ovat tarjonneet monelle valtavirrasta poikkeamisen ja toi-
sin tekemisen mahdollisuuksia, mutta ne myös eriarvoistavat vanhuutta – va-
pailla markkinoilla vain ostokykyinen, kyvykäs, harkitseva ja tiedostava kulut-
taja on vahvoilla. (Ks. esim. Hoppania ym. 2016, 54.) 



4 TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMAT 

Nojaudun tässä työssä maltillisen konstruktionismin perusajatukseen, johon asu-
mispolun lähestymistapakin osaltaan tukeutuu: ymmärrän todellisuuden raken-
tuvan kielen kautta, ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tämä ei tar-
koita olettamusta siitä, että kaikki olisi pelkkää kieltä. Diskurssin ulkopuolella on 
materiaalinen maailma, mutta sen luonne ja vaikutus ovat ymmärrettävissä vain 
sosiaalisen rakentumisen kautta. (Vrt. Clapham 2005, 22.) Tietäminen on aina jos-
tain näkökulmasta ja kielen kautta välittynyttä. 

Kielellä on siten aina aktiivista merkitystä todellisuuden tuottajana. Tutki-
mus tarkastelee sitä, mitä konstruoidaan ja miten tuo konstruoimisen prosessi 
itse asiassa tapahtuu (Gubrium & Holstein 2008, 3–7). Merkitykset eivät ole kiin-
teitä ja väistämättömiä, vaan ne voidaan ymmärtää oman aikansa tuotteina 
(Hacking 2009, 14–20). Ei kuitenkaan riitä, että jokin asia ymmärretään histori-
assa sosiaalisten prosessien myötä syntyneeksi, vaan olennaista on ymmärtää se, 
että tuo prosessi olisi voinut johtaa toisenlaiseenkin lopputulemaan. Se, millai-
siksi asian merkitykset ovat historiassa muovautuneet, on osa ajatteluamme. 
Vaikka ne eivät ole pysyviä, niillä on oma vaikutuksensa, ja tässä mielessä emme 
kykene pääsemään niistä eroon. (Morson 1994; Rorty 1998.) 

Käsitys tiedon luonteesta heijastuu myös kertomiseen: tarinoiden kautta jä-
sennetään maailmaa. Kertominen on yhtä lailla tilannekohtaista, historiallisesti 
ja sosiaalisesti erityistä – aikaan ja paikkaan kiinnittynyttä. Kieli saa aikaan vai-
kutuksia; todellisuutta jäsennetään yksilöiden välisten neuvottelujen ja kamppai-
lujen kautta. Tämä merkitsee myös sitä, että merkityksellistämisen tavat eivät ole 
pysyviä, vaan ne voivat muuttua ajassa. (Burr 2010, 2–5.) Lähestymistavassani 
jaan Riessmanin (1990, 17) lähtökohdan siitä, että kiinnostus kohdistuu ihmisten 
omiin määritelmiin ja ymmärryksiin, joten heitä lähestytään subjekteina, jotka 
tulkitsevat itseään. 
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4.1 Elämänkulun perspektiivi 

Glen H. Elderin (1994) elämänkulun teoriaan kuuluvat periaatteet heijastuvat 
tutkimusartikkelien näkökulmissa, ja ne kehystävät tämän väitöskirjan kokonai-
suutta (ks. lähestymistavan historiallisesta kehityksestä esim. Elder & Giele 2009, 
2–7; Grenier 2012, 28–30). Kantavana ajatuksena elämänkulun perspektiivissä on 
se, että inhimillinen kehitys ja ikääntyminen ovat koko elämän mittaisia proses-
seja. Ymmärrän tämän niin, että ihminen ei koskaan tule millään tapaa valmiiksi, 
vaan muutos on läsnä koko elämänkulun ajan. Elämää ja elettyä kokemusta tul-
kitaan ajassa ja paikassa, ja nuo tulkinnat ja kokemuksille annetut merkitykset 
voivat vaihdella. Elderin teoretisoinnissa on elinikäisen muutoksen lisäksi neljä 
muuta keskeistä periaatetta. Näitä ovat elämän linkittyminen historialliseen ai-
kaan, elämäntapahtumien ajoittumisen merkitys, ihmiselämien keskinäisriippu-
vuus ja toimijuus. (Elder 1994; 1999; Grenier 2012, 30–32.) Elämänkulun perspek-
tiivissä kiehtovinta on ajallisuuden ja kontekstin läsnäolo: ihmisen elämää ei tar-
kastella hetkessä vaan pitkittäin ja sitä ympäröivän yhteiskunnan muutospolkuja 
huomioiden. Kun tiedetään jotain elämänkulun tapahtumista ja kyetään sijoitta-
maan se erityisine elämäntapahtumineen kontekstiinsa, voidaan alkaa ymmärtää 
kokemusta ja sille annettuja tulkintoja. (Elder & Giele 2009.) 

Historialliseen aikaan kiinnittymisen ymmärrän kehyksenä: tietty aika ja 
paikka tarjoavat omanlaisiaan mahdollisuuksia sekä rajoitteita yksilön elämässä, 
ja näin historiallinen aika osaltaan muovaa elämänkulkua. Tutkimuksen kan-
nalta tämä merkitsee sitä, että elämä ymmärretään vuorovaikutuksellisena suh-
teessa ympäröivään yhteisöön ja yhteiskunnallisiin tekijöihin: yksilö on aktiivi-
nen osallistuja ja vaikuttaja eikä vain passiivinen ympäristön muokkaama tutki-
muskohde. Ympäristöllä ja yleisillä tapahtumilla on vaikutusta siihen, mitä mah-
dollisuuksia yksilölle tarjoutuu. (Elder 1994, 5–6.) Esimerkiksi asumista ajatellen 
ei tarvitse kuin luoda katse siihen, miten vanhusten asema ja heille tarjolla olevat 
asumisen paikat ovat muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana: ennen suku-
polvet asuivat yhdessä, ja he asuivat varsin todennäköisesti koko elinikänsä sa-
malla seudulla. Vasta teollistuminen löyhensi näitä yksilön ja paikan sekä yksi-
löiden välisiä siteitä, ja nykyisin ikääntyneellä onkin periaatteessa mahdollisuus 
järjestää asumisensa monella tapaa. Paikoillaan vanhenemisen politiikka puoles-
taan kytkee nykypäivän ikäihmiset pitkäaikaisiin koteihinsa. (Roos 1987; Antto-
nen & Sipilä 2000; Saarenheimo, Pietilä, Maununaho, Tiihonen & Pohjolainen 
2014; STM 2017.) 

Myös elämäntapahtumien ajoittumisella on merkitystä elämänkulun kan-
nalta: elämäntapahtuman vaikutus on riippuvainen siitä, miten se sijoittuu yksi-
lön elämään. Joillakin tapahtumilla voi olla hyvin pitkäkestoisia vaikutuksia elä-
mänkulkuun. Kun esimerkiksi elämäntapahtumat sijoittuvat poikkeavaan ai-
kaan suhteessa kronologiseen ikään, se saattaa vaikuttaa monella tapaa omaan ja 
läheisten elämään. (Elder 1994, 5–6.) Historiallisen ajan ja paikan sekä elämänta-
pahtumien ajoittumisen periaatteet näkyvät tämän tutkimuksen kohteena ole-
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vien ikääntyneiden ja heidän läheistensä elämänkulussa: ikääntyneet ovat elä-
neet sotavuosien aikana, ja monien puolisot osallistuivat sotaan. Naisten osalta 
tämä saattoi myös johtaa siihen, että he leskeytyivät nuorempina tai heidän puo-
lisonsa kärsivät erilaisista sodassa syntyneistä vammoista. Perheen perustami-
nen saattoi myöhentyä, tai varhainen leskeytyminen ja yksin jääminen saattoivat 
kenties merkitä avun ja tuen tarpeiden aikaistumista. Elämäntapahtumien ajoit-
tuminen näkyy siten selkeästi myös läheisten eli äidistään huolehtivien tytärten 
kertomuksissa: sillä, milloin huolenpidon ja avun tarve ajankohtaistuu, on vai-
kutusta siihen, millaisiksi auttamisen mahdollisuudet koetaan ja miten avun an-
taminen voidaan nivoa osaksi omaa elämänkulkua. 

Apu ja tuki ovat yksilöiden elämänkulkuun ja arkeen liittyviä asioita, joiden 
kautta tulee helposti näkyväksi myös Elderin neljäs periaate siitä, että ihmiselä-
mät ovat keskenään riippuvaisia. Elämien väliset linkittymiset kertovat siitä, mi-
ten ihmisten elämät ja kohtalot kietoutuvat toisiinsa. Kun yksilön elämässä ta-
pahtuu jotain merkittävää, sillä on varsin todennäköisesti vaikutuksia myös hä-
nen läheistensä elämään. (Elder 1994, 5–6.) Sairastuminen on hyvä esimerkki 
tästä: jos yksilö sairastuu vakavasti, se voi merkittävällä tavalla vaikuttaa hänen 
läheisiinsä ja heidän arkeensa. Oma elämäntilanne voi olla sellainen, että apua ja 
tukea voidaan tarjota, mutta tällä saattaa olla vaikutusta esimerkiksi siihen, pal-
jonko aikaa voidaan viettää omien lasten kanssa tai millaista työuraa voidaan ra-
kentaa. (Lewis & Meredith 1988; Finch 1989; Finch & Mason 1993; Stone 2008; 
Willyard, Miller, Shoemaker & Addison 2008; Moen & Hernandez 2009; Lei-
nonen 2011.) Tämän tutkimuksen aineistoissa iäkkään läheisten oli otettava kan-
taa siihen, miten he näkevät osallisuutensa hoivan järjestelyissä. Toisten elämän-
kulussa tilanne voi tulla kohdalle sopivampaan aikaan, kun esimerkiksi omat 
lapset olivat aikuistuneet ja saattavat olla vaikkapa tukena tilanteessa. Toiset taas 
kamppailevat lapsiperhearjen, työn ja hoivan ristiaallokossa. Sairastumisen ajan-
kohdalla mutta myös huolenpitoa tarjoavan läheisen perheen perustamisen ajoit-
tumisella on merkitystä hoivan osapuolten elämään. 

Edellä mainitut elämänkulun periaatteet tuovat mieleen helposti ajatuksen 
siitä, että yksilö on heitetty maailmaan, kohtalon armoille. Elder ei kuitenkaan 
näe yksilöä vain rakenteiden puristuksissa. Viimeinen periaate muistuttaa toimi-
juuden mahdollisuudesta: vaikka yksilö onkin spatio-temporaalisen kehyksensä 
sisällä, hänellä on mahdollisuus tehdä valintoja. (Elder 1994; 1998.) Elderin oma 
kiehtova 1970-luvulla julkaistu klassikkotutkimus viittaa amerikkalaisiin 1930-
luvun lama-ajan sukupolviin ja siihen, miten isän työpaikan menetyksellä oli pit-
käkestoisia vaikutuksia heidän lastensa elämään (Elder 1999). Myöhemmissä tut-
kimuksissaan hän tarkasteli sitä, miten toimijuus ilmeni näissä lama-ajan per-
heissä: he kykenivät tekemään valintoja ja mukautumaan tarjolla olevien mah-
dollisuuksien ja rajojen kehyksessä (Elder 1998, 4–7). Toimijuuden ja esimerkiksi 
aitojen valintojen tekemisen mahdollisuus on monimutkainen kysymys: joskus 
voi tuntua siltä, että esimerkiksi ikäihmisen toimijuus menetetään sairauksien 
myötä. Toisaalta voidaan ajatella niin, että toimijuuden mahdollisuus ei ole di-
kotominen kyllä–ei-kysymys: ehkä toimijuuskin voi toteutua asteittain. 
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Elämänkulun näkökulman ajatus ajallis-paikallisesta kontekstista tuo kes-
kusteluun mukaan sukupolven käsitteen. Käytän sitä löyhästi kiinnittämään yk-
silöiden elämänkulkua ajan ja paikan kehykseen: tämän käsitteen kautta olen 
pyrkinyt tekemään ymmärrettävämmäksi niitä kulttuurisia jäsennyksiä ja odo-
tuksia, joita näiden yksilöiden ymmärrysten taustalla vallitsee. Tämän tutkimuk-
sen ikääntyneet olivat lähinnä 1920- ja 1930-luvulla syntyneitä: heidät on tavan-
omaisesti luokiteltu jälleenrakennuksen sukupolveksi (Roos 1987; Wass & Torsti 
2011). Sukupolven käsite kuvaa tässä väljässä mielessä sitä, miten tietty joukko 
ihmisiä voidaan erottaa toisistaan heidän yhteisten kokemustensa perusteella. 
Näin ymmärrettynä sukupolven käsite sisältää viittauksen kohorttiin: tämän aja-
tuksen mukaan samoihin aikoihin syntyneillä on tärkeitä yhteisiä elämänkoke-
muksia ja niihin perustuvia jaettuja muistoja. (Alestalo 2007; Zacheus 2008.) Tiet-
tyyn sukupolveen kuulumista ei kuitenkaan rajata tiukasti syntymävuoden pe-
rusteella, vaan olennaista on ymmärtää se, miten yksilöiden käsitykset ja ymmär-
rykset ovat rakentuneet tiettynä historiallisena aikana jossain historiallisessa pai-
kassa tietynlaisissa oloissa. Tätä voidaan hyödyntää siinä, kun pyritään ymmär-
tämään sitä, mitä kulttuurisia ymmärryksiä vasten yksilöt jäsentävät kokemuk-
siaan. Käsite on käyttökelpoinen syventäessään myös iän erojen tulkitsemista: 
käytännössä kohorttien välisiä eroja voidaan kytkeä yhteiseen kokemuspohjaan. 
(Anttila 2007; Purhonen 2007; Wass & Torsti 2011.) 

Elämänkulun periaate tuo tutkimukseen pitkittäisen tarkastelun, ja se mah-
dollistaa samalla sen, että ilmiötä ja kokemusta voidaan tarkastella samanaikai-
sesti eri näkökulmista (Grenier 2012). Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista 
ymmärtää se, miten asumisen peruskehys liittyy tiettyyn aikaan ja paikkaan ja 
sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tässä ajassa suomalaisessa yhteiskunnassa 
ikääntyneille on tarjolla koko joukko erilaisia ratkaisuja, ja osaa niistä pidetään 
kulttuurisessa kehyksessämme toivottavampina kuin toisia. Elämänkulun peri-
aatteet osoittavat oivaltavasti, että asumisen järjestelyissä ei kenties lopultakaan 
ole kyse väistämättömyyksistä, mutta ei ehkä puhtaista valinnoistakaan – asumi-
sen jäsennykset saavat tulkintansa elämänkulun kokemusten tulkinnoista, jolloin 
voi syntyä ajatus siitä, ettei mahdollisuutta valita toisin oikeastaan olekaan. 

Haluan vielä lopuksi nostaa esiin muutaman elämänkulun tutkimuksen 
kannalta olennaisen käsitteen. Näitä ovat polku (trajectory), siirtymä (transition), 
käännekohta (turning point) ja elämäntapahtuma (life event). Elämänpolku viittaa 
ihmisen elämän prosessiin, se on tietty tilojen ja tapahtumien sarja yksilöiden 
siirtyessä asemasta toiseen (Elder 1986). Siirtymät sisältyvät elämänpolkuihin, 
jotka antavat näille merkitykset: ne ovat elämänmuutoksia, joissa elämän ra-
kenne merkittävästi muuttuu. Näitä ovat esimerkiksi työpaikan vaihtaminen, 
avioituminen tai esimerkiksi eläköityminen, joka voi saada erilaisia merkityksiä 
siitä riippuen, millaista elämänvaihetta yksilö elää. Elämäntapahtumalla voidaan 
viitata myös ajatukseen muutoksesta yksilön asemassa: ne muokkaavat elämän-
polkuja, sillä jotkut tapahtumat ovat merkittäviä käännekohtia (turning points), 
jotka muuttavat elämänkulun suuntaa. Jotta jokin tapahtuma määriteltäisiin 
käännekohdaksi, siihen pitää sisältyä sekä perustavanlaatuinen merkityksen, tar-
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koituksen tai suunnan muutos yksilön elämässä että yksilön reflektiivinen tietoi-
suus muutoksen merkityksellisyydestä. Käännekohdat tulkitaan siis aina jälkikä-
teen. (Ks. esim. Roos 2002; Almeida & Wong 2009; George 2009; Doherty, Laub 
& Sampson 2009; Grenier 2012.) 

Elämänkulun lähestymistapaa on käytetty erityisesti tutkimuksissa, joissa 
tarkastellaan pitkäaikaisia ja jopa ylisukupolvisia vaikutuksia, mistä Elderin 
(1999) oma klassikkoteos on oiva esimerkki. Elämänkulun näkökulma tuo tutki-
mukseen mukaan historialliset tapahtumat ja ajallisen muutoksen. Tätä näkökul-
maa on hyödynnetty muun muassa sukupolven käsitteen avulla operoivissa tut-
kimuksissa, kuten Sukupolvien ketju -hankkeessa (ks. esim. Haavio-Mannila ym. 
2009). 

4.2 Asumispolun lähestymistapa 

Elämänkulku viittaa joukkoon sosiaalisesti määriteltyjä, ikäperustaisia elämän-
tapahtumia ja rooleja, jotka muovautuvat kulttuurisen ja sosiaalisen rakenteen 
historiallisen muutoksen myötä (Elder 1999, 302). Näillä on yhteys myös asumi-
seen, sillä asumisen paikka kehystää elettyä elämää. Asumista on tutkittu paljon 
erilaisista näkökulmista: esimerkiksi asumisen kokemuksia, muuttamista, asuin-
alueita ja asuntomarkkinoita. David Clapham (2002; 2005; 2009) on kehittänyt 
asumispolun lähestymistapaa, jota voi pitää asumisen tutkimuksen viitekehyk-
senä. Tätä lähestymistapaa on hyödynnetty eri tavoin asumisen tutkimuksessa; 
sen avulla on esimerkiksi tutkittu vankilasta vapautuneiden kertomuksia (Gran-
felt 2016), iän merkitystä asumisvalinnoissa (Jolanki 2016), asumisen pysyvyyttä 
(Meeus & De Decker 2015), epäsoveliaita asumisen paikkoja (Severinsen 2013; 
Severinsen, Breheny & Stephens 2015) sekä asunnottomia (Nousiainen 2016). 

Asumispolun lähestymistavassa keskiössä ovat ne subjektiiviset merkityk-
set, joita kotitalous antaa asumiselleen. Kotitalouden käsitettä on kritisoitu (mm. 
Kemeny 1992), mutta Clapham puolustaa valintaansa: hän näkee sen keskeisenä 
yksikkönä, jossa asumista kulutetaan ja jossa siitä tehdään päätöksiä. Yksilö ei jää 
huomiotta hänen teoretisoinnissaan, mutta Clapham haluaa kiinnittää huomion 
nimenomaan siihen, että suurelta osin useimmat asumispolun päätökset tehdään 
jäsenenä useamman henkilön kotitaloudessa. (Clapham 2005, 26.) Ikääntyneistä 
yksin asuu yhä useampi, mutta tätä lähestymistapaa ei ole kehitetty yksinomaan 
iäkkäitä tai kovin nuoria varten. Ja vaikka yksin asuttaisiinkin, asumista koskevia 
päätöksiä tehdään harvoin yksin; niistä voidaan käydä neuvotteluja esimerkiksi 
läheisten, viranomaisten tai muiden tahojen kanssa vielä myöhäisellä iällä. 

Peruslähtökohtana on rakenteiden ja toimijuuden vuorovaikutus: asumis-
polkujen nähdään rakentuvan ihmisten aktiivisen toiminnan ja olosuhteiden yh-
teisvaikutuksesta. Käsite on erityisen kiinnostava siksi, että se ei jätä asumista ja 
kotia sivurooliin, kehykseksi, jonka sisällä elämä eletään, vaan huomioi sen arki-
sen elämän osatekijänä ja mahdollistajana. Asumispolun ajatus muistuttaa kes-
keisistä elämänkulun periaatteista: ajasta ja paikasta, mutta myös keskinäisriip-
puvuuden, ajoittumisen ja toimijuuden merkityksistä, kun se keskittyy niihin 
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merkityksiin, joita asumiselle annetaan tietyssä historiallisessa ajassa, paikassa ja 
tilanteessa. (Elder 1994; Clapham 2005.) 

Asumispolun lähestymistavassa perusajatuksena on tarkastella niitä asu-
mispäätöksiin liittyviä subjektiivisia merkityksenantoja, jotka rakentuvat tietyssä 
ajassa ja paikassa tietylle kotitaloudelle. Claphamin mukaan perinteisissä asumi-
sen tutkimuksen lähestymistavoissa yleistetään liikaa. Ne perustuvat olettamuk-
selle siitä, että kaikilla kotitalouksilla olisi samanlaisia merkityksiä ja että kaikki 
kotitaloudet toimisivat jotenkin samalla tapaa. (Clapham 2005, 34–35.) Asumis-
polun lähestymistavassa ei pyritä kehittämään ennalta määriteltyjä olettamuksia 
siitä, mitä kotitalouden käsitykset mahdollisesti olisivat ja miten kotitaloudet 
päätyisivät niitä tavoittelemaan. Huomio on siis subjektiivisessa objektiivisen si-
jaan: jokaisella kotitaloudella on oma käsityksensä asumisensa soveltuvuudesta, 
eikä ole olemassa mitään ennalta määriteltyjä universaaleja preferenssejä. 
(Clapham 2005, 29–30.) Itse liitän tähän ajatuksen siitä, että yksilön käsitykset 
asumisen soveltuvuudesta ovat elämänkulun vaiheiden myötä syntyneitä, ja 
niitä peilataan niin omaan kokemukseen kuin jaettuihin käsityksiinkin sopivasta 
ja hyvästä. 

Myöhemmin Clapham (2011) on täydentänyt asumispolun lähestymistapaa 
affordanssin käsitteellä: ajatus tietoisuudesta toiminnan mahdollisuuksista täy-
dentää ymmärrystä yksilön ja materian välisestä suhteesta. Affordanssin perus-
ajatus on tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava: vaikka painopiste on objektin 
fyysisissä ominaisuuksissa, kuten talossa, avain ymmärrykseen löytyy vasta tar-
kastellessa sitä suhteessa tiettyyn henkilöön. 

Lopuksi palaan vielä asumispolulle rinnakkaiseen asumisen tutkimiseen 
liittyvään käsitteeseen, asumisuraan. Se esitetään usein tikapuu- tai portaikko-
mallina, ja se vastaa sinänsä usein todellisuutta esimerkiksi siinä tilanteessa, kun 
siirrytään lapsuudenkodista itsenäiseen asumiseen. Ura-ajattelussa korostuu nä-
kemys asumisen muutoksista liikkeenä erilaisten asumistyyppien välillä. Nämä 
liikkeet liitetään useimmiten ulkoisiin tekijöihin, esimerkiksi tulotason muutok-
siin, ja kytketään erilaisiin elämänvaiheisiin. Ura viittaa ylöspäin suuntautuvaan 
liikkeeseen, kun taas asumispolkuajattelussa tätä ylöspäin suuntautuvaa liikera-
taa ei ajatella itsestäänselvyytenä. Asumisura-ajattelussa ei huomioida sitä tapaa, 
jolla yhteiskunnassa rakentuu normeja ja odotuksia ja miten tietyistä valinnoista 
tulee suositumpia polkuja kuin toisista. Lisäksi asumisuran metaforassa painot-
tuu nimenomaan muuttaminen, joka liitetään usein kotitalouden kokoonpanoon, 
työllistymiseen ja niin edelleen. Polkuajattelussa puolestaan tarkastellaan talon 
ja kodin käytäntöjä, jotka voivat muuttua, vaikka tämä ei välttämättä yksioikoi-
sesti merkitse muuttamista. (Meeus & De Decker 2015.) 

Asumisuran käsitettä on kritisoitu muun muassa sen normatiivisuudesta 
sekä siitä, että käännös urasta konnotoi suomen kielessä urautumiseen. Se viittaa 
ennalta tiedettyihin askelmiin ja arvottaa nousun onnistumista (Juhila ym. 2016, 
11–19; Juhila & Kröger 2016, 12–13). Claphamin lähestymistavassa puolestaan 
ideana on arvioida kotitalouden omia käsityksiä asumistilanteestaan ja siihen lii-
tettyjä merkityksiä. Arvioita ja merkityksiä ei yritetä sovittaa ennalta määritel-
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tyyn olettamuskaavioon siitä, mitkä tietynlaisen kotitalouden mieltymykset oli-
sivat ja kuinka se pyrkisi niitä saavuttamaan. (Clapham 2005, 29–30.) Lähesty-
mistapa nostaa esiin niitä käytäntöjä, jotka liittyvät asumiseen ja paljastuvat elä-
mänkulun aikana ja miten nämä ovat suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan 
(Meeus & De Decker 2015, 1118–1119). 

Asumispolun lähestymistapa on mielestäni oivaltava nimenomaan siksi, 
että se sisältää sosiaaliset merkitykset ja suhteet, jotka liittyvät asumisen kulu-
tukseen erilaisissa paikoissa (Clapham 2002, 52; Clapham 2005, 28). Asumisuran 
käsitteeseen verrattuna Claphamin lähestymistapa kykenee huomioimaan pa-
remmin erilaiset elämäntyylin valinnat: esimerkiksi perheiden siirtymät asumis-
muodosta toiseen eivät ole enää yhtä ennustettavia kuin ennen (ks. esim. Juhila 
& Kröger 2016, 12–14). Tämä ei tarkoita sitä, että asumispolku olisi arvoneutraali 
lähestymistapa, mutta se tavoittaa paremmin asumisen todellisuuteen liittyvää 
moninaisuutta. 

Claphamin viitekehystä on kritisoitu valinnan mahdollisuuden näkökul-
masta. Itse ajatus siitä, että asumiseen liitetyt valinnat eivät ole ennalta määritel-
tyjä tai ennalta tiedettyjä, on oivaltava. Ei kuitenkaan voida yksioikoisesti ajatella 
niin, että yksilön valinnat olisivat rajattomia. (Ks. esim. Bengtsson 2002; Juhila & 
Kröger 2016, 6.) Bengtsson (2002) tuo erityisesti esiin yleistettävyyden haasteen 
ja kyseenalaistaa Claphamin asumispolun lähestymistavan soveltamisen mah-
dollisuuden haasteellisemmissa ja rajatumman valinnan tilanteissa, kuten syrjä-
seuduilla. Käsite jää myös helposti melko kuvailevaksi. 

4.3 Yksilön muuttuva suhde paikkaan 

Clapham on todennut, että vaikka kysymys on yksilöllisten polkujen tunnistami-
sesta, on melko ilmeistä, että valtaosa silti seuraa samankaltaisia reittejä. Usein 
puhutaankin metaforisesti poluista, maanteistä ja valtateistä, joiden avulla voi-
daan heuristisesti kuvata tätä joukkoistumisen liikettä. (Clapham 2005, 34.) Näyt-
tää siltä, että hyväksi koettuja paikkoja ja ratkaisuja yhdistää jokin tekijä, joka saa 
ne tuntumaan sopivilta monelle ihmiselle. Ei silti ole objektiivista tapaa määri-
tellä hyvää paikkaa, joka soveltuisi ja merkityksellistyisi meille kaikille. Suhde 
paikkaan syntyy erilaisissa käytänteissä, ja se muuttuu ajassa, mistä ympäristö-
gerontologia muistuttaa. Tieteenalana sen tehtävänä on tarkastella tuota nimen-
omaista yksilön ja hänen ympäristönsä välistä ajassa muuttuvaa suhdetta. (Wahl 
& Weisman 2003.) 

Asumiseen liittyviä jäsennyksiä ei voida ymmärtää ilman, että ajatellaan 
yksilön ja paikan välistä suhdetta. Tämän tutkimuksen kannalta ympäristöge-
rontologian anti on nimenomaisesti ajatuksessa siitä, että suhde paikkaan on alati 
muuttuva. Sosiaaligerontologisessa tutkimuksessa olennaista on yksilön koke-
mus ja vuorovaikutus ympäristönsä kanssa. Jo yksistään ymmärrys siitä, että yk-
silön ja paikan välinen suhde muuttuu ajassa, on oikeastaan käänteentekevä 
tässä paikoillaan vanhenemisen mahdollisuutta korostavassa yhteiskunnassa. 
Tutun ympäristön on ajateltu tukevan ikääntyneen hyvää vanhenemista, mutta 



42 
 
ympäristögerontologia kääntää ajatuksen peruslähtökohdan: paikoillaan pysy-
minen ei tarkoita sitä, etteikö kokemus tästä paikasta muuttuisi jollakin tapaa 
ajan kuluessa. (Golant 2015.) Sekä yksilö että hänen ympäristönsä muuttuvat, jo-
ten samalla myös yksilön ja hänen ympäristönsä välinen suhde muuttuu. 

Tämä ei tarkoita sitä, että pysyvyydellä ja ajallisella kestolla ei olisi merki-
tystä. Menneisyys on aina läsnä nykyisyyden kokemuksissakin: aiemmat vuoro-
vaikutustilanteet yksilön ja hänen ympäristönsä välillä (olipa kyse sitten nykyi-
sestä tai jostain aiemmasta) luovat pohjaa kokemukselle ja vaikuttavat nykyhet-
ken vuorovaikutukseen. Jokaisella aiemmalla onnistumisella tai epäonnistumi-
sella on seurauksensa ja vaikutuksensa tuohon suhteeseen. (Golant 2003, 639–
642.) Tästä huolimatta suhde muuttuu ajan kuluessa vääjäämättömästi: ikään-
nymme suhteessa paikkoihin, joita asutamme, ja tuohon suhteeseemme vaikut-
taa itse ikääntymisen kokemus (Scharlach & Diaz-Moore 2016, 410). Ei siis voida 
yksioikoisesti väittää, että paikoillaan vanheneminen automaattisesti tuottaisi 
hyvän ikääntymisen kokemuksia. 

Tässä vaiheessa on hyvä tehdä ero paikan ja tilan käsitteiden välillä. Tilasta 
tulee paikka vasta sille annettujen inhimillisten merkitysten kautta. Paikkaan on 
perinteisesti liitetty jokin maantieteellinen sijainti, ja se saa todellisen muotonsa 
siellä tapahtuvien sosiaalisten suhteiden kautta. Jotta voidaan puhua paikasta, 
tarvitaan yksilön subjektiivinen ja emotionaalinen kiintymyssuhde sitä kohtaan. 
(Tuan 1979; Massey 2000; Rose 2000; Törrönen 2000, 266–267.) Paikalla on aina 
historia ja merkitys, ja siinä ruumiillistuvat ihmisen kokemukset ja pyrkimykset. 
Paikka ei ole vain jotakin selitettävää tilan kehyksessä vaan todellisuutta, joka 
voidaan ymmärtää vasta niiden ihmisten perspektiivistä, jotka sille antoivat mer-
kityksen. (Tuan 1979, 387.) 

Masseylle (2008) tila on risteyskohta; se on sosiaalisesti konstruoitu. Paikat 
rakentuvat erityisistä sosiaalisten suhteiden verkostoista: siinä, miten suhteet 
kohtaavat ja kietoutuvat yhteen erityisissä kohdissa. Mikä tahansa paikka voi-
daan nähdä sosiaalisten suhteiden, liikkeiden, ymmärrysten ja kokemusten eri-
tyiseksi ja ainutlaatuiseksi risteyskohdaksi eli kohtaamispaikaksi. Ajattelussa 
kiinnostavaa on se, että myöskään Masseylle paikka ei ole staattinen. Paikoilla ei 
välttämättä ole rajoja tai yhtä ainutlaatuista identiteettiä. Tästä huolimatta ne 
ovat ainutkertaisia, sillä paikan tuntu, käsitys sen luonteesta, voidaan rakentaa 
vain liittämällä se toisiin muualla oleviin paikkoihin. (Massey 2008, 145.) 

Yksilön suhde paikkaan tuo keskusteluun mukaan kodin käsitteen. Se on 
paikka: se tehdään aina inhimillisissä käytännöissä ja toimissa (Johansson & Saa-
rikangas 2009). Kotia on tutkittu paljon, ja yleisesti se erotetaan asumuksesta, 
jolla viitataan vain fyysiseen ympäristöön. Kodin ideaan sisältyy ajatus tunteista 
ja ihmissuhteista, ja se voidaan ajatella paikkana, tilana, tunteena, käytäntöinä tai 
maailmassa olemisena. (Easthope 2004; Mallett 2004.) Koti on paikka, jossa asu-
taan, mutta se on enemmän. Koti on myös olemisen ja kokemisen paikka, ihmi-
sen ja hänen elinympäristönsä suhde. (Vilkko 2000, 214.) 

Kokemus, paikka ja koti kietoutuvat yhteen: elämä tapahtuu aina jossain 
paikassa. Ajan merkitystä ei usein huomioida riittävästi, vaan suhde paikkaan 
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ymmärretään ajassa muuttumattomana. (Tuan 1979, 390–393.) Kokemuksen kä-
sitettä päästään lähelle vasta sitten, kun ajatellaan yksilöä ajassa ja paikassa. Yk-
silö kokee paikan, toisin sanoen hän on vuorovaikutussuhteessa tiettyyn paik-
kaan. Kuten yksilö muuttuu ajassa, vastaavasti myös paikat muuttuvat ajassa. 
Samalla tapaa noiden kokemusten tulkinnat voivat saada erilaisia muotoja ajassa. 
Tiettyä mennyttä kokemusta voidaan tarkastella elämänkulun varrella useita 
kertoja – näiden tarkastelujen välinen aika on muuttanut niin yksilöä kuin hänen 
tulkintojaankin, ja kokemus voi saada hyvin erilaisia tulkintoja erilaisista ajalli-
sista perspektiiveistä. 

Ajan kategorisoiminen menneeseen, nykyiseen ja tulevaan auttaa ymmär-
tämään tilallista kokemusta: tietoisuus objektien tilallisuudesta linkittyy mennei-
siin kokemuksiin ja suuntautuu myös tulevaan toimintaan (Tuan 1979, 399–400). 
Ajatus linkittyy myös odotuksiin: menneet kokemukset toimivat peilinä, jota vas-
ten tulevia mahdollisuuksia arvioidaan (Jauss 1983; Koselleck 1985). Paikalla on 
monia ulottuvuuksia, ja ihmiset, fyysinen asetelma ja sen toimintamahdollisuu-
det muuttuvat ajassa. Samoin muuttuvat yksilöiden kyvyt, motivaatiot, arviot, 
sosiaaliset verkostot, rakenteet sekä kulttuuriset normit. (Scharlach & Diaz 
Moore 2016, 411.) 

Ihmisten emotionaaliset suhteet paikkoihin sisältävät varsin erilaisia fyysi-
siä paikkoja ja tunteita, ja nämä suhteet paikkoihin ovat alati muuttuvia (Manzo 
2003). Kotia voidaan ajatella elettynä ja koettuna tilana, jolloin huomio kiinnittyy 
subjektiiviseen kokemukseen, jonka määritteleminen ulkopuolelta on mahdotto-
muus (Granfelt 1998, 105). Tätä subjektiivista kokemusta voidaan tavoitella siitä 
kerrottujen kertomusten kautta. 

4.4 Kertomus kokemuksen jäsentäjänä 

Narratiivin käsite on peräisin latinasta: narratio tarkoittaa kertomusta ja narrare 
kertomista. Suomen kielessä käytetään usein synonyymisiä käsitteitä narratiivi, 
tarina ja kertomus, mutta tutkimuksellisesti on mahdollista erottaa ne toisistaan. 
Tarinalla (story) viitataan tällöin tapahtumakulkuun ja kertomuksella (narrative) 
sen esittämiseen, erityiseen tapaan ja muotoon. Ero on helppo ymmärtää klassik-
kotarinoiden kautta: esimerkiksi sankaritarinan juonen peruskulku on kaikille 
saduista tuttu, mutta se voidaan pukea monenlaiseen muotoon eli kertomukseen. 
(Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 189; Riessman 2008, 3–4; Earthy & Cronin 2009, 
423–424.) Eron tekeminen tuntuu ajoittain kömpelöltä, joten olen tässä tutkimuk-
sessa päätynyt käyttämään niitä toistensa synonyymeinä. 

Kertomus väistää helppoja määritelmiä. Tämän tutkimuksen kannalta läh-
tökohdaksi voidaan ottaa Catherine Kohler Riessmanin määritelmä kerronnasta, 
jossa puhuja liittää tapahtumat merkitykselliseksi jaksoksi. 

Briefly, in everyday oral storytelling, a speaker connects events into a sequence that 
is consequential for later action and for the meanings that the speaker wants listeners 
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to take away from the story. Events perceived by the speaker as important are se-
lected, organized, connected, and evaluated as meaningful for a particular audience. 
(Riessman 2008, 3.) 

Tämä melko avoin määritelmä liittyy suulliseen kerrontaan, minkä vuoksi se on 
kiinnostava lähtökohta tämän tutkimuksen kannalta, kun aineistona on haastat-
teluissa syntyneitä suullisia kertomuksia. Kertomuksen määrittelemisen ja sen 
rakenteen ymmärtämisen kannalta William Labovin ja Joshua Waletzkyn (1967; 
1997; 1972) klassinen suullisen kertomuksen rakennemalli on kiinnostava. He 
ovat esitelleet kertovien lauseiden kategorian: näille ominaista on ajallinen tark-
kuus siten, että niiden välinen ero on huomattavissa. Hyvärinen (2010) havain-
nollistaa tätä esimerkein: ”Pidän kirjoista, mutta inhoan ostaa niitä” ei ole kerto-
mus, koska tässä ei ole ajallista eroa, kun taas lausepari ”Rakastuin Kirstiin. Vai-
moni jätti minut.” voidaan luokitella minimikertomukseksi. Esimerkki on oival-
tava myös siinä, että se kiinnittää huomion järjestyksen merkitykseen (vrt. ”Vai-
moni jätti minut. Rakastuin Kirstiin.”). 

Labovilaisessa lähestymistavassa kertomuksella nähdään olevan kuusi 
osaa, joista jokaisella on tietty funktio. Abstrakti on kokonaisuuden tiivistelmä, 
joka ennakoi tapahtumia. Orientaatio-osassa puolestaan tehdään selväksi ylei-
sölle aika, paikka, hahmot ja tilanteet. Komplisoiva toiminta on sellaisten tapahtu-
mien sarja tai juoni, johon yleensä kuuluu jonkinlainen kriisi tai käännekohta, ja 
se kannattelee koko toimintaa. Tämän jälkeen seuraa evaluaatio eli arviointi, mikä 
antaa kertojalle tilaisuuden astua kauemmaksi itse toiminnasta ja arvioida sen 
merkitystä. Lopulta resoluutiossa vedetään yhteen juonen lopputulos ja coda päät-
tää kertomuksen. (Labov & Waletsky 1972; ks. myös Riessman 1993, 58–59; Riess-
man 2008, 84.) 

Vaikka Labovin ja Waletskyn malli oli tarkoitettu vain lyhyiden suullisten 
kertomusten analysointiin, sen avulla voidaan hahmottaa sitä, mitä kertomuk-
sessa rakenteellisesti tapahtuu. Kerronnallinen muoto voi nimittäin olla monen-
laisia asioita: kirjoitettu tai visuaalinen, myytti, legenda, elokuva, muistelma, elä-
mäkerta, päiväkirja, valokuva tai vastaava. Kaikkea puhetta tai tekstiä ei pidä 
kuitenkaan luokitella kertomukseksi, vaikka narratiivin käsitteestä onkin viime 
vuosina tullut varsin paljon käytetty yleiskäsite. Kertomuksen kannalta merki-
tyksellisiksi piirteiksi tunnistetaan tietty jaksotettu tarinalinja4, tietyt henkilöt ja 
asetelmat sekä merkityksellisen rakennelman muodostaminen juonen avulla sel-
laisesta, joka muutoin olisi sattumanvarainen. (Riessman 2008, 5.) 

Nimenomaan juonellisuus korostuu kertomusta määriteltäessä: se määri-
tellään ajalliseksi kokonaisuudeksi, jolla on alku, keskikohta ja loppu ja josta ra-
kentuu merkityksellinen kokonaisuus juonen avulla (Hänninen 2003, 20; Mietti-
nen 2006, 25; Riessman 2008, 3–5). Toisaalta yhteiskuntatieteilijän näkökulmasta 
David Hermanin (2009) prototyyppisen kertomuksen määrittely on varsin toi-
miva. Herman ei luokittele vähimmäispiirteitä vaan pyrkii näkemään astevaih-
telun ja kysymään, kuinka paljon kerronnallisuutta jossakin on. Hänelle kerto-
muksen prototyyppi koostuu neljästä peruselementistä, ja tyypilliset kertomuk-
set ovat tilanteisia, ne rohkaisevat vastaanottajaa tekemään päätelmiä erillisten 
                                                 
4  Riessman (2008) käyttää käsitettä storyline, jonka olen suomentanut tässä tarinalinjaksi. 
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tapahtumien ajallisesti järjestäytyneestä kulusta sekä niillä on kyky luoda maail-
moja ja epäjärjestystä niiden sisälle. Kertomukseen kuuluu myös kokemukselli-
suus, sillä se välittää kokemuksen siitä, millaista oli elää tämä epäjärjestys. (Her-
man 2009; Hyvärinen 2010, 92.) 

Tämän tutkimuksen kannalta ei ole tarpeen syventyä kertomuksen määrit-
telemisen nyansseihin. Olennaista on ymmärtää se, että rakentuvat kertomukset 
ohjaavat ja jäsentävät kokemusta ja sen jäsentymistä: kertominen on aina saman-
aikaisesti yksilöllistä ja jaettua. Kaiken kerronnan perustana on yhteinen kulttuu-
rinen tarinavaranto, josta voidaan ammentaa omassa kerronnassa muunneltavia 
perusjuonia. Tämä kertomusten kertymä toistaa tietylle kulttuurille ominaisia 
juonenkulkuja, henkilötyyppejä ja sosiaalisia rooleja. Esimerkiksi Vladimir 
Propp (1958) on tunnistanut venäläisistä saduista erilaisia juonirakenteita ja tois-
tuvia hahmoja. Myös länsimaisessa tarinankerronnassa on hahmotettu erilaisia 
toistuvia juonikaavoja, ja romanssia, komediaa, tragediaa ja ironiaa/satiiria on 
pidetty narratiivisina perusrakenteina. (Murray 1989; Frye 1990; Hänninen 2003.) 

Jotta kertomus voisi tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi, sen on noudatet-
tava kerronnan konventioita ja kuulijoiden olettamuksia mielekkään tarinan kes-
keisistä piirteistä. Lisäksi sen on oltava kiinnostava, relevantti ja suhteellisen joh-
donmukainen, vaikka usein hyvään kertomukseen liittyy jonkinlainen yllätyk-
sellinen elementti. (Hänninen 2003; Riessman 2008.) Se on silti aina tulkintaa, 
vaikka se rakentuisikin erilaisten tarinamallien ja kulttuurin jakamien sääntöjen 
pohjalle: kertoja ei vain toista mekaanisesti jotain, vaan valikoi sen, mitä omaan 
kertomukseen otetaan mukaan. 

Jokainen kertomus rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja 
hyvä kertoja valitsee sen, mitä hän siihen sisällyttää. Valikoivuus ei tarkoita to-
tuuden vastaisuutta, vaan olennaista on ymmärtää, että kertomukset eivät ole 
suoraan viittaussuhteessa todellisuuteen. Ne ovat nimenomaan tulkintoja koke-
muksista, eivät selontekoja tapahtumista. Tämä selittää myös sitä, miten ne voi-
vat muuttua ajassa ja paikassa. (Riessman 1993, 64–65; Squire, Andrews & Tam-
boukou 2008, 4–8.) 

Tarinalliset mallit voidaan nähdä kielteisesti tai myönteisesti. Kielteisen aja-
tustavan mukaan ne ohjaavat kulttuurisina rakenteina yksilöitä jäsentämään ko-
kemustaan tiettyjen ajattelutapojen mukaisesti. Positiivisesti ajatellen ne voidaan 
nähdä apuvälineinä, joiden avulla omaa elämää voidaan jäsentää. (Hänninen 
2003, 78.) Tämän suhteen pidän erityisen tärkeänä tehdä erottelun tarinamallin 
ja mallitarinan välille. Mallitarina viittaa hegemoniseen, tietyssä kulttuurissa val-
litsevaan malliin, jolla on normatiivista valtaa. Ne eivät ole neutraaleja, vaan pa-
himmillaan ne voivat pakottaa tietynlaisiin jäsennyksiin sen sijaan, että rikastut-
taisivat tarinamallien tapaan oman elämän jäsennyksiä. (Hänninen 2007.) 

Kulttuurinen malli lähestyy käsitteenä tarinamallia: ymmärrän sen jonkin 
yhteisön jakamaksi oletetuksi ja itsestään selvänä pidetyksi malliksi asioista. Se 
sisältää monenlaista kulttuurista tietoa, esimerkiksi sananlaskuja, metaforia, tak-
sonomioita ja stereotypioita. (Miettinen 2006, 30–32.) Tarinamallien tavoin kult-
tuuriset mallit tarjoavat pohjan itsen ja toisten tulkitsemiseen, kokemuksen jäsen-
tämiseen sekä mahdollisuuden myös toisten tulkintojen ennakoimiseen. Niitä 
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voi ajatella tarinallisina, sillä ne jäsentävät tiettyjä tapahtumia ja niiden etene-
mistä. Kertomuksista tulee kuitenkin ymmärrettäviä nimenomaan sen vuoksi, 
että ne linkittyvät yleisölle toistuviin ja tuttuihin tapahtumakulkuihin. (Bruner 
1991, 6–7; Hänninen 2003, 129–130; Miettinen 2006, 30–32.) Tarinamallit linkitty-
vät vahvasti odotuksiin ja ymmärryksiin siitä, mikä mielletään mahdolliseksi, 
toivotuksi tai suotavaksi tapahtumakuluksi. Tämän kautta kertomus löytää yh-
teyden odotushorisontin käsitteeseen. Se on erityisesti kirjallisuudentutkimuk-
sessa ja reseptioestetiikassa käytetty käsite. Odotushorisontti voidaan määritellä 
sellaisten odotusten kertymäksi, jotka nousevat aiemmista elämänkulun koke-
muksista ja vaikuttavat siihen, millä tapaa kokemusta arvioidaan, tulkitaan ja ar-
votetaan. (Jauss 1983; Koselleck 1985.) Odotushorisontit ovat muuttuvia ja sidok-
sissa tiettyyn kontekstiin. Vastaavasti kertomisen hetki on aina tekijä, joka voi 
muuttaa tulkintaa, sillä ajan myötä muuttuu myös se maisema, jota vasten omaa 
kokemusta peilataan. 



5 HAASTATTELUT TIEDONKERUUN VÄLINEENÄ 

Ajattelen elämän jäsentyvän kertomuksellisesti. Ymmärrän narratiivin siten, että 
kertomus ja tarinamallit ovat läsnä jo tapahtumahetkellä. Tällöin elämisen kulun 
voidaan ajatella muotoutuvan osaltaan näiden tarinamallien ohjaamana eikä niin, 
että kertomus olisi vain elämänkulun tapahtumien jälkikäteistä rekonstruktiota. 
Kokemus syntyy asioiden kertomusmuotoisen merkityksellistämisen kautta, ja 
nuo merkitykset täsmentyvät ja saavat ilmaisunsa kertomisen tapahtumassa. 
(Hänninen 2003; Miettinen 2004.) Tarinat eivät koskaan synny tyhjiössä, vaan kä-
sitykset itsestä, hyvästä ja tavoiteltavasta ovat yhteydessä aikaan, paikkaan ja 
kulttuuriin. Kerronta tapahtuu aina väistämättä tietyssä hetkessä, ja siten sitä tul-
kittaessa on tärkeää huomioida kertomisen tilanne. Kertomuksen suhde todelli-
suuteen voidaan ymmärtää eri tavoin: sen voidaan ymmärtää esittävän todelli-
suutta sinänsä tai konstituoivan sitä. (Riessman 1993, 21–23.) Suhde todellisuu-
teen tulee ymmärrettäväksi, jos ajatellaan kertomiseen liittyvää ajallisuutta: 
muisteleminen ja menneestä kertominen voi olla eheä ja looginen kertomus, 
mutta suhteeltaan faktoihin täysin fiktiivinen tai väärä. Voidaan siis ajatella kon-
struktionistisen käsityksen mukaisesti kertomuksen tuottavan sosiaalista todelli-
suutta: narratiivisessa analyysissa kiinnostus ei kohdistu välttämättä itse todelli-
suuteen ja faktoihin vaan siihen, mitä kertomuksella saadaan aikaan ja miten se 
jäsentää maailmaa. (Riessman 2002; Hänninen 2003, 127.) 

Tämän väitöskirjan neljän empiirisen artikkelin aineistot koostuvat ikäih-
misten ja heidän läheistensä haastatteluista. Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen 
aineistoja ja menetelmiä. Ensin käsittelen sitä erityisyyttä, mitä liittyy haastatte-
lutilanteessa rakentuviin kertomuksiin. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksessa 
käytetyt haastatteluaineistot tarkemmin. Luvussa 5.3 käyn läpi analyysin vai-
heita pääpiirteissään, mutta koska jokainen neljästä artikkelista on tehty hieman 
erilaisella narratiivisella menetelmällä, tarkempi kuvaus itse metodista löytyy lu-
vusta 6, jossa kuvaan väitöskirjan osa-artikkeleita, sekä itse osa-artikkeleiden me-
todiosista. Tämän luvun 5 lopussa luon vielä katsauksen eettisiin kysymyksiin. 

Tämän väitöskirjan aikana olen ollut mukana eri tutkimusprojekteissa, 
jotka ovat osaltaan tuoneet omat painotuksensa tutkimustyöhön. Näistä viimei-
simpiä ovat olleet Linked Ageing: Interdependencies in Housing and Care in the Course 
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of Later Life (LinkAGE, 2016–2020, nro 299053) sekä Ikääntymisen ja hoivan tutki-
muksen huippuyksikkö (CoE AgeCare, 2018–2025, nro 312303). Haastattelut on ke-
rätty Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa Muuttaminen ja vanhuus: 
Asumisen ja hoivan siirtymiä (MOVAGE, 2011–2015, nro 255452) ja Omaishoito, 
palkkatyö ja identiteetit: mitä hoivavelvollisuuksien ja työssäkäynnin yhteensovittami-
nen edellyttää? (WoCaWo, 2008–2011, nro 124450). Kuvaan näitä aineistoja tar-
kemmin alaluvussa 5.2. Taulukko 2 esittää artikkelien teemat ja aineistot pääpiir-
teissään. Osa-aineistoja on rajattu siten, että ne heijastavat elämänkulun periaat-
teita: koko eliniän mittaista muutosta, spatio-temporaalisen kehyksen merkitystä, 
toimijuutta ja elämien kietoutumista yhteen sekä elämäntapahtumien ajoittu-
mista. 

Taulukko 2. Artikkelien otsikot, teemat ja aineistot 

Artikkeli Teema Aineisto 

1 Mahdollinen, välttä-
mätön ja väistämätön: 
jatkuvuudet ja siirtymät 
iäkkäiden asumiskerto-
muksissa 

Paikoillaan vanheneminen: 
asumispolun keskeiset kään-
teet ja niiden kannalta merki-
tykselliseksi kerrottu 
 

15 haastattelua (MOVAGE); 
yli 25 vuotta samassa kodissa 
asuneet ikäihmiset 

2 Not ageing in place. 
Negotiating meanings 
of residency in age- 
related housing 

Asumispaikalle ja sen muu-
toksille annetut merkitykset 
ikäperustaisessa asumisessa 

11 haastattelua (MOVAGE); 
ikäperustaiseen asumiseen 
muuttaneet 

3 Opposite ends: Wid-
ows’ narratives of con-
temporary late life 

Käsitykset (hyvän) vanhene-
misen tekijöistä 

16 haastattelua (MOVAGE); 
yksinasuvat naislesket 

4 Hoivan kertomuksia. 
Juonityypit ikääntynyttä 
äitiään hoitavien tytär-
ten narratiiveissa 

Huolenpidon kokemuksen jä-
sentyminen läheisillä 

14 haastattelua (WoCaWo); 
äidistään päivittäin huolehti-
vat tyttäret 

 
Aineiston haastattelut ovat temaattisesti rakentuneita. Haastattelijalla oli väljä 
kysymysrunko mukanaan, mutta tutkimukseen osallistuville annettiin tilaa ja 
mahdollisuus päättää siitä, miten paljon ja miten syvällisesti he eri teemoista ha-
lusivat puhua. Tämän kaltainen lähestymistapa antaa tilaa ja mahdollisuuden 
sille, että haastattelutilanteessa alkaa rakentua kertomuksia. Jos tutkimuksen tar-
koituksena on hankkia faktatietoa, haastattelut voivat olla enemmän yksinker-
taista kysymys–vastaus-muotoa. Tämä sopii yhdenlaisen tiedon keräämiseen: 
esimerkiksi missä ja milloin olet syntynyt. Kokemuksesta, sen tulkinnasta ja ker-
ronnallisuudesta kiinnostunut tutkija sen sijaan avaa tilaa nimenomaan sille, että 
vastaukseksi rakentuisi kertomuksia, esimerkiksi kutsumalla kertomusta muut-
tamisesta kysymyksellä ”kerro, miten päädyit tähän asumaan”. Kiinnostavaa on 
nimenomaan kuva yksilön kokemuksesta faktatiedon sijaan. (Hyvärinen & Löyt-
tyniemi 2009, 191.) Vaikka narratiivitkin voivat sisältää todennettavissa olevia 
tosiseikkoja, yhteen totuuteen keskittymisen sijasta on hedelmällisempää ajatella 
kertomuksia merkityksenantoina. Tällöin ne eivät ole vain menneen toistamista, 
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vaan ne ovat nimenomaisesti tulkintoja menneestä. (Bruner 1990; Riessman 2002, 
705–706.) 

5.1 Haastattelutilanteessa rakentuvat kertomukset 

Olen tarkastellut aineiston kertomuksia erilaisin narratiivisen analyysin keinoin. 
Analyysia on ohjannut ymmärrys siitä, että tutkittavan ja tutkijan välisessä vuo-
rovaikutuksessa rakentuu kertomuksia. Referentiaalisen käsityksen mukaan ker-
tomus oletetaan ikkunaksi alkuperäiseen elämään sellaisena kuin kertoja on sen 
kokenut (Hänninen 2003, 127), mutta kertominen ei ole passiivista selontekoa ei-
vätkä haastateltavat tiedon varastoja, joihin tutkija pääsisi käsiksi kysymystensä 
avulla (Gubrium & Holstein 2009, 37). Näen kertomisen aktiivisena, intentionaa-
lisena ja strategisenakin toimintana, jolla on erilaisia sosiaalisia seurauksia. Ker-
tojan äänestä tekee kiinnostavan se, että kertominen on aina yhteydessä tilantee-
seen ja yleisöön; mitä kerrotaan, kenelle, miten ja missä. (Riessman 2008, 3.) 

Kertomus kertomisen tekona on suhde. Haastattelutilanteessa syntynyt 
kertomus ei ole vain kertojan konstruktio tietylle yleisölle, vaan se on rakentunut 
yhdessä yleisön eli haastattelijan kanssa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005.) Tämän 
ymmärtäminen on tärkeää analyysin kannalta: yksittäistä kertomusta ei voi ym-
märtää huomioimatta sen kontekstia ja sitä, miksi se ylipäätään kerrotaan (Frank 
2000, 354–355). Jokainen narratiivi on kiinni historiallisessa ajassa ja paikassa, ja 
siihen liittyy siten kulttuurin itsestään selvinä pidettyjä kerrontatapoja (Bruner 
1990; Riessman 2008, 3). Tietyt konventiot säätelevät myös sitä, mikä katsotaan 
sopivaksi kertomukseksi esimerkiksi eri sukupuolien tai sukupolvien välillä. 
Haastatteluaineiston analyysissa on otettava huomioon itse tilanne ja sen erityi-
syys sekä osapuoliin ja heidän vuorovaikutukseensa liittyviä tekijöitä. Tieto on 
paikantunutta, osittaista ja tilanteista: kielen kautta sekä kuvataan että rakenne-
taan todellisuutta ja näin tutkimuksessakin tuotettu tieto rakentuu erilaisissa 
kohtaamisissa (Hakala & Hynninen 2007).  

Haastattelutilanteen erityisyys ilmenee nimenomaan haastattelijan anta-
missa kehotteissa sekä haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksessa, ja se 
vaikuttaa siihen, mistä voidaan puhua ja millaisia merkityksiä tässä tuotetaan 
(Hänninen 2003; Chase 2005; Mietola 2007, 176). Kerronnallisessa haastattelussa 
kutsutaan kertomuksia ja niiden kertomiselle annetaan tilaa (Hyvärinen & Löyt-
tyniemi 2009, 191). Kun kertominen on tavoitteellista ja rajattua, konteksti raken-
taa niiden muotoa enemmän kuin luonnollisesti syntyneessä puheessa. On myös 
syytä huomioida, että haastattelutilanne ei ole mitenkään erityisen neutraali tila, 
jossa pystyttäisiin sulkeistamaan pois erilaiset kertomiseen liittyvät tilannetekijät 
tai valtasuhteet. (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 12–13; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 
23–31.) On siis ilmeistä, että tuloksena ei välttämättä synny eheitä kertomuksia, 
vaikka kertojalle jää yhä valtaa valita, mitä ja miten hän kertoo.  

Kokemuksen käsite on keskeinen kerronnallisessa tutkimuksessa: sen ym-
märretään viittaavan johonkin aitoon, ainutlaatuiseen ja subjektiiviseen. Tästä 
huolimatta se ei ole irrallinen kulttuurista ja sen merkityksenannoista: vallitsevat 
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ajattelutavat, käsitykset ja odotukset, joihin yksilö tietyn kulttuurin jäsenenä tie-
tyssä ajassa ja paikassa on kosketuksissa, vaikuttavat siihen. (Jähi 2004.) Henki-
lökohtaisen merkityksen perinteessä (personal meaning tradition) on ymmärrys 
siitä, että selonteot ovat aina pikemminkin versioita kuin objektiivisia ja puolu-
eettomia kuvauksia todellisuudesta. Yksilöt toimivat sen pohjalta, miten he mää-
rittelevät tilanteen. Merkitykset konstruoidaan kontekstissa: samalla tapahtu-
malla voi olla erilaisia merkityksiä riippuen niistä olosuhteista, ajasta ja paikasta, 
missä ne rakentuvat. (Riessman 1990, 12–13, esimerkkinä avioero.) 

Riessman (1993) on osuvasti todennut, ettei henkilökohtaisella narratiivilla 
tavoitella peilikuvaa ja tarkkaa tallennetta tapahtumista. Kokemuksen kannalta 
oikea ja niin sanottu tuotettu tieto eivät itse asiassa eroa toisistaan (Chase 2005, 
657–658). Kertomuksen muotoon pukeminen edellyttää nimenomaan aina tietyn 
näkökulman ja ymmärryksen siitä, että sen sisältämät niin kutsutut tosiasiat ovat 
tulkitsevan prosessin tuotteita. Tämä ei merkitse tarkoituksellista valehtelemista 
tai harhaan johtamista, mutta kertomus menneestä on aina selektiivinen rekon-
struktio, johon sisällytetyt ja ulkopuolelle jätetyt seikat kertoja valitsee itse tie-
tyssä tilanteessa, tietylle yleisölle ja tiettyä tarkoitusta varten. Tämän ymmärtä-
minen on tärkeää, ja se selittää myös sen, miksi narratiivit voivat muuttua. Tie-
teellisesti ajatellen tämä haastaa perinteisen käsityksen tutkimuksen reliabilitee-
tista. Totuudellisuuden sijasta voidaan kuitenkin ajatella niin, että kertomuksia 
arvioitaisiin luottamuksen (trustworthiness) näkökulmasta: kertomus ymmärre-
tään tällöin tulkintana kokemuksesta tietyssä ajan ja paikan hetkessä. Parhaim-
millaan kertomus on oivaltava ja vakuuttaa kuulijan. (Riessman 1993, 64–65; vrt. 
myös Bruner 1990, 19, 61; Earthy & Cronin 2009, 437–438.) 

5.2 Haastatteluaineistot 

Olen päätynyt käyttämään kahta eri haastatteluaineistoa tämän väitöskirjan em-
piirisissä artikkeleissa. Molempien aineistojen haastattelut on tallennettu ja nämä 
äänitallenteet on litteroitu. Molemmat on kerätty Suomen Akatemian rahoitta-
missa tutkimusprojekteissa Jyväskylän yliopistossa Yhteiskuntatieteiden ja filo-
sofian laitoksella. Tutkimusryhmien johtajana on toiminut professori Teppo Krö-
ger. Aineistoista vanhemman, Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit (WoCaWo) ää-
nitallenteet on jo tuhottu ja litteraatiot tallennettu Yhteiskuntatieteelliseen tieto-
arkistoon jatkokäyttöä varten ja uudempi Muuttaminen ja vanhuus (MOVAGE) on 
tarkoitus arkistoida myöhemmin. 
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5.2.1 Muuttaminen ja vanhuus (MOVAGE) 

Väitöskirjan artikkeleista kolmessa käytän Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja 
hoivan siirtymiä (MOVAGE)5 -tutkimusprojektissa kerättyjä ikäihmisten haastat-
teluja. Aineiston keruun aikana työskentelin tutkimusryhmässä tutkimusavusta-
jana, ja minulla oli mahdollisuus päästä mukaan tekemään haastatteluja projek-
tin kolmen muun tutkijan lisäksi. Aineistonkeruusuunnitelman laatimisessa en 
siis ollut osallisena, mutta viimeisten haastattelujen aikana olin jo siirtynyt väi-
töskirjatutkijaksi samaiseen tutkimusryhmään. Väitöskirjani tutkimussuunni-
telma rakentui pitkälti ajatukselle siitä, että nämä haastattelut olisivat pääaineis-
toani. 

Alkuperäinen tutkimussuunnitelmani on luonnollisestikin elänyt omaa elä-
määnsä näiden väitöskirjavuosien saatossa, mutta tutkimusprojektin Muuttami-
nen ja vanhuus perusidea vanhojen ihmisten asumisen ja muuttamisen sekä näi-
hin liittyvän päätöksenteon ja sen seurausten tutkimisesta näkyy yhä tässä väi-
töskirjan yhteenvetoluvussa. Myös keskeinen käsite, asumispolku, on yhdistynyt 
luontevasti elämänkulun perspektiiviin: näen elämis- ja asumishistorian merki-
tyksellisenä sen kannalta, millaiset asumis- ja hoivaratkaisut näyttäytyvät mie-
lekkäinä ja toivottavina nyt ja tulevaisuudessa. 

Tämän tutkimusaineiston haastateltavat rekrytoitiin vuonna 2010 kerätyn 
Arki, apu ja palvelut (AAP) -kyselytutkimuksen6 vastaajien joukosta: lomaketta 
palautettaessa kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa 
osallistua mahdollisiin jatkotutkimuksiin. Yhteystietonsa jättäneiden joukosta 
poimittiin joukko haastateltavia. He poikkesivat toisistaan niin asumismuodon 
ja siviilisäädyn kuin terveydentilan ja mahdollisen avuntarpeen osalta. Tarkoi-
tuksena oli rakentaa aineiston pohjalta monipuolista kuvaa siitä, millaisia asumi-
sen ja hoivan järjestelyjä ikäihmisten joukosta löytyy ja millaisia kokemuksia näi-
hin liittyy. 

Kokonaisuudessaan haastatteluja tehtiin Keski-Suomessa 47: osaa haasta-
teltiin yksin, osaa yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Aineiston kertojat 
olivat haastatteluhetkellä iältään 77–88-vuotiaita7. Suurin osa haastateltavista oli 
naisia; kaiken kaikkiaan näihin 47 haastatteluun osallistui 58 haastateltavaa. 
Heistä naisia oli 39 ja miehiä 19. Yksin haastateltiin 36 ikäihmistä, joista miehiä 
oli 8 ja naisia 28. Pariskuntia haastateltiin 11 haastattelussa. Näistä yhdessä pää-
kertojana oli mies, kahdessa nainen. Lisäksi muutamassa haastattelussa oli läsnä 
tukihenkilö. Litteroitua aineistoa on kokonaisuudessaan 3557 minuuttia, ja kes-
kimäärin haastattelut kestivät noin tunnin ja vartin8. Haastattelun teemoja käy-
tiin läpi vapaassa järjestyksessä, mutta tyypillisimmin aloitettiin kysymyksellä 
siitä, kuinka kauan nykyisessä asunnossa oli asuttu ja miten sinne oli päädytty. 

                                                 
5  Moving in Old Age: Transitions in Housing and Care (MOVAGE); Suomen Akatemia 

(nro 255452) / Asumisen tulevaisuus ASU-LIVE -tutkimusohjelma 2011–2015. 
6  Kyselytutkimus oli Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteinen hanke, jossa aineistoa 

kerättiin molemmilta paikkakunnilta. Sen tuloksista on raportoitu useissa julkaisuissa, 
esim. Van Aerschot 2014; Mathew Puthenparambil 2019. 

7  Syntymävuodet välillä 1923–1934, haastattelut tehty 2011. 
8  Keskiarvo 76 minuuttia, pisin 207 minuuttia, lyhin 26 minuuttia. 
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Tästä edettiin nykyisen asumiskokemuksen kautta muuttamisen tematiikkaan, 
yleiseen terveydentilaan ja mahdolliseen avun saamiseen sekä palvelujärjestel-
mään ja sosiaaliseen osallistumiseen. Haastattelut päättyivät kysymykseen asu-
misen unelmasta. 

Haastattelut muodostavat kokonaisuudessaan rikkaan aineiston. Aineiston 
keruuta voi pitää onnistuneena siinä mielessä, että tutkimuksessa kyettiin tavoit-
tamaan sekä paikoillaan vanhenevia, vanhemmalla iällä muuttaneita sekä niitä, 
jotka olivat tämän päätöksen kynnyksellä. On silti syytä huomauttaa, että vaikka 
mukaan pyrittiin sisällyttämään erilaisia elämäntilanteita, nämä haastateltavat 
tuskin edustavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kokemusta. On melko 
ilmeistä, että kaikkein vanhimmat, sairaimmat ja raihnaisimmat eivät jaksaneet 
osallistua kasvokkaisiin haastatteluihin. On myös selvää, että esimerkiksi haas-
tateltavien terveydentila saattoi vaikuttaa niin, että kaikkia kiinnostavia teemoja 
ei kyetty käsittelemään toivotussa määrin. Aineistolla on rajoituksensa, mutta se 
onnistuu silti tehtävässään kuvata asumisen järjestelyille ja niiden muutoksille 
liitettyjä merkityksiä iäkkäiden joukossa. Sen keskiössä ovat ikäihmisten asumis-
kokemukset ja näistä kokemuksista tehdyt tulkinnat, jotka on puettu kertomuk-
sen muotoon. 

MOVAGE-aineisto on kvalitatiiviseksi aineistoksi melko suuri, ja päädyin 
rajaamaan artikkelien aineistoja eri tavoin. Ensimmäinen artikkeli Mahdollinen, 
välttämätön ja väistämätön käsittelee kokemusta pitkäaikaisessa kodissa vanhene-
misesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista ja heijastelee nykyiseen asumispolitiik-
kaan liittyvän paikoillaan vanhenemisen periaatteen tematiikkaa. Artikkeleista 
toinen, Not ageing in place, keskittyy puolestaan kuvaamaan niiden ikäihmisten 
kokemusta, jotka ovat syystä tai toisesta päätyneet muuttamaan jonkinlaiseen 
ikäperustaiseen asumiseen. Kolmannen artikkelin, Opposite ends, keskiössä on 
ikääntyneiden naisleskien käsitykset hyvästä vanhenemisesta: erilaisista arjen ja 
asumisen ratkaisujen toiveista. 

5.2.2 Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit (WoCaWo) 

Elämänkulun perspektiivin yksi keskeisistä periaatteista on elämien linkittymi-
nen toisiinsa: ihminen ei ole saari, joka tekisi päätöksiään irrallaan läheisistään. 
Tämän vuoksi päädyin antamaan äänen myös niille, jotka ovat osallisina asumi-
sen ja hoivan järjestelyissä epäsuoremmin. Hoivan kertomuksia -artikkelissa keski-
tyn tarkastelemaan läheiselleen apua tarjoavien kokemusta: miten omasta van-
hemmasta huolehtiminen jäsentyi työssäkäyvien omaishoitajien haastatteluissa. 
Sain mahdollisuuden saada käyttööni osan Suomen Akatemian rahoittamassa 
projektissa Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit: mitä hoivavelvollisuuksien ja työssä-
käynnin yhteensovittaminen edellyttää?9 valmiiksi kerätystä haastatteluaineistosta. 

                                                 
9  Working Carers – Caring Workers. Making Paid Employment and Care Responsibilities Compatible? 

(WoCaWo); Suomen Akatemia (nro 124450) / Työn ja hyvinvoinnin tutkimusohjelma 2008–
2011. Tutkimuksen tuloksista on raportoitu useissa julkaisuissa, esim. T. Kröger & S. Yeandle 
(eds.) (2013) Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in 
International Perspective. Bristol: Policy Press. 
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Nämä puolistrukturoidut haastattelut oli kerätty talven 2008–2009 aikana kol-
men tutkijan toimesta Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen alueella. Haastateltavat oli 
rekrytoitu lähinnä lehti-ilmoitusten avulla, minkä lisäksi muutama suuri työnan-
taja oli jakanut haastattelukutsua joko henkilökunnan sähköpostilistan tai viik-
kotiedotteen kautta. Haastattelut oli pääsääntöisesti tehty haastateltavan kotona, 
mutta muutama myös työpaikalla, kahvilassa tai yliopiston tiloissa. 

Haastattelut käsittelivät useita teemoja: hoivasuhteen muotoutumista ja si-
sältöjä, hoivan yhdistämistä työhön, omaishoitajan perhettä, sosiaalisia suhteita, 
harrastuksia, palvelujärjestelmää sekä tulevaisuutta koskevia odotuksia. Tämän 
tutkimuksen kannalta kiinnostavin teema liittyi hoivan paikkaan ja asumisjärjes-
telyihin. Väitöskirjan kolme ensimmäistä artikkelia antoivat äänen ikääntyneille 
itselleen, mutta halusin tuoda mukaan myös toisenlaisen näkökulman. Näiden 
kertojien äidin elämässä oli tapahtunut muutos, hoivan tarve, joka oli johtanut 
heidät pohtimaan sitä, mikä oli läheiselle paras asumisen järjestely ja miten se 
voitaisiin mahdollistaa. Pidän tätä tärkeänä näkökulmana sen vuoksi, että vain 
harvoin asumisen ratkaisuja tehdään yksin. Niistä neuvotellaan usein läheisten 
kanssa: joskus hyvin yllättäen on tehtävä ratkaisuja siitä, miten toisten elämässä 
halutaan olla osallisina ja mihin sen osallisuuden vuoksi ollaan valmiita. Tytärten 
kertomukset tuovat uuden äänen keskusteluun siitä, mitä merkityksiä asuinpai-
kalle vanhuudessa annetaan ja miten hoivan tarve jäsentyy elämänkulkuun. 

Kokonaisuudessaan aineisto oli varsin laaja: 76 omaishoitajan haastattelu-
kokonaisuudesta valtaosa kertojista oli kokopäivätyössä käyviä naisia, jotka tar-
josivat apua ja tukea iäkkäille vanhemmilleen. Heidän ikänsä vaihteli 34 ja 69 
ikävuoden välillä. Haastattelujen kestot vaihtelivat 45 minuutista lähes kolmeen 
tuntiin, ja keskimäärin ne olivat noin puolentoista tunnin mittaisia. Tästä koko-
naisuudesta poimin niiden tytärten haastattelut, jotka oman kuvauksensa mu-
kaan vastasivat äitiensä päivittäisestä huolenpidosta. Voidaan ajatella, että hoi-
van sidos on näissä äidin ja tyttären suhteissa melko vahva, mutta toisaalta ne 
peilaavat yhtä tyypillisintä avun dyadia: iäkkään vanhemman ja aikuisen lapsen, 
erityisesti tyttären, keskinäissuhdetta. 

Tässä omaishoitajien aineistossa tyypillinen kertoja oli eläkeiän tuntumassa 
oleva mutta yhä kokopäivätyössä käyvä ja vakiintuneessa parisuhteessa elävä 
nainen, jonka äiti tarvitsi apua korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. Ai-
neisto välitti kuvaa hoivasuhteeseen tyypillisesti liittyvistä sisällöistä sekä sen 
taipumuksesta tiivistyä ajan myötä. On syytä huomata, että tämä omaishoitajille 
suunnattu haastattelupyyntö oli kutsunut nimenomaan kertomuksia huolenpi-
don kokemuksesta auttajan näkökulmasta. Näin aineisto oli rajautunut sellaisiin 
kertomuksiin, joissa kuvattiin erilaisia tapoja, joilla epävirallinen hoiva oli jäsen-
tynyt osaksi apua tarjoavan omaa elämänkulkua. Tästä huolimatta rinnalla hil-
jaisena kertomuksena kulkevat myös toisten äänet, jotka peilasivat esimerkiksi 
kertomuksia hoivan kohteena olemisesta, sisarusten välisestä työnjaosta, suku-
laisuudesta tai hyvinvointivaltion palveluiden merkityksestä. 
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5.3 Analyysin vaiheita 

Kertomukset ovat monikerroksisia, ja niitä voidaan analysoida monin eri tavoin: 
huomio voi kiinnittyä vaikkapa siihen, kuka ne tuottaa ja millä tavoin, miten niitä 
kulutetaan ja miten kertomus voidaan hiljentää, kiistää tai hyväksyä (Squire ym. 
2008, 1–2). Kerronnallinen tutkimusote soveltuu mainiosti ikääntyneiden asumi-
sen tutkimukseen, jos kiinnostuksen kohteena on tilastollisten yleistysten sijaan 
kokemus ja sille annetut merkitykset ja tavoitteena on ymmärtää jotakin ilmiötä. 
Tämän väitöskirjan artikkeleissa olen tehnyt tietynlaisia metodisia valintoja: esi-
merkiksi ikääntyneiden leskien kertomusten aineistossa katse kohdistui kerto-
muksen sisältöön muotoa enemmän, hoivan kertomuksissa taas rakenne oli kes-
kiössä. Kertomuksia olisi ollut kiinnostavaa tarkastella myös esimerkiksi suku-
puolen ja sosioekonomisen aseman näkökulmasta, mutta tässä tutkimuksessa ai-
neiston rajauksen painopisteinä ovat olleet asumisen pitkäaikaisuus, muuttami-
nen, hyvän vanhenemisen tekijät sekä elämien yhteen linkittymisen merkitys. Jo-
kainen aineistoon tehtävä rajaus on tuottanut omanlaisensa näkökulman (Ruu-
suvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 15), mutta samalla eri näkökulmista tar-
kastelemalla tutkimuksen keskiössä olevasta ilmiöstä, ikääntyneiden asumiseen 
liittyvästä tematiikasta, on pyritty saamaan moniulotteisempaa kuvaa (vrt. esim. 
Mason 2011: facet methodology).  

Haastatteluaineistojen analyysissa aineiston kokoaminen ja käsittely eivät 
ole toisistaan irrallisia: eri vaiheet limittyvät usein toisiinsa niin, että esimerkiksi 
aineiston analyysi alkaa jo samanaikaisesti tutkijan kerätessä, tutustuessa ja luo-
kitellessa aineistoa. Tutkimuksen tekemistä kuvataan usein osuvasti kehänä, jolla 
tutkija liikkuu edestakaisin, siirtyen eteenpäin tai palaten takaisin tarkentamaan 
ja arvioimaan jo tehtyä. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 11–12.) Tässä 
tutkimuksessa käytin osittain valmista aineistoa, osittain olin mukana varsinai-
sessa haastatteluvaiheessa. Tutkijan olisi hyvä olla mukana alusta lähtien, mutta 
toisaalta valmiiden aineistojen käyttäminen on pelkän resurssikysymyksen 
ohella myös tutkimuseettinen valinta.  

Molempien aineistojen osalta litterointityö oli ulkoistettu, joten aloitin ai-
neiston parissa työskentelyn kuuntelemalla ja lukemalla litteroituja haastatteluja 
aktiivisesti useampaan kertaan. Tein samalla muistiinpanoja: kun jokin kuule-
mani tai lukemani herätti kiinnostukseni, kirjasin välittömästi siitä huomion tai 
kysymyksen. Lisäksi olin jo Muuttaminen ja vanhuus -aineiston haastatteluja teh-
dessäni pitänyt pientä kenttätyöpäiväkirjaa, johon olin kirjannut omia vaikutel-
miani ja havaintojani. Nämä auttoivat hahmottamaan tutkimuskysymyksiä sekä 
sitä, miten aineistoa voisi rajata eri tutkimusartikkeleita varten. Alkuvaiheessa 
kiinnostukseni kohdistui nimenomaan paikoillaan vanhenemisen politiikkaan ja 
läheisten merkitykseen huolenpidon, avun ja tuen saamisen kannalta.  

Artikkeli 4 valmistui ensimmäisenä vanhemmasta jo olemassa olevasta ai-
neistosta: se pohjautui työssäkäyvien omaishoitajien haastatteluaineistoon ja 
piirsi kuvaa siitä, miten kodista ja läheisen auttamisesta oli päätetty pitää kiinni 
ja miten keskinäinen huolenpitosuhde nähtiin suhteessa hyvään vanhenemiseen. 
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Tältä pohjalta varsinaiset tutkimuskysymykseni toiselle aineistokokonaisuudelle 
alkoivat tarkentua: halusin tietää, tuottaako fyysisen pitkäaikaisen kodin ylläpi-
täminen jotenkin erityisesti hyvän vanhenemisen kertomuksia iäkkäälle itselleen. 
Toisaalta minua kiinnosti myös muuttamisen vaikutus: rakentuiko muuttaminen 
iäkkäänä aina pakon ja väistämättömyyden kehyksessä poisjoutumiseksi ja jok-
sikin vältettäväksi asiaksi. Artikkelit 1 ja 2 ovat tulosta näistä pohdinnoista, ja 
niihin linkittyy artikkeli 3, jossa tarkastelen lähemmin sitä, mistä tekijöistä hyvän 
vanhenemisen kokemus ikääntyneillä voi koostua.  

Aineiston käsittelyssä olen käyttänyt apuna muun muassa Atlas.ti-ohjel-
maa, jonka avulla pyrin aluksi hahmottamaan sitä, mistä aiheista ylipäätään pu-
huttiin. Molempien aineistojen haastatteluissa oli käytetty apuna haastattelijan 
muistilistaa kiinnostavista teemoista: apukysymysten ja käsiteltävien aiheiden 
järjestys vaihteli paljon, mutta lähes jokaisessa haastattelussa oli vähintäänkin si-
vuttu kaikkia yhteisiä teemoja. Niitä oli ehkä käsitelty eri määriä, mutta näiden 
yhteisten valmiiksi nimettyjen perusteemojen pohjalta pystyin rakentamaan 
aluksi ymmärrystä siitä, mistä haastatteluissa oli puhuttu ja minkä verran. Tä-
män avulla pystyin edelleen pohtimaan eri tutkimuskysymyksiäni tarkemmin ja 
rajaamaan aineistoa edelleen. Voidaan ajatella, että tutkijan katseeni kohdistui 
ensin laajempaan kokonaisuuteen ja sen jälkeen rajatummin yksittäiseen tapauk-
seen ja edes takaisin näiden välillä (vrt. Alasuutari 1989, 39). Katseen fokuksen 
vaihteleminen auttoi hahmottamaan sitä, mikä aineistossa lopulta oli kiinnosta-
vaa ja millä tapaa sitä voisi kannattaa lähestyä.  

Myöhemmässä vaiheessa, aineistoa jo rajattuani, tein valinnan keskittyä 
muutamassa kertomuksessa niiden sisältöön, toisissa lähinnä niiden muotoon. 
Atlas.ti-ohjelman avulla koodasin esimerkiksi sisällöllisessä analyysissä kerto-
muksen keskeisiä piirteitä. Kertomusten rakennetta analysoidessani olen lisäksi 
käyttänyt apuna esimerkiksi erilaisia piirroksia, kaavioita ja janoja, joiden kautta 
olen hahmottanut kertomuksen juonta eteenpäin kuljettavia jaksoja ja niiden kes-
kinäisiä suhteita. Tavoite näissä erilaisissa lähestymistavoissa on sama: lisätä ym-
märrystä siitä, miten elämänkulku ja kokemus jäsentyvät kerronnallisesti. Ana-
lyysiprosessia olen kuvannut lyhyesti kunkin artikkelin esittelyosuudessa luvun 
6 alaluvuissa ja tarkemmin jokaisen yksittäisen osa-artikkelin metodiosassa. Olen 
pyrkinyt kuvaamaan tekemäni valinnat ja päätelmät sekä niiden perustelut mah-
dollisimman tarkasti luotettavuuden ja vakuuttavuuden nimissä. 

Luvussa 6 käyn läpi väitöskirjan neljä osa-artikkelia ja yhteenveto-osan lu-
vussa 7 olen koostanut yhteen näiden keskeisimpiä tuloksia kolmesta eri näkö-
kulmasta, jotka osatutkimusten perusteella näyttäytyivät painavimpina tee-
moina. Tarkastelemalla ikääntyneiden ja heidän läheistensä kokemusta asumi-
sen ja mahdollisen hoivan erilaisista järjestelyistä tavoitteena on avata uudenlai-
sia näkökulmia johonkin sellaiseen, mikä oletetaan helposti tutuksi ja loppuun 
ajatelluksi asiaksi. Lopultakin kysymys on paikoillaan vanhenemisen politiikan 
legitimiteetistä, asemasta ja sen tuottamista seurauksista ikääntyneille ja heidän 
läheisilleen.  

Yksi olennainen osa tutkimuksen tekemistä on myös sen raportointi ylei-
sölle: sisältö ei ole irrallinen esitysmuodostaan. Jo aiemmin viittasin siihen, että 
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kertomukset voivat muuttua ja saada uudenlaisia tulkintoja, mutta tämä ei vä-
hennä niiden luotettavuutta. Kertoja on aina suhteessa kertomisen tilanteeseen: 
aikaan, paikkaan ja yleisöön. Vastaavasti myös tutkija yhteiskuntatieteilijänä on 
osa tutkimaansa kulttuuria, ja tietäminen on paikantunutta: tutkija jakaa yhteis-
kunnan yhteisiä käsityksiä eikä siten voi täysin päästä sen ulkopuolelle. Tutki-
jalla on merkittävä rooli siinä, millaisia ratkaisuja ja tekoja hän tutkimuksen ku-
luessa tekee ja miten hän analysoi aineistoa. Näistä valinnoista on otettava vas-
tuu, ja tämän vuoksi olen pyrkinyt kuvaamaan tekemäni tutkimukselliset valin-
nat tarkasti. En myöskään tässä työssä halua piiloutua passiivimuodon taakse, 
vaan pyrin osoittamaan tekemäni konkreettiset ratkaisut, omat sitoumukseni ja 
taustaolettamukseni sekä tulkintani mahdollisimman selkeästi niin, että lukijalla 
on mahdollisuus arvioida sitä vaikutusta, mikä minulla tutkijana on ollut tulok-
siin. (Luukka 2002, 20–21, 26; Rahtu 2013, 101–102, 113–114.) 

5.4 Tutkimukseen liittyviä eettisiä käytäntöjä 

Tämän väitöskirjan aineistona käytettyjä haastatteluja oli suunnittelemassa ja to-
teuttamassa tutkimusryhmä, johon kuului useita kokeneita tutkijoita. Tutkimuk-
sen tekemisessä noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009; ks. 
myös 2019) ohjeita ja aineistonkäsittelylle annettuja hyvän tutkimustavan käy-
täntöjä. Perussääntönä oli huolehtia siitä, että tutkimus suoritetaan hyvän tieteel-
lisen käytännön edellyttämällä tavalla ja kunnioitetaan tutkimuksen tekemiseen 
liittyviä eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 284–394; 
Varantola 2013; ks. myös Talentia 2017 sosiaalialan ammattihenkilön eettisistä 
ohjeista). Näihin periaatteisiin kuuluu ajatus siitä, että osallistujilta pyydetään 
tietoon perustuva suostumus, kunnioitetaan yksilön itsemääräämisoikeutta ja 
yksityisyyttä ja pyritään olemaan aikaansaamatta minkäänlaista haittaa tutki-
mukseen osallistuville (Bulmer 2009, 144). Jokaisella haastateltavalla oli esimer-
kiksi oikeus päättää siitä, mihin hän veti osallistumisensa rajat: tässäkin aineis-
tossa oli selvää, että avoimuudesta huolimatta ihan kaikesta ei haluttu kertoa. Oli 
myös asioita, joista haluttiin keskustella tallennuksen ulkopuolella. Haastattelun 
aluksi osallistujille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, ja sen päätyttyä he an-
toivat oman vapaaehtoisen suostumuksensa haastattelujensa käyttöön. Näin ol-
len heille jäi mahdollisuus vielä haastattelun aikana harkita osallistumistaan, ja 
myös myöhemmin oman haastattelun käyttölupa oli mahdollista perua. (Pelko-
nen & Louhiala 2002, 129–131; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 17; Bulmer 2009, 144–
151.) Vaikka monet haastateltavista totesivatkin, etteivät näe erityistä syytä salata 
omaa henkilöllisyyttään, henkilöllisyydet on pyritty salaamaan muuttamalla yk-
silöivät tiedot, kuten nimet, asuinpaikat ja ammatit (Bulmer 2009, 152). 

Työssäkäyvien omaishoitajien haastattelut sain käyttööni valmiina pseu-
donymisoituna litteroituna aineistona, mutta Muuttaminen ja vanhuus -haastatte-
lujen keräämiseen pääsin itse osallistumaan tutkimusavustajana viimeistelles-
säni sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani, minkä myötä tutkimuksen tekemiseen 



57 
 
sekä ammatilliseen etiikkaan liittyvien eettisten ohjeiden merkitys kirkastui itsel-
leni. En ollut kokenut haastattelija aloittaessani tekemään näitä tutkimushaastat-
teluja ja olin hyvin vaikuttunut siitä, miten avoimesti syvimpiä tunteita saatettiin 
jakaa vieraalle. Kun haastattelun teemat liikkuivat yksilöiden kokemuksissa ja 
niihin liitetyissä merkityksissä, oli tärkeää olla herkkä niille tunnetiloille, joita 
esimerkiksi muisteleminen saattoi herättää. Toisaalta on myös syytä huomioida 
omat ennakkokäsityksensä sekä mahdolliset haastattelutilanteeseen liittyvät 
kulttuuri- ja valtaerot ja näiden mahdollinen vaikutus haastattelutilanteeseen. 
(Rastas 2005; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 17.)  

Kun pyritään ymmärtämään asioille ja tapahtumille annettuja merkityksiä, 
on tärkeää ymmärtää, että tietyssä kulttuurissa tietyssä ajassa ja paikassa elämi-
nen vaikuttaa niihin tapoihin, joiden kautta hahmotamme ympäröivää todelli-
suutta. Esimerkiksi tutkijan ikä, sukupuoli ja sosioekonominen asema saattavat 
vaikuttaa tutkimuksen kulkuun. (Rastas 2005, 94–95.) Esimerkiksi eräässä haas-
tattelussa omanlaisen alkujäykkyyden toi se, miten haastateltava asemoi haastat-
telijan korkeakoulutetuksi ja siten korkeamman sosioekonomisen aseman omaa-
vaksi henkilöksi: alussa vuorovaikutus muistutti enemmänkin kysymys–vas-
taus-asetelmaa, jossa haastateltava pyrki löytämään tutkijaa miellyttävän oikean 
vastauksen (vrt. esim. lasten haastatteleminen, Alasuutari 2005). Haastattelu on 
aina erityinen tilanne, ja tutkijan on pyrittävä olemaan tietoinen omasta asemas-
taan ja pohtimaan sen merkitystä haastattelussa rakentuvalle vuorovaikutukselle.  

Jokaisen tekemäni haastattelun osalta pyrin huolehtimaan siitä, että haasta-
teltavalle ei jäänyt mieleen kaihertavia asioita: en esimerkiksi koskaan lopettanut 
haastatteluja siihen, kun haastateltava kertoi elämäänsä liittyvästä surusta. Oi-
vallisena apuna tässä oli tutkimuksen viimeinen teema, asumisen unelma, joka 
usein, joskaan ei aina, kuljetti ajatukset vakavammista teemoista myönteisempiin 
kuvitelmiin (vrt. Lumme-Sandt 2005, 140). Tarjosimme myös jokaiselle haastatel-
tavalle mahdollisuuden siihen, että hänen valitsemansa tukihenkilö olisi voinut 
olla paikalla haastattelutilanteessa. Muutama haastateltava päätyikin tähän rat-
kaisuun, ja sitä voi pitää eettisesti hyvänä ratkaisuna. Itse haastattelujen kannalta 
se ei valitettavasti ollut niin hyvä ratkaisu: usein ulkopuolisen henkilön läsnäolo 
muutti haastattelun dynamiikkaa, ja äärimmäisessä tapauksessa varsinaiseksi 
päähaastateltavaksi nousi ikääntyneen itsensä sijasta hänen läheisensä. (Ks. si-
vullisten läsnäolosta esim. Lumme-Sandt 2005, 131–133.) 

Vaikka vierailin kunkin haastateltavan luona vain kerran, käynnit saattoi-
vat kestää useamman tunnin ja etenkin kahdenkeskinen tilanne tuntui luovan 
erityisen tunnelman ja sidoksen tutkijan ja tutkittavan välille. Pidin tärkeänä sitä, 
että varasin haastattelulle riittävästi aikaa: jos haastateltava oli valmis antamaan 
omaa aikaansa ja jakamaan elämäänsä, tutkijalla ei mielestäni saanut olla kiire. 
Jälkikäteen tosin havahduin siihen, että hiljaisuuksien sietokykyni oli turhan ly-
hyt, ja myöhemmissä haastatteluissa yritin oppia pysähtymään herkemmin tilai-
suuden tullen. (Ks. esim. Lumme-Sandt 2005 ikääntyvien haastattelemisen eri-
tyispiirteistä.) Tuon talven aikana, jolloin haastatteluja keräsin, sain myötäelää 
näiden kertomusten kautta kokonaisen tunneskaalan naurusta kyyneliin. Elä-
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mänkohtaloita oli monenlaisia, ja monet haastateltavista olivat käyneet läpi var-
sin koskettavia elämäntapahtumia. Heidän muistelevan katseensa lempeys jäi 
silti päällimmäisenä mieleeni – kärsimys ei ehkä ollut kirkastanut mitään, mutta 
kokemus oli antanut perspektiiviä ja kykyä hyväksyä ja sopeutua elämän vaih-
televiin käänteisiin. 

Niiniluoto (2002, 32) on todennut, että ”realistien mukaan tieteen tavoit-
teena on mahdollisimman totuudenkaltainen tieto, pragmatisteille tieteen tehtä-
vänä on etsiä elämän käytäntöjen kannalta hyödyllisiä uskomuksia”. Tämän tut-
kimuksen tarkoituksena ei ole etsiä lopullista totuutta vaan lisätä ymmärrys-
tämme maailmasta. Jokainen tutkimukseen osallistuva antaa oman panoksensa 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja tutkijan on pyrittävä parhaaseen mahdolli-
seen lopputulemaan saamansa aineiston varassa. Vaikka aiheet voivat olla herk-
kiä, on tärkeää antaa ääni näille kokemuksille. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa nä-
kökulma on usein subjektiivinen ja ainutlaatuinen, mutta se ei vähennä niiden 
arvoa: yksilöllisyydessäänkin ne kertovat jotain tärkeää tästä maailmasta ja niistä 
jäsennyksistä, joita siitä tehdään. Eettiseen kestävyyteen kuuluu myös ajatus siitä, 
että ei kerätä turhia aineistoja, vaan jaetaan niitä perustellusti tutkimusyhteisön 
kesken tutkittavien yksityisyyden suoja huomioiden niin aineiston käsittelyn, 
säilyttämisen ja tutkimuksesta raportoinnin osalta (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 
17). Tämä tarkoittaa myös sitä, että tutkimusprojektissa huolehditaan siitä, että 
kertomukset saavat jäädä elämään. Näistäkin aineistoista toinen on jo tallennettu 
tietoarkistoon tieteellistä jatkokäyttöä varten, toinen vielä odottaa omaa hetkeään. 

Tämä tutkimus antaa äänen lopultakin pienelle joukolle iäkkäitä ihmisiä ja 
heidän läheisiään. On hyvä muistaa, että tutkimus tavoittaa usein vain ne, jotka 
eivät ole kaikkein hauraimmassa asemassa. Vaikka tämä aineisto ei ehkä tavoita-
kaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kokemusta, se ei vähennä 
tämän tutkimuksen arvoa. Näiden ikäihmisten kertomukset tarjoavat mahdolli-
suuden päästä luomaan katse siihen, millaisia merkityksiä asumisen paikkaan ja 
siihen liittyviin muutoksiin ja jatkuvuuksiin voi liittyä ja millaiseksi elämänvai-
heeksi vanheneminen voi jäsentyä. Samaten se tarjoaa yhden näkökulman siihen, 
miten huolenpito voi jäsentyä osaksi omaa elämää: niin avun ja tuen vastaanot-
tajana kuin sen antajanakin. Narratiivinen analyysi on lähellä yksilön ainutlaa-
tuista kokemusta: se ei pyri yleistyksiin tai suosituksiin, sellaisia tavoitellaan toi-
senlaisten metodisten ratkaisujen kautta. Tämän tutkimuksen arvo on siinä, että 
se tarjoaa mahdollisuuden lisätä ymmärrystämme siitä, mitä on elää tässä maa-
ilmassa. Tavoite ei ole ollut kaivaa esiin vain surkeutta, murhetta ja epäkohtia, 
vaan tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut epäkohtien rinnalla pohtia myös 
niitä asioita, jotka ehkä voivat muodostua merkityksellisiksi hyvän vanhenemi-
sen kokemuksen kannalta ja joiden toteutumista voitaisiin tukea myös yhteis-
kuntapolitiikan keinoin. 

 
 



6 KERTOMUKSIA IKÄÄNTYNEEN  
ASUMISPOLULTA 

Jokainen meistä asuu omalla tavallaan, mutta se ei ole jotain sellaista, joka olisi 
irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta, ajasta tai toisista ihmisistä. Historiallinen 
aika ja paikka asettavat tietynlaisia reunaehtoja sille, millaisiin ratkaisuihin on 
päädytty ja millaiset järjestelyt näyttäytyvät mahdollisina. Tämän väitöskirjan ar-
tikkelit piirtävät kuvaa siitä, millaisia asumisen järjestelyjä ikäihmisillä on 2010-
luvun Suomessa. Tässä luvussa 6 esittelen tutkimusartikkelit pääpiirteissään ja 
seuraavassa luvussa 7 nostan esiin keskeisimpiä teemoja artikkelien tulosten 
pohjalta ja suhteutan niitä laajempaan keskusteluun.  

Väitöskirjan artikkelien punaisena lankana kulkee kysymys siitä, millaisina 
erilaiset arjen asumisratkaisut jäsentyvät aineiston kertomuksissa: mikä nähdään toi-
vottavana, hyväksyttävänä, mahdollisena tai vastaavasti mahdottomana ja poik-
keavana aineiston kertomuksissa niin ikäihmisten kuin heidän läheistensäkin nä-
kökulmista. Näiden neljän artikkelin avulla jäsennän asumisen ja vanhenemisen 
kokemusta erilaisista näkökulmista. Yksittäisten artikkelien teemat nivoutuvat 
tämän yhteenvetoluvun neljään näkökulmaan, ja keskeisenä kehyksenä ovat elä-
mänkulun periaatteet ja kokemuksen jäsentyminen kerronnallisesti. Asumis-
polku ja yksilön muuttuva suhde paikkaan tuovat ajallista ulottuvuutta tähän 
melko pysyväksi katsottuun asumisen ilmiöön. Yhdessä nämä neljä näkökulmaa 
johdattavat pohtimaan asumiselle ja sen pysyvyydelle annettuja merkityksiä ja 
sitä, millaisia muutostoiveita ja mahdollisuuksia ajan kuluminen tuo näihin jär-
jestelyihin ja niistä tehtyihin tulkintoihin.  

Haastatteluaineistoja olen analysoinut erilaisin narratiivisen analyysin kei-
noin. Haastatteluissa tuotettujen kertomusten analyysin avulla luon katseen sii-
hen, millaisia taite- ja nivelkohtia omalla asumisen polulla tulkitaan olevan ja 
millaisia merkityksiä ne saavat näissä kertomuksissa (erityisesti artikkelit 1 ja 2). 
Kiinnostuksen kohteena on myös se, millaisia kertomuksia hyvään ikääntymi-
seen liittyvistä tekijöistä jäsentyy ikäihmisten ja heidän läheistensä kertomuk-
sissa (erityisesti artikkelit 3 ja 4) ja millaisia merkityksiä asuinpaikkaan ja sen 
muutokseen liitetään omassa kerronnassa (erityisesti artikkelit 2 ja 1). Taulukossa 
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3 esittelen kunkin artikkelin tutkimuskysymyksen sekä keskeisimmät metodiset 
valinnat tuloksineen. 

Taulukko 3. Artikkelien tutkimuskysymykset, metodiset valinnat ja lopputulemat 

Artikkeli Tutkimuskysymys Metodisia valintoja Lopputulemia 

1 Mahdollinen, 
välttämätön ja 
väistämätön: 
jatkuvuudet ja 
siirtymät iäk-
käiden asumis-
kertomuksissa 

Miten kertojat jäsen-
tävät käsityksiään 
menneeseen, nykyi-
seen ja tulevaan liit-
tyvistä valinnan 
mahdollisuuksista 
asumispolullaan? 

Rinnakointi, enna-
kointi ja jälkikäteinen 
ennakointi asumispo-
lun jäsentämisessä 
(Morson, Riessman) 
 

Omaan kotiin päätymi-
nen kuvattiin usein jälki-
käteisen ennakoinnin lo-
giikalla, sen pysyvyys il-
meni pikemminkin ajau-
tumisena. Kodin jatku-
vuuden toive linkittyi 
siihen liitettyihin symbo-
lisiin merkityksiin. 

2 Not ageing in 
place. Negotiat-
ing meanings 
of residency in 
age-related 
housing 

Millaisia kertomuk-
sia muuttamisesta ja 
nykyisestä asuinpai-
kasta kerrotaan? 
Millaisia merkityk-
siä nykyiseen asuin-
paikkaan liitetään ja 
millaisia neuvotte-
luja asumisen paik-
kaan liittyvien mer-
kitysten ympärillä 
käydään? 

Kertomusta jäsentä-
vät kanoniset narra-
tiivit ja niiden rikko-
misesta käydyt neu-
vottelut (Bruner, 
Frank, Reynolds, 
Taylor) 
 

Romanttinen oman ko-
din merkitystä korostava 
kanoninen narratiivi ker-
tomisen perustana. 
Muuttaminen rakentui 
rikkomukseksi, joka 
neuvoteltiin osaksi ker-
tomusta eri tavoin posi-
tiivisen lopputuleman 
saavuttamiseksi. 

3 Opposite 
ends: Widows’ 
narratives of 
contemporary 
late life 

Mistä tekijöistä hy-
vän vanhenemisen 
kokemus jäsentyy 
iäkkäillä naisilla? 
Miten omat toiveet, 
tarpeet ja mielty-
mykset neuvotel-
laan osaksi vanhe-
nemisen kertomus-
malleja? 

Temaattinen narratii-
vinen analyysi; hyvän 
ikääntymisen teorioi-
hin nojaavat kerto-
musmallit, odotusho-
risontti (Cumming & 
Henry, Havighurst, 
Atchley, Jauss, Kosel-
leck, Kaufman) 

Kerronnassa lainattiin 
aineksia klassisista ikä-
teorioista: toinen raken-
tui elämästä vetäytymi-
sen, toinen siitä tiukasti 
kiinni pitämisen kerto-
musmalliin. Tyytyväi-
syyden ja hyvän vanhe-
nemisen tavan löytymi-
sen kokemus peilautui 
elämänkulun myötä syn-
tyneisiin odotuksiin ja 
käsityksiin. 

4 Hoivan kerto-
muksia. Juoni-
tyypit ikäänty-
nyttä äitiään 
hoivaavien ty-
tärten narratii-
veissa 

Miten huolenpidon 
kokemus jäsentyy 
äidistään huolehti-
vien tytärten kerto-
muksissa? 

Kulttuuriset tarina-
mallit, kertomisen 
narratiiviset perusra-
kenteet (Frye, Mur-
ray) 

Kertomisen tavat nojau-
tuivat romanssiin, trage-
diaan ja ironiaan. Hyvän 
tyttären tarinamalli jä-
sensi osallisuutta vaihto-
ehdottomuuden kon-
tekstissa. 
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Artikkelissa 1, Mahdollinen, välttämätön ja väistämätön, keskityin tarkastelemaan 
paikoillaan vanhenevien kertomuksia ja sitä, miten he jäsensivät omaa asumis-
polkuaan. Sitä inspiroivat Saul G. Morsonin (1994) ajatukset ennakoinnista, jälki-
käteisestä ennakoinnista ja rinnakoinnista. Myös Riessman (1990) on käsitellyt 
rinnakointia, jota hän on kutsunut hypoteettisen kertomuksen luomiseksi. Näi-
den käsitteiden avulla jäsensin asumispolun kertomuksen logiikkaa: miten ker-
tojat merkityksellistivät kokemuksiaan omalla asumispolullaan ja erityisesti mil-
laisia valinnanmahdollisuuksia he siihen liittivät. Artikkelissa 2, Not ageing in 
place, keskeisenä teemana olivat kanoniset narratiivit sekä paikkaan liitetyt mer-
kitykset, jotka voivat olla myös stigmatisoivia. Klassikoista tärkeimpiä teoreetti-
sia lähestymistavan viittoja tässä tarjosivat Jerome S. Brunerin (1990) ajattelu ka-
nonisuudesta, tavanomaisesta ja siitä poikkeamisesta, sekä sairausnarratiiveihin 
keskittyneet tutkimukset, kuten Arthur W. Frank (1995), Shlomith Rimmon-
Kenan (1999; 2002) ja Gareth Williams (1984). Myös Jill Reynoldsin, Stephanie 
Taylorin ja Margaret Wetherellin ajatukset stigmatisoidusta identiteetistä (Rey-
nolds & Wetherell 2003; Reynolds & Taylor 2005; Reynolds, Wetherell & Taylor 
2007) ja paikan merkityksestä (Taylor 2003; 2005; 2010) sekä Michael Bambergin 
(2004) tutkimukset vastanarratiiveista ovat tuoneet oman värinsä artikkelin hah-
mottumisen tapaan. 

Artikkelissa 3 Opposite Ends pohdittiin hyvään vanhenemiseen liittyviä te-
kijöitä: mitä sen kannalta kerrottiin merkitykselliseksi ja millaisia toiveita ja odo-
tuksia vanhenemiselle asetettiin. Artikkelissa hyödynsin temaattista narratiivista 
analyysia, ja sen keskeistä tutkimuskysymystä inspiroivat ikääntymisen klassiset 
suuret teoriat (Cumming & Henry 1961; Havighurst 1961; Atchley 1989) sekä eri-
laiset ikääntyneenä elämisen mielekkyyden kokemusta käsittelevät kirjoitukset, 
esimerkiksi Sharon R. Kaufman (1983). Näiden lisäksi reseptioestetiikka ja erityi-
sesti Reinhert Koselleckin (1985) ja Robert J. Jaussin (1983) käyttämä odotushori-
sontin käsite ohjasivat artikkelin kirjoittamista. Artikkeli 4, Hoivan kertomukset, 
puolestaan nojautui klassisiin tarinamalleihin ja kertomisen perusrakenteisiin, 
joista päädyin käyttämään Northrop Fryen (1990) teoretisointeja. Artikkelissa 
keskityin tarkastelemaan sitä, miten huolenpidon kokemus jäsentyi äidistään 
huolehtivien tytärten kertomuksissa. Tarkoituksena oli pyrkiä ymmärtämään 
sitä dynamiikkaa, mikä liittyy yksittäisen kertomuksen rakentumiseen: miten jo-
kainen kertomus on samalla yksittäinen ja ainutlaatuinen, mutta samalla kuiten-
kin peilaa ja lainaa yleisemmistä kulttuurisista (tarina)malleista ja kertoo jotakin 
siitä yhteisestä, jota jaamme. Neljäs artikkeli poikkeaa kolmesta edeltäjästään 
siinä, että äänen saavat ikääntyneiden sijasta heidän läheisensä – näin se valottaa 
elämänkulun periaatteiden mukaisesti sitä, miten yhden ihmisen elämänkulussa 
tapahtuvalla on merkitystä myös hänen läheisilleen. 
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6.1 Kertomuksia paikoillaan vanhenemisesta 

Artikkelissa 1 Mahdollinen, välttämätön ja väistämätön: jatkuvuudet ja siirtymät iäk-
käiden asumiskertomuksissa pureuduin toistaiseksi paikoillaan vanhenevien koke-
muksiin. Omassa kodissa eli paikoillaan vanheneminen on nykyisen hoiva- ja 
asumispolitiikan keskiössä, ja se on usein esitetty hyväntahtoisena ja iäkkäiden 
omia toiveita kunnioittavana periaatteena (nk. Vanhuspalvelulaki 980/2012; 
STM 2003; 2008; 2013; 2017). Artikkelin tarkoituksena oli peilata tätä periaatetta 
haastateltavien kertomuksiin omasta pitkäaikaisesta asumisestaan ja tarkastella 
niitä merkityksiä, joita omalle asumispolulle ja sen erilaisiin käänteisiin liitettiin. 
Aineistoksi valitsin sellaisten iäkkäiden kertojien haastatteluja, jotka olivat asu-
neet vuosikymmeniä nykyisessä asuinpaikassaan ja joita saattoi siten pitää ai-
dosti paikoillaan vanhenneina (ainakin toistaiseksi). Kiinnostuksen kohteena oli-
vat kertojien jäsennykset oman asumispolkunsa risteyskohdista: mitä asioita he 
kertoivat nivelkohtien kannalta merkityksellisiksi asioiksi ja millaisia tulkintoja 
ne saivat heidän kertomuksissaan. 

Käytännössä muodostin jokaisesta haastattelusta eräänlaisen kertomuksen 
tarinajanan, jolle kokosin asumisen kannalta keskeisinä kerrotut risteyskohdat, 
valinnat ja toisin olemisen mahdollisuudet. Näitä asumispolun keskeisiä kään-
teitä ja niiden kannalta merkitykselliseksi koettuja asioita tarkastelin Saul G. 
Morsonin (1994) ennakoinnin, rinnakoinnin ja jälkikäteisen ennakoinnin käsittei-
den avulla. Jälkikäteistä ennakointia (backshadowing) voidaan myös kutsua jälki-
viisaudeksi, ja sen ydinajatus tulee ymmärrettäväksi kausaliteettien logiikan 
kautta. Tämän tapaisessa rakenteessa jokin tapahtuma esitetään eräänlaisena 
avainkokemuksena, jonka perusteella muut, sitä seuraavat tapahtumakulut 
näyttäytyvät loogisina ja ymmärrettävinä seurauksina. (Morson 1994, 118–119.) 
Ennakoinnissa (foreshadowing) puolestaan tapahtumat esitetään väistämättö-
myyksinä; ajan kuluminen paljastaa kohtalon ennalta määräämät tapahtumat 
(Morson 1994, 51). Kolmas Morsonin käsitteistä on rinnakointi (sideshadowing), 
jolla viitataan mahdollisten todellisuuksien joukkoon. Ne ovat mahdollisia, tosin 
toteutumattomia, rinnakkaisia vaihtoehtoja nykyisyydelle, tulevalle ja menneelle. 
(Morson 1994, 6–7.) Rinnakointiin voi viitata myös Catherine Kohler Riessmanin 
(1990) käsitteellä hypoteettinen kertomus (hypothetical narrative): ne kertovat siitä, 
mitä olisi voinut tapahtua, vaikka niin ei tapahtunutkaan. 

Aineistoksi valitun viidentoista haastattelun kertomusten avulla piirtyi ku-
vaa siitä, millaisten logiikoiden varassa kertomusta omaan kotiin päätymisestä ja 
siellä asumisen jatkamisesta rakennettiin. Kertojat olivat keskimäärin kahdek-
sankymmenen vuoden ikäisiä, ja yli puolet heistä oli asunut nykyisessä kodis-
saan koko aikuisikänsä, 40–50 vuotta. Tässä aineistossa ennakointi ja jälkikätei-
nen ennakointi kertoivat siitä, mitä kertojat jäsensivät merkityksellisiksi tapahtu-
miksi oman asumispolkunsa kannalta. Niiden kautta voitiin ymmärtää asumis-
polun juonenkulkua: sitä, mikä kertojille rakentui oman tarinan kannalta kään-
nekohdaksi tai niveleksi, joka ohjasi tiettyihin valintoihin. Rinnakointi puoles-
taan lisäsi uuden mahdollisen mutta toteutumattoman kategorian mahdollisen 



63 
 
ja mahdottoman lisäksi – tämä kiinnitti huomion siihen, mitä pidettiin odotet-
tuna, tavanomaisena ja mahdollisena. 

Kertomusten analyysissa kokosin aluksi asumisen kannalta keskeisiksi ker-
rotut risteyskohdat sekä niihin sisältyvät valinnat ja toisin olemisen mahdolli-
suudet tarinajanalle kronologiseen jatkumoon. Tämän jälkeen tarkastelin niihin 
liittyvää kerrontaa ennakoinnin, jälkikäteisen ennakoinnin ja rinnakoinnin näkö-
kulmista. Käytännössä havainnollistin tapahtumien välisiä yhteyksiä erilaisilla 
nuolilla ja symboleilla kertomuksen logiikan mukaisesti ja jäsensin näiden avulla 
kertojan käsitystä menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaan liittyvistä valinnan 
mahdollisuuksista, kertomuksiin rakentuneista syy–seuraussuhteista, kohta-
loista ja vaihtoehtoisista tarinalinjoista. Tämän avulla sain esille sen, mikä kerto-
muksessa näyttäytyi ehkä ennakoinnin logiikkaa noudattavana, mikä taas jälki-
käteisen ennakoinnin tai rinnakoinnin ehdoin operoivana tapahtumaketjuna. 

Ei ole yllättävää, että aineistossa suuri osa kertojista kuvasi omaan kotiin 
päätymistä jälkikäteisen ennakoinnin logiikkaa noudatellen: he rakensivat oman 
kertomuksensa siten, että nykyinen koti esitettiin menneiden tapahtumien ja teh-
tyjen valintojen loogisena seurauksena. Oman kertomuksen taustalla oli näky-
vissä kulttuurinen kertomusmalli suomalaisesta elämänkulusta ja sen etenemis-
logiikasta. (Ks. esim. Roos 1987; Saarenheimo ym. 2014.) Kausaliteeteiksi tulkitut 
tapahtumakulut perustuivat yhteisen jaetun tarinavarannon tarjoamiin kerto-
musmalleihin ja perusjuoniin, joiden avulla tulkittiin sitä, mikä ymmärrettiin ta-
vanomaisiksi, odotetuiksi tai mahdollisiksi siirtymiksi asumispolulla elämänku-
lun eri vaiheissa (Bruner 1991, 18–20; Morson 1994, 19). 

Moni kuvasi asumispolkuaan noudattaen asumisen kaarimallia: tietyt elä-
mänkulun tapahtumat, kuten opiskelu, työllistyminen, työpaikan vaihto, per-
heellistyminen tai sairastuminen, sijoitettiin asumispolun nivelkohtiin ja niihin 
liitettiin tietynlaisia kulttuurisesti odotettuja asumisen vaiheita. Esimerkiksi nuo-
ruuden resurssien vähäisyys ja vaatimattomampi asuminen näyttäytyivät joina-
kin luonnollisina tiettyyn elämänvaiheeseen kuuluvina kehyksinä, joista ponnis-
teltiin oman ahkeruuden ja sisukkuuden tuloksena vaurastumisen tielle. Resurs-
sien lisääntyessä luontevana seurauksena oli kulttuurisen ideaalin mukainen 
oman kodin hankinta, joka oli edustanut jotain tavoiteltavaa kulminaatiopistettä 
asumispolulla. Etenkin omin käsin rakennettu talo on vanhemmille sukupolville 
merkinnyt saavutusta: siihen liittyi tämänkin aineiston kertojilla vahva symboli-
nen merkitys saavutuksesta, mikä osaltaan näytti selittävän myös sitä, miksi siitä 
ei oltu halukkaita luopumaan kevein perustein. 

Inhimilliseen kokemukseen kuuluu halu ymmärtää itsensä toimijana, eikä 
ole yllättävää, että omaan kotiin päätymistä oltiin taipuvaisia kuvaamaan perus-
telluksi ja tietoiseksi rationaaliseksi valinnaksi ja että jokin elämänkulun tapah-
tuma rakennettiin avainkokemukseksi, jonka tulkittiin osoittaneen tulevan tien. 
Yllättävämpää oli se, että asumisen pysyvyyttä kuvattiin pikemminkin eräänlai-
sena ajautumisena: vaikka mennyt tapahtuma olikin kenties viitoittanut asumis-
polun suunnan, suunnan jatkuvuutta ei kyseenalaistettu ilman erityistä syytä. 
Koti oli tärkeä ja tuttu lähiympäristö, joka näytti tarjoavan mielekästä, hallittua 
ja turvallista arkea, jonka suotiin jatkuvan. Tavanomaisimmin kuvaus asumisen 
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jatkuvuudesta rakentui niin kauan kuin -rakenteena, jossa itse muuttamista tai sen 
ajatustakin lykättiin mahdollisimman pitkään. Vaikutti siltä, että elämän ja asu-
mispolun taitekohta kulminoitui ikään liittyvien toimintakyvyn vajeiden kasau-
tumiseen, jolloin entisen kaltaista elämää ei olisi enää nähty mahdollisena. 

Toisaalta oli niitäkin, jotka näkivät oman asumispolkunsa puhtaasti kohta-
lon ohjaamana vääjäämättömänä kulkuna. Harva tunnustautui suoraan fatalis-
tiksi, vaan ennakointi ja taipumus kohtalonuskoon ilmenivät piilotetummin niin, 
että elämän päälinjat otettiin ikään kuin annettuina. Tämänkin rakenteen avulla 
kertojalla oli mahdollisuus pitää kiinni omasta toimijuudestaan jossain määrin, 
vaikka esimerkiksi synnyinpaikka, sukupuoli tai rakastuminen saatettiin tulkita 
kohtalon viitoiksi, jotka ohjasivat vahvasti omaa asumis- ja elämispolkua. Osalle 
kertojista kotiseutu ja lapsuuden maisemat tuntuivat muodostavan lähes kohta-
lonomaisen yhteyden yksilön ja hänen ympäristönsä välillä niin, että meren ran-
nalla syntynyt saattoi yhä tuntea kaipuuta sinne mantereella viettämiensä vuosi-
kymmenten jälkeen. Toisaalta kohtalonusko toi asumisvalintoihin mukaan väis-
tämättömyyden tematiikan esimerkiksi siinä, että ikään liittyvä tuleva raihnais-
tuminen voitiin ennakoida vääjäämättömyydeksi, joka lopulta pakottaisi muut-
tamaan. 

Asumispolun jäsennyksiä tarkasteltiin myös kolmannen rakenteen, rinna-
koinnin, kautta. Vaikka kertojilla oli taipumus rakentaa eheä kertomus, kerto-
mukset mahdollisista vaihtoehdoista (niin sanotut mahdollisen kertomukset) 
nousivat esiin esimerkiksi vastakertomuksina. Ne toivat kerrontaan mukaan uu-
denlaisten mahdollisten todellisuuksien kategorian, jonka avulla kerrottiin siitä, 
mitä toteutuneen elämänpolun rinnalle avautui. Erityisen hedelmällisiä tämän 
kaltaiset kertomukset ovat sen kannalta, että ne avaavat näkökulmaa elämänku-
lun ennakoituihin käänteisiin, siirtymiin ja kulttuurisesti hyväksyttyyn: siihen, 
mitä ei tapahtunutkaan, vaikka näin olisi odotusten mukaan ehkä pitänyt käydä. 
(Riessman 1990, 76; Morson 1994; Hyvärinen 2010, 96–98.) Tässä aineistossa tä-
män kaltaiset rakenteet kuvasivat sitä, millaiset asumisen ja muuttamisen vaih-
toehdot nähtiin soveliaina vaikkapa nuorelle naiselle. 

Narratiivisessa analyysissa ei oleteta, että kertomus on suorassa suhteessa 
todellisuuteen (Riessman 1993, 64–65; Hänninen 2003, 78; Squire ym. 2008, 4–8). 
Se, oliko tietty elämänpolku tosiasiallisesti valittavissa, ei oikeastaan ole merki-
tyksellistä tämän tutkimuksen kannalta, vaan olennaista on ymmärtää kerto-
muksen sisältämä mahdollisuus ja se, mitä se kertoo tuosta ajasta ja paikasta. Hy-
poteettisen kertomuksen arvo on nimenomaan siinä, mitä se paljastaa väistämät-
tömyyden harhan olemassaolosta. 

6.2 Kertomuksia ikäperustaisesta asumisesta 

Artikkeleista ensimmäisessä tarkastelin paikoillaan vanhenemisen kokemusta, 
mutta toisessa, Not ageing in place. Negotiating meanings of residency in age-related 
housing, kuvaan nimenomaan ei-paikoillaan vanhenevien kokemuksia. Tässä 
nostin keskiöön sen, millaisia merkityksiä ikäperustaiseen asumismuotoon 
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muuttaneet ikäihmiset liittivät asumispaikkaansa. Narratiivin kertomisen pe-
rusta on kulttuurisessa tarinavarannossa, joka koostuu kaikista niistä kertomuk-
sista, joita yksilö elämänsä aikana kohtaa. Näistä yksilö voi ammentaa omaan 
kertomukseensa perusjuonia ja toimintalogiikoita, ja ne myös auttavat ymmärtä-
mään sitä, mikä käsitetään tavanomaiseksi tai mikä rikkoo sitä vastaan. (Bruner 
1991, 18–20; Herman 2009, xvi, 20.) Kertomukset ovat aina kiinni ajassa ja pai-
kassa: ne ovat kertojiensa tulkintoja maailmasta ja kokemuksesta, ja niitä täytyy 
tarkastella siinä kontekstissa, jossa ne on luotu. 

Perusajatuksenani oli se, että vallitsevan politiikkasuosituksen mukaisesti 
nimenomaan paikoillaan vanheneminen tulkkiutuu tavanomaiseksi ja odote-
tuksi ja muuttaminen siitä poikkeamiseksi. Keskityin tarkastelemaan sitä, millai-
sia kertomuksia muuttamisesta ja nykyisestä asuinpaikasta kerrottiin ja millaisia 
merkityksiä uuteen asuinpaikkaan liitettiin. Paikoillaan vanhenemisen kulttuu-
rinen odotus jäsensi aineiston kertomuksia: asuinpaikalle annetut merkitykset 
nousivat kertomuksissa kulttuurisesti jaetuista käsityksistä siitä, mikä nähtiin 
hyväksi tavaksi ja oikeaksi paikaksi vanheta. Kanonisuuden idea liittyy juuri ta-
vanomaisuuteen ja poikkeavuuteen: jokainen kulttuuri jakaa tietyn normiston, 
jonka mukaan toimitaan erilaisissa arkielämän tilanteissa. Näitä voidaan kutsua 
myös eräänlaisiksi käsikirjoituksiksi: kanoniset kertomukset heijastavat sosiaali-
sesti hyväksyttävää kertomusta tietyssä kulttuurissa. (Bruner 1990.) 

Käsitykset siitä, mikä on kanonista ja tavanomaista, muodostuvat aina yh-
teisön jäsenten vuorovaikutuksessa. Näistä ymmärryksistä tulee tausta, jonka 
kautta tulkitaan omaa kokemusta ja jonka kautta poikkeamat tulevat ymmärret-
täviksi. 

I wanted to show how human beings, in interacting with one another, form a sense of 
the canonical and ordinary as a background against which to interpret and give nar-
rative meaning to breaches in and deviations from ”normal” states of the human con-
dition (Bruner 1990, 67). 

Bruner puhuu niin kutsutusta tilannesäännöstä: kun käyttäydytään tilanteen 
mukaisesti, käyttäytyminen otetaan itsestäänselvyytenä eikä sitä tarvitse selit-
tää: ”Because it is ordinary, it is experienced as canonical and therefore as self-explana-
tory” (Bruner 1990, 48). Säännöistä ja kulttuurisista odotuksista voidaan myös 
poiketa, vaikka pääsääntöisesti ihmisten oletetaankin toimivan niiden mukaan. 
Tällainen poikkeaminen on kuitenkin tilanne, joka täytyy jollakin tapaa käsitellä 
elävässä elämässä, ja nimenomaan kertomukset saavat merkityksensä siitä, että 
ne selittävät tavanomaisesta poikkeamista ymmärrettävästi. (Bruner 1990, 47–50.) 
Kertomus tekee kohdatusta poikkeamasta jotenkin järkevän tai antaa sille jon-
kinlaisen merkityksen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että toimimisen tapaa 
selitetään jollakin toimijan uskomuksella tai halulla ja jonkin kulttuurin kanoni-
sen elementin avulla. Kertomuksen tehtävänä on tällöin toimia välittäjänä, jonka 
avulla poikkeaminen kanonisesta voidaan selittää kulttuuriseksi toimintatavaksi. 
(Bruner 1990, 49–50.) 

Kertomusten analyysi osoitti, että tässä aineistossa tarinamaailmaa jäsensi 
romanttinen kanoninen narratiivi, joka liittyi paikoillaan vanhenemiseen: sa-
massa pitkäaikaisessa asuinpaikassa vanheneminen idealisoitiin, minkä vuoksi 
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muuttaminen rakentui häiriöksi tässä harmonian tilassa. Omatoimiselle ja sisuk-
kaalle suomalaiselle oma pitkäaikainen koti symboloi itsenäisyyttä ja valittua elä-
mäntapaa. Tällöin asuinpaikan menetys ja sen korvautuminen toisella erityisasu-
misen paikalla eli ei-kodilla symboloivat menetystä. Pitkäaikaisessa ja omassa 
kodissa vanhenemiseen liitettiin myös ajatus siitä, että uudelleen kotiutuminen 
ei enää vanhana olisi todennäköistä, minkä vuoksi kodin mahdollisuus olisi me-
netetty iäksi muuttamisen myötä. Ikäperustaiseen asumiseen muuttamisesta on 
tullut näin nykyisen paikoillaan vanhenemisen ideaalin yhteiskunnassa kotoa 
pois joutumista ja viimesijaista, mikä selittää tulkintaa omassa kodissa vanhene-
misen epäonnistumisesta. 

Aineiston neljätoista iäkästä kertojaa olivat asuneet uudessa asuinpaikas-
saan vähintään vuoden, pisimmillään jopa vuosikymmenen. He eivät siis vain 
olleet muuttaneet ikääntyneinä vaan muuttaneet nimenomaan jonkinlaiseen eri-
tyisasumisen muotoon. On tosin syytä huomata, että ikäperustaisen asumisen 
muodot ovat varsin kirjavia. Tässäkin aineistossa osa asui esimerkiksi kaupungin 
tuetuissa vuokra-asunnoissa lähellä palveluita, osa senioritaloissa tai varsinaisen 
palveluasumisen piirissä. Käytännössä ikäperustaisen asumisen nimekkeen alle 
tarjotaan hyvin erilaista asumista ja monenlaisia tuen muotoja, ja myös asukkai-
den tarpeet ja toimintakyvyt ovat varsin erilaisia. Tästä huolimatta kaikenlainen 
ikäperustainen asuminen rakentui näissä kertomuksissa erityisasumiseksi, joka 
haastoi ideaalia sisukkaasta ja omillaan toimeen tulevasta suomalaisesta; siihen 
liitettiin jonkinasteisen haurauden tai raihnaistumisen leima, mikä yleisesti tulk-
kiutui joksikin negatiiviseksi ja ei-toivotuksi. 

Muuttaminen ikäperustaiseen asumiseen edusti kertojille kaksinkertaista 
rikkomusta kanonista narratiivia vastaan, ja tämä rikkomus odotuksia vastaan 
täytyi kyetä jollakin tapaa selittämään. Omanarvontunnon ja myönteisen minä-
kuvan rakentumisen kannalta on tärkeää, että itsestä voidaan rakentaa positiivi-
nen kertomus. Jotta tämä onnistuisi, tarvittiin erityisiä neuvotteluja. Toiset selit-
tivät pitkäaikaisesta kodista muuttamista syillä, jotka kertomuksessa rakennet-
tiin legitiimeiksi ja yleisesti hyväksytyiksi selityksiksi. Yksinkertaisimmillaan no-
jauduttiin objektiivisiin kriteereihin ja käytännön seikkoihin selittämään omaa 
muuttamista, ja esimerkiksi pitkät välimatkat ja autottomuus esitettiin ilmeisinä 
väistämättöminä muuttosyinä. Lisäksi itsenäisestä asumisesta ja entisestä ko-
dista saatettiin puhua esimerkiksi turvattomuuteen viitaten – tällöin koti ei enää 
ollutkaan koti sanan täydessä merkityksessä, jolloin muuttamisen ajatus erkaan-
nutettiin kodin menettämisen teemasta ja asuinpaikasta oli perusteltua luopua. 

Näiden lähes itsestäänselvyyksiksi rakennettujen syiden lisäksi käytettiin 
strategiaa, jolla itsestä muodostettiin kuva hyvin epätyypillisenä ikäperustaisen 
asumisen asukkaana. Asukkaat kuvasivat itsensä merkittävästi parempikuntoi-
siksi ja vähemmän apua tarvitseviksi kuin naapurinsa, minkä avulla vältettiin 
tähän asumismuotoon liitettyjä negatiivisia leimaavia määreitä. (Vrt. Reynolds & 
Wetherell 2003; Reynolds & Taylor 2005 ja vastaavat neuvottelut, joita käydään 
siviilisäätyyn liittyen.) He myös ylläpitivät kuvaa itsestään itsenäisinä ja aktiivi-
sina toimijoina: tarjolla olevaa apua arvostettiin, mutta se pidettiin minimissään. 
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Lisäksi itsestä luotiin kuvaa moraalisena toimijana. Oli tärkeää olla kuormitta-
matta läheisiään omilla avun tarpeillaan, ja tämä kyettiin välttämään muutta-
malla erityisasumiseen, jossa oli apua tarjolla mahdollisiin tarpeisiin. 

Muuttosyiden legitimoiminen ja itsensä esittäminen epätyypillisenä asuk-
kaana olivat oivaltavia keinoja luoda positiivisia kertomuksia omasta asumisesta. 
Näiden lisäksi kertomuksissa käytettiin vielä kolmatta tapaa: luotiin vastakerto-
muksia luonnollisista siirtymistä ja omista valinnoista. Nämä ammensivat vallit-
sevasta kanonisesta narratiivista, mutta ne haastoivat mallikertomuksiin sisälty-
vän normatiivisuuden (Andrews 2002a; Andrews 2002b; Jones 2002; Bamberg 
2004; Phoenix & Smith 2011; Andrews 2012). Vastakertomuksien luomisen avulla 
oma muutto saatettiinkin esittää nimenomaisesti joutumisen ja luopumisen si-
jasta menestyskertomuksena, jossa onnekas päähenkilö onnistui saavuttamaan 
tavoittelemansa eli itselleen elämäntilanteessaan sopivan asumismuodon. Näi-
den erilaisten retoristen keinojen tuloksena, huolimatta ikäperustaiseen asumi-
seen liitetyistä monista negatiivisista merkityksistä, aineiston kertojat kykenivät 
luomaan positiivisia kertomuksia, joissa kodin ja suomalaisen sisukkuuden ka-
nonisiin narratiiveihin liitetyt perinteiset arvot saatiin neuvoteltua oman kerto-
muksen osaksi. 

6.3 Kertomuksia hyvästä vanhuudesta 

Ensimmäinen artikkeli tarkasteli paikoillaan vanhenemista, toinen ikäperustai-
seen asumiseen liitettyjä merkityksiä. Yhteistä näille kertomuksille oli se, että 
molemmissa ryhmissä, niin pitkäaikaisessa kodissaan vanhenevien kuin uuteen 
kotiin muuttaneidenkin keskuudessa, oli mahdollista luoda lopputulemaltaan 
positiivisia kertomuksia hyvästä arjesta, elämästä ja vanhuudesta. Kolmas artik-
keli keskittyikin erityisesti kysymykseen siitä, mistä tekijöistä hyvän vanhenemi-
sen kokemus rakentui iäkkäiden naisten kertomuksissa erilaisissa asumisratkai-
suissa. 

Opposite ends: Widows’ narratives of contemporary late life -artikkelissa keski-
tyin ikääntyneiden naisleskien kokemuksiin vanhenemisesta nykyisessä moder-
nissa maailmassa. Pitkäikäisyyttä ihannoidaan, mutta yhä useammin negatiivi-
set määreet näyttävät hallitsevan vanhuuden kuvastoja. Vanhat ihmiset, etenkin 
vanhat naiset, näyttäytyvät joukkona, jonka ääntä ei välttämättä kuulla tässä yhä 
äänekkäämmässä kiistassa sopivasta aktiivisuuden tasosta ja oikeanlaisesta ta-
vasta vanheta. Tässä tutkimuksessa pyrin antamaan äänen iäkkäille naisille: mil-
laisena toivottu, odotettu ja todennäköinen vanhuus rakentuivat heidän kerto-
muksissaan. Artikkelissa käsittelin sitä, mistä tekijöistä vanheneva yksilö voi ko-
kea hyvän vanhenemisen koostuvan ja miten omia odotuksia, tarpeita ja koettuja 
mahdollisuuksia sovitetaan yhteen tässä ristipaineiden aallokossa. Asumisen jär-
jestelyt olivat tässä se kehys, joka oli yhteydessä elämäntapaan ja siihen, mikä 
koettiin hyvän vanhenemisen kannalta merkitykselliseksi. Yhdenlaiset asumisen 
ratkaisut saattoivat mahdollistaa esimerkiksi arjen jatkumisen pitkälti entisen 
kaltaisena, toisaalta taas toisenlaiset järjestelyt saattoivat vaatia, edellyttää tai 
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mahdollistaa uudenlaisia elämisen ja arjen ratkaisuja tai toiminnan sopeutta-
mista muuttuneeseen toimintakykyyn. Näihin ratkaisuihin ja niistä tehtyihin tul-
kintoihin liitetyt perustelut ja toiveet avasivat sitä käsitystä, mitä nämä kertojat 
kokivat mielekkään vanhenemisen kannalta merkitykselliseksi: toivottiinko 
omaa aktiivista osallisuutta vai haluttiinko siirtyä syrjään ja luopua liian työläiksi 
katsotuista arjen osasista. 

Artikkelin aineisto koostui 16 iäkkään naislesken haastatteluista. Analysoin 
naisten kertomuksia temaattisen narratiivisen analyysin keinoin. Tämän tapai-
sessa analyysissa kiinnostus kohdistuu nimenomaan kertomisen sisältöihin ra-
kennetta painokkaammin, vaikka käytännössä kertomisen tapaa ja sisältöjä ei 
voikaan pitää koskaan irrallisina toisistaan. (Riessman 2008, 53.) Kertominen on 
aina ainutkertaista, mutta samalla se välittää jotain yhteistä: vaikka tarkastelin 
jokaista haastattelussa rakentunutta narratiivia yksittäisenä kokonaisuutena, 
niistä oli mahdollista tunnistaa kertomuksissa esiintyviä yhteisiä jäsennyksiä 
(Riessman 2008, 57). Analyysin tarkoituksena ei ollut tehdä yleistyksiä kertomus-
ten pohjalta, mutta en myöskään pyrkinyt todentamaan elämäkerrallisia tapah-
tumia tai luokittelemaan erityisiä avainkokemuksia näiden naisten elämänpolun 
varrelta. Sukupolven käsitettä (vrt. Roos 1987; Alestalo 2007; Purhonen 2007) 
käytin löyhästi apukäsitteenä sijoittamaan naisten kertomukset historialliseen ai-
kaan ja paikkaan, minkä ymmärsin kontekstina, joka omalta osaltaan muokkasi 
heidän odotuksiaan ja käsityksiään heidän ympäristönsä tarjoamista mahdolli-
suuksista. Erilaiset elämänkulun varrelle sijoittuneet elämäntapahtumat ajoituk-
sineen olivat merkityksellisiä, ja niihin oli liitetty erilaisia ajassa muuttuvia tul-
kintoja. Nämä ymmärrykset ammensivat voimaansa historiallisesta ja paikalli-
sesta kontekstista ja niistä kulttuurisista malleista, joihin ne kytkeytyivät. Mennyt 
toimi kaikupohjana tulevalle, jota vasten mahdollista ja toivottavaa arvioitiin (ks. 
kanonisuus Bruner 1990; odotushorisontti Jauss 1983; Koselleck 1985). 

Aineiston kertojat olivat syntyneet lähinnä 1920-luvun loppupuolella tai 
1930-luvun alkupuolella. Aikakaudelle tavanomaiseen tapaan elämänpolun ää-
riviivat sen alkupäässä olivat nykyaikaa säädellympiä. Siteet maahan ja paikkaan 
olivat vahvempia, ja esimerkiksi sukupuoliroolit määrittivät naisiin kohdistuvia 
odotuksia ja mahdollisuuksia erityisesti työskentelyn ja perheen perustamisen 
suhteen. Koko 1900-luvun ajan yhteiskunta muuttui kiihtyvään tahtiin, ja aikuis-
ikänsä aikana kertojat päätyivät elämään vaurastuneessa hyvinvointi-, kulutus- 
ja tietoyhteiskunnassa. (Roos 1987; Alestalo 2007; Anttila 2007; Wass & Torsti 
2011; Saarenheimo ym. 2014.) Voidaan ajatella, että tällä laajemmalla yhteiskun-
nallisella muutoksella oli väistämättä oma vaikutuksensa siihen, millaisia odo-
tuksia kertojat kokivat itselleen asetetun, miten he erilaisia elämänvaiheita pyr-
kivät ajoittamaan ja mitä he hyvällä vanhenemisella ymmärsivät (ks. esim. Bengt-
son & Warner Schaie 1999). Samanaikaisesti he olivat eläneet läpi tämän muu-
toksen ja peilasivat odotuksiaan ja kokemuksiaan tulevan ohella myös mennee-
seen: siihen, mitä oli ollut ja mikä oli ymmärretty tavanomaisena ja toivottuna 
heidän elämänkulussaan. 
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Haastatteluissa syntyneistä kertomuksista vanhenemisesta hahmottui kah-
denlaisia kertomuksia, joihin sisältyvä käsitys hyvästä vanhenemisesta oli toisis-
taan poikkeava. Näistä toisen mukaan maailmasta vetäytyminen oli tavoitelta-
vaa, toisen käsityksen mukaan taas pidettiin kiinni elämästä tiukoin ottein. Al-
kuperäisartikkelissa käytetyt englanninkieliset ilmaukset retiring to solitude ja kee-
ping up eivät käänny ongelmitta suomeksi: yksinoloon vetäytyminen viittaa pi-
kemminkin negatiiviseen yksinäisyyteen, toisaalta maailman menossa mukana 
pysytteleminenkään ei tavoita kertomuksille leimallisia piirteitä. Olennaisinta 
näiden kertomusten analyysin kannalta oli ymmärrys siitä, että ne asemoivat ker-
tojan eri tavalla: toisaalla oltiin enemmän, toisaalla vähemmän kiinnittyneitä elä-
mään ja sen käänteisiin. Kysymys ei ole suoraviivaisista dikotomisista selkeä-
rajaisista tyyppirajoista, vaan kertomukset olivat taipuvaisia lainaamaan joko ve-
täytymisen tai pysyttelemisen kertomusten kuvastoa. Luokittelin näiden naisten 
kertomukset sen pohjalta, millaiseen kerrontaan niissä oli taipumus nojautua. 

Maailman menosta vetäytyvien kertomuksissa iäkäs nainen asettui eräällä 
tapaa sivustaseuraajan rooliin, ja korkea ikä antoi luvan irrottautua päivittäisestä 
aktiivisemmasta elämäntavasta. Nämä kahdeksan naista kuvasivat irrottautu-
mistaan vapaaehtoisena: heidän katseensa kohdistuivat tulevan sijasta enem-
mänkin menneeseen. Tavanomaisia ilmaisuja, jotka kuvasivat heidän suhdettaan 
nykyisyyteen, olivat ei enää tai ei pitkään. Oman elämän kuvausten sanastoa lei-
masivat ilmaisut, kuten vetäytyminen, menetys, hyväksyminen, vanha, muistelu, 
rapistuminen ja loppu. Omaan ikään ja lähestyvään kuolemaan saatettiin viitata 
varsin suorasukaisesti, jopa brutaalilla tavalla.  

Kertomusten keskiössä oli mennyt aika, ja nostalgian tunteet kultasivat eri-
tyisesti perhe-elämän vuodet. Elämän tulkittiin olleen pääsääntöisesti hyvää ja 
soljuneen eteenpäin odotetusti. Oli tehty työtä, eletty hyvää avioliittoa ja arkea 
sekä kasvatettu elämässään menestyneitä lapsia, joista nyt voitiin olla ylpeitä. 
Menneeseen kohdistuva katse oli lempeä: vuodet olivat olleet täynnä elämää, 
mutta nyt oli aika päästää irti. Oikeus vetäytyä rauhaan elämän viimeisiksi vuo-
siksi koettiin joksikin ansaituksi ja toivotuksi asiantilaksi. Kiinnostus elämää 
kohtaan tuntui hiipuneen, mutta tätä ei tulkittu negatiiviseksi, vaan irtautumi-
nen ja vetäytyminen kerrottiin vapaaehtoisiksi ja omasta tahdosta juontuviksi 
luonnollisiksi elämänkulun tapahtumiksi. 

Nykyinen sosiaalinen elämä keskittyi kapealle alalle. Tärkeimpiä verkoston 
jäseniä olivat omat lapset ja lapsenlapset, mutta yhteydenpitoa ja tekemistä rajat-
tiin. Haastatellut naiset tekivät selkeän eron aiempaan: ennen he olivat aktiivi-
sesti osallistuneet nuorempien sukupolvien ja läheistensä elämään, mutta nyt he 
olivat astuneet tästä sivuun. Rauha ja hiljaiselo kuvattiin lähinnä ansaittuna pal-
kintona hyvin vietetystä elämästä ja aktiivisista vuosista – ei negatiivisena hylä-
tyksi tulemisen tai yksinäisyyden kokemuksena. 

Toisessa kertomustyypissä oltiin elämän pyörteissä vielä täysillä mukana, 
ja yhä, ei vielä ja jospa olivat kerrontaa leimaavia sanontoja. Nämä naiset näkivät 
itsensä aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Omaan ikään suhtauduttiin positiivi-
sesti, jopa hivenen ylpeillen. Omasta lähiympäristöstä, kodista ja elämästä oltiin 
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uteliaan kiinnostuneita, sillä tulevaisuus näyttäytyi vielä avoimena mahdolli-
suuksien kenttänä. Muutoksiin ja esimerkiksi muuttamiseen suhtauduttiin ve-
täytyjiä myönteisemmin. Omaa elämäntapaa haluttiin jatkaa itselle mielekkäällä 
tavalla ja sen eteen oltiin valmiita tekemään asioita. Vaikka vauhdin koettiinkin 
hidastuneen, ei luovuttamiselle nähty mitään syytä. Kuvaavaa onkin kertojien 
suhtautuminen terveyspalveluihin: vetäytyjien joukossa monet kokivat jo tur-
haksi erilaiset toimenpiteet ja terveydestään huolehtimisen elämän lopun lähes-
tyessä, mutta elämässä mukana pysyttelevät naiset olivat valmiita panostamaan 
omaan terveyteen, hyvinvointiin ja kuntoutukseen. 

Kertomukset olivat varsin erilaisia käsityksissään hyvään vanhuuteen liit-
tyvistä tekijöistä. Joillekin se merkitsi jatkuvuutta, toisille irtautumista, mutta ai-
neistosta nousi yhteisenä leimaavana piirteenä tyytyväisyys. Vanhenemista voi-
tiin kuvata jatkuvuutena tai käännekohtana, jolloin läsnä oli melkein käsin kos-
keteltavana sellainen hetki, jolloin irtautuminen ja elämän suunnanmuutos olivat 
tapahtuneet. Toisille vanhuus oli erilaista aktiivisuutta, toisille samankaltaisen 
elämän ja jatkuvuuden toteutumista. Olipa sitten kysymys jatkuvuudesta, siirty-
mästä tai käänteestä, tyytyväisyys elämään näytti kumpuavan mahdollisuudesta 
tehdä omanlaisia ratkaisuja ja järjestää arki itselle mieluisalla ja toivotulla tavalla. 
Askeleen taaksepäin ottaneilla vetäytyjillä katse kohdistui enemmänkin elettyyn 
elämään ja arjen helpottamiseen, kun taas elämästä kiinni pitävien horisontti 
avautui edemmäs. Pintatasolta tarkastellen heidän toiveensa ja halunsa olivat 
tyystin erilaisia, mutta kun kertomukset asetettiin rinnakkain, niistä löytyi sy-
vemmällä merkitystasolla jotain yhteistä ja jaettua. Hyvä ikääntyminen näyttäy-
tyi mahdollisuutena elää elämää omien toiveiden, mieltymysten ja tapojen mu-
kaisesti. Tärkeää oli autonomian ja toimijuuden säilyminen, omien valintojen te-
keminen sekä mahdollisuus jatkaa omaa hyväksi koettua elämäntapaa vanhuu-
dessakin.  

6.4 Kertomuksia omaishoivasta 

Ensimmäinen, toinen ja kolmas artikkeli ovat antaneet äänen ikääntyneiden 
omalle kokemukselle. Elämänkulun periaatteet kuitenkin muistuttavat siitä, että 
ihminen ei ole saari vaan elämämme linkittyvät toisiinsa. Se, mitä tapahtuu hen-
kilön elämässä, vaikuttaa myös hänen läheistensä elämään varsin monella tapaa. 
Tämän vuoksi olen ottanut mukaan neljännen artikkelin, jossa nostan keskiöön 
läheisten näkökulmaa ikääntyneiden asumisen ja hoivan järjestelyissä. Artikke-
lissa 4, Hoivan kertomuksia. Juonityypit ikääntynyttä äitiään hoitavien tytärten narra-
tiiveissa, keskityn siihen, miten huolenpidon kokemus jäsentyi omasta äidistään 
huolehtivien tytärten kertomuksissa ja millaisia kertomuksia hoivasta rakentui. 

Aineistona oli neljätoista haastattelua. Kertojat olivat eri-ikäisiä tyttäriä, 
jotka huolehtivat oman äitinsä hyvinvoinnista päivittäin. Luin heidän litteroituja 
haastattelujaan kertomuksina, jotka yksilöllisyydessään heijastivat laajemmin 
käsityksiä läheisen auttamisesta, huolenpidosta ja hyväksytyiksi katsotuista ar-
jen ratkaisuista. Ne myös välittivät kuvaa siitä, mikä oikeastaan ymmärretään 
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hoivaksi ja läheisen huolenpidoksi. Kuten hoivan moninaiset määritelmätkin 
osoittavat, hoiva voi olla monenlaisia asioita. Tyttäret saattoivat kuvata hyvin 
fyysisiä ja tarkkoja rutiininomaisia tehtäviä, toisaalta taas kerrottiin pyrkimyk-
sestä luoda turvallisuuden tunnetta olemalla läsnä ja saatavilla. Yhteistä kerto-
muksille oli se, että auttaminen oli ajan mittaan tiivistynyt ja hoivassa oltiin kiinni 
arjen keskellä melko tiiviisti. (Vrt. esim. Tikkanen 2016.)  

Ikääntyneiden leskien kertomusten temaattisessa narratiivisessa analyy-
sissa keskityin sisältöön rakennetta enemmän, mutta tässä keskipisteenä oli ni-
menomaan kertomusten rakenne. Tämän tapaisessa analyysissa huomio kiinnit-
tyy kertomuksen eri osiin: eri vaiheet kuljettavat juonta eteenpäin. (Hänninen 
2003, 74, 93–105; Riessman 2008; Earthy & Cronin 2009, 434–437.) Aineiston ana-
lyysi osoitti, että kertomisen tavat nojautuivat neljästä narratiivisesta perusra-
kenteesta kolmeen: romanssiin, tragediaan ja ironiaan (Frye 1990). Kertomuk-
sissa esiintyvistä hahmoista päärooli oli aina tyttären. Myös äiti oli useimmiten 
juonen keskiössä, minkä lisäksi esiintyi erilaisia liittolaisia ja vastustajia, kuten 
puolisoja, lapsia, sisaruksia sekä erilaisten palveluntuottajien edustajia. 

Romanssin juonirakenne oli aineistossa tyypillisin, ja sitä noudatti kahdek-
san kertojaa. Se rakentui harmonian tilaa tavoittelevaksi kamppailuksi hyvän ja 
pahan ikiaikaisessa vastakkainasettelussa. Lopullisena tavoitteena oli palauttaa 
harmonian eli äidin hyvinvoinnin tila, jota tyypillisesti hoivatilanteita laukaise-
vat tekijät, kuten sairaus, leskeytyminen ja ikääntyminen, uhkasivat (Lewis & 
Meredith 1988). Kertomukset etenivät jaksollisesti sankarin ja hänen vastusta-
jiensa konfliktien kautta. Näitä olivat esimerkiksi sairauden erilaiset käänteet ja 
pyrkimykset hankkia tarvittavaa lisäapua äidille. Tytär oli kertomuksen neuvo-
kas sankari, joka taisteli hyvän puolesta. Koska hyvä on jotain, jonka puolesta 
kamppailua ei voi lopettaa, kerrontaan rakentui vaihtoehdottomuutta toimia toi-
sin. 

Romanssissa päähenkilö oli sankari, joka taisteli ja voitti hyvän nimissä. 
Tragedian rakenteessa puolestaan tarinan sankari ei tähän kyennyt, ja tilanne jä-
sentyi häviöksi elämää suurempia voimia vastaan. Juoni nojautui deterministi-
seen kohtalonuskoon ja kausaliteetteihin: sairaudet etenivät ja ikä toi mukanaan 
raihnaistumista ja toimintakyvyn vajeita. Vaikka näiden neljän kertomuksen 
päähenkilö oli moraalisesti hyvä ja sinnikäs, hän ei kyennyt voittamaan kaikki-
voipaista kohtaloa. Tämä kamppailu ja lähellä selviytymistä oleminen ennen 
väistämätöntä häviötä toi kerrontaan väsymyksen ja riittämättömyyden kuvas-
ton. 

Kaksi kertomuksista eteni ironian tarinarakennetta noudatellen. Nämä ker-
tomukset toisin kuin dikotomiset hyvän ja pahan vastakkainasetteluun perustu-
vat romanssit ja tragediat kyseenalaistivat normatiivisia käsityksiä arjen huolen-
pidon tilanteista. Ne haastoivat tavanomaisia käsityksiä ja loivat mahdollisuu-
den erilaisiin tulkintoihin ja vastatarinoihin. Katse oli etäämpänä, jolloin kulttuu-
risia normeja voitiin tarkastella eri näkökulmista käsin. Kerronta oli keveämpää 
ja optimistisempaa, ja narratiiviin piirtyi vaihtoehtoja ja toisin toimimisen paik-
koja, vaikka ehkä omakohtaisesti niitä ei sellaisiksi aidosti koettukaan. Komedia 
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puhtaana lajityyppinä jäi tästä aineistosta puuttumaan, mutta usein omaa kerto-
musta kevennettiin komediallisin keinoin. 

Kokonaisuudessaan tytärten kertomukset välittivät kuvaa siitä monimut-
kaisesta kudelmasta, joka punoutui arjen erilaisiin ratkaisuihin silloin, kun lähei-
nen tarvitsi apua ja tukea. Ne kiinnittivät huomion siihen, miten läheisestään 
huolehtivat kokivat oman roolinsa hoivasuhteen osapuolena, millaisiin hoivan ja 
asumisen ratkaisuihin oli päädytty riittävän huolenpidon mahdollistamiseksi ja 
miten he kantoivat huolta oman aikansa, kykyjensä ja resurssiensa riittävyydestä. 
Osaltaan ne kertovat myös siitä, miten vastuiden jakautuminen ja yhteiskunnan 
tukirakenteiden koettiin toimivan. Samalla ne kertoivat myös siitä, miten tärkeää 
on pystyä kokemaan oma elämä mielekkääksi ja nivomaan omaan elämänkul-
kuun mahdollisuus olla läsnä läheisen elämässä hyvin konkreettisella tavalla. 
Vaikka huolenpito oli usein raskasta, useimmille se näyttäytyi siten, ettei osalli-
suudesta oltu valmiita päästämään irti. 

 
 

 
 



7 VÄISTÄMÄTTÖMYYKSIÄ JA VALINTOJA 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli ihmettely yksipuolisen paikoillaan vanhe-
nemisen politiikkasuosituksen valtaa kohtaan: halusin koetella politiikkaperiaat-
teen kestävyyttä. Oman pitkäaikaisen asuinpaikan ja hyvän vanhenemisen mah-
dollisuus näyttäytyi tässä politiikkapainotuksessa väistämättömänä symbioo-
sina – koti suhteessa fyysiseen paikkaan rakentui välttämättömyyssuhteeksi, 
jossa yhtä ei ollut ilman toista. Ajan kuluessa tätä politiikkasuositusta on alettu 
myös kyseenalaistaa, ja omalta osaltaan tämän väitöskirjan artikkelit pyrkivät ta-
voittamaan sitä, millaiseksi politiikka koetaan erilaisissa arjen asumisratkai-
suissa. Väitöskirjan neljä artikkelia tarkastelevat kertomuksia ikääntyneiden ja 
heidän läheistensä kokemuksista asumis- ja elämispolulla. Ensimmäisessä artik-
kelissa keskiössä olivat paikoillaan vanhenevien kokemukset ja heidän jäsennyk-
sensä oman asumispolkunsa risteyskohdista. Toinen puolestaan tarkasteli hei-
dän vastapariaan eli entisestä kodistaan myöhäisemmällä iällä pois muuttaneita. 
Kolmas artikkeli laajensi näkökulmaa ikääntyneiden kokemuksiin hyvän van-
huuden tekijöistä, ja neljännessä nousivat esiin läheisten kokemukset. Tässä lu-
vussa vedän yhteen keskeisimpiä tuloksia väitöskirjan neljästä osa-artikkelista: 
millaisia merkityksiä liitetään asuinpaikkaan, sen muutoksiin sekä hyvään van-
henemiseen. Luvun lopuksi nostan esiin muutamia politiikkasuosituksia sekä 
huomioita tutkimuksen rajoituksista ja lisätutkimuksen tarpeista. 

Tarkastelun näkökulma on yksilön aikaan ja paikkaan kiinnittyneessä ko-
kemuksessa ja siinä, miten erilaiset kokemukset tulkkiutuvat ja merkityksellisty-
vät elämänkulussa. Yksilön elämä sijoittuu aina johonkin historialliseen aikaan 
ja maantieteelliseen paikkaan, joka sitoo sen osaksi laajempaa kulttuurista kon-
tekstia. Ihmiselämään kuuluvat erilaiset tapahtumat, joista tehdään erilaisia tul-
kintoja niiden tapahtumisen hetkellä. Pelkkä tapahtumisen hetki ei kuitenkaan 
ole erityisen määräävä tai ainoa asema, josta tulkintoja tehdään. Tietty tapah-
tuma voi saada hyvin erilaisia tulkintoja ja merkityksiä itse tapahtumisen het-
kellä, pian sen jälkeen tai vasta paljon myöhemmin muisteltaessa, mitä osaltaan 
todistivat asumispolun nivelkohtien kertomukset. (Riessman 1993, 64–65.) 
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Tämän väitöskirjan perusajatuksena on käsitys siitä, että kertomukset ovat 
tapa jäsentää maailmaa ja omaa kokemusta siitä. Kertomukset ovat läsnä jo ta-
pahtumisen hetkellä, ja ne voivat ohjata käsityksiämme siitä, mitä kulloinkin ta-
pahtuu ja millaisia tulkintoja siitä on mahdollista tehdä. Ne eivät synny tyhjiössä, 
vaan jokaisen kertomuksen pohjana ovat tarinavarannon kaikki kertomukset. 
Sitä kautta ne ovat yhteydessä maailmaan. Ne pohjautuvat jaettuihin ymmärryk-
siin siitä, mikä ehkä on todennäköistä, mahdollista, toivottua tai väistämätöntä. 
(Bruner 1991, 6–7; Hänninen 2003, 129–130; Miettinen 2006, 30–32.) 

Väistämättömyyksiä ja valintoja -otsikko kiteyttää osaltaan tämän tutki-
muksen perimmäisen tuloksen. Se pohjautuu ajatukseen näkökulmien moninai-
suudesta ja yksilön toimijuuden mahdollisuudesta. Aika ja paikka tuovat omat 
rajoituksensa, eikä pelkkä näkökulman tai position vaihdos tee automaattisesti 
mustasta valkoista, mutta yksilön toimijuuden idea sisältää käsityksen toisin ole-
misen mahdollisuudesta, joka sisältyy jokaiseen kokemukseen, elämäntapahtu-
maan ja niistä tehtyihin tulkintoihin. Aineiston kertomuksessa pitkäaikainen 
asuminen saattoi näyttäytyä väistämättömyytenä ja vaihtoehtojen puuttumisena, 
toiselle kysymys oli arvostetusta asiasta kiinni pitämisestä. Vastaavasti pitkäai-
kaisesta kodistaan pois muuttaneiden kertomus saattoi jäsentyä pois joutu-
miseksi tai pääsyksi. Kyse on yksilön subjektiivisista tulkinnoista, ja kiinnostavaa 
onkin nimenomaan se, miten tähän tulkintaan on päädytty ja miten sitä perustel-
laan. Yksikään näistä tulkinnoista ei ole toista oikeampi: ne ovat vain tulkintoja, 
jotka tulevat ymmärrettäviksi vasta kontekstissaan.  

7.1 Asuinpaikalle annettuja merkityksiä: koti 

Ihmisyyteen näyttää jollakin syvällä tasolla liittyvän halu ja tarve juurtua ja kuu-
lua johonkin. Vain harva meistä suhtautuu asumisen paikkaan välinpitämättö-
mästi. On toki niitäkin, jotka ovat valmiita heittämään reppunsa mihin tahansa 
sopivaksi katsomaansa nurkkaan, viivähtämään tovin ja jatkamaan sitten mat-
kaansa kohti uusia kokemuksia. On silti tavanomaisempaa, että yksilöllä on jokin 
paikka, johon hän kokee muodostaneensa pysyvän suhteen tai johon kuulumista 
hän kaipaa. Yhdelle se voi olla synnyinpaikka, toiselle aikuistumisen ympäristö, 
kolmannelle paikka voi linkittyä ihmissuhteisiin. (Taylor 2010.) 

Käsitteenä koti on kiinnostava, sillä se johdattelee lähes automaattisesti ja 
poikkeuksetta ajattelemaan jotain myönteistä. En ole varma, voidaanko omasta 
kodista edes puhua kovin kielteiseen sävyyn – toki sitä voidaan totuttuun tapaan 
vähätellä ja sen vaatimattomuutta korostaa, mutta perustoteamuksena erään ker-
tojan lausahdus kyllä se minulle riittää, ainakin se on ihan minun omani kuvaa hyvin 
kertojien suhdetta kotiinsa. Koti on tärkeä: materiaalisesti parempaa kohti voi-
daan pyrkiä, esimerkiksi suurempaan ja paremmin varusteltuun kotiin nuorem-
pana, mutta sen idea irtautuu kaikista objektiivisista määrittelyistä (Clapham 
2005). 

Koti oli monelle kertojista tärkeä oman itsen symboli. Joissain kertomuk-
sissa suhdetta kuvattiin esimerkiksi tutulla lausahduksella kotini on linnani, joka 
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kuvastaa siihen liitettyjä mielikuvia itsenäisyydestä ja mahdollisuudesta tehdä 
itselle tärkeitä asioita. (Young 1997; Johansson & Saarikangas 2009; Taylor 2010; 
Vilkko, Suikkanen & Järvinen-Tassopoulos 2010.) Se oli jotain saavutettua, jotain 
minkä eteen oli ponnisteltu. Paikoillaan vanhenneiden kertomuksissa sen säily-
minen symboloi toivetta terveydestä, toimintakyvystä ja siitä, että elämä jatkuisi 
entisen kaltaisena. Muuttaneiden joukossa oli niitä, joille uusi asuinpaikka oli 
tuntunut heti kodilta, osa oli vielä kotiutumisen prosessissa, mutta sinänsä kotiu-
tuminen, merkityksellisen suhteen muodostaminen, oli ainakin mahdollisuutena 
läsnä kertomuksissa. Olennaista heillekin oli asuinpaikkaan liitetty symbolinen 
merkitys hyvän elämän mahdollisuudesta (Mallett 2004; Johansson & Saarikan-
gas 2009; Vilkko ym. 2010). Molemmissa oli monella tapaa kyse jatkuvuudesta: 
joko fyysisen ympäristön tai oman elämäntavan. 

Kodin käsitteellä puhuminen edellyttää sitä, että yksilön ja paikan välillä 
on muotoutunut merkityksellinen suhde. Tuo suhde voi yksinkertaisimmillaan 
tarkoittaa asumisen paikkaa, jolloin se viittaa lähinnä fyysisen suojan ja uusiutu-
misen paikkaan. Kodin mahdollisuus ei ole sidoksissa ajalliseen kestoon, sillä 
koti voi olla pysyvä ja pitkäaikainen, uusi tai väliaikaisempi levähdyspaikka. 
Olennaista on se, että siihen latautuu tunteita ja merkityksenantoja, ja symboli-
sesti se voi viitata monenlaisiin asioihin, kuten fyysiseen paikkaan, tilaan tai ih-
missuhteisiin. Itse paikka ei ole itsessään merkityksellinen, vaan se voi olla mikä 
tahansa. Yksilön ja paikan välinen suhde merkityksellistyy vasta erilaisissa käy-
tänteissä ja keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa, ja elämänkulun käänteiden 
myötä kuulumisen, kodin, paikka voi muuttua. 

Lopulta tässäkin aineistossa koti pakeni täsmällistä määrittelyä. Yksi kerto-
jista kaipasi ympärilleen turvaa luovia muureja, toinen vilskettä ja vilinää, kol-
mas toisia ihmisiä lähelle. Normatiiviset diskurssit ja ideologiat olivat vaikutta-
neet ymmärryksiin hyvästä, itselle sopivasta ja toivotusta (Clapham 2005), mutta 
kotiin liitetyt merkitykset oli tuotettu yksilöllisesti elämänkulun aikana. Histori-
allisella ajalla ja paikalla sekä erilaisilla elämäntapahtumilla oli ollut oma vaiku-
tuksensa siihen, millaisia odotuksia (Elder 1994; Bruner 1990) kodille asetettiin. 
Jostain syystä esimerkiksi äidistään huolehtivista tyttäristä huomattavan suuri 
osa oli asunut tai asui yhdessä äitinsä kanssa, vaikka sitä ei välttämättä ole enää 
pidetty kulttuurisesti erityisen suotavana järjestelynä. Usein asumisen pysyvyy-
teen liitettiin tyytyväisyyden olettamus, ja onkin totta, että tietynlainen pitkäai-
kaisuus ja tuttuus voivat vahvistaa sidettä paikkaan (Taylor 2010; Wiles ym. 2009; 
Wiles ym. 2012). 

Yksilöllisyydestään huolimatta asuinpaikalle annetuista merkityksistä löy-
tyy jotain yhteistä ja jaettua, niin pidempään kodissaan asuneiden kuin sinne 
vastikään muuttaneidenkin kertomuksista. Yksi tärkeimmistä kodille annetuista 
merkityksistä liittyi turvallisuuden tunteeseen. Youngin (1997) mukaan turvalli-
suus viittaa vähimmillään siihen, että yksilö voi tuntea olevansa fyysisesti tur-
vassa, mutta psyykkisenkään turvapaikan merkitystä ei voi vähätellä. Toisaalta 
kodin mahdollisuutta voidaan peilata ihmisen perustarpeisiin (Doyal & Gough 
1991): ne ovat jotain, joka ei ole vaihdettavissa. Kodin voisi ajatella olevan jotain 
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sellaista, jossa ihmisen inhimillisten perustarpeiden, kuten osallisuuden, autono-
mian ja terveyden, on mahdollista toteutua. 

Koti tuo suojaa maailman melskeiltä ja luonnonvoimilta, mutta se on myös 
yksityisyyden paikka: kodin tila on oma. Itsen symbolina sen koskemattomuutta 
on varjeltava. Kodin haltijalla on säilyttävä valta päättää siitä, mitä siihen kuuluu 
ja kuka sinne pääsee, jotta koti voi olla aidosti koti. Nämä kodin ulottuvuudet, 
turvallisuus ja yksityisyys, nousivat esille aineiston kertomuksissa kodille anne-
tuista merkityksistä. Ne näyttäytyivät teemoina, joiden pohtiminen mahdollisten 
tai jo toteutuneiden ikämuutosten myötä ajankohtaistuvat. Muutamalle yksittäi-
selle kertojalle nykyinen asuinpaikka oli muuttunut merkitykseltään negatii-
viseksi, arjen sujumattomuuden, avuttomuuden ja suojattomuuden tilaksi, josta 
toivottiin poispääsyä. Osa heistä oli muutoksen kynnyksellä, ja muutos oli vasta 
tapahtumassa ja saisi merkityksensä käännekohtana tai siirtymänä vasta jälkikä-
teen. Pitkäaikaisesta kodistaan jo pois muuttaneiden kertomuksissa puolestaan 
korostui retrospektiivinen tulkinta, ja se rakennettiin hyvän kertomuksen koko-
naisuuteen sopivaksi. (Artikkelit 2 ja 3.) 

Valtaosa kertojista kuvasi asuinpaikkaansa liittyviä positiivisia merkityksiä. 
Heille asuinpaikka oli koti sanan täydessä merkityksessä, ja se symboloi hyvin-
voinnin ja hyvän vanhenemisen mahdollisuutta. Monet tämän aineiston kerto-
jista, jotka olivat asuneet vuosikymmeniä samassa kodissa, kuvasivat vahvaa 
tyytyväisyyttä omaan asumiseensa. Osa heistä oli luonut lujan siteen paikkaan 
ajan myötä, ja tutussa ympäristössä oli opittu luovimaan itselle sopivalla tavalla. 
Heidän kokemustaan voisi kuvata lausahduksella kokemus tuo varmuutta, sillä 
usein tuttu ympäristö, vakiintuneet rutiinit ja kiinteät ihmissuhteet tukivat kodin 
tunnun ja paikoillaan vanhenemisen hyvää kokemusta. (Artikkeli 1.) 

On todettava, että osaltaan tämä tutkimus todentaa jo monissa tutkimuk-
sissa ja politiikkasuosituksissa toistettua väitettä asuinpaikan merkityksestä hy-
vinvoinnille (esim. Lawton 1977; YM 2013; STM 2013; Golant 2015; STM 2017; 
Vilkko ym. 2018). Lisäksi aineiston kertomukset vahvistavat ajatusta siitä, että 
paikoillaan omassa pitkäaikaisessa kodissa vanheneminen on sellaista, mitä mo-
net iäkkäät itse toivovat ja minkä he itse kokevat tukevan hyvinvointiaan. (Lau-
rinkari ym. 2005, 20–22; Poutanen ym. 2008, 45–47; Strandell 2011, 112, 59–61; 
Pursiainen & Seppälä 2013; Vilkko ym. 2018, 171; vrt. kansainvälisessä tutkimuk-
sessa esim. Means 2007; Wiles ym. 2012; Kerbler 2017.) Iäkkäiden itsensä lisäksi 
pitkäaikaisen kodin merkityksellisyys hyvinvoinnin kannalta toistui myös hei-
dän läheistensä kertomuksissa. Tyttäret olivat valmiita venymään monin tavoin 
voidakseen turvata äidilleen mahdollisuuden jatkaa asumista kotona esimerkiksi 
palveluasumiseen muuttamisen sijaan. 

Paikoillaan vanhenemisen periaate saa osittain tukea tämän tutkimuksen 
tuloksista, mutta päätelmän rinnalle on tärkeää nostaa niiden kertomuksia, jotka 
eivät syystä tai toisesta olleet vanhenneet omassa pitkäaikaisessa kodissaan. 
Myös uuteen kotiin muuttaneet, joko tavanomaiseen asumiseen tai erilaiseen 
tuetun asumisen muotoon, olivat muodostaneet merkityksellisiä suhteita asuin-
paikkaansa, ja monella siihen latautui hyvin vahvoja myönteisiä merkityksiä (vrt. 
esim. Groger 1995). Tämä uudelleen kotiutumisen mahdollisuus unohtuu usein 
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yksipuolisessa pitkäaikaisen kodin merkitystä korostavassa keskustelussa. Iäk-
käänäkin voidaan sopeutua uuteen: olennaista on avoimuus, vaihtoehtojen nä-
keminen ja usko uudenlaisen kotiutumisen mahdollisuuteen. Koti ei ole vain fyy-
sisiä seiniä tai ajallista pitkäaikaisuutta vaan paljon enemmän, esimerkiksi oman 
elämäntavan jatkuvuuden toteutumista ja sosiaalisia verkostoja. 

7.2 Asuinpaikan muutokselle annettuja merkityksiä: toisella  
tapaa toteutuva koti 

Pitkäaikainen ja tuttu ympäristö ymmärretään useimmiten hyvinvointia ja tur-
vallisuuden tunnetta tukevaksi, minkä vuoksi omassa kodissa vanhenemisen tu-
keminen tulkitaan toivottavaksi ja hyvinvointia edistäväksi tavoitteeksi. Kodin 
jatkuvuus näyttäytyy tavoiteltavana asiana, jolloin muuttaminen vanhuudessa 
rakentuu turhan usein negatiiviseksi, ja se tuotetaan lähinnä väistämättömäksi 
olosuhteiden pakosta juontuvaksi tapahtumaksi (STM 2008; STM 2013; THL 
2017b), jossa menetetään jotain, pahimmillaan jopa kodin mahdollisuus. 

Pitkäaikaisen pysyvän kodin mahdollisuutta korostavassa politiikassa har-
vemmin ääneen pääsevät ne, jotka eivät ole toteuttaneet tätä periaatetta omassa 
elämänkulussaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut tyypillistä, että asu-
mista jatketaan omassa pitkäaikaisessa kodissa mahdollisimman pitkään sen 
käytäntöjä suuremmin kyseenalaistamatta. Viimeaikaiset ikääntyneiden asumi-
sen palvelujen muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että asumisen vaih-
toehtojen kirjo on kapeutunut siinä vaiheessa, kun apua tarvitaan enemmän 
(THL 2017a). Markkinatkaan eivät ole kyenneet tavoittamaan ajatusta ikäihmi-
sistä asumisen kuluttajina: vaikka ikääntymiseen liitetään monenlaisia fyysisiä, 
psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia (ks. esim. Strandberg, Viitanen, Rantanen & 
Pitkälä 2006; Pohjolainen & Heimonen 2009), vanhojen ihmisten ei nähdä olevan 
kovin halukkaita muuttamaan. Kiinnostavalla tavalla asuminen näyttää kilpisty-
vän pysyvyyden tavoitteluksi vanhuudessa, eikä muutosta ainakaan kaivata itse 
muutoksen vuoksi. 

Muuttaminen ei tässäkään tutkimuksessa rakentunut automaattisesti toi-
vottavaksi, mutta muuttopäätöstä ei välttämättä haluttu viivyttää loputtomiin, 
sillä turvallisuus ja hyvä huolenpito olivat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin asuin-
paikan säilyminen (vrt. Karisto & Haapola 2013; Vilkko ym. 2018). Pitkäaikaiset 
sairaudet ja vammat voivat vaikuttaa monella merkittävällä tavalla siihen, mil-
lainen suhde yksilöllä on lähiympäristöönsä. Erilaiset toimintakyvyn muutokset 
vaikuttavat arjen järjestelyihin ja kodin tunnun saavuttamisen mahdollisuuteen 
sanan täydessä merkityksessä. On tilanteita, jolloin asuinympäristö fyysisenä ti-
lana voi pikemminkin ehkäistä tunnetta siitä, että suoriutuu omatoimisesti ja au-
tonomisesti arjesta. Tällöin arki voi käydä liian raskaaksi, minkä myötä monet 
asumiselle annetut myönteiset merkitykset karkaavat ulottumattomiin. Tällai-
sessa tilanteessa iäkäs sekä hänen läheisensä voivat kyseenalaistaa paikoillaan 
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vanhenemisen toivottavuutta, jos se edellyttää jatkuvaa sopeutumista ja sopeut-
tamista arjessa. (Peace ym. 2011; Hillcoat-Nallétamby & Ogg 2014; Golant 2015.) 
Toisaalta uudenlaiseen paikkaan muuttaminen ei aina ole mahdollista monenlai-
sista syistä. 

Usein ikäperustaisia muutoksia pyritään ennakoimaan ja yritetään valita 
muuttaminen helpommin ylläpidettävään asumismuotoon riittävän ajoissa, 
etenkin jos läheisiä ei haluta rasittaa omilla avun ja tuen tarpeilla (Borglin, Ed-
berg & Hallberg 2005; Vilkko, Muuri & Finne-Soveri 2010; Naumanen, Perista & 
Ruonavaara 2012). Valitettavasti vain näyttää siltä, että toisinaan mahdollisten 
muutosten ennakointi pikemminkin monimutkaistaa asioita. Jos muuttamisen 
ajatus linkitetään siihen, millaisia muutoksia omassa terveydessä ja toimintaky-
vyssä mahdollisesti tapahtuu, upottaudutaan helposti toiveiden ja pelkojen verk-
koon, sillä elämässä tapahtuvat muutokset ovat usein laadultaan, määrältään ja 
ajoitukseltaan varsin epämääräisiä ja vaikeasti ennakoitavia. Mukaan nousevat 
tällöin helposti myös fyysisen kodin jatkuvuuden ideaan liitetyt symboliset mer-
kitykset. Koti ja itsenäinen asuminen rinnastuvat terveyteen ja omatoimisuuteen, 
jolloin muuttamisen ajatuskin tuo kerrontaan luopumisen, menetysten ja jopa lä-
hestyvän kuoleman merkityksiä. Olisikin tärkeää, että kotia ei automaattisesti 
pyrittäisi samaistamaan vain tiettyyn fyysiseen pitkäaikaiseen asumukseen. Jos 
kodin idean ja omannäköisen elämän jatkuvuuden voi nähdä toteutuvan myös 
jollakin toisella tapaa, muuttaminen voi rakentua iäkkäänäkin menetysten ke-
hysten ulkopuolelle. 

Monet itselle soveliaammaksi koettuun asuntoon muuttaneet kuvasivat 
muutosta positiivisin termein, vaikka itse muuttamisen prosessi olikin saattanut 
tuntua raskaalta. Muutos vaati silti aina sopeutumista: elämänlaatu koettiin vä-
hintäänkin riittävän hyväksi kyseisissä olosuhteissa, vaikka kompromisseja ja 
myönnytyksiä oli jouduttu tekemään (Gabriel & Bowling 2004; Vaarama, Moisio 
& Karvonen 2010; Haapola, Karisto & Fogelhom 2013; Callaghan & Towers 2014). 
Kun pitkään samassa kodissa asuneiden tyytyväisyys näytti usein perustuvan 
ajan myötä syntyneeseen kiintymykseen, totuttuihin tapoihin tai menneisiin 
muistoihin, uuteen paikkaan muuttaneiden kertomuksissa korostuivat asuinpai-
kan tarjoamat mahdollisuudet elää itselle mielekästä ja hyvää arkea. Usein myös 
kuvattiin sitä, miten läheiset kokivat iäkkään turvallisen asumisen helpotuksena 
huolen tunteesta. Tyytyväisyyttä muutokseen ja uuteen asuinpaikkaan näytti se-
littävän usein se, että oli kyetty löytämään sopiva tasapaino omien kykyjen ja 
lähiympäristön tuomien rajoitteiden ja mahdollisuuksien välillä (Golant 2015). 
Erityisesti ikäperustainen asuminen eri muodoissaan tarjosi mahdollisuuden ko-
kea asuvansa turvallisessa ympäristössä sekä osallistua yhteiskuntaan. Arjen su-
juvuus tuki omanarvontuntoa ja toimijuutta sekä mahdollisti sen, että nämä ker-
tojat kykenivät luomaan positiivisen kuvan itsestään. Uusi koti oli samalla oman 
itsen ja pärjäämisen symboli. 

Vanhaa ja uutta vertailtiin monissa kertomuksissa toisiinsa. Muutoksen 
myötä jotain oli ehkä menetetty, mutta tilalle oli saatu vastaavasti jotain vähin-
tään yhtä tärkeää. Esimerkiksi vakavan sairaskohtauksen saanut mieskertoja ku-
vasi sitä, miten uudessa kodissa parasta oli turvallisuus. Hänen ajatuksissaan se 
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oli vielä kunnalliskoti sanan ikävässä merkityksessä, mutta se tarjosi silti mielek-
käämpää elämää aktiviteetteineen ja sosiaalisine verkostoineen kuin entinen yk-
sinäinen koti. Vilkko (2000) puhuukin riittävästi koti -käsitteestä: jos nykyinen 
asuinpaikka ei täytäkään kaikkia kodille asetettuja määreitä, se voi olla kuitenkin 
riittävästi koti, jossa siihen keskeisimmin liittyviä ja itselle tärkeitä ydinarvoja voi-
daan kunnioittaa. 

Asuinpaikan muutosta ei kuvattu yhdessäkään kertomuksessa kevein pe-
rustein tehdyksi helpoksi ratkaisuksi. Käytännössä ihmiset kuitenkin muuttavat, 
niin nuorempina kuin vanhempina, erityisesti löytääkseen omiin tarpeisiinsa so-
veltuvan asunnon. On hämmentävä ajatus, että erilaiset elämänmuutokset ja 
omat muuttuvat tarpeet eivät saisi pohtimaan asumisjärjestelyitä. Muuttotutki-
musten mukaan nimenomaan asunnon sopimaton koko tai sen puutteet, raskaat 
kotityöt, ylläpito ja esteettömyys mainitaan tavanomaisimpina muuttamisen 
syinä. (Laurinkari ym. 2005; Poutanen ym. 2008; Tyvimaa & Kemp 2011; Karisto 
& Haapola 2013; YM 2013; Vilkko ym. 2018). Vaikka nykyisen paikoillaan vanhe-
nemisen politiikan aikana muuttaminen tulkitaan lähinnä muuttuvien tarpeiden 
ja toimintakyvyn vajeiden lopputulemaksi, tämän tutkimuksen aineisto viittaa 
toisenlaisiinkin tulkintoihin. Muuttaminen ei suinkaan tulkkiudu ikääntyneiden 
kertomuksissa aivan niin yksiselitteisten kausaliteettien lakien tulokseksi, mitä 
vallitseva politiikkasuositus otaksuu. On totta, että kronologisen iän lisääntymi-
nen ja etenkin erilaiset terveyspulmat ajankohtaistavat asumista koskevaa poh-
dintaa. Käytännössä on kuitenkin hyvin vaikea ennakoida sitä, millaisia nuo 
mahdolliset muutokset ovat ja millaisella aikataululla ne toteutuvat. Muuttami-
nen voidaan iäkkäänäkin kehystää myös toisella tapaa: se ei väistämättä ole pa-
kon sanelemana tehty ratkaisu, vaan se voi olla myös pyrkimystä järjestää elämä 
niin, että omannäköistä elämää voidaan kyetä jatkamaan. Tämän tutkimuksen 
aineistossa oli esimerkiksi iäkäs pariskunta, joka oli muuttanut vastikään kerros-
taloon kaupungin keskustaan. Tämä oli rouvan toive ja pitkän avioliiton komp-
romissi. Aikuisikänsä he olivat asuneet omakotitalossa kaupungin liepeillä mie-
hen toiveesta, mutta nyt oli aika toteuttaa puolison toisenlainen asumisen 
unelma. 

Tässä aineistossa korostui se, että on tärkeää, että ikääntyneellä on aikaa 
pohtia asuinpaikan muutosta rauhassa ja saada riittävästi tietoa asiasta. Tutki-
musten mukaan riittämätön tieto vaihtoehdoista ja käytännöistä luo epävar-
muutta (ks. esim. Ala-Nikkola 2003; Klemola 2006), erityisesti jos iäkäs kokee me-
nettäneensä päätöksentekovaltaansa ja autonomiaansa. Aiemmat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että erityisesti muutto palveluasumiseen koetaan usein vai-
keana siirtymänä (Ala-Nikkola 2003; Klemola 2006; Vuorinen 2009; Tedre & Peh-
konen 2011). Lisäksi on huomioitava se, että omasta kodista luopumiseen liittyy 
paljon käytännön tehtäviä, jotka voivat olla raskaita, vaivalloisia ja aikaa vieviä 
prosesseja (ks. esim. Eckert, Sergeant, Dingel & Bowen 2004; Shenk, Kuwahara & 
Zablotsky 2004; Ekerdt ym. 2009; Nord 2013; Ekerdt & Addington 2015). 

Se, mihin ihmiset ikääntyneenä päättävät muuttaa, on myös monitahoinen 
kysymys. Monet tekijät vaikuttavat muuttopäätöksiin, ja esimerkiksi asunto-
markkinoiden alueellisen kysynnän ja tarjonnan tilanteet vaikuttavat siihen, 
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mikä voidaan ajatella mahdolliseksi. Myös maantiede ja palvelurakenne osaltaan 
määrittävät sitä, millaisessa kodissa asumista voidaan jatkaa tai mihin voidaan 
muuttaa myös iäkkäänä. Erityisesti maaseudulla pitkien välimatkojen päässä 
voidaan joutua toteamaan, että tarvittavia palveluita ei yksinkertaisesti ole mah-
dollista saada järkevällä tavalla. Toisaalta taas asuntojen kysyntä ja markkinat 
tietyillä alueilla voivat olla kovin hiljaisia, mikä saattaa vaikeuttaa uuden kodin 
löytymistä. Vaihtoehdoista keskustellaan usein myös läheisten kanssa, joiden 
mielipiteitä ja toiveita pyritään huomioimaan. 

Parhaimmillaan tuttu ympäristö helpottaa arkista elämää iäkkäänäkin. On 
kuitenkin varsin pulmallista olettaa, että yksilö, paikka tai näiden välinen suhde 
ei muuttuisi ajassa. Maailma ei pysähdy, ja lähtökohdaksi tulisi pikemminkin ot-
taa muutos. Kun yksilö itse muuttuu vanhetessaan, hänen tarpeensa ja toiminta-
tapansa muuttuvat – ja niin muuttuu itse ympäristökin. Ei ole lainkaan sama asia 
tehdä niin sanotusti tutussa ympäristössä samoja asioita vuosikymmenten ajan, 
vaan ajan myötä kaikki muuttuu ja muutos vaatii sopeutumista. Sama paikka ei 
koskaan merkitse lopultakaan samanlaista kokemusta, mutta toisaalta – kukapa 
sitä toivoisikaan? 

7.3 Hyvään vanhenemiseen liitettyjä merkityksiä: oman  
näköinen koti 

On varsin lohdullista ajatella, että tutkimusten mukaan suomalaiset ovat maail-
man onnellisimpien kansojen joukossa (Helliwell, Layard & Sachs 2019). Suoma-
laiset, myös iäkkäät, kokevat voivansa vähintäänkin melko hyvin, vaikka koettu 
terveydentila heikkeneekin ja pitkäaikaissairaiden osuus lisääntyy iän myötä 
(Vaarama ym. 2010; Vaarama ym. 2014; Koponen, Borodulin, Lundqvist, Sääks-
järvi & Koskinen 2018; Koskinen, Aalto, Luoma & Saarni 2018; Koskinen, Man-
derbacka & Koponen 2018; Kestilä & Kervonen 2019). Asumiseen ja kotiin ollaan 
useimmiten tyytyväisiä, vaikka tapana ei olekaan kehua omalla onnellisuudel-
laan tai onnekkuudellaan kovin suureen ääneen. Tässäkin aineistossa kertojat 
kuvasivat tyytyväisyyden tunteita: yhdellä oli ilo voida jatkaa asumista omassa 
rakkaassa kodissaan, toisella oli onni löytää uusi turvallinen asuinpaikka ja uusia 
ystäviä, kolmas nautti mahdollisuudesta vetäytyä omaan rauhaan, neljäs taas ku-
vasi auttamisen merkitystä omassa elämässään. Nopealla silmäyksellä hyvin-
vointi näytti rakentuvan varsin erilaisista tekijöistä. 

Se, mikä tekee ihmisen onnelliseksi ja tyytyväiseksi elämäänsä, on aina mie-
tityttänyt ihmiskuntaa, niin tieteilijöitä kuin arkisempiakin pohdiskelijoita 
(OECD 2011). Tämäkään tutkimus ei anna tyhjentävää vastausta ikiaikaiseen ky-
symykseen. Tämän tutkimuksen ansio on siinä, että aineiston kertomukset tar-
joavat mahdollisuuden päästä kurkistamaan siihen, millaisten tekijöiden kertojat 
kokevat vaikuttavan omaan hyvinvointiinsa. Kyse on siitä, mikä nähdään mer-
kitykselliseksi ja tärkeäksi hyvän vanhenemisen kokemuksen kannalta. Ymmär-
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tämällä näitä tekijöitä voidaan luoda erilaisia mahdollisuuksia tukea hyvän van-
henemisen kokemusta myös yhteiskuntapolitiikan keinoin, sillä pelkkä kysymys 
siitä, haluaako iäkäs vanheta omassa kodissaan vai ei, ei lähtökohtaisestikaan lo-
pulta tavoita sitä olennaisinta, mikä hyvään vanhenemiseen liittyy. 

Yksi eniten toistetuista toiveista ikääntyneenä on terveyden säilyminen, 
joka tulkitaan hyvän vanhenemisen osatekijäksi ja linkittyy toiveeseen omassa 
kodissa asumisen jatkamisesta. Se on tekijä, joka voi määrittää paljon elämässä 
koettuja mahdollisuuksia ja arjen ratkaisuja. Osittain kyse on sairauksien olemas-
saolosta, mutta terveys on myös koettua terveyttä eli subjektiivista kokemusta. 
Tässäkin aineistossa korostui se, että usein omiin toimintakyvyn vajeisiin oli 
opittu sopeutumaan. Osalle se tarkoitti neuvokkaita ja kekseliäitä uudenlaisia ta-
poja, osalle oman toiminnan rajaamista ja liian työläiksi koetuista asioista luopu-
mista. (Peace ym. 2011; Golant 2015.) Valmius sopeutua ja hyväksyä tilanne oli 
erityisen ilmeinen iäkkään naislesken kertomuksessa. Hänen liikuntakykynsä oli 
heikentynyt erittäin merkittävästi, mutta hän totesi tyynesti, että ihan hyvin se su-
juu, kun ei hötkyile, päivä on aina samanmittainen kuitenkin. Hänelle kuten monelle 
muullekin aineiston kertojalle objektiivista kykymittaria tärkeämpää oli kyetä 
luovimaan oman olotilan mukaan. Jos jonain päivänä ei jaksanutkaan, aina oli 
seuraava tulossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että omassa kodissa asu-
mista olisi haluttu välttämättä jatkaa silloin, jos sen ajateltiin olevan liian raskasta 
esimerkiksi terveydentilan heikkenemisen vuoksi – riittävän avun saaminen ja 
turvallinen arki olivat tärkeitä hyvän vanhuuden tekijöitä. 

Mahdollisuus järjestää oma arki jokseenkin omien toiveiden mukaisesti 
näyttäytyi keskeisenä. Aina tämä mahdollisuus ei kuitenkaan ole itsestään selvä. 
Rekisteriaineistojen perusteella on selvää, että elämän viimeiset vuodet ovat yhä 
usein sairauksien ja avun tarpeiden leimaamaa aikaa, vaikka ihmiset elävätkin 
entistä pidempään entistä terveempinä ja toimintakykyisempinä (Forma ym. 
2012; Aaltonen ym. 2017). Viimeisten vuosien raihnaisuus on tutkimusten perus-
teella tärkeä huomioida, mutta viime vuosina ympärivuorokautisen hoidon 
paikkoja on vähennetty ja omassa kodissaan asuvat ovat yhä huonokuntoisem-
pia ja tarvitsevat yhä enemmän apua ja tukea arjesta selviytymiseen. (STM 2008; 
Kehusmaa, Erhola & Luoma 2017; STM 2017; THL 2017b; Kehusmaa & Hammar 
2019; Noro 2019.) Turhan usein hyvän vanhenemisen ja valintojen tekemisen 
mahdollisuuden kokemisen kompastuskiveksi muodostuvat avun ja tuen saami-
sen ehdot tai toisaalta turvattomuuden kokemus tilanteessa, jolloin tarpeelliseksi 
koettua apua ei ole saatavilla. 

Kun julkiset palvelut kohdentuvat yhä tiukemmin vain niitä eniten tarvit-
seville ja kun laitoshoitoa on ajettu alas, katseet kääntyvät useimmiten ikäänty-
vien läheisiin ja markkinoihin (Yeandle, Kröger & Cass 2012; Szebehely 2017; Ke-
husmaa & Erhola 2018). Omaishoidosta puhutaan usein velvollisuuksien kon-
tekstissa ja huolta kannetaan hoivan kentän refamilisaatiosta, markkinoistumi-
sesta ja palvelujen yksityistämisestä sekä siitä, mitä pohjoismainen universalismi 
tarkoittaa ikääntyneiden palveluissa (Anttonen & Häikiö 2011; Anttonen & Kar-
sio 2016; Szebehely 2017; Szebehely & Meagher 2017). Usein toistetaan sitä, että 
aikuistuneilla lapsilla ei ole velvollisuutta huolehtia ikääntyvistä vanhemmistaan. 
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Velvollisuuden korostamisen ohella on tärkeää myös huomioida ne, jotka eivät 
koe auttamista käytännössä mahdolliseksi, ja ne ikääntyneet, joilla ei ole läheisiä 
syystä tai toisesta. Toisaalta tässä keskustelussa usein unohdetaan ne, jotka ko-
kevat auttamisen olevan osa omaa elämänkulkuaan. (Ks. esim. Haavio-Mannila 
ym. 2009.) Tämän tutkimuksen aineiston tytärten kertomukset kuvaavatkin sitä, 
miten läheisen avuntarve punottiin osaksi omaa elämänkudosta: vaikka juridista 
pakkoa auttamiseen ei ollut, se koettiin omaan elämään kuuluvaksi. Hyvinvoin-
nin kannalta on tärkeää, että yhteiskunta tukee mahdollisuutta auttaa ja olla lä-
hellä omaisiaan niin auttajana kuin autettavanakin sellaisissa tilanteissa, joissa 
molemmat osapuolet sitä toivovat. Vaikka omaisistaan huolehtivien jaksamisesta 
kannetaan huolta, ei tule unohtaa sitä, että huolenpidon mahdollisuus voi olla 
myös suhde, joka saa positiivisia merkityksiä. Jotenkin se nyt kuuluu vaan asiaan, 
totesi yksi aineiston kertojista lakonisesti. Hoivan tehtävät olivat raskaita, mutta 
tuntui hyvältä olla osallisena oman äidin viimeisissä vuosissa. 

Terveyden ohella keskustellaan myös kodin pysyvyydestä hyvän vanhene-
misen reunaehtona. Aiemmissa luvuissa on jo pureuduttu asuinpaikalle ja sen 
muutoksille annettuihin merkityksiin. Hyvän vanhenemisen kannalta on tarpeen 
vielä todeta, että tämän tutkimuksen valossa on selvää, että asumisen ja kodin 
pysyvyys, muutos, pitkä- tai lyhytaikaisuus ei takaa mitään. Vallitseva politiikka 
painottaa paikoillaan vanhenemisen mahdollisuutta hyvän vanhuuden tekijänä, 
eikä tämän tutkimuksen tarkoituksena ole yksipuolisesti kiistää tätä väitettä. Tä-
mänkin tutkimuksen aineistosta löytyy joukko niitä ihmisiä, joille asumisen pit-
käaikaisuus näytti tarjoavan mahdollisuuden hyvinvointiin. Yhtä lailla on huo-
mionarvoista, että hyvän vanhenemisen ainekset voivat löytyä myös silloin, kun 
pitkäaikaisesta kodista on muutettu pois. Vastaavasti voidaan peilata tämän tut-
kimuksen tuloksia myös suuriin ikäteorioihin, jotka ovat vääntäneet peistä oike-
asta tavasta vanheta (Bengtson & Settersten 2016). Tässäkään suhteessa vastaus 
ei näytä löytyvän niin aktiivisuudesta, irtautumisesta, jatkuvuudesta kuin tuot-
teliaisuudestakaan. 

Vasta sitten, kun voidaan sivuuttaa yksioikoiset perinteiset jaot kodin säi-
lyttämisen ja siitä luopumisen tai aktiivisuuden ja passiivisuuden välillä, voi-
daan päästä tarkastelemaan niitä ulottuvuuksia, joista hyvän elämän ja mielek-
kään vanhenemisen kokemus koostuu. Tämän tutkimuksen aineiston kertomus-
ten tehtävä oli antaa ääni tuolle yksilön kokemukselle ja auttaa ymmärtämään 
hyvän vanhenemisen kokemusta. Subjektiivisten merkityksenantojen kautta voi-
daan luoda katse siihen, mikä oikeastaan nähdään oman hyvinvoinnin kannalta 
merkityksellisenä, mikä on säilyttämisen arvoista sellaisenaan tai mahdollista to-
teutua toisin; mitkä ovat sellaisia muutoksia, joihin voidaan sopeutua ja mitkä 
ovat sellaisia menetyksiä, jotka voidaan hyväksyä ja punoa osaksi omaa elämän 
kudelmaa. 

Tämän aineiston kertomusten valossa näyttää siltä, että avaimet hyvään 
vanhenemiseen voisivat löytyä yksilöiden elämänkulun varrelta: mahdollisuu-
desta kunnioittaa elämänkulun aikana muotoutuneita tapoja ja arvostuksia. Ei 
ole yhtä oikeaa tapaa, vaan on monenlaisia hyviä tapoja, ja erilaiset elämänkulun 
kokemukset vaikuttavat siihen, mitkä niistä koemme merkityksellisiksi oman 
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hyvinvointimme tekijöinä. Kysymys ei olekaan siitä ikiaikaisesta dikotomiasta, 
onko pitkäaikainen koti hyvä paikka vanheta vai ei, vaan kysymyksen pitäisi 
kohdistua siihen, kuka haluaa mitä, minkä vuoksi ja millä ehdoin. Toiselle tär-
keää oli mahdollisuus nähdä auringon laskevan tutun mäenrinteen taa, toiselle 
oma hyvinvointi rakentui mahdollisuudesta olla osallinen läheisen viimeisiin 
vuosiin. Kertoipa eräs haastateltava siitäkin, miten mahdollisuus vielä yhden 
lampunvälin juoksemiseen kahdeksankymmenen paremmalla puolella kruunasi 
päivän, toiselle taas päivän kohokohdan muodostivat kohtaamiset vanhojen ys-
tävien kanssa. 

Eksistentialistit puhuvat siitä, miten olemme maailmaan heitettyjä, saman-
aikaisesti sekä vapaita että pakotettuja valitsemaan olemisen tapamme. Elämän-
kulun perspektiivi puhuu ajan ja paikan tarjoamista mahdollisuuksista ja rajoit-
teista, joiden rinnalle nostetaan toimijuuden mahdollisuus (Elder 1994). Tämän 
aineiston kertomukset alleviivaavat toimijuuden merkitystä: hyvän vanhenemi-
sen kokemus voi palautua lopultakin yksilön subjektiiviseen kokemukseen ja 
mahdollisuuteen tehdä omaa elämäänsä koskevia ratkaisuja, jotka perustuvat 
henkilökohtaisesti koettuihin arvoihin, toiveisiin ja tarpeisiin. Yksilö ei ole irti 
maailmasta, vaan hänen ymmärryksensä ja tulkintansa pohjaavat elämänkulun 
aikana kertyneisiin kokemuksiin ja jaettuihin käsityksiin. Nämä luovat odotuksia 
ja olettamuksia siitä, mikä koetaan mahdolliseksi, toivottavaksi ja hyväksi itselle. 
Ne eivät muodosta mitään objektiivista tai universaalia totuutta, vaan jokainen 
rakentaa omat tulkintansa menneestä, nykyisyydestä ja tulevasta tietyssä ajallis-
tilallisessa kehyksessä. 

Ikäperustaiseen asumiseen muuttaneiden kertomukset osoittavat, että so-
pivaksi koettu elinympäristö, jossa on riittävästi palveluita ja apua tarjolla, tukee 
ja mahdollistaa hyvinvointia ja itsenäisyyden tunnetta. Tämä huomio ei horjuta 
pitkäaikaiseen kotiin liitettyjen arvojen merkitystä, vaan se kiinnittää huomion 
siihen, mikä tekee elämästä mielekästä iäkkäänäkin. Hyvän vanhenemisen koke-
mukseen tarvitaan mahdollisuutta kokea sopivassa määrin turvallisuutta ja lä-
heisyyttä, itsenäisyyttä ja toimijuutta – aivan kuten muissakin ikävaiheissa. Kun 
lähtökohdaksi otetaan fyysinen paikka hyvinvoinnin lähtökohtana, asemoi-
dutaan paikoilleen ja huomio kiinnittyy vain mitattaviin suureisiin, joiden kautta 
arvioidaan kotia ja sen soveltuvuutta ja siten asumisen jatkamisen mahdolli-
suutta ja oikeaa tapaa vanheta. Tällainen lähestymistapa ei jätä tilaa subjektiivi-
selle kokemukselle – sille, millä ehdoin iäkäs ihminen kokee haluavansa jatkaa 
arkeaan samassa paikassa tai samalla tapaa. 

7.4 Tutkimukseen liittyviä rajoituksia ja suosituksia 

Joskus on väitetty, että tutkimus on parhaillaan silloin, kun se osoittaa uudenlai-
sia suuntia, jonne tutkijan katseen tulisi seuraavaksi kohdistua. Vähintäänkin 
tämä kriteeri täyttyy tämän tutkimuksen osalta. Se on osaltaan vahvistanut joita-
kin käsityksiä ja kyseenalaistanut toisia mutta myös osoittanut aukkoja, joita tie-
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tämyksessämme ja ymmärryksessämme on. Erityisesti tämän työn kautta on tul-
lut ilmi se, että tarvitaan lisää tutkimusta siitä, miten erilaiset elämäntapahtumat 
ja niiden ajoittumiset vaikuttavat elämänkulussa. Tämä on erityisen tärkeää yh-
teiskunnan tasa-arvon ja eriarvoistumisen kannalta. Elämänkulun perspektiivi 
osoittaa oivallisesti sen, miten pitkäkestoisia vaikutuksia tapahtumilla voi yksi-
löiden elämänpolulla olla ja miten toisaalta hyvä tai huono voi kumuloitua ar-
vaamattomin tavoin. Yhteiskuntapolitiikka voi tässä olla merkittävässä roolissa 
niin, että ainakaan rakenteet eivät johda kohtalonomaisesti poluille, joilla on ei-
toivottuja päätepisteitä.  

Asumis-, ikä- ja hoivapolitiikan risteyskohdasta tarkastellen on erityisen 
tärkeää se, että huomioidaan niitä kehityskulkuja, jotka jo nyt ovat meneillään 
yhteiskunnassamme. Näitä ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, yksinasumi-
sen lisääntyminen, pidentyvä elinikä ja sukupuolen ja sosioekonomisen aseman 
mukanaan tuomat terveyserot. Myös perherakenteisiin liittyvien muutoksien 
suuntaa ja vaikutuksia täyty tutkia. Nykyisin yksinasuminen on lisääntymässä, 
mutta toisaalta avioitumisen vähentyessä sekä avioerojen ja avoliittojen lisäänty-
essä perhe- ja läheisrakenteet monipuolistuvat ja muuttavat muotoaan. Lisäksi 
on syytä huomioida globaalin tason muutoksia, sillä jo nyt suomalaisen yhteis-
kunnan rakenteita on koeteltu erilaisten taloudellisten kriisiaikojen, pakolaistul-
vien ja muiden muutosvaiheiden aikaan. Tarvitaan lisää tietoa siitä, miten yhteis-
kunnan eri jäsenet voivat ja millaista tukea he tarvitsevat voidakseen elää hy-
väksi katsomaansa elämää. 

Toisaalta on myös syytä tuntea huolta siitä, että asumispolitiikassa ei näytä 
kehittyvän uudenlaisia ratkaisuja. Politiikkatasolla on kaivauduttu tiukasti enti-
siin dikotomisiin jakoasemiin, jolloin turhan usein vastakkain asettuvat yksioi-
koisesti oma koti hyvänä ja toivottavana vanhenemisen paikkana ja laitos viime-
sijaisena ratkaisuna. Niukkuuspuhe on tavanomaista, mutta käytännössä kaiva-
taan uudenlaista ajattelua niin asuntorakentamisessa kuin arjen huolenpidon rat-
kaisujen tukemisessakin. On mielestäni selvää, että naapureiden yhteisöllisyy-
den ja hyväntahtoisuuden varaan jättäytyminen ei näyttäydy houkuttelevana tai 
kestävänä vaihtoehtona modernissa maailmassa. On hyvä, että uudenlaisissa yh-
teisöllisyyttä korostavissa senioritaloissa ja monisukupolvisissa kortteleissa py-
ritään tuottamaan niin sanottuja satunnaisia kohtaamisia, joiden avulla keskinäi-
siä yhteyksiä voidaan alkaa rakentaa. Se ei kuitenkaan ole pitkällä aikavälillä 
suunta, joka yksistään kantaa määrällisesti lisääntyvien ikäihmisten avun ja tuen 
järjestelyt. Usein tunnutaan unohtavan, että vaikka ihmiset elävät entistä pidem-
pään ja entistä terveempinä, viimeisinä elinvuosina tarvitaan usein erilaisia kiin-
teämpiä tai löyhempiä avun ja tuen ratkaisuja.  

Paikoillaan asumisen politiikkaa on mielestäni jo koeteltu riittävässä mää-
rin, ja se on osoittautunut kestämättömäksi ratkaisuksi ainoana politiikkasuosi-
tuksena. Se tarvitsee rinnalleen muita mahdollisia ratkaisuja, jotka tukevat erilai-
suutta ja tilaisuutta järjestää arki vaihtoehtoisin tavoin. Politiikan tasolla olisi 
suotavaa, että yksipuolisista politiikkapainotuksista voitaisiin päästää irti. Se ei 
tarkoita runsaudensarvea, jossa resurssit hukkuvat erilaisten vaihtoehtojen luo-
miseen vain moninaisuuden nimissä, vaan ikääntyneiden kuuntelemista. Olisi 
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myös tarpeen kuulla jo nuorempiakin sukupolvia niin, että olisi aikaa löytää 
vaihtoehtoisia uudenlaisia kestäviä ratkaisuja, jotka pystyisivät vastaamaan 
myös tulevien ikääntyvien sukupolvien tarpeisiin. Tätä tarkoitusta varten tarvi-
taan lisätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää yhteiskunnan prosesseihin liittyvää 
dynamiikkaa. Ennustaminen on mahdotonta, ennakointi ei. 

 
 



8 LOPUKSI 

Ikääntymisteoreetikot ovat kautta aikain kiistelleet siitä, tarkoittaako hyvä van-
heneminen irtaantumista aiemmista rooleista ja velvoitteista (Cumming & Henry 
1961), toiminnallista aktiivisuutta ja toiminnan suuntaamista toisin (Havighurst 
1961) vai jatkuvuuden toteutumista pitämällä kiinni totutuista tavoista (Atchley 
1989). Vielä uudemmissakin teorioissa paikka nähdään usein vain samankaltai-
sena pysyvänä näyttämönä, jossa vanheneminen, menetykset ja raihnaistuminen 
tapahtuvat (Bengtson & Settersten 2016). Myös paikoillaan vanhenemisen mää-
ritelmiin sisältyy yleisesti olettamus paikan ja kodin staattisesta luonteesta. Van-
henevaan yksilöön liitetään rapistumista, haurastumista ja kykyjen menetyksiä, 
mutta muutos nähdään useimmiten lähinnä yksilön muutoksena. Vähemmälle 
huomiolle jää se, että myös fyysiset paikat ikääntyvät ja muuttavat muotoaa ajan 
kuluessa. On väistämätöntä, että kun vuorovaikutussuhteen molemmat osapuo-
let muuttuvat, niiden välinen vuorovaikutuskin saa ajallisen muutoksensa. 

Vaikka yksilön ja ympäristön suhdetta on tutkittu paljon ja jo 1960-luvulla 
esiteltiin ajatus siitä, että ympäristöllä on sitä suurempi merkitys, mitä heikom-
mat kompetenssit yksilöllä on (Lawton & Nahemow 1973), tämä suhde tuntuu 
yhä jäävän taustalle. Tämän väitöskirjan perusolettamuksena on se, että yksilö 
on aina suhteessa ympäristöönsä eikä fyysistä ympäristöä voi ymmärtää ilman 
sen sosiaalista ulottuvuutta ja vuorovaikutteisuutta. Tämän valossa paikoillaan 
vanheneminen näyttäytyykin varsin erikoisena periaatteena. Jos yksilön elämän-
kulku nähdään muutosprosessina ja yksilön ja ympäristön suhde ajassa muuttu-
vana, on varsin vaikea ymmärtää, miten paikoillaan vanheneminen itsessään 
voisi tuottaa itsestään selvästi hyviä lopputulemia (Elder 1994; Golant 2015). 

Elämänkulun perspektiivi (Elder 1994) perustuu ajatukselle siitä, että ih-
miselämä on jatkuvaa muutosta. Vaikka tietynlaisiin elämäntilanteisiin usein liit-
tyy tietynlaista asumista, olisi virhe pitää näitä kulttuurisia malleja itsestäänsel-
vyyksinä tai universaaleina preferensseinä (Clapham 2005). Aineiston kertomuk-
set alleviivaavat sitä, että käsitykset hyvästä ja mielekkäästä elämästä ja sitä myö-
ten hyvästä ja toivotusta asumisen muodosta muovautuvat elämänkulun aikana 
hankittujen kokemusten ja merkityksenantojen myötä. Historiallinen aika ja 
paikka sekä elämäntapahtumat ja niiden ajoittuminen vaikuttavat siihen, mikä 
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lopultakin koetaan itselle sopivaksi ja toivottavaksi vaihtoehdoksi missäkin het-
kessä. Tässä mielessä vanhenemista ja suhdetta paikkaan tulisikin tarkastella me-
neillään olevina neuvotteluina, missä sekä ikääntyminen että paikan kokemus 
nähdään dynaamisina ja keskenään vuorovaikutteisina prosesseina (Scharlach & 
Diaz-Moore 2016, 410). 

Tämän tutkimuksen aineiston kertomusten valossa avautuu rikas moni-
äänisyys vanhenemisen kokemukseen. Elämänkulun, asumispolun, kokemuk-
sen kerronnallisen jäsentymisen kautta välittyy ymmärrys siitä monimutkaisesta 
kudelmasta, joka muovautuu yksilön ja hänen ympäristönsä suhteessa. Kerto-
muksia asumisesta ja erityisesti hyvästä asumisesta oli vähintään yhtä monta 
kuin kertojiakin. Tämä osaltaan todentaa sitä, että ikäihmiset eivät muodosta toi-
veiltaan, tavoiltaan ja kyvyiltään homogeenistä joukkoa, jonka asumisen toiveet 
olisi mahdollista niputtaa yhdenlaiseen asumisen malliin. Kodit olivat erilaisia 
samoin kertomukset niihin päätymisestä. Tyytyväisyyttä koettiin paikoillaan 
vanhenevien joukossa mutta myös toisenlaistakin asumispolkua seuraavien ko-
deissa. 

Hyvinvointivaltion tehtävänä on perinteisesti ollut tarjota kansalaisilleen 
mahdollisuus elää hyvää elämää. Suomalaisessa yhteiskunnassa on siirrytty hy-
vinvoinnin tasolla jo sille asteelle, että suoranaista nälkää tai puutetta ei kenen-
kään tarvitse kokea. Materiaalisesti tarkastellen voitaisiin ajatella, että riittävän 
hyvän raja-arvo on saavutettu, mutta kysymys on myös hyvinvoinnin kokemuk-
sesta. Tällöin huomio kiinnittyy subjektiiviseen ja yksilöiden välisiin eroihin: nii-
den tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Universalismiin usein liitetään iskulau-
seita, kuten yksi sopii kaikille ja kaikille sama on tasavertaista, mutta ne eivät enää 
välttämättä näyttäydykään yhteensopivina hyvän elämän ja hyvän vanhenemi-
sen kannalta modernissa maailmassa.  

Suomalainen yhteiskunta monien muiden tapaan on käymässä läpi suurta 
murrosta, jossa tarvitaan harkintaa ja kestäviä ratkaisumalleja. On hyvä palata 
perimmäisten kysymysten äärelle ja pohtia, mikä on se tapa, jolla ymmärrämme 
tasa-arvon: tulisiko kaikkien saada sama, tarpeensa mukaan vai olisiko eriarvoi-
suutta aiheuttaville rakenteille ehkä tehtävissä jotakin? Kysymykset ovat suuria, 
eikä valmiita vastauksia ole. Se on kuitenkin mielestäni selvää, että tarvitaan eri-
laisia ratkaisuja, jotka eivät voi seistä puhtaan markkinalogiikan tai naapureiden 
hyväntahtoisuuden varassa. Asumisen ja hoivan ratkaisujen kehittäminen yh-
teiskunnassa ovat hitaita prosesseja, joiden kehityskulut etenevät usein omaa 
vääjäämätöntä tahtiaan. Taloja ei rakenneta päivässä, eikä niitä toisaalta tulisi ra-
kentaa lyhytnäköisesti ajallisesti kestämättömiksi. Tarvitaan ennakointia, panos-
tusta tutkimukseen ja kehitystoimintaan jo nyt, jotta voidaan löytää järjestelyjen 
toimivia tapoja monenlaisiin tilanteisiin niin tässä ajassa ja paikassa kuin tulevai-
suudessakin. 

Yhteiskunta ei voi olla vastuussa yksilön onnellisuudesta, mutta yhteiskun-
tapolitiikan perustehtävänä on tukea mahdollisuutta elää hyväksi kokemaansa 
elämää. Ihmisten käsitykset itselle sopivista ja toivotuista ratkaisuista muovau-
tuvat ajan ja paikan yhteisessä kehyksessä, mutta elämänkulun myötä nämä saa-
vat yksilöllisiä tulkintoja. Nämä jäsennykset voivat ehdottaa erilaisia tulkintoja 
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järjestelyille: jatkuvuuden toteutumista, siirtymiä tai käännekohtia. Kokemuk-
selle annettu tulkinta ei ole olennaisinta. Olennaisinta on nimenomaan se, että 
yksioikoisten valmiiksi tehtyjen ratkaisujen sijaan jätetään tilaa toimijuudelle ja 
mahdollisuutta päästää irti väistämättömyyksien logiikasta ja kokea mahdollis-
ten valintojen olevan läsnä. Hyvä vanheneminen edellyttää kokemusta siitä, että 
on mahdollista muovata sellaisia asumisen ja arjen ratkaisuja, joiden myötä voi 
kokea kunnioittavansa itselle tärkeitä arvoja. Lyhyesti sanottuna: myös elämän 
viimeisinä vuosina tarvitaan tilaa sille, että elämän puitteet voidaan järjestää 
oman elämäntavan ja arvojen mukaisiksi. 
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YHTEENVETO (SUMMARY) 

This study explores the complexities around housing and care in old age and 
how different kinds of arrangements are perceived in the narratives of older peo-
ple and their close ones. There is a strong emphasis on ageing in place in Finland; 
continuing to live in long-term homes with services provided in place is consid-
ered a means to enable good ageing. In practice, the vast majority of older Finns 
live in homes they own and describe themselves as satisfied with their current 
housing and express no desire to move. This is in line with the policy recommen-
dations, and current housing and ageing policies are described as benevolent 
principles that honour older people’s preferences. Nonetheless, supporting liv-
ing in one’s home in old age is also a policy that is used as means to tackle the 
financial challenges faced by the welfare states in ageing societies. In addition, 
this policy is at the very least unwieldy as it leaves very little room for alternative 
arrangements and strengthens normative expectations of the good and proper 
place to age and the manner in which to do so. 

Narrative analysis was employed in order to explore what kinds of 
narratives of housing pathways were being constructed, what kinds of meanings 
were assigned to various places of residency and moving, and what were 
perceived as meaningful factors related to the ability to age well. The data in this 
study comprised two interview sets. Older people were interviewed in the 
Moving in Old Age: Transitions in Housing and Care research project and their 
family and kin were interviewed in the Working Carers – Caring Workers: 
Making Paid Employment and Care Responsibilities Compatible research project.  

There are four important theoretical viewpoints, which are also discernible 
in the four articles that are part of this study. The idea of a life course frames this 
inquiry into human experience. Elder’s (1994) thinking relies on the five 
principles of life-span development, agency, time and place, timing and linked 
lives. Another cornerstone is Clapham’s (2005) housing pathways approach 
which, instead of emphasising universal preferences, emphasises the subjective 
meanings constructed in time and place in regard to housing decisions. The 
changing relationship between individual and place (home) (Tuan 1979; Massey 
2000; Vilkko et al. 2010) is another important facet: it is understood that time 
continuously alters the individual, the place and the relationship between them 
and thus nothing can actually be considered as the ‘same’ with the passing of 
time. The final viewpoint is narrative (Bruner 1990): narrating is considered as 
both something individual and, at the same time, shared. Stories are viewed as 
means of guiding and structuring experiences, the way in which they are told 
and the way that sense in made of them. 

The study comprises four articles and a summary. The first article focuses 
on older people’s experiences among those who have, at least for the time being, 
aged in place. The focus is on narrative form and temporal structures: what kinds 
of narrative lines are imposed on events over the life course? The second article 
focuses on moving and the interpretations that are given to residential relocation 
among older people. The interest is in whether it is possible to experience good 
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ageing even if one has not aged in place and has instead relocated to age-related 
housing which carries a certain stigma in light of the strong emphasis on growing 
old in one’s home. The focus is on the negotiations around the multiple meanings 
assigned to one’s place of residency. The third article continues along the lines of 
the first two: if ageing in place and not ageing in place are both capable of 
enabling experiences of good ageing, what then are the factors that are narrated 
as meaningful in regard to experiences of good ageing? Thematic narrative 
analysis was employed in order to analyse the stories of older Finnish widows 
(in their eighties). The final, fourth article, focuses on the perspective of linked 
lives and people close to those in more vulnerable positions and how they view 
the everyday arrangements of housing and care. This article  sheds light on how 
the experience of providing care in its various forms is organised in the narratives 
of care constructed by daughters caring for their mothers on a daily basis and on 
how different kinds of classical story models were applied in the telling of this. 

The results question the validity of the single policy recommendation of 
ageing in place. They indicate that it is not stability, change, continuing residency 
or moving that self-evidently lead to good outcomes. The relationships between 
individual and place, inhabitant and home, are far more complex and are affected 
both by individual experiences over the life course and by shared cultural 
understandings about what is expected and accepted in a certain historical time 
and place. It is clear that even if long-term homes are valued, particularly due to 
the strong symbolic meanings attached to living independently, continued 
residency in them is hardly preferred in all circumstances. Nor is moving 
welcomed at any time or to any place that does not meet the expectations set for 
good everyday living. For some, staying put was preferred and necessary 
adaptations were at least accepted, but for others, moving may offer 
opportunities to find their home in other ways and enable continuing to live in 
the manner to which they are accustomed. The narratives highlight the variety in 
stories told: there were those who chose to retire in solitude and focused on 
things already done and those whose life stories were told as ongoing narratives 
of things still to come. 

These results suggest that, instead of a one-sided policy emphasis, enough 
leeway should be left for agency and for older people to arrange their housing, 
care and everyday life according to their preferences. Their penchants concerning 
the arrangements of everyday life in old age are built on individual experiences 
over time and they are always affected by culturally shared understandings set 
by a certain time and place. Thus, understanding the factors related to individual 
experiences of wellbeing and the ability to arrange one’s way of living in a 
manner compatible with one’s personal values and preferences might offer the 
opportunity to enable good wellbeing in old age as well as in other phases of life. 
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LIITTEET 

LIITE 1 HAASTATELTAVAN INFORMOINTI / MOVAGE 

MOVAGE – Muuttaminen ja vanhuus-tutkimusprojekti    
  

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt tutkimusprojekti, jossa tutkitaan vanhempien ihmisten asumiseen liittyviä 
tarpeita ja toiveita sekä muuttopäätöksiä. Projekti saa rahoituksen Suomen Akatemian Asumisen tutkimuksen-tutki-
musohjelmasta (2011–2014). Jyväskylän yliopiston lisäksi mukana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Van-
hempien ihmisten asumiseen ja muuttamiseen liittyviä toiveita ja päätöksiä on tutkittu Suomessa vähän. Tässä tutki-
muksessa olemme kiinnostuneita kuulemaan millaisia kokemuksia Teillä on asumisesta ja onko nykyinen asunto ja 
asumisympäristö mielestänne sopiva teille. Olemme myös kiinnostuneet kuulemaan oletteko harkinneet muuttoa ny-
kyisestä asunnosta. Jos olette muuttaneet hiljattain, haluaisimme kuulla mitkä asiat saivat teidät muuttamaan, ja onko 
uusi asunto ja asuinympäristö toiveidenne mukainen. Olemme kiinnostuneet myös palveluiden käytöstä ja avuntar-
peesta, ja siitä mistä saatte tarvitessanne apua ja palveluja.  
 
Tämän tutkimuksen avulla hankimme tietoa mm. siitä, millainen asunto ja asuinympäristö koetaan hyvänä asuinpaik-
kana ja miksi päätetään muuttaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa asuinympäristön ja muuttamisen merki-
tyksestä hyvinvoinnille sekä auttaa kehittämään kotiin saatavia palveluja, sekä iäkkäiden ihmisten tarpeisiin sopivia 
asuntoja.  
 
Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelun luottamuksellisuus turvataan niin, että siitä tehtyä ääni-
tallennetta käsittelevät tutkijat ja tutkimusavustajat allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Haastattelussa esille tulleet 
asiat raportoidaan julkaisuissa siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. Lisäksi haastateltavien ja haastatte-
luissa esille tulevien muiden henkilöiden, organisaatioiden ja paikkakuntien nimet muutetaan. Haastatteluja analysoi-
vat vuosina 2011–2015 hankkeessa työskentelevät tutkijat ja opiskelijat sekä myöhemmin samoihin aihepiireihin liit-
tyvissä hankkeissa työskentelevät tutkijat. Haastattelujen äänitallenteet hävitetään projektin loputtua. Mikäli tutkit-
tava antaa luvan (erillinen lupapaperi), tekstitiedostot ilman tunnistetietoja arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon myöhempää tutkimusta varten. Tiedusteluihin vastaavat tutkimusavustajat Salla Majanen (040 8054 
236, salla.majanen@jyu.fi), Paula Vasara (040 8054 193, paula.vasara@jyu.fi), tai tutkija Outi Jolanki (040 8054 
138, outi.jolanki@jyu.fi).  
 
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin, 
 
Teppo Kröger 
Professori, Tutkimushankkeen johtaja 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
 

  



111 
 
LIITE 2 HAASTATTELUN TEEMAT / MOVAGE 

MOVAGE 75 +haastattelut / AIHEALUEET: 
 
ASUMISHISTORIA JA NYKYINEN ASUNTO – Asumishistoria sekä nykyisen asunnon ominaisuudet ja mielui-
suus 
 
1. KERROTKO ALUKSI KUINKA KAUAN OLET ASUNUT TÄSSÄ ASUNNOSSA JA MISTÄ MUUTITTE? → 
ENTÄ SITÄ ENNEN?  
Kysytään aiemmista muutoista ja niiden syistä, jos vastaajalla useita muuttoja takanaan; jotkut ovat voineet asua vuo-
sikymmeniä esim. samassa omakotitalossa ennen muuttoa nykyiseen. 
 
2. MIKSI MUUTITTE TÄLLE ALUEELLE JA TÄHÄN ASUNTOON?  
→ voi kysyä apukysymyksen, jos htva ei osaa vastata: Miksi valitsitte juuri tämän asunnon? Onko tässä asunnossa 
jotain erityisen hyviä puolia? Entä huonoja puolia?  
Haastateltavalta voi kysyä seuraavista vaihtoehdoista, jos ei itse ota näistä mitään puheeksi 
→ esim. asunnon koko, varustelutaso (keittiö, pesutilat ja sauna, parveke), käytännöllisyys ja esteettömyys (liikkumi-
nen sisällä ja ulkona, portaat, huonekoko, ovien leveys, valaistus), viihtyisyys, taloudelliset seikat 
 
3. MINKÄLAINEN TÄMÄ ASUINALUE ON ASUA?  
Kysytään asuinympäristöstä erikseen, jos ei tullut puheeksi jo edellä asunnosta puhumisen yhteydessä 
→ voi kysyä apukysymyksen, jos htva ei osaa vastata: Onko tällä alueella jotain erityisen hyviä puolia? Entä huonoja 
puolia?  
Haastateltavalta voi kysyä seuraavista vaihtoehdoista, jos ei itse ota näistä mitään puheeksi 
→ asioiden hoitaminen ja ostoksilla käyminen helppoa (pankki, posti, apteekki yms.) 
 → terveysaseman ja muiden palvelukeskusten läheisyys (kaupungin tai yhdistysten ylläpitämät päiväkeskukset, ker-
hot tms.)  
→ millaiset liikenneyhteydet ja mahdollisuudet liikkua jalan  
→ millaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnonläheisyys  
→ omaisten, naapurien ja ystävien läheisyys 
 
MUUTTO – Muuttamisen syyt ja seuraukset  
Jos haastateltava ei ole muuttanut lähiaikoina (selviää ensimmäisestä kysymyksestä), niin kysytään: 
 
4.a OLETKO HARKINNUT MUUTTAMISTA?  
→ jos vastauksesta ei käy ilmi, niin kysytään lisäkysymys: Mistä syystä?  
 
Jos haastateltava on muuttanut lähiaikoina, EIKÄ aloituskysymyksessä käsitelty asiaa, niin kysytään:  
 
4.b MINKÄLAISESTA ASUNNOSTA JA MILLAISELTA ALUEELTA MUUTIT TÄHÄN ASUNTOON?  
→ jos vastauksesta ei käy ilmi, niin kysytään millaisesta asuntotyypistä muutti (omakotitalo-, rivitalo-, kerrostalo, 
vuokra- vai omistusasunto) ja millaiselta alueelta (haja-asutus tai maaseutualue, lähiö, keskusta)  
 
5. MINKÄ VUOKSI MUUTIT? (JOS EI OLE TULLUT EDELLÄ PUHEEKSI tai vastaus niukka, niin laajennetaan) 
Haastateltavalta voi kysyä seuraavista vaihtoehdoista, jos ei itse ota näistä mitään puheeksi 
→ terveyteen liittyvät: esim. oma tai puolison terveys huonontui 
→ asuntoon ja asuinympäristöön liittyvät (asunto liian suuri/pieni, sopimaton esimerkiksi rollaattorilla/pyörätuolilla 
liikkumiseen, kauppojen, pankkien tms. sijainti, liikenneyhteydet, liikkumis- ja ulkoilumahdollisuudet) 
→ lasten tai muiden omaisten tai ystävien läheisyys  
→ jatkokysymys: Kuka teki päätöksen muuttaa? → jos ei tule aiemmin puheeksi oliko oma, puolison, lasten, kotipal-
velun tai jonkun muun aloite 
 
6. MILTÄ TUNTUI JÄTTÄÄ VANHA ASUNTO JA MUUTTAA TÄNNE?  
→ voi esittää jatkokysymyksen, jos ei tule edelle esille: Oletteko tyytyväinen, että muutitte?  
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TERVEYS – Terveyden arvio ja merkitys arjessa selviämiselle ja muuttopäätökselle 
Terveys tulee todennäköisesti puheeksi jo aiemmin, mutta jos puhe aiemmin niukkaa tässä voi laajentaa. Katsotaan 
lomakkeesta terveydenarvio keskustelun pohjaksi, mutta ei viitata siihen, vaan kysytään suoraan:  
 
7. MINKÄLAINEN TERVEYS SINULLA ON OMASTA MIELESTÄSI? 
 
8. ONKO SINULLA JOTAIN SELLAISIA SAIRAUKSIA, JOTKA VAIKEUTTAVAT ARKEA?  
→ voi kysyä apukysymyksen: Miten näkyy päivittäisessä elämässä? → esim. liikkumista asunnossa ja kotitöiden te-
kemistä, pihatöitä, ulkoilua, kaupassa käyntiä, kaupungilla liikkumista ja asioiden hoitamista, sosiaalista osallistu-
mista (harrastusryhmät, kerhot, yhdistykset tms.), muita harrastuksia (jos ulkoilu ja yhdistys/kerhotoiminta lasketaan 
harrastukseksi) 
 
PALVELUT – Avuntarpeen ja -saamisen ja palvelujen merkitys asumis- ja muuttopäätöksiin 
 
9. SAATKO JULKISIA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJA, JA JOS, NIIN MITÄ? Jos haastateltava ei osaa 
vastata, annetaan vaihtoehtoja: 
→ Onko sinulla esimerkiksi kotipalvelu, kuljetuspalvelu, ateriapalvelu tai turvapuhelin tai käytkö päiväkeskuksessa? 
→ Jos on muuttanut lähiaikoina, kysytään: Saitko näitä palveluja jo aiemmassa asunnossa vai vasta tässä nykyisessä? 
Jos on asunut pitkään samassa, kysytään: Kauanko olet saanut näitä palveluja? (kuukausia/vuosia jne.) 
10. ENTÄ YKSITYISIÄ PALVELUJA? KENEN JÄRJESTÄMÄÄ JA MILLAISISSA TEHTÄVISSÄ?  
Jos haastateltava ei osaa vastata, annetaan vaihtoehtoja 
→ esim. yksityinen yritys tai/ja jokin yhdistys 
 → Jos on muuttanut lähiaikoina, kysytään: Saitko näitä palveluja jo aiemmassa asunnossa vai vasta tässä nykyisessä? 
Jos on asunut pitkään samassa, kysytään: Kauanko olet saanut näitä palveluja? (kuukausia/vuosia jne.) 
 
HUOM! oletus, että palveluista kysyttäessä tulee esille palvelujen tarpeen syy ts. miksi ja millaista apua tarvitsee, 
mutta jos ei tule, niin kysytään erikseen ks. seuraava kysymys: Tarvitsetko apua joissakin asioissa? Millaisissa asi-
oissa? 
Jos haastateltava ei osaa vastata, annetaan vaihtoehtoja  
→ esim. kotityöt, pukeminen ja peseytyminen, asiointi ja ulkoilu ja harrastuksiin meno 
 
11. MILLAISIA KOKEMUKSIA SINULLA ON JULKISISTA PALVELUISTA? ENTÄ YKSITYISISTÄ PALVE-
LUISTA? 
→ voi kysyä apukysymyksen: Oletko saanut omasta mielestäsi riittävästi ja sopivaa apua? 
  
12. SAATKO APUA MUILTA? ESIMERKIKSI OMAISILTA TAI YSTÄVILTÄ? 
 → voi kysyä lisäkysymyksen: Millaisissa asioissa? Autatko itse jotakuta? 
 
YHTEYDENPITO LÄHEISIIN JA NAAPUREIHIN JA SOSIAALINEN OSALLISTUMINEN -Yhteydenpito 
sukulaisten, ystävien ja naapurien kanssa ja miten nykyinen asuinympäristö tukee sosiaalista osallistumista ja keski-
näistä vuorovaikutusta 
Huom! Tapaamiskysymykset voivat olla arkaluontoisia – siksi muodossa: pidättekö yhteyttä 
13. PIDÄTTEKÖ YHTEYTTÄ LASTEN JA LASTENLASTEN KANSSA?  
→ voi esittää tarkentavan kysymyksen: Tapaatteko heitä täällä kotona tai jossain muualla?  
→ jatkokysymykset: Asuvatko lapset lähellä vai kaukana? Oletteko ajatellut asumista lähempänä lapsia tai lasten 
kanssa? (HUOM! vain niiltä, joilla on elossa olevia lapsia)  
 
14. PIDÄTTEKÖ YHTEYTTÄ MUIDEN SUKULAISTEN JA YSTÄVIEN KANSSA?  
→ voi esittää tarkentavan kysymyksen: Tapaatteko heitä täällä kotona tai jossain muualla? 
  
15. TAPAAVATKO NAAPURIT TÄÄLLÄ (ASUINALUEELLA) TOISIAAN? ENTÄ AUTTAVATKO NAAPU-
RIT TOISIAAN?  
→ voi esittää tarkentavan kysymyksen: Minkälaisissa tilanteissa tapaatte? 
  
16. ONKO SINULLA JOITAIN ERITYISIÄ HARRASTUKSIA?  
→ voi tarkentaa: Esimerkiksi yhdistystoimintaa, kerhoja, teatteria, liikuntaa?  
→ jatkokysymys, jos mainitsee jonkin erityisen/-iä voi kysyä: Käytkö…:ssa jonkun kanssa vai yksin? 
→ jatkokysymys: Oletko luopunut jostakin harrastuksista viime aikoina? Jos, niin miksi? → esim. terveyden vuoksi 
(ei esimerkiksi pysty liikkumaan yksin ja tarvitsisi toisen henkilön avuksi), matkan pituus, liikenneyhteydet, ei halua 
liikkua iltaisin ulkona, muu syy? 
 
Ihan lopuksi (asumisen unelma):  
17. JOS VOISIT VALITA ASUNNON JA ASUINPAIKAN ILMAN MITÄÄN RAJOITTEITA, NIIN MINKÄLAI-
NEN PAIKKA SE OLISI? 
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HAASTATTELUJEN YLEISOHJEET  
 
Puolistrukturoituja narratiivisia haastatteluja. Tavoitteena on saada haastateltavat puhumaan asumisen ja muuttamisen 
kokemuksesta. Määritellään aihealueet, joilta kysytään asioita. Kysymysten järjestys ja muotoilu voi vaihdella riip-
puen haastattelusta. Pyritään nivomaan kysymykset osaksi haastateltavan kerrontaa ja välttämään jäykkää ’kysymys-
vastausformaattia’. Haastattelut nauhoitetaan digitaalisella nauhurilla. Haastateltavilta täytyy kysyä lupa nauhoituk-
seen suullisesti ennen haastattelua ja pyytää haastattelun jälkeen allekirjoitus lomakkeeseen, jossa annetaan lupa käyt-
tää haastatteluja tutkimuksessa. Haastateltavalle jätetään informointilomake ja oma kappale lupalomakkeesta. Haas-
tattelija kysyy pääkysymyksen ja tarkentaa tarpeen mukaan. Kysymykset teitittely tai sinuttelu-muodossa tarpeen mu-
kaan. Haastateltavien syntymävuosi, avioasema, onko lapsia vai ei, terveyden arviointi sekä taloudellinen tilanne tär-
keää pitää tiedoissa mukana, näkyy kyselylomakkeesta.  
Haastattelujen tarkoituksena on kartoittaa haastateltavien kokemuksia muuttamisesta ja nykyisestä asunnosta. Keskei-
set käsiteltävät asiat ovat asumis- ja muuttohistoria, muuttamisen syyt ja syyt miksi nykyinen asunto ja asuinalue va-
littiin, oliko muuttopäätös oma aloite, tyytyväisyys/tyytymättömyys nykyiseen asuntoon, nykyisen asunnon ja asuin-
alueen ominaisuudet käytännön arkielämän kannalta ja mahdollisuudet sosiaaliseen osallistumiseen ja itselle tärkei-
siin harrastuksiin, nykyiseen asuntoon saatavat julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja kokemukset palve-
luista. Keskeisenä tavoitteena saada selville millaisen merkityksen muuttopäätöksissä ja asunnon valinnassa saa avun 
tarve ja saaminen, terveys, palvelut, sosiaaliset suhteet ja harrastukset. 
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LIITE 3 

HAASTATELTAVAN INFORMOINTI   7.1.2009 

 

Jyväskylän yliopistossa on käynnistymässä hanke, jossa tutkitaan työelämän ja omaishoivan yhteensovit-
tamista. Tarkoituksena on haastatella ihmisiä, jotka käyvät ansiotyössä ja auttavat säännöllisesti ikään-
tyvää läheistään, jonka toimintakyky on alentunut ja joka tarvitsee apua arjessaan. Hanke on saanut 
rahoitusta Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelmasta vuosiksi 2008–2011. 
Jyväskylän yliopiston lisäksi siinä ovat mukana Työterveyslaitos ja Kehitysvammaliitto. Hanke on verkos-
toinut myös kansainvälisesti.  
 
Työn ja omaishoivan yhdistämistä on tutkittu Suomessa erittäin vähän, ja työssä käyvät omaishoitajat ovat 
olleet melkoisen näkymättömissä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Väestön vanhetessa eli työvoi-
man ikääntyessä ja vanhusten lisääntyessä tematiikka kuitenkin ajankohtaistuu entisestään. Tutkimuksen 
avulla tuotamme tietoa työssäkäyvien omaishoivaajien arjen haasteista ja toiveista palvelujärjestelmän, 
kolmannen sektorin, työnantajien ja omaishoivaajien itsensä käyttöön.  
 
Haastattelut tehdään alkuvuodesta 2009, ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavilta pyy-
detään lupaa säilyttää yhteystiedot mahdollista, myöhemmin sovittavaa, jatkohaastattelua varten.  
 
Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai muita 
haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. Haastattelun luottamuksellisuus turvataan 
niin, että siitä tehtyä äänitallennetta käsittelevät tutkimusapulaiset ja tutkijat allekirjoittavat vaitiolo-
sitoumuksen. Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi ja siinä yhteydessä haastateltavien ja haastatteluissa 
esille tulevien muiden henkilöiden, organisaatioiden ja paikkakuntien nimet muutetaan peitenimiksi.  
 
Haastatteluja analysoivat vuosina 2008–2011 hankkeessa työskentelevät tutkijat ja opiskelijat sekä myö-
hemmin välittömästi samoihin aihepiireihin liittyvissä hankkeissa työskentelevät tutkijat ja opiskelijat. 
Haastattelujen äänitallenteet hävitetään vuonna 2015. Mikäli tutkittava antaa luvan, tekstitiedostot ilman 
tunnistetietoja arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tieteellistä tutkimusta var-
ten.  
 
Tiedusteluihin vastaavat ja haastatteluja tekevät (tutkijoiden nimet ja yhteystiedot). 
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin, 
 
(tutkimushankkeen johtajan nimi) 
(yhteystiedot) 
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SUOSTUMUS HAASTATTELUN KÄYTTÖÖN TUTKIMUSTARKOITUKSESSA 

 

Haastatteluani saavat käyttää tieteellisen tutkimuksen aineistona Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit: 
mitä hoivavelvollisuuksien ja työssäkäynnin yhteensovittaminen edellyttää? 

-hankkeessa vuosina 2008–2011 työskentelevät tutkijat ja opiskelijat sekä ko. hanketta seuraavissa, välittö-
mästi samoihin aihepiireihin liittyvissä tutkimushankkeissa työskentelevät tutkijat ja opinnäytetöitään te-
kevät opiskelijat.  

Yhteystietoni saa/ ei saa tallentaa ja minuun saa/ ei saa ottaa yhteyttä seuruuhaastattelun sopimiseksi.  

Haastatteluni saa/ ei saa arkistoida ilman henkilökohtaisia tunnistetietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoar-
kistoon myöhempää tieteellistä tutkimuskäyttöä varten.  

Tätä lomaketta on laadittu kaksi kappaletta, toinen haastateltavalle ja toinen tutkimushankkeen edus-
tajalle.  

 

 

Haastatteluaika ja -paikka 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Haastattelijan allekirjoitus  

Haastattelijan yhteystiedot: 

XXXXXX 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

PL 35 (Agora) 
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email XXXXX 

puh nro XXXXXXX 
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LIITE 4 HAASTATTELUN TEEMAT / WOCAWO 

WOCAWO-projekti 
HAASTATTELUTEEMAT JA KYSYMYKSET 
Haastatteluissa käsitellään alla mainittuja teemoja; tarkentavia kysymyksiä esitetään tarpeen mukaan. 
 
1 [Esitellään tutkimushankkeen tavoite, informointilomake ja haastattelun teemat] 
 
2 [Omaishoiva] 
 
•Kerrotko siitä ajankohdasta, kun hoivasuhde/ auttamissuhde alkoi. Kuinka kauan olet auttanut läheistäsi? Minkä 
vuoksi hoivasuhde/ auttamissuhde alkoi? (Mikä oli hoivan saajan kunto ja asumistilanne tuolloin? Mikä oli oma työti-
lanteesi silloin?) 
•Miten teit päätöksen auttamisen/ hoivaamisen aloittamisesta?/Millainen asia auttamisen aloittaminen sinulle henkilö-
kohtaisesti oli? Mitä muita vaihtoehtoja oli tarjolla, miksi niistä luovuttiin?  
•Missä asioissa autat (henkilökohtaiset toimet, käytännön asiat ym.)? Kuinka paljon/ usein autat (esim. viikossa)?  
•(Miten avun saajan kunto on muuttunut hoivasuhteenne aikana? Onko avun tarve kasvanut?) 
•Mikä saa sinut jatkamaan auttamista/ hoivaamista? Oletko harkinnut hoivaamisesta luopumista, miksi? Haluatko 
auttaa enemmän, jos niin miksi?  
•Koetko itsesi joskus riittämättömäksi tai yksinäiseksi tai uupuneeksi? (Kerro noista tilanteista.) 
 
3 [Työn ja omaishoivan yhdistäminen] 
 
•Kerro lyhyesti työsi sisällöistä.  
•Mitä työ Sinulle merkitsee? 
•Onko auttaminen vaikuttanut työhösi? Muuttanut sinua työntekijänä?  
•Millaisia työaikajärjestelyjä olet tehnyt työhösi auttamisen vuoksi?  
•Oletko jo/ miltä tuntuisi, jos joutuisit vähentämään työtunteja tai luopumaan työstäsi omaishoivan takia? 
•Oletko jättänyt jotain hoivaan ja auttamiseen liittyviä tehtäviä tai asioita tekemättä työhön liittyvien velvollisuuksien 
vuoksi?  
•Oletko jättänyt jotain työelämään liittyvää väliin (esim. koulutustilaisuudet, illanvietot) hoivavelvollisuuksien 
vuoksi?  
•Miten nykyinen työnantaja suhtautuu omaishoivatilanteeseesi? Tietääkö? 
•Miten nykyiset työkaverit suhtautuvat omaishoivatilanteeseesi? Tietävätkö? Jutteletteko asiasta? (Onko työkavereilla 
omaishoivatilanteita?) 
•Miten työpaikallasi on suhtauduttu auttamisen vuoksi tekemiisi työaikajärjestelyihin? 
 
4 [Perhe, sosiaaliset suhteet ja harrastukset] 
 
•Ketä kotitaloudessasi asuu? 
oJos puoliso, onko hän työelämässä? 
oJos lapsia, missä he asuvat? Entä lapsenlapset? Mitä isovanhemmuus merkitsee? 
oJos sisaruksia, missä he asuvat? 
•Miten kuvailisit suhdettasi hoivattavaasi? Kuinka läheisiä olette? (Miten suhde on muuttunut ajan kuluessa ja elä-
mänkulun varrella?) 
•Taustatietojen mukaan: Miten/ missä asioissa puolisosi/ lapsesi/ sisaresi/ muut sukulaiset ja ystävät auttavat? Vai 
oletko sinä ainut, joka auttaa? 
•Taustatietojen mukaan: Kerro tilanteista, jolloin et saanut puolisoltasi/ lapsiltasi/ sisariltasi/ ystäviltäsi kaipaamaasi 
apua. Miten he perustelivat sitä, etteivät auta?  
•(Kuka ottaisi auttajan roolin, jos sinä lopettaisit?) 
•(Koetko, että autettavasi kuuluu perheeseesi?) 
•Onko hoivavelvollisuutesi vaikuttanut perhe-elämääsi/ parisuhteeseesi? 
•Miten kuvailisit suhdettasi sisaruksiisi? Onko hoivavelvollisuutesi vaikuttanut suhteeseesi sisaruksiisi?  
•Miten elämäntilanteesi vaikuttaa ystävyyssuhteisiisi/ seuraelämääsi? 
•Mitä harrastat? Mitä omat harrastukset merkitsevät sinulle?  
•Miten vietät vuosilomasi? Kenen kanssa ja mitä tehden? 
•(Miten vietät/ vietit tulevan/ menneen joulun? )Miten vietät juhlapyhät? 
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5 [Palvelujärjestelmä] 
 
•Millaista ´virallisluonteista’ apua sinä ja autettavasi saatte (kunnalta yksityisiltä, järjestöiltä)?  
•Millaisia kokemuksia Sinulla on paikallisesta/ suomalaisesta palvelujärjestelmästä oma elämäntilanteesi huomioi-
den? 
•Onko saamasi apu riittävää? Millaista lisäapua ja neuvoja tarvitsisit? 
•Saatko tarpeeksi tietoa saatavilla olevista palveluista? 
•(Oletko selvittänyt mahdollisuutta saada omaishoidontukea?) 
 
6 [Tulevaisuus] 
 
•Miten ennakoit elämääsi eteenpäin? Mitä ajatuksia tulevaisuus herättää? 
•Millaisia ajatuksia oma ikääntymisesi Sinussa herättää? Mitä odotat omalta eläkeajaltasi? 
•Mitä ajatuksia autettavan ikääntyminen herättää? 
•Miten läheisen auttaminen on vaikuttanut henkilökohtaisiin arvoihisi? Mitä olet saanut? Mistä olet joutunut luopu-
maan? 
•Mitä mieltä olisit erityisestä omaishoivaajille kohdistetusta lakisääteisestä hoitovapaasta? Tulisiko sen olla palkalli-
nen vai palkaton? Käyttäisitkö sellaista itse, miksi/ miksi et? 
•Miten koet, että yhteiskunta suhtautuu ihmisiin, jotka käyvät työssä ja hoivaavat säännöllisesti omaistaan?  
•(Kohdellaanko lapsiperheitä ja omaishoivaperheitä Suomessa tasa-arvoisesti?) 
 
7 [Loppuhuomioita] 
 
•Haluaisitko kertoa työstäsi ja perhe-elämästäsi ja niiden yhdistämisestä vielä jotain sellaista, josta emme ole puhu-
neet? Haluatko antaa meille muuta palautetta tutkimuskysymyksistä ja tutkimusteemasta? 
•(Koetko vertaistuen tarvetta? Mitä terveisiä haluaisit sanoa vastaavassa elämäntilanteessa eläville?) 
 
8 [Luvat haastattelun käyttöön, uusintahaastatteluun ja arkistointiin]  



 

ALKUPERÄISET JULKAISUT 
 
 

I  
 
 

MAHDOLLINEN, VÄLTTÄMÄTÖN JA VÄISTÄMÄTÖN:  
JATKUVUUDET JA SIIRTYMÄT  

IÄKKÄIDEN ASUMISKERTOMUKSISSA 
 
 
 
 

by 
 

Vasara, Paula 2016 
 

Juhila K. & Kröger T. Siirtymät ja valinnat asumispolulla, 85–107 
 
 

Reproduced with kind permission by SoPhi, Jyväskylä. 



85

Paula Vasara

MAHDOLLINEN, VÄLTTÄMÄTÖN JA 
VÄISTÄMÄTÖN: JATKUVUUDET JA 

SIIRTYMÄT IÄKKÄIDEN 
ASUMISKERTOMUKSISSA

Kun mä en osaa ajatella mitään muuta kun tämän paikan. Enää tässä vai-

heessa, ei. Vaikka kyllä mä sitte aina kesälläkin ku mä yritän tuolla ulkona 

tehä niin, kyllä mä joskus niin tuskaannun kun, pitäis marjapensaan juuria-

kin siellä kuoputtaa ja pitäis tuota tehä ja tuota tehä, että hitsiläinen, kyllä 

tästä tarttis lähtee. Mutta sitte ku mä rupeen aatteleen, että mun pitäis ruveta 

romppeitani kokoomaan ja, mistä mä sen asunnon saisin ensin?

Johdanto

Yhteiskunnan jäsenet jakavat käsityksiä siitä, mikä on tavanomaista, 

hyväksyttyä tai mahdollista elämänkulussa. Suomalaiseen asumi-

seen liittyy usein eräänlainen kaarimalli: nousevana linjana on lapsuu-

den kodista muuttaminen itsenäiseen vuokra-asumiseen, josta edetään 

karttuvien säästöjen ja perheen perustamisen myötä omistusasumi-

seen. Korkeimmalle askelmalle tässä kaarimallissa sijoittuu omakotitalo; 
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perinteiseksi stereotyyppiseksi suomalaiseksi unelmaksi on piirretty 

kuvaa punaisesta tuvasta järven rannalla lähellä keskustaa. Tämä mieli-

kuva toteutuu vain harvalle, mutta tyypillisesti jo keski-ikään mennessä 

suomalainen omistaa mukavan kokoisen, usein luonnonläheisen, kodin 

rauhallisella asuinalueella.

Oma koti, erityisesti oma talo, edustaa yleisesti elämänkulun arvos-

tettua päämäärää. Etenkin vanhemmille sukupolville se symboloi ahke-

ruutta, työteliäisyyttä ja saavutusta. Koti on myös jotain, josta useimmat 

huolehtivat rakkaudella ja jonka he toivovat säilyvän. Kaarimallin aja-

tukseen sisältyy nousun vastapuolena kuitenkin aina väistämättä laskeu-

tuminen. Suomalaisessa yhteiskunnassa tämä useimmiten liitetään van-

henemiseen, jolloin omasta pitkäaikaisesta omistusasunnosta luovutaan 

moninaisista syistä. Objektiiviset kriteerit, kuten asunnon soveltumatto-

muus, puutteet ja kunnossapitovaikeudet sekä raskaat kotityöt ovat ylei-

siä omistusasunnosta luopumisen perusteita. Iäkkäiden asumistoiveeksi 

kuvataan tavanomaisesti mahdollisimman itsenäinen asumismuoto pal-

velujen lähellä, rauhallisessa ja helposti ylläpidettävässä kodissa. (Pouta-

nen, Laurinkari & Hynynen 2008; Tyvimaa & Kemp 2011; Karisto & 

Haapola 2013.)

Itselle sopivaa asumisen paikkaa ja hoivan muotoja koskevien valin-

tojen mahdollisuuksia rajaavat monet tekijät. Nykyisin keskusteluissa 

korostetaan omaa kotia hyvän asumisen ja hyvinvoinnin takeena. Kotiin 

liittyy vahvoja positiivisia merkityksiä, jotka toimivat kaikupohjana 

myös hoivapolitiikkaa koskevissa julkilausumissa. (Mallett 2004; Johans-

son & Saarikangas 2009; Vilkko, Suikkanen & Järvinen-Tassopou-

los 2010.) Kodissa tuotettu hoiva todetaan usein yksiselitteisesti muita 

vaihtoehtoja paremmaksi, mikä saattaa lykätä esimerkiksi palveluasu-

miseen muuttamisen viimesijaiseksi valinnaksi (Clapham 2005; Peace, 

Holland & Kellaher 2011; Andersson 2012; Ikääntyneiden... 2013; Laa-

tusuositus hyvän ikääntymisen... 2013). Yhä useammin vastuuta asumi-

sen järjestelyistä sekä tuleviin muutoksiin varautumisesta siirretään iäk-

kään itsensä harteille.

Siirtymät asumispolulla voidaan nähdä valintoina, mutta osa näistä 

valinnoista voi olla vahvasti ohjattuja (ks. Raitakari & Juhila tässä 

teoksessa). Asumispolkua määrittävät erilaiset kulttuuriset mallit sekä 

normatiiviset käsitykset eri-ikäisille sopivista asumismuodoista (ks. 
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Juhila, Jolanki & Vilkko tässä teoksessa). Käytännössä asumispolkuun 

liittyviä päätöksiä tehdään harvoin yksin; soveliaista vaihtoehdoista neu-

votellaan tavanomaisesti vähintäänkin perheenjäsenten kesken. Vakiin-

tuneet käsitykset sopivista asumisen tavoista elämänkulun eri vaiheissa 

rajaavat mahdollisiksi koettuja valintoja, mutta erityisesti iäkkäiden asu-

mista poluttavat myös viranomaiset ja erilaiset asumis- ja hoivapoliittiset 

ohjelmat (Ikääntyneiden... 2013; Laatusuositus... 2013).

Myöhemmällä iällä saatetaan kokea, ettei valintojen tekemiseen ole 

aitoja mahdollisuuksia. Alueelliset vaihtelut asumisen ja palvelujen tar-

jonnassa ovat suuria. Maantiede ja palvelurakenne osaltaan määrittävät 

sitä, voidaanko tietyssä fyysisessä kodissa jatkaa asumista myös iäkkäänä, 

erityisesti jos toiminnalliset vajeet vaikeuttavat omatoimista selviyty-

mistä. Joskus siirtyminen ikäperustaiseen palveluasumiseen saatetaan 

kokea vaihtoehdottomuutena ja siirtymisenä asumiskaaren alimmalle 

askelmalle.

Monet jatkavat asumistaan samassa asunnossa vuosikymmenten ajan, 

jopa elämänsä loppuun saakka. Tämän luvun tarkoituksena on tarkas-

tella sitä, millaisia merkityksiä iäkkäiden asumispolun kertomuksissa lii-

tetään asumisen pitkäaikaisuuteen ja jatkuvuuteen. Aineiston kertojat 

ovat asuneet samassa kodissa yli neljännesvuosisadan ajan, joten he edus-

tavat aidosti paikoillaan vanhenneiden (ageing in place) iäkkäiden ryhmää. 

Millaisia toteutuneita ja toteutumattomia tarinalinjoja heidän asumis-

polkuaan koskevaan kerrontaansa rakentuu? Rakentuuko jatkuvuus 

aitona valintana, passiivisena valitsematta jättämisenä vai vaihtoehdot-

tomuuden kokemuksena? Mikä asumispolulla kerrotaan mahdollisena 

risteyskohtana? Millaisia valintoja nämä vuosikymmenten asumispolut 

lopulta pitävät sisällään niin menneen, nykyisyyden kuin tulevan suh-

teen? Luku etenee siten, että ensin esitellään tutkimusaineisto ja analyy-

sitapa. Tämän jälkeen tarkastellaan sitä, kuinka valinnan mahdollisuudet 

ovat rakentuneet paikoillaan vanhenneiden asumispolkukertomuksiin: 

mikä näyttäytyy omalla asumispolulla mahdollisena, välttämättömänä ja 

väistämättömänä?
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Kerronnalliset haastattelut aineistona

Asumisen jatkuvuuden, siirtymien ja valintojen kokemusta lähesty-

tään tässä luvussa narratiivisen analyysin keinoin. Luvun aineisto koos-

tuu viidestätoista keskimäärin puolitoistatuntisesta haastattelusta. Se on 

rajattu asumisajan pituuden perusteella laajemmasta haastatteluaineis-

tosta, joka on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuspro-

jektissa MOVAGE Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä 

(2011–2015).

Luvun aineiston muodostavat sellaisten iäkkäiden kertomukset, jotka 

ovat jatkaneet asumistaan nykyisessä asuinpaikassaan yli neljännesvuosisa-

dan (ks. taulukko 1). Suurin osa on yksilöhaastatteluja, mutta kolmea paris-

kuntaa haastateltiin yhdessä. Lisäksi muutamassa puoliso osallistui ajoittain 

kerrontaan kommentoiden taustalta. Kertojien ikä oli kahdeksankymme-

nen ikävuoden vaiheilla, pääsääntöisesti muutaman vuoden sen ylitse. Noin 

puolet vastaajista oli naimisissa ja lähes kaikilla oli elossa olevia lapsia, useim-

milla myös lapsenlapsia ja muutamilla myös lastenlastenlapsia. Taulukkoon 1 

on kerätty haastateltavista joitain keskeisiä piirteitä.

Näiden kertojien yli neljännesvuosisadan jatkunutta asumista voi 

kuvata luonteeltaan pysyväksi: neljä heistä oli asunut nykyisessä kodis-

saan yli 50 vuotta ja viiden muun kertojan asumisaika sijoittui lähelle 

neljääkymmentä vuotta. Vain harvalla heistä oli käytössään säännöllisiä 

julkisia palveluita, vaikka nykyisten ikääntymis- ja asumispolitiikan lin-

jausten myötä korostetaan kotiin tuotavien palveluiden merkitystä asu-

misen jatkuvuuden turvaajana (Sosiaalihuollon... 2012; Laatusuositus 

hyvän ikääntymisen... 2013). Kaikilla oli diagnosoituja pitkäaikaissai-

rauksia, mutta tavanomaisesti terveyttä kuvattiin suomalaiseen tapaan 

vähintäänkin keskinkertaiseksi (vrt. Vaarama, Moisio & Karvonen 2010; 

Koskinen & Martelin 2013). Kertojille terveydentilan muutosten mer-

kitykset olivat yksilöllisiä: esimerkiksi ajan myötä lisääntyneisiin toimin-

takyvyn vajeisiin oli voitu oppia sopeutumaan oman kekseliäisyyden 

avulla, osa taas oli rajannut omaa toimintaansa ja luopunut liian työläiksi 

koetuista asioista (vrt. Peace, Holland & Kellaher 2011; Golant 2015).

Suurimmalla osalla oli vähintäänkin satunnaisia avun tarpeita, joihin 

hankittiin apua pääsääntöisesti erilaisista epävirallisista verkostoista. 

Usein tärkeimmiksi avun lähteiksi kerrottiin puoliso, lapset ja lapsen-
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lapset, mutta myös naapurit auttoivat lumitöissä, nurmenleikkuussa tai 

kyyditsivät kauppa-asioille. (vrt. Blomgren ym. 2006; Haavio-Mannila 

ym. 2009; Vilkko, Muuri & Finne-Soveri 2010.) Osaltaan tämä kuvas-

taa pitkäaikaiseen asumiseen liitettyjä piirteitä; esimerkiksi monella iäk-

käällä oli alueella hyvin vakiintuneita sosiaalisia suhteita, joiden avulla 

arkea voitiin helpottaa. Julkisista palveluista käytettiin lähinnä kuljetus-

palveluita ja kotisairaanhoitoa. Näiden lisäksi muutama kertoja käytti 

myös yksityisiä palveluita, erityisesti siivouspalveluja.

Nimi Asumis-
muoto 

Muuton 
ajankohta 

Syntymä-
vuosi 

Siviili-
sääty 

Lapset Avunsaanti 

      Formaali Informaali

Alli okt 1928 1928 naimaton 0  x 

Antti & 

Eeva 
kt 1970~ 

1932 

1931 
avioliitto 3  x 

Eerikki 

& Miina 
okt 1981 

1930 

1930 
avioliitto 2  x 

Henrik rt 1979 1933 avioliitto 2   

Hertta kt 1955 1933 avioliitto 5  x 

Karoliina kt 1960~ 1925 leski 6 x x 

Lea pt 1979 1927 leski 5 x x 

Loviisa okt 1980~ 1930 leski 2 x x 

Lyydia okt 1961 1927 leski 3 x x 

Martti kt 1979 1926 avioliitto 2 x  

Nestori kt 1977 1932 leski 5   

Raakel 

& Sakari 
okt 1974 

1933

1928 
avioliitto 2  x 

Sointu okt 1984 1928 leski 2 x x 

Verna kt 1974 1926 leski 3  x 

Viljo kt 1972 1932 avioliitto 2   

 

Taulukko 1. Perustietoja kertojista

kt = kerrostalo, okt = omakotitalo, pt = paritalo, rt = rivitalo
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Kertojien asumismuodon ja -ajan sekä omistussuhteen vaihtelut 

kuvastavat tyypillistä omakoti- ja kerrostaloasumisen jakaumaa keski-

suomalaisessa keskisuuressa kaupungissa. Samassa kodissa asutaan tavan-

omaisesti pitkään ja myös aineiston muutamat vuokra-asujat olivat 

omistusasujien tapaan pysyneet samassa kodissa vuosikymmeniä (vrt. 

Asunnot ja asuinolot 2012). Tutkimusten mukaan suomalaiset asuvat 

näiden kertojien tapaan tavanomaisesti toiveitaan vastaavassa asumis-

muodossa ja arvostavat rauhallisuutta, luonnonläheisyyttä, sopivaa sijain-

tia ja kulkuyhteyksiä, palveluita sekä vapaa-ajan viettomahdollisuuk-

sia (Poutanen, Laurinkari & Hynynen 2008; Strandell 2011; Karisto & 

Haapola 2013).

Kaikki tämän aineiston haastattelut tehtiin kertojien kodeissa, mikä 

tarjosi näkökulman myös itse kotiin liittyviin toimimisen tapoihin ja 

subjektiivisiin merkityksenantoihin. Koti voidaan tulkita persoonalli-

suuden ilmentymäksi, joka heijastaa sitä, millaisena itse halutaan toi-

sille esittää (ks. Juhila, Jolanki & Vilkko tässä teoksessa). Käytännössä 

kaikki asuivat kodeissa, jotka on suunniteltu perheasunnoiksi. Niitä voi 

kuvata viihtyisiksi paikoiksi, jotka olivat täynnä vuosien myötä kerry-

tettyä itselle merkityksellistä esineistöä, valokuvia ja toimimisen tapoja. 

Vaikka niihin ei pääsääntöisesti oltu tehty suurempia muutoksia vuosien 

varrella, huolenpito ja arvostus näkyivät.

Kotien etäisyys keskustaan vaihteli, mutta kukaan ei asunut kaupun-

gin ydinkeskustassa. Kertojat asuivat joko keskustasta 3–6 kilometrin 

etäisyydellä sijaitsevalla oman kokonaisuutensa muodostavalla asuin-

alueella tai maaseutumaisessa taajamassa kaupungin läheisyydessä. Asu-

misen lähiympäristöinä molemmat tarjoavat samantyyppistä asumista: 

rajattuja palveluja, kuten päivittäistavarakauppa, voi sijaita melko lähel-

läkin, mutta muutoin asiointimatkat muodostuvat usein pitkiksi. Haas-

tatteluhetkellä kenelläkään ei ollut varmoja muuttosuunnitelmia, vaikka 

muutama kertoi käyneensä katselemassa erilaisia vaihtoehtoja ja hank-

kineensa niistä tietoa tai otaksui muuttavansa tulevaisuudessa.
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Analyysi: välttämätön, väistämätön ja mahdollinen 
tarinankulussa

Aineiston haastattelut ovat luonteeltaan kerronnallisia; väljän haastat-

telurungon kysymysten tarkoituksena oli suunnata kertomista ennalta 

tärkeiksi oletettuihin teemoihin. Itse haastattelutilanteeseen ja sen 

aiheeseen liittyvät odotukset ja käsitykset osaltaan muokkaavat kerron-

taa, mutta haastateltaville pyrittiin antamaan tilaa kertoa itselle mer-

kityksellisistä asioista. Lisäksi heillä oli valta päättää siitä, miten paljon 

ja syvällisesti eri teemoista keskusteltiin. Näin pyrittiin tavoittamaan 

nimenomaan kertojan subjektiivisia kokemuksia: mitkä asiat merkityk-

sellistyvät hänen elämänkulussaan ja miten. (Bruner 1990, 124–125.)

Haastatteluissa rakentuneet narratiivit ovat tilanteisia ja muuttu-

via kertomuksia kokemuksesta tietyssä hetkessä (Riessman 2008, 185–

188). Väljän temaattisen aineiston analyysin tarkoituksena oli muodostaa 

käsitys siitä, miten haastateltavat jäsentävät asumispolkuaan elämänku-

lussaan ja mitä asioita he kertovat asumispolkunsa kannalta merkityk-

sellisiksi. Haastatteluissa esiintyviä yhteisiä teemoja koodattiin Atlas.

ti-ohjelman avulla. Näitä olivat esimerkiksi nykyinen koti ja sen lähi-

ympäristö, tulevaisuuden suunnitelmat, muuttokokemukset sekä käsi-

tykset itsestä, omasta terveydentilasta, läheisten merkityksestä ja pal-

veluista. Asumiseen ja siihen liittyvien valintojen, mahdollisuuksien ja 

siirtymien osalta mennyt, nykyinen ja tuleva asumispolku jäsentyivät 

selkeiksi mutta toisiinsa kietoutuviksi kokonaisuuksiksi. Asumispolkuun 

sisältyviä valintoja ja tapahtumakulkuja kehystivät erilaiset elämänkulun 

siirtymät kuten perhetilanteen, terveydentilan ja lähiympäristön muu-

tokset. Samalla kulttuuriset jäsennykset odotetusta ja hyväksyttävästä 

rajasivat sitä, millaisia merkityksiä elämänkulun tapahtumille annettiin.

Jokaisesta haastattelusta muodostettiin tarinajana, jolle asumisen kan-

nalta keskeisiksi kerrotut risteyskohdat, valinnat ja toisin olemisen mah-

dollisuudet koottiin. Näitä tarkasteltiin Gary Saul Morsonin (1994; 

1998) ennakoinnin (foreshadowing), rinnakoinnin (sideshadowing) ja jälki-

käteisen ennakoinnin/jälkiviisauden (backshadowing) käsitteiden avulla. 

Koska nämä käsitteet nojautuvat toteutuneen, mahdollisen ja mahdot-

toman ulottuvuuksiin, voidaan niiden avulla jäsentää kertojan käsitystä 

menneeseen, nykyiseen ja tulevaan liittyvistä valinnan mahdollisuuksista 
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asumispolulla. Millaisia syy-seuraussuhteita, kohtaloita tai vaihtoehtoisia 

polulta poikkeamisen paikkoja kertomuksiin rakentui? Mikä koettiin 

mahdollisena tai mahdottomana ja missä avautui mahdollisuus rinnak-

kaiseen toteutumattomaan juonenkulkuun?

Menneen viitoittama polku

Haastattelut alkoivat tavanomaisesti kysymyksellä siitä, kuinka kauan 

nykyisessä kodissa oli asuttu ja miten sinne oli päädytty. Tämän kal-

tainen aloitus osaltaan kutsuu rakentamaan ehyen kertomuksen, jossa 

rakenne ja kaikki sen osat palvelevat tiettyä kokonaisuutta (Morson 

1994, 20). Asumispolun kerronnassa tämän tapainen rakenne näkyy esi-

merkiksi silloin, kun asumispaikan valintaa selittäväksi tapahtumaksi 

esitetään muuttamisajankohdan elämäntilanteen muutos. Tällöin syy-

seuraussuhteet esitetään välttämättöminä: jokin tapahtuma esitetään 

eräänlaisena avainkokemuksena, jonka perusteella muut, sitä seuraavat 

tapahtumakulut näyttäytyvät loogisina ja ymmärrettävinä seurauksina. 

Morson kutsuu tätä jälkikäteiseksi ennakoinniksi tai jälkiviisaudeksi. 

(Morson 1994, 118–119.)

Kaiken kerronnan perustana on yhteinen kulttuurinen tarinavaranto, 

joka tarjoaa omassa kerronnassa muunneltavia perusjuonia. Tämä kerto-

musten kertymä jäsentää käsityksiä siitä, mitkä ymmärretään tavanomai-

siksi, odotetuiksi ja mahdollisiksi siirtymiksi ja valinnoiksi asumispolulla 

elämänkulun eri vaiheissa. (Bruner 1991, 18–20; Morson 1994, 19.) 

Käsitykset tavanomaisesta, soveliaasta ja odotettavissa olevasta määrittä-

vät sitä tapaa, jolla käännekohdissa nähdään mahdolliseksi toimia ja mil-

laisia syy-seuraussuhteita asioiden välille luodaan omassa kertomuksessa.

Osalle kertojista työllistyminen Keski-Suomeen rakentuu tällaisen 

jälkikäteisen ennakoinnin logiikan mukaiseksi käännekohdaksi. Kun 

kertojalla on kaikkivoipainen valta valita, mitä kertomukseen sisälly-

tetään, korostuu itse kertomusrakenteeseen sisältyvä taipumus ajan sul-

keutuneisuuteen. Tällöin sivujuonteita ja toisin olemisen mahdolli-

suuksia ei nähdä kertomisen arvoisina, ja esimerkiksi asunnon hankinta 

voidaan esittää työpaikan saamisen loogisena seurauksena. Näin men-

neestä luodaan hyvin juonellistettu eheä kertomus. Myös kulttuurisesti 
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jaetut käsitykset asumispolulla etenemisestä heijastuvat kertomuksissa. 

Nykyiseen kotiin päätyminen esitetään esimerkiksi yhteisen kodin har-

kittuna perustamisena tai päätymisenä puolison sukutilalle avioitumi-

sen myötä (esim. Lyydia). Muuttaminen rakentuu tällöin perhetilanteen 

muutoksen kontekstissa odotettavissa olevaksi elämänkulun siirtymäksi.

Kertomusten kertymän avulla voidaan ymmärtää tavanomaista ja 

odotettavissa olevaa mutta myös sitä, mikä rikkoo mahdollisen sään-

töjä vastaan (Herman 2009). Odotettavissa olevien elämänkulun taite-

kohtien lisäksi myös poikkeuksellinen tapahtuma voidaan rakentaa asu-

mispolun kannalta merkitykselliseksi avainkokemukseksi. Esimerkiksi 

Nestori kuvaa jättäneensä entisen kotinsa taakseen vaimon sairastuttua. 

Nuoren Allin muuttosuunnitelmat puolestaan lykkäytyivät äidin yllät-

tävän ja dramaattisen menehtymisen vuoksi.

Alli: En tiiä [naurahtaen], mutta kyllä mä ainakin olen ollu, kyllähän mä 

nuorempana olin semmonen, vähän semmonen äkäpussikin ja, mä aina, totta 

kai sitä sillon nuorena ihmisenä, sitä miettii sitä elämää, että mihkä sitä sitte 

lähtee ja missä olis se työpaikka. Mutta se äidin kuolema tuli siinä ihan niin 

äkkiä että, sen vuoks mä en voinu lähtee moneen vuoteen, koska mä tiesin, 

että mä en siskooni jätä tähän. En.

Allin kerronnassa ovat vahvasti mukana myös kulttuuriset odotukset 

soveliaasta valinnasta. Äidin kuoleman aikaan hänen sisarensa oli vielä 

hyvin nuori, joten vanhemman sisaren oletettiin omaksuvan perheen 

huoltajan rooli. Toisin valitseminen olisi merkinnyt poikkeamista tavan-

omaisesti hyväksyttävästä ja edellyttänyt vahvaa perustelemista.

Tiettyyn kotiin päätyminen kuvataan yleensä perustelluksi tietoiseksi 

ratkaisuksi eli aktiivisen valinnan tulokseksi. Asumisen pysyvyys puoles-

taan rakentuu pikemminkin eräänlaisena ajautumisena näissä jälkikätei-

sen ennakoinnin logiikkaa noudattavissa kertomuksissa. Tämä ei kuiten-

kaan vähennä kodin kokemuksen merkityksellisyyttä. Vuosikymmeniä 

kestänyttä jatkuvuutta ei kyseenalaisteta ilman erityistä syytä, vaikka 

asukkaat näyttäisivät vain jatkavan elämäänsä menneen tapahtuman vii-

toittamalla polulla. Kodin pysyvyys voidaan perustella näissä kertomuk-

sissa tyytyväisyydellä aikanaan tehtyyn valintaan, jonka aika on osoitta-

nut hyväksi. Muutokselle ei tällöin Antin ja Eevan tapaan nähdä tarvetta, 
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vaan aikanaan valitulla polulla voidaan jatkaa matkaa siltä poikkeamatta.

Haastattelija: […] Ette oo sitte harkinneetkaan muuttamista tästä?

Antti: Ei enää tässä iässä, oikein oo tarkotus mihinkään lähtee. Ja onko siitä 

nyt mitään iloa sitten jos muuttaa paikkaa?

Haastattelija: Niin et jos tässä on, kuitenkin hyvin pärjäätte niin.

Antti: Kyllä tässä oikein mukavasti on tähän asti pärjätty.

Eeva: Niin niitä vois tulla niitä ongelmia enempi, jos tästä lähtis muutta-

maan muualle. Kaikki ois sitte vieraampaa, niin tässä on kaikki jo, on naa-

purit tutut ja kaikki paikat on että, aika mukavasti sentään.

Kodin jatkuvuuden valitseminen perustuu subjektiivisiin ajan myötä 

syntyneisiin arvoihin ja näkemyksiin. Mennyt saattaa viitoittaa tulevaa 

niin vahvasti, että kodin jatkuvuuden turvaamiseksi ollaan valmiita sie-

tämään kompromisseja ja hankaluuksiakin. Erityisesti tämä korostuu sil-

loin, kun kotiin liitetään symbolisia merkityksiä. Esimerkiksi Karolii-

nalle fyysinen koti on merkityksellinen myös vuosikymmenten aikana 

muotoutuneiden ystävyyssiteiden paikkana. Yhteys naapurinrouviin on 

erityisen vaalimisen arvoinen, sillä he ovat ainoita jäljellä olevia aikalai-

sia yhteisille muistoille nuorten perheiden onnesta. Lisäksi vuosikym-

menten naapuruksia yhdistää menneen ohella nykyisen elämäntilanteen 

samankaltaisuus. Karoliina toteaakin heidän kaikkien olevan niin semmo-

sia, että myö on jääty nytte ihan seinien sisälle. Rappukäytävänaapurit tar-

joavat toisilleen arjen tärkeän sosiaalisen ja epävirallisen avun vastavuo-

roisen verkoston.

Muuttamisen ajatukseen sisältyviä ristiriitaisia tunteita toistettiin 

monissa kertomuksissa. Useimmiten kertojien kuvaus asumisen jat-

kuvuudesta rakentuu niin kauan kuin -rakenteena, missä muuttoa tai 

sen ajattelemistakin lykätään mahdollisimman pitkään. Toiset kertojista 

kuvaavat huomanneensa Nestorin tavoin askeleen lyhenneen, mikä on 

johtanut leikittelyyn muuttamisen ajatuksella. Erityisesti ikään liittyvä 

toimintojen hidastuminen ja voimien vähentyminen käsitettiin sellai-

siksi muutoksiksi, jotka tekevät valinnat asumisen jatkuvuuden suhteen 

ajankohtaisiksi. Tavanomaiset ei vielä, sitten jos, jos tällaisenakin pysyy -lau-

sahdukset toistuvuudessaan ja epämääräisyydessään kuvastavat yhtäältä 

kertomuksiin sisältyvää kokemusta elämän epävarmuudesta mutta toi-
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saalta myös toiveikkuutta. Vaikka muutokset tunnistetaan, pitkäaikaiseen 

kotiin liitetyt vahvat merkitykset kuvastuvat taipumuksessa kieltäy-

tyä ajattelemasta muutoksia vielä konkreettisiin valintoihin pakotta-

vina tekijöinä. Eerikki ja Miinakin olivat käyneet katselemassa erilaisia 

kerros- ja rivitaloasuntoja, vaikkei varsinaista päätöstä itse muuttami-

sesta ja oman talon myymisestä ollut tehty.

Haastattelija: Oikeestaan, jos sitte siihen vielä miettii nyt sitä, että ootte 

miettiny sitä muuttamista, niin mikä se on se syy sitten? Ihan konkreetti-

sesti?

Miina: No minun mielestä se syy on kuitenki ihan siinä, että me ei oo yksin-

kertasesti raskittu lähteä tästä. Eikä oo vielä ollu todella ihan pakkokaan.

Eerikki: Kyl kai se siihen mennee, että sitten vasta ku on pakko, niin sitte 

lähetään.

Miina: Että vielä pikkusen järki juoksee ja jalat kulkee, niin eihän sitte 

paljon muuta tarviikaan. Ja ruoan, kaikki tämmöset kotiaskareet tekee, niin 

sillonhan sitä pärjäillään. Ei meille ruokia ikinä tuotu tai sillee. Me on 

enemmän vaan keitelty toisillemme.

Tutussa lähiympäristössä monet kertojat kuvaavat kokevansa arkensa 

mielekkääksi, hallituksi ja turvalliseksi. Pariskunnista monet kuvasivat 

Miinan ja Eerikin tavoin sitä, kuinka arjessa selvittiin yhdessä ponnis-

tellen. Karttuvan iän myötä kysymys asumisesta ja sen jatkuvuudesta 

näyttää kuitenkin ajankohtaistuvan monelle valintatilanteeksi, jota tul-

kitaan syy-seurauslogiikan mukaisesti. Ikääntyessä tapahtuvat muutok-

set toimintakyvyissä voivat perhetilanteen muutosten tapaan määrit-

tää asumisen valintojen tekemisen ajankohtaiseksi. Häkellyttävän usein 

kertojat tunnistavat selkeitä merkkejä, jotka sysäisivät heidät risteyk-

seen valinnan kynnykselle. Esimerkiksi ajokortin menettäminen tulki-

taan usein sellaiseksi tekijäksi, joka pakottaisi muuttamaan lähemmäs 

palveluita. Usein kysymys myös oli siitä, että perhosvaikutuksen tavoin 

pienempien tekijöiden koettiin kertyvän vyyhdeksi, joka ajankohtaistaisi 

asumisratkaisun pohtimisen.

Martti: On viihdytty ihan, sillä tavalla, hyvin, että tää nyt on, kuitenkin, 

no se työmaa kun oli tossa juuri lähellä ja niin päin pois, ja se nyt on tänä 
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päivänä sitte, ku emännällä on proteesi ja, se on, että, koska tulee sitte sem-

monen hetki, että, onneks hän on niin noi raput tossa vielä päässy tuon jal-

kansa kanssa, mutta että jos siinä tulis sitten, jotakin ongelmia alkas olla, 

niin eihän tänne millään pyörätuolisysteemillä eikä..

Haastattelija: Niin, niin, ku ei hissiä oo ja toinen kerroshan tää on.

Martti: Niin, toisessa kerroksessa, ei siitä, että se on sillon, mut että niin 

kauan kun, ei me nyt olla sitä ajateltu sen paremmin, että se on sitten sen 

päivän murhe, kun jos tämmönenkin tulis, niin.

Haastattelija: Niin kyllä, mutta vielä ei oo ajankohtasta semmosta ajatella?

Martti: Niin. Ehkä se, siis periaatteessa varmasti olis sillä taval ajankohta-

nen, ainahan olis asiat parempi hoitaa, sillon kun on vielä hyvä hetki, mutta 

niin se on se, karsinan teko ennen vasikan tuloo, niin se on vähän sit sem-

mosta. Että sitä eletään sitä elämää ja näin.

Monien muiden kertojien tavoin myös Martti ja Sanelma tunnista-

vat tarpeen varautua tuleviin muutoksiin vähintäänkin ajatuksen tasolla, 

vaikka asian aktiivinen pohtiminen ei vielä omalla kohdalla tunnukaan 

aivan ajankohtaiselta. Toisaalta tulevien muutosten ennakointi ja siirty-

mät koetaan niin pulmallisiksi aiheiksi, että valintatilannetta lykätään 

mielellään epämääräiseen tulevaisuuteen. Tilannetta hankaloittaa kui-

tenkin välttämättömyyden seurausten logiikkaan sisältyvä ajatus siitä, 

että merkit tulevasta olisivat itse asiassa olleet havaittavissa. Kun nykyi-

syyden ymmärretään juontuvan menneistä valinnoista, vastuuta valin-

noista ja niiden seurauksista voidaan koetun hyvinvoinninkin osalta 

asettaa yksilön harteille. (Morson 1994, 13–14.)

Ennalta määrätty

Vain harvoin todellisessa elämässä tapaa vahvaa determinismiä ja fatalis-

mia puhtaassa muodossaan. Taipumus kohtalonuskoon ilmenee tavan-

omaisesti piilevämmin, jolloin elämäntarinan päälinjat ymmärretään 

ikään kuin jo kirjoitetuiksi. Morson kutsuu tämän kaltaista rakennetta 

ennakoinniksi. Aika on sulkeutunutta ja elämä ymmärretään valmiiksi 

väistämättömyyksien paljastumisiksi. Tällöin nykyhetki on vain avoin 

sivu jo valmiiksi kirjoitetussa romaanissa. (Morson 1994, 7–8, 51.)
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Alli: Mä oon vaan ajatellu sen sillä tavalla näin että, meillä jokaisella ihmi-

sellä on kohtalomme. Et se kohtalo johtaa meitä, että sillon ku ihminen 

syntyy tänne maailmaan, niin se kohtalo, ne pääpiirteet jo sillon määrätään. 

Ja sitten, ne muut asiat, ne perunan keittämiset ja pyykinpesut ja semmoset, 

niin ne sitte on sen ihmisen [naurahtaen], taikka mitä hyvänsä, kuka ryyp-

pää ja kuka on ryyppäämättä niin, se on sitä omaa syytä. Mutta ne pääpiir-

teet niin, ne on ne.

Normatiiviset odotukset eri sukupuolille soveliaista tarinankuluista 

voivat määrittää käsitystä omasta kohtalonomaisesta elämänkulusta. Eri-

tyisesti tämän sukupolven naisten valintoja ovat kehystäneet ajalle tyy-

pilliset sovinnaiset tavat. (Saarenheimo ym. 2014.) Myös esimerkiksi 

tulevan puolison tapaaminen voidaan selittää romanttisesti kohtaloksi, 

jonka viitoittamana elämät kiertyvät yhteen. Lyydian kohtalo kietoutui 

syntyperäiseen paikkakuntalaiseen, ja ajan myötä tottumukset ja pitkä 

asumisaika sinetöivät kotiutumisen sukutilalle ja sitä myöten tulevatkin 

valinnat. Vaikka Lyydia oli leskeydyttyään ostanut itselleen kaupunki-

kaksion, hän toteaa lakonisesti luopuneensa muuttosuunnitelmastaan, 

koska kyllä minusta ei oikein, kuitenkaan sinne kaupunkieläjäks ollu.

Tutuimmillaan ennakointi näyttäytyy esimerkiksi siinä, miten arki-

kielenkäytössä joitain ominaisuuksia, mieltymyksiä tai valintoja selite-

tään usein synnyinpaikalla. Omaan asuinpaikkaan päätymistä saatetaan 

selittää juurilla: elämän kohtalona voi olla viettää se synnyinseudulla 

Karoliinan, Nestorin tai Viljon tavoin. Kokemus tietylle seudulle kuulu-

misesta saattaa olla niin vahva, ettei onnellisen elämän viettämistä nähdä 

mahdolliseksi toisaalla. Toisaalta ajatus ei välttämättä liity itse fyysiseen 

paikkaan vaan siihen liitettyyn elämäntapaan.

Kertomukset sisältävät lukuisia kuvauksia siitä, miten lapsuuden 

kokemukset vaikuttavat ajatuksiin kotiutumisen mahdollisuuksista. Jo 

kaukaa lapsuudesta juontuvat tavat, omat tottumukset ja elämäntapa 

voivat saada jalansijaa perusteltaessa nykyisiä toiveita, sillä ne luovat elä-

mään jatkuvuuden kokemusta (vrt. Silvasti 2001; Ådahl 2007; Vuorinen 

2009). Tässä aineistossa muutaman miehen tarinoista nousee kiinnosta-

vasti esille se, miten he rakentavat asumisen jatkumoa maiseman kautta. 

Nestorin kuvauksen tavoin tuttu maisemakokemus voidaan samaistaa 

kodin tuntuun.
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Nestori: Joo. Tosiaan sit, mitä tuli, aina täällä ilta-auringon puolella nuoruu-

dessa asuttiin, että se..

Haastattelija: Se tuntuu kotosalle?

Nestori: Joo, kyl se täälläkin monta kertaa.. Jotenki semmosen ikävänki 

lykkää toi. Ja se ol sitte, ku siitä [Pyhäniemestäkin] muutettiin pois, niin, 

siihen meni vuosien mittaan, se oli melkein joka yö unissa, sieltä.

Tutut maisemakokemukset voivat johdattaa kertojan Martin ja Nes-

torin tavoin liittämään kotiutumisen tunteen esimerkiksi veden lähei-

syyteen, minkä vuoksi nykyinen koti on voinut valikoitua järven lähei-

selle asuinalueelle. Tämänkaltainen ajattelutapa voi vahvistaa kertojan 

toivetta nykyisen kodin pysyvyydestä; erilaiseen lähiympäristöön tai 

asumismuotoon kotiutumista ei koeta mahdolliseksi. Lisäksi kodin jät-

tämisen ajatus voi sisältää syvempiä tiedostamattomia symbolisia mer-

kityksiä elämänpolun lopun lähestymisestä, minkä vuoksi jatkuvuutta 

vaalitaan.

Aineiston valossa näyttääkin siltä, että vaikka muuttokielteisyyttä 

usein perustellaan objektiivisilla kriteereillä, esimerkiksi keskusta-asun-

tojen kalleudella, pienuudella tai muutoin soveltumattomuudella, kysy-

mys palautuu pitkäaikaiseen kotiin liitettyihin merkityksiin. Tällöin 

jatkuvuus kiinnittyy tiettyihin tapoihin, totuttuihin tiloihin ja esineis-

töön, joiden siirtäminen uuteen asuinpaikkaan – ja siten kotiutumi-

nen sinne – saatetaan kokea mahdottomaksi (Young 1997; Johansson & 

Saarikangas 2009; Peace, Holland & Kellaher 2011; Tyvimaa & Kemp 

2011). Usko kohtalonomaiseen jatkuvuuteen voi johdattaa sopeutu-

maan tapahtuneisiin muutoksiin. Ikääntymismuutokset voidaan tulkita 

väistämättöminä elämän hidastumisina, joiden kanssa on vain opittava 

tulemaan toimeen. Esimerkiksi Loviisa kertoo elämänpiirinsä kaventu-

misesta, mutta toteaa, että se menee ihan, se aika kuluu siinä, että ku se on 

niin paljon hitaampata sitten ja se hommakin, niin päivä on aina saman mit-

tanen. Myös Sointu toistaa tätä toteamalla lakonisesti että, kun oppii vaan 

olemaan, paikoillaan, niin ihan hyvä talo asua.

Asumisen jatkuvuus voi kuitenkin rakentua myös vaihtoehdotto-

muudeksi. Vaikka monet kertojista toivovat voivansa jatkaa nykyisessä 

asunnossaan jopa elämänsä loppuun asti, kertomuksissa kulkee rinnalla 

varjona käsitys ikääntymisestä väistämättöminä, joskin ajoitukseltaan 
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ennakoimattomina toimintakyvyn menetyksinä, jotka lopulta pakotta-

vat tekemään muutoksia asumisjärjestelyissä ja omissa tavoissa. Raih-

naistumisen ja toimintakyvyn muutosten näkeminen kohtalonomaisina 

merkkeinä vääjäämättömästä rakentavat tulevan asumispolun väistämät-

tömyyksinä, joihin tulee alistua. Tällöin aidolle valinnalle ei jää sijaa.

Haastattelija: Entä sitten jos vielä ajatellaan tulevaisuutta sillä tavalla, että 

jos se avuntarve lisääntyy entisestään. Että mitäs sitte?

Hertta: Myrkkyä [naurahtaa]. Pääsee hautuumaalle. Ei... Se on vaan koi-

tettava, no myö täytettään parin vuoden päästä kumpikin jo 80, niin eihän 

tässä enää montaa vuotta oo aikaa, ja tämmöstä menoo jatkuu, niin aina 

vaan lyhenee, lyhenee, mutta... En usko, että esimerkiks meille kummal-

lekaan on mitään mahollisuutta päästä johonki noihin palvelutaloihin, en 

usko.

Haastattelija: Mistä se sitte ehkä saattas johtua?

Hertta: Tänne jätetään vaan ihan kylmästi. Keneltä mä pyyän apua, en 

keneltäkään.

Vaikka useimmat aineiston kertojista luottavat melko vahvasti asi-

oiden järjestymiseen, kokemukset yksinäisyydestä, turvattomuudesta, 

julkisten palvelujen riittämättömyydestä tai palveluasumisen saavut-

tamattomuudesta näkyvät tässäkin aineistossa (vrt. Vaarama, Moisio & 

Karvonen 2010; Haapola, Karisto & Fogelholm 2013). Elämässä tapah-

tuvat muutokset, hidastumiset ja toimintakyvyn menetykset voidaan 

pienemmissäkin muodoissaan tulkita ennusmerkeiksi, jotka viitoittavat 

polkua kohti vääjäämätöntä loppua. Vahvassa kohtalonuskossa valinnasta 

tulee puhtaasti illusorinen. Joskus ennusmerkit voidaan esittää varoi-

tuksena ja siten pyrkiä oikeuttamaan usko yksilön vastuuseen valinto-

jen suhteen. Tällainen ajatus on kuitenkin paradoksaalinen, sillä merkki 

ennakoi tiettyä jo olemassa olevaa tulemaa. Olennaista on nimenomaan 

tuohon ennalta määrättyyn lopputulemaan päätyminen – joka tapauk-

sessa, yksilön valinnoista riippumatta. (Morson 1994, 64–70.)
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Mahdollisuuksien maailma

Tietyn hetken ymmärtämiseksi ei riitä, että ymmärtää vain sen, mitä 

tapahtuu, vaan myös sen, mitä muuta voisi tapahtua (Morson 1998, 602). 

Determinististen käsitysten mukaan tapahtumat jakautuvat yhtäältä 

toteutuneisiin eli mahdollisiin ja toisaalta mahdottomiin vaihtoehtoi-

hin. Rinnakointi tuo näiden oheen uuden mahdollisten todellisuuk-

sien joukon, joka olisi aivan yhtä hyvin voinut toteutua, vaikkei näin 

tapahtunutkaan. Näin sekä nykyisyydelle, tulevalle että menneellekin 

on olemassa mahdollisia, tosin toteutumattomia rinnakkaisia vaihtoeh-

toja. (Morson 1994, 6–7.)

Rinnakointiin sisältyvää vaihtoehtojen moninaisuutta voi lähestyä 

myös mahdollisten eli hypoteettisten kertomusten käsitteellä (hypotheti-

cal narratives; Riessman 1990). Ne kertovat siitä, mitä olisi voinut tapah-

tua, vaikka niin ei tapahtunutkaan. Allin kertomus on hyvä esimerkki 

tällaisen mahdollisen kertomisesta. Vaikka hän kuvaakin elämänkul-

kunsa pääpiirteet annettuina ja tulkitsee nuoruuden muuttosuunnitel-

mien lykkäytymisen äidin kuoleman välttämättömänä seurauksena, hän 

tunnistaa kuitenkin toisin toimimisen mahdollisuuksia. Vaikka hän on 

päätynyt asumaan koko ikänsä samassa paikassa, hän kertoo myöhem-

mälle asumispolulleen lukuisia risteyskohtia, joissa olisi sinänsä voinut 

valita toisinkin – jäämisen sijaan hän olisi voinut valita lähtemisen. Asu-

misen jatkuvuus on lopultakin vain jotain, jonka suhteen sattui käy-

mään näin. Toteutumattomia tarinankulkuja Alli ei kuitenkaan jää har-

mittelemaan vaan kuvaa tyytyväisyyttään elettyyn pitkään elämään.

Alli: […] Mutta kyllä meillä ihan hyvin isän kanssa meni, oikein näin 

jälestäpäin ku aattelee. Että mä en tiiä ollenkaan minkälaista meiän elämä 

olis ollu, jos äiti olis saanu elää pitempään. Että minäki olisin tullu aikui-

seks ihmiseks, tai ehkä mulla olis ollu vaikka perhettä tai jotain, mutta me 

ei keritty sitä elämään kun minä olin alle kakskymppinen kun äiti kuoli.

Mahdollisen kertomukset keskittyvät nimenomaan toisten tarinoi-

den ilmaantumiseen toteutuneen rinnalle. Ne voivat kertoa esimer-

kiksi siitä, mitä ei tapahtunutkaan, mutta mitä olisi odotusten mukaan 

voinut tapahtua. Näin ollen ne myös avaavat näkökulmaa kulttuurisesti 
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jaettuihin käsityksiin siitä, mikä ymmärretään odotettavissa olevaksi, 

toivottavaksi tai hyväksyttäväksi. (Riessman 1990, 76, 84; Morson 1994; 

Hyvärinen 2010, 96–98.) Ne ovat luontevimmin läsnä puhuttaessa tule-

vasta, mutta myös menneellä asumispolulla saatetaan tunnistaa saman-

aikainen mahdollisuus jotenkin toisin olemiseen. Usein työllistyminen 

toiselle paikkakunnalle häilyy tällaisena rinnakkaisena mahdollisuu-

tena nykyisyyden rinnalla, vaikka kotipaikka sinänsä saattaisikin mää-

rittyä nimenomaisesti työpaikan seurauksena. Esimerkiksi Sointu oli 

nuoruudessaan kierrellyt muuallakin, mutta muutti sitten työllistyttyään 

Keski-Suomeen työsuhdeasuntoon, josta jatkoi asumispolkuaan puoli-

son rakentamaan omistusasuntoon perheen kasvettua.

Sointu: […] et mähän oon tavallaan muuttanu tänne työpaikan takia. Niin 

mulla on ollu enempi toi Pohjois-Karjala ja isoäidin puolta Savo, ja ensim-

mäinen työpaikka Kainuussa ja, isän sukujuuret [Savossa] että, jotenkin 

vaikka mä nyt oon eläkkeelle jäätyäni jääny tänne, sattunu jäämään tänne 

tähän taloon, minkä miesvainajani tosiaan meille rakensi niin, en mä silti 

vielä tunne tätä jotenki kotiseudukseni.

Olennaista on toteutuneen ymmärtäminen vain yhtenä mahdol-

lisuutena, joka sattui tapahtumaan: se ei ehkä välttämättä ole koko-

naan sattumanvarainen, mutta sen ilmaantumisesta ei ollut takeita eikä 

mikään ennakoinut sen tulemista. Se ei myöskään ole välttämättä pysyvä, 

muuttumaton asiantila. Näin ollen välttämätön ja väistämätön itsessään 

paljastuvat harhakuvitelmiksi; Sointukin olisi itse asiassa voinut päätyä 

asumaan aivan toisaalle elämään erinäköistä elämää. (Morson 1994, 

117–118.) Itse asiassa toteutuneet mahdollisuudet eivät välttämättä ole 

olleet edes sopivimpia tai todennäköisimpiä, eivätkä tulevat tapahtumat-

kaan välttämättä järkeistä kaikkia menneen tapahtumia (Morson 1994, 

38–39).

Rinnakointi näyttää myös erilaisen tavan asumisen jatkuvuuden 

toteutumiseen. Tavanomaisesti jatkuvuus ja pysyvyys liitetään fyysiseen 

kotiin, mutta niiden voidaan tulkita toteutuvan myös toisenlaisten valin-

tojen ja tarinankulkujen tuloksena. Vaikka monelle iäkkäälle nykyinen 

koti näyttäytyy merkityksellisenä ja muuttamista mieluisampana vaih-

toehtona, tiettyä fyysistä kotia ei kerrota korvaamattomaksi tilanteessa, 
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jossa omillaan toimeen tulemista ei koeta mahdolliseksi (vrt. Vuorinen 

2009; Karisto & Haapola 2013, 29–31). Joskus toisenlainen koti näyttäy-

tyy pikemminkin hyvän elämän mahdollistajana. Tällöin muuttaminen 

ei rakennu elämän käännekohdaksi vaan nimenomaan tarpeellisena siir-

tymänä oman elämäntavan jatkuvuuden kannalta. Mihin tahansa ei kui-

tenkaan olla valmiita – jos rakkaasta kodista on luovuttava, jotakin on 

myös saatava vaihtokaupassa tilalle. Esimerkiksi Karoliinalle muutto lap-

suuden maisemiin palvelutaloon on vielä toteutumaton, mutta sinänsä 

mahdollinen tulevaisuus, joka osaltaan näyttäytyy jatkuvuutena.

Karoliina: En tiiä, kyllä mä oon ihan tyytyväinen tähän ympäristöön ku 

tässä on näin kauan ollu. Ja kun mulla ei nyt oo minkäänlaisia hankaluuk-

sia, että mä pystyn vuokran vielä maksamaan ja, mulle on sanottu että, ei se, 

vaikka mä oon yksin niin ei mun tästä tarvi lähteä mihinkään niin kauan 

kun mä olen. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen tähän niin kauan kun, jaksan 

sit, se on sitte taas eri asia, että jos mennee semmoseks että, ei pysty niin, 

ehkä mä sitten voisin anoa sinne [palvelukeskukseen] ku se on mun lap-

suuen paikkaa ihan siinä. Yks talo on välissä siinä, niin siinä on ollu mun 

lapsuuenkoti siinä.

Kodin, tuttujen rutiinien ja itsenäisyyden säilyttäminen voidaan tul-

kita heijastukseksi toiveesta oman terveyden ja toimintakyvyn säily-

misestä. Esimerkiksi Eerikille ja Miinalle koti merkitsee itsenäisyyden 

tyyssijaa: he eivät luopuisi fyysisestä kodistaan mielellään mutta oma-

toimisuudesta ja omista rutiineistaan vielä vastahakoisemmin. Muutta-

minen rakentuu mieluisammaksi vaihtoehdoksi tilanteessa, jossa oma-

ehtoinen asuminen nykyisessä kodissa ilman ulkopuolista apua ei ole 

mahdollista.  Tämän vuoksi he ovat valmiita harkitsemaan muuttoa 

pienempään, helpommin hoidettavaan asuntoon lähemmäs palveluita. 

Osalle kertojista ajatus ikäperustaisesta palvelutalosta voi sinänsä kuu-

lostaa harkinnan arvoiselta ja hyvältä ratkaisulta, mutta omalla kohdalla 

tällaisen valinnan tekeminen voi olla lopultakin vaikeaa itse fyysiseen 

kotiin liitettyjen vahvojen tunteiden ja muistojen vuoksi.

Karoliina: Niin, kun se [tytär] kauheesti, toissapäivänä soitti ja sanoi että, 

”eikö sun äiti nyt olis hyvä ruveta sinne [palvelukeskukseen] ruveta laittaan 
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niitä papereita vetämään?” niin, mua itketti, mä sanoin, että ”mä en halua 

vielä lähteä mihkään”.

Valintatilanteeseen kietoutuu käytännössä moninaisten tekijöiden 

vyyhti, joka rajaa mahdolliseksi koettuja tapahtumakulkuja. Raakelin ja 

Sakarin kertomus valottaa asumisjärjestelyihin liittyvän päätöksenteon 

koettua epävarmuutta. Nykyisellään he ovat hyvin kiintyneitä kotiinsa, 

mutta Raakelin terveysongelmat hankaloittavat omatoimista selviy-

tymistä. Toisaalta terveydentila saattaa kohentuakin, mutta he ovat jo 

alkaneet pohtia nykyasumismuodon jatkuvuuden järkevyyttä. Toisaalta 

kysymys tulevasta asuinpaikastakin on avoin: itseä ei osata vielä täysin 

paikantaa ikäperustaiseen asumiseen, mutta useampien muuttojen ket-

juttaminenkaan iäkkäänä ei houkuta. Oman lisäkäänteensä tilanteeseen 

tuovat monimutkaiset sukupolvien väliset suhteet: jo eläkeikäiset lapset 

eivät lupaudu tulevaisuudessa auttamaan käytännön askareissa, mutta 

uuden asunnon rahoituskin herättää keskusteluja, etenkin kun nykyisen 

kodin mahdollinen siirtäminen pojantyttärelle täyteen markkinahintaan 

ei tunnu soveliaalta ratkaisulta.

Haastattelija: Elikkä teillä on nyt sitten suunnitelmia, kun on kerran arvi-

oitsija käyny että...?

Raakel: No [naurahtaa], myö tännään muutetaan ja huomenna myö ei 

ennää muuteta, että se on tämmöstä soutamista ja huopaamista. […] asun-

non suhteen, sitä ei koskaan tiiä koska se on, että se on pakko lähteä, mutta, 

tänään oltiin justiinsa siellä [raviradalla] niin siellä oli poika sitten, [Matti]-

poika, joka sano et ”sen ku lähette, nyt viel ku jaksatte”. Niin nyt se sit 

sano että, ”taitaa olla viisainta, että ootte siinä nyt niin kauan ku jaksatte”. 

Mä meinasin sanoa, että ”niinhän sie sanot ku [Mikkokin]” mutta, en viit-

tiny, ne on kumpikin niin eri mieltä siitä. Mutta, et mennään sitte palveluta-

loon, siihenhän me, sitä mie oon koko ajan sanonu et ”ollaan täs niin kauan 

ku jaksetaaan, mennään sit palvelutaloon, sit ei tarvi tehä mittään”. Mitä?

Sakari: Kukahan tästä ensimmäisenä oli pois lähössä? En...

Raakel: No mie olen ollu mut kun mie oon tullu siihen tulokseen ku ollaan 

käyty kattomas, ku ei siit mittään tuu.

Sakari: Niin mä oon sanonu, että ”minähän en kolhoosiin lähe”.

Raakel: Niinhän sie oot sanonu mutta...
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Sakari: En ihan hevillä, pakko...

Raakel: Mutta mie olen sanonu, et ”jos kerta ei täst lähetä, niin lähetään sit 

niin, että mennään sinne”. Samalla lailla sie oot käyny kattomas ku minä-

kin, joka päivähän sie kattelet niitä...

Kun elämän ja ajan kokemukset jäävät avoimiksi, mitä tahansa saat-

taa tapahtua. Tämä voi osaltaan aiheuttaa myös ahdistusta, kun kaikki 

koetaan epävarmana. Tällaisessa tilanteessa toiset pidättäytyvät tekemästä 

mitään, kun toiset taas yrittävät ottaa tilanteen haltuunsa. Esimerkiksi 

Loviisa kokee velvollisuudekseen pyrkiä parhaalla mahdollisella tavalla 

varautumaan näihin mahdollisiin, mutta ainakin vielä toteutumattomiin 

tapahtumakulkuihin, jotta hän voisi turvata itselleen edellytykset viettää 

hyväksi kokemaansa elämää.

Haastattelija: Viittasitte tossa muuttamiseen, niin ootteko harkinnu muut-

tamista?

Loviisa: No kyllä minä näillä avuilla oon pärjännä niin, että en yhtään 

enempätä tartte, mutta eteenpäin ei kyllä tiiä, että miten käy sitten, että sillä 

sitä on vähän varauduttava kaikkeen, että asuntoon ja kaikkeen tuommo-

seen niin, että ei tuu sitte mitään yllätystä, niin ku monelle on tullut, sitten 

ei tiiä, mihkä päin säntää.

Näiden kertomusten valossa jatkuvuus tai pitkäaikaisesta kodista luo-

puminen näyttäytyvät aikaa vievinä monimutkaisina prosesseina, joissa 

epätietoisuus ja epävarmuus tulevista muutoksista tuovat mahdolli-

sen maailman varjot näkyville. Osalle kertojista kokemusmaailma on 

avoin, täynnä mahdollisuuksia ja valinnan paikkoja. On silti huomion-

arvoista, että aidon valinnan kokemukselle ei välttämättä jää paljoa tilaa 

tilanteessa, jossa henkilökohtaiseen päätökseen kietoutuvat läheisten 

mielipiteet, kodin ja sen jättämiseen liittyvät kulttuuriset merkitykse-

nannot sekä myös epävarmuus liittyen ikäperustaisen asumisen moni-

naisiin muotoihin, palveluasumisen jonotuskäytäntöihin, sosiaali- ja ter-

veystoimen portinvartijuuteen, kustannuksiin ja tuen kohdentumiseen 

yhä tiukemmin vain eniten apua tarvitseville. (Clapham 2005; Sosiaali-

huollon... 2012; Ikääntyneiden... 2013; Laatusuositus... 2013.) Toisaalta 

hyvän asumisen suhteen voi Lyydian tavoin vain todeta, että eihän sitä 
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koskaan tiiä, jos käy petipotilaaks niin sitte on ihan, tuntus että on sama missä 

päin sitä on. Missä vaan hoidon saa. Oman valinnan tekemistä tietyn pitkä-

aikaisen kodin jatkuvuudesta ei välttämättä tarvitsekaan korostaa hyvin-

voinnin ehtona, kunhan lopputulemana on subjektiivisesti hyväksi ja 

arvokkaaksi koettu elämä.

Lopuksi: aidon valinnan mahdollisuus asumispolulla?

Tässä luvussa on tarkasteltu iäkkäiden kertojien kokemuksia omaan 

asumispolkuunsa liitetyistä valinnan ja siirtymien mahdollisuuk-

sista. Julkisessa keskustelussa korostetaan yhä painokkaammin yhtäältä 

iäkkään omaa kotia hyvinvoinnin edellytyksenä, mutta toisaalta 

myös omaa vastuuta asumisen ja hoivan siirtymiin varautumisessa. 

Moderni maailma korostaa valintojen mahdollisuuden tärkeyttä, mutta 

käytännössä yksilöiden mahdollisuudet niiden tekemiseen ovat rajattuja. 

Objektiivisten reunaehtojen lisäksi myös kulttuurisesti jaetut käsitykset 

siitä, mikä ymmärretään tavanomaiseksi, odotetuksi ja hyväksytyksi, 

rajaavat sitä, mikä ja millä perustein rakentuu omassa elämänkulussa 

välttämättömäksi, väistämättömäksi tai mahdolliseksi.

Morsonin (1994; 1998) ennakoinnin, jälkikäteisen ennakoinnin ja 

rinnakoinnin käsitteiden kautta on tässä luvussa hahmotettu sitä tapaa, 

jolla kertojat tulkitsevat omaa asumispolkuaan ja siihen liittyviä siirty-

miä ja valinnan mahdollisuuksia. Pääsääntöisesti kertojat kuvasivat ole-

vansa tyytyväisiä omaan asumisvalintaansa. Nykyiseen kotiin päätymi-

sestä kerrottiin useimmiten ennakoinnin ja jälkikäteisen ennakoinnin 

logiikan mukaisesti, kuitenkin välillä rinnakkaisia toteutumattomia 

mahdollisuuksia tunnistaen. Tulevaisuudessa elämän olisi suotu jatku-

van monin tavoin entisen kaltaisena, vaikka useimmiten rinnalla olikin 

näkyvissä mahdollisiksi koettuja risteyskohtia ja vaihtoehtoisia polkuja.

Toivetta asumisen jatkuvuudesta nykyisessä kodissa voi pitää aineis-

tolle leimallisena piirteenä. Toisille kysymys on tietoisesta harkitusta 

valinnasta, kun taas osalle asumisen jatkuvuus rakentuu erilaisten tapah-

tumakulkujen lopputulemaksi tai vaihtoehdottomuudeksi. Kodin jat-

kuvuuden ideaan sisältyy monia symbolisia merkityksiä ja vahvoja 

tunteita. Vaikka nykyisen kodin pysyvyyttä ei välttämättä koettu mah-
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dolliseksi, ääneen lausumattomanakin jo tämän toiveen pelkkä olemas-

saolo liitti asumisen siirtymien ja valintojen kerrontaan luopumisen ja 

menetysten merkityksiä. Toisille tulevaisuuden elämänkulku hahmot-

tui selkeämmin kohtalona tai syy-seuraussuhteina, toisille maailma oli 

avoimempi ja epävarmempi. Käytännössä kuitenkin asumisjärjestelyihin 

liittyvien valintojen tekeminen kuvattiin pulmalliseksi ja aikaa vieväksi 

prosessiksi. Erityisen haasteelliseksi se koettiin silloin, kun muutoksia 

ennakoitiin, mutta nuo tulevat mahdolliset muutokset jäivät vielä epä-

määräisiksi niin laadultaan, määrältään kuin ajoitukseltaankin.

On ilmeistä, että kertojat sisällyttivät monia tärkeitä merkityksiä 

omaan pitkäaikaiseen kotiinsa. Näistä ei oltu valmiita luopumaan kevein 

perustein, ja monelle muuttamista mieluisampana ja todennäköisem-

pänä vaihtoehtona näyttäytyi tarkemmin määrittelemättömän lisäavun 

hankkiminen tulevaisuudessa. Näin aineiston kertomukset vahvistavat 

osaltaan käsitystä iäkkään pitkäaikaisen kodin jatkuvuuden tärkeydestä 

hyvinvoinnin kannalta. Kotia ei tulisi kuitenkaan yksiselitteisesti samais-

taa tiettyyn fyysiseen pitkäaikaiseen asuntoon. Asumispolun käsite 

muistuttaa nimenomaan siitä, että kotiin ja asumiseen liitetyt merkityk-

set rakentuvat subjektiivisesti elämänkulussa erilaisten tapahtumaketju-

jen myötä. Tällöin kodin merkitys voi laajentua fyysistä asumusta suu-

remmaksi, jolloin sen jatkuvuuskin voi toteutua toisin.  Näin kysymys 

palautuu lopulta yksilön mahdollisuuteen tehdä omaa elämäänsä kos-

kevia valintoja, jotka perustuvat henkilökohtaisesti koettuihin arvoihin, 

toiveisiin ja tarpeisiin.

Jos elämä käsitetään valmiiksi ja tapahtumien prosessi vain ikuisuu-

desta annetun suunnitelman automaattiseksi paljastumiseksi, aika ja sen 

myötä valinnan mahdollisuudet sulkeutuvat. Jos tulevaisuus on jo annettu, 

nykyisyyden valinnat eivät muovaa mitään ja kysymys on lopultakin vain 

väistämättömän tapahtumisesta. Aidosta valinnasta ei voida puhua myös-

kään silloin, jos ihmisten nähdään käyttäytyvän vain tiettyjen mallien tai 

lakien mukaisesti. Toteutuneen, mahdollisen ja mahdottoman kategorioi-

den kautta tulee ymmärrettäväksi, että aito valinta on läsnä vasta silloin, 

kun mikään ei ole määrättyä. Jotta valinnalla ja nykyisyydellä olisi todel-

lista merkitystä, elämä on voitava kuvitella tapahtumien prosessiksi, joka 

voi johtaa moniin mahdollisiin tuleviin. Valinta edellyttää vaihtoehtoja – 

että jotain voi tapahtua tai olla tapahtumatta. (Morson 1994, 21–22.)
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Avoimessa mahdollisuuksien maailmassa jokainen valinta johtaa aina 

uuteen joukkoon mahdollisia valintoja; osa näistä ei koskaan toteudu, 

osa ei koskaan johda oikeastaan mihinkään, kun taas osa pitää sisäl-

lään pitkäkestoisia ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Vasta tämän rin-

nakkaisten, mahdollisten maailmojen olemassaolon kokemuksen kautta 

tulee ymmärrettäväksi, että subjektiivisesti hyväksi ja arvokkaaksi koet-

tuun elämän- ja asumispolkuun voi päätyä montaa eri reittiä. Asumiseen 

liittyvien mahdollisuuksien, välttämättömyyksien ja väistämättömyyk-

sien kokemuksien ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että ei pysähdytä 

yksioikoisesti kodin säilyttämisen ja luopumisen dikotomiaan. Olennai-

sempaa on tarkastella nimenomaan niitä ulottuvuuksia, joista kodin ja 

sen asukkaan välinen hyväksi koettu suhde koostuu – sitä, mikä nähdään 

jatkuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta merkitykselliseksi, säilyttämisen 

arvoiseksi tai mahdolliseksi toteutua toisin.
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Purpose: This article explores the experience of residing in age-related housing. The focus is on the
negotiations around the multiple meanings assigned to place of residency among older people—
in a situation where the official policy objectives of growing old in one's own home are not
achieved.
Design and methods: Narrative analysis is employed to study the experiences of older people
aged 75 or older living in special types of housing due to actual or anticipated difficulties
associated with age. The interviews are part of a larger body of data gathered in MOVAGE
Moving in Old Age: Transitions in Housing and Care research project.
Findings: The storyworld was structured by the romantic canonical narrative associated with the
policy of ‘ageing in place’; growing old at home is idealised and moving is constructed as a
disruption. This breach was resolved through explaining deviance from canonical expectations by
causes constructed as legitimate, through encountering trouble by constructing oneself as a non-
typical resident, and through creating counter stories of natural transitions and choices. As a
result, despite the commonly negative meanings associated with the residency in age-related
housing, positive storylines respecting values embedded in the canonical narratives of home and
endurance were achieved.
Implications: A living environment that is experienced as suitable, and that has adequate formal
help available, supports and enables wellbeing and independence. This is true within age-related
housing as well as in other forms. Thus, even though the important meaning of a long-term home
should continue to be acknowledged, various other kinds of forms of housing should be made
available in order to enhance older people's sense of security and feeling that they are
autonomous, independent agents in their everyday life in accordance with their subjective life
experiences.

© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
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Introduction

The housing and care policies of many countries openly
promote the idea of home as the best place to grow old, and
moving to special housing as a life transition that should be
postponed or avoided by any means possible. In Finland, the

official emphasis of the policy of ‘ageing in place’ is interpreted
as an aged person's right to continue living in the current
physical home, and to receive adequate care services there, for
as long as possible. Supporting older people to continue
independent living in regular housing has been prevalent in
government policies since the 1990s, but it has been given
greater emphasis in recent years. It is promoted as a principle
honouring older people's wishes, and in accordance with
shared cultural values related to home and ageing as well. In
addition, it has also been presented as a necessary way of
restraining the increase of expenses in a financing crisis of
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publicly funded care services related to the rising dependency
ratio. (Housing development programme for older population
for 2013–2017, 2013; Institutional care and housing services in
social care 2011, 2012; Quality recommendation to guarantee a
good quality of life and improved services for older persons,
2013.)

Normative prescriptions of home and the proper place and
manner of ageing frame understandings ofwhat are considered
to be acceptableways of arranging one's housing and care. They
also define the available alternatives, and circumstances that
allow and enable members of a community to deviate from the
expected. Under the recent normative emphasis on policy of
ageing in place, support provided to enable one to live at home
is seen as ameans to postpone the declining life transition from
independent, regular housing to serviced housing. However,
with the current changes in the provision of welfare services
(Anttonen & Häikiö, 2011; Kröger & Leinonen, 2012; Mathew
Puthenparambil, Kröger & Van Aerschot, 2015) and law reforms
(Act on Supporting the Functional Capacity of the Older
Population and on Social and Health Services for Older
Persons, 2012, enf. 1.7.2013), growing concern has been
expressed over the question of whether the climate of austerity
has begun to weather the very basis of Nordic universalism.
Critical voices are beginning to appear questioning the validity
of this unilateral policy emphasis, and the overall possibility of
older people with care needs to find suitable ways of arranging
housing and care in old age in practice.

Recent studies on older people's housing have been more
focused on the implications of the current policy recommen-
dation, and thus concerned with the experiences of those who
continue to reside at their own long-term homes. Whilst this
kind of research is valuable, there is a lack of knowledge on the
experiences of those whose housing paths do not follow the
official policy preferences. Even if they represent a minority,
there will always be those who are unable or unwilling to
continue living in their long-term homes. Moreover, as it is
beginning to appear that ‘one size fits all’-kind of practices
are losing their footing (e.g. Golant, 2015a), more detailed
understanding on the experiences of residing as well as
subjective interpretations of the circumstances and reasons
leading to relocating to currently available forms of special
housing is needed. This kind of knowledge can be used to
evaluate whether and what kinds of alternative arrange-
ments for housing and care should be made available in the
future.

Thus, based on narrative interviews conducted among
residents in age-related housing, the purpose of this paper is
to discuss the experiences of those who for various reasons
have not chosen to or found it possible to age in place. In order
to shed light on the transitions in housing and care in old age,
this study explores what kinds of shared understandings were
assigned to residing in age-related housing, and what kinds of
negotiations were involved in legitimating one's compliance or
deviance from the expected.

Housing alternatives in old age

The overall aims in Finnish housing policies are ensuring an
adequate volume of new aswell as affordable forms of housing
and improving the overall housing conditions, especially of
those in need of special support. Older people, along with the

homeless and mentally disabled, are acknowledged as groups
in need of separate programmes to facilitate their needs.
(Housing development programme for older population for
2013–2017, 2013; National framework for high-quality ser-
vices for older people, 2008; Quality recommendation to
guarantee a good quality of life and improved services for
older persons, 2013.). Continuing residency in regular housing
is strongly encouraged, but the lack of suitable accessible
dwellings is acknowledged as a future challenge. Different
forms of sheltered housing and institutional care facilities
exist, but they are presented as the last resort in a situation
where the safety and wellbeing of an older person is
considered to be otherwise impossible to assure. (Housing
development programme for older population for 2013–2017,
2013; National framework for high-quality services for older
people, 2008; Quality recommendation to guarantee a good
quality of life and improved services for older persons, 2013.)

Forms of age-related housing are differentiated by the level
of services offered (varying from24-hours to very limited), and
the funding management, from publicly provided to privately
purchased. The concepts and practices concerning older
people's housing vary due to historical reasons and geograph-
ical differences. Themost commonhousing alternatives include
regular apartment buildings with age restrictions without any
special services but with a convenient location near services,
such as municipality-owned rented apartments for those with
modest income, or more recently built right-of-occupancy
apartments or private senior houses. They may offer quite
independent living, or service provision may be available in
an assisted living unit close by or provided by private or
third sector agencies. There are also housing alternatives
with 24-hour services, but eligibility for residency in them
must be evaluated by a group of care professionals. Places
are limited and reserved for those most in need, and they
often have long waiting lists. In addition, some interest has
been shown towards co-housing units and senior villages
by older people themselves and by housing developers,
but retirement communities have not been established in
Finland.

In practice, only a smallminority of old people reside in age-
related housing. Almost 90% of Finns over 75 years of age
continue to reside in their own regular homes, most of which
are owner-occupied homes where they have lived for decades.
(Dwellings and housing conditions, 2012; Institutional care and
housing services in social care 2011, 2012.) The percentage of
those using institutional care and housing services has steadied
at around 10%, but the actual number of older people in the age
groups of 75 or over has continued to grow over the last two
decades (Institutional care and housing services in social care
2011, 2012, p. 19). The amount of older people receiving
sheltered housing with 24-hour assistance has increased,
whilst the numbers in residential homes and sheltered housing
have declined. This reflects targeting of services more strictly
towards those with the greatest needs. Official policy aims are
set at only five to six per cent of over 75-year-olds living in
sheltered housing and three per cent in institutional care
facilities. (Housing development programme for older
population for 2013–2017, 2013; Institutional care and housing
services in social care 2011, 2012; Quality recommendation to
guarantee a good quality of life and improved services for older
persons, 2013.)
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Moving in old age

Current research on older people's housing issues tends to
follow the path outlined by the government recommendations
and to strengthen the legitimacy of supporting continuing living
at the current long-termhome. Studies indicate that older people
actually live in the types of housing they prefer (Karisto &
Haapola, 2013, pp. 28–31; Strandell, 2011), and do not want to
move (Laurinkari, Poutanen, Saarinen & Laukkanen, 2005, pp.
20–22; Poutanen, Laurinkari & Hynynen, 2008, pp. 45–47;
Pursiainen & Seppälä, 2013; Strandell, 2011, pp. 112, 59–61).
Residents in general are depicted as highly satisfied with their
pleasant living environments. Peacefulness, having nature close
by, and the supply of service and leisure activities are all valued.
Contact with neighbours is relatively common, but the meaning
of neighbourhood in residents' social network has lost its
meaning slightly during the last few decades. (Hirvonen, 2013,
p. 73–74; Strandell, 2011, pp. 112, 59–61.) Relocation may be
further hindered by strong attachment to place (Taylor, 2010;
Wiles et al., 2009). Overall, Finnish people tend to be presented
as content with their lives (Vaarama, Moisio & Karvonen, 2010).

All in all, moving is related to needs, functional capabilities,
income and available housing stock, and reflects changes in
housing preferences common to certain culturally interpreted
life events and phases. It has been suggested that dislikes
about the immediate home environment weigh more than
neighbourhood factors, and particularly concerns about the
property in terms of external maintenance increase and lead to
older people considering relocation (Hillcoat-Nallétamby &
Ogg, 2014). Retiring or other life changes, such as widowhood,
often prompt people to make new kinds of housing arrange-
ments. It is also fairly common tomove to a smaller,more easily
maintained apartment near services in old age. Inappropriate
size or inadequacies of the dwelling, heavy housework,
maintenance and accessibility issues are often mentioned as
reasons for moving. (Housing development programme for
older population for 2013–2017, 2013; Karisto & Haapola,
2013, pp. 30–31; Laurinkari et al., 2005; Poutanen et al., 2008,
pp. 56–57; Tyvimaa & Kemp, 2011.)

Whilst moving is most typical at the age of over 60, with
almost a fifth of the population having plans to move, 75–79-
year-olds come second. Moving to service or senior housing is
most commonly presented as an alternative at that time,
which may be related to high age and age-related functional
impairments. (Poutanen et al., 2008, pp. 56–57.) Many older
people wish to be able to plan and time their move, and in
anticipation of age-related changes in their functional capacity
opt to move into a more easily maintained form of dwelling in
order not to burden their family (Borglin, Edberg, & Hallberg,
2005; Naumanen, Perista, & Ruonavaara, 2012; Nostraty, Jylhä,
Raittila, & Lumme-Sandt, 2015; Vilkko, Muuri, & Finne-Soveri,
2010). Nonetheless, older people are not willing to prolong
decisions about relocation at any cost. Good care and beingwell
looked after are equally or even more important factors than
mere continuity of place of residency (Karisto & Haapola, 2013,
pp. 28–31).

Interview data

Narrative interviews were used as data in order to explore
the experiences of older people living in age-related housing.

They are a part of a larger body of interview data gathered in
theMOVAGE Moving in Old Age: Transitions in Housing and Care
research project, funded by the Academy of Finland
(2011–2015). This project focuses on older people's (age
above 75) housing and moving decisions and experiences,
and factors related to these decisions. This interview dataset is
based on a prior survey ‘Everyday, care and services’, from
which a sample of respondents were chosen.

Out of the 47 interviews, 11 were chosen for this study,
based on their residency in some form of special housing
intended for the aged in the region of Central Finland. Their life
circumstances, such as time and place of residency, marital and
socio-economic status and care needs varied and may have
affected to the experience of residency to some extent.
Nonetheless, the sample was chosen based on the objective of
this study: to capture the multiple ways older people experi-
ence and negotiate the cultural meanings assigned to their
residency in the currently available forms of special housing. It
is assumed that relocation to age-specific housingmay indicate
at least an implicit acknowledgement of ageing as a state
involving decline and frailty, and thus the status of residency
affects the ways self may be perceived and presented to others.

All in all, this dataset contains narratives of 14 persons born
in 1923–1933. All the interviews were recorded and tran-
scribed, lasting 850 min in total, and on average 77 min. Each
participant gave independent informed consent. Some modifi-
cations to the data were made in regard to anonymity and
readability; names were changed to pseudonyms and repeti-
tion and expletives were removed. Table 1 summarises some
key characteristics of these narrators.

The time of residency varied from approximately a year to
a decade. Their relocation may have been the result of an
official decision based on means-testing, and an assessment of
difficulties related to managing independently in their own
home. In such cases, residents may be considered eligible for
publicly funded or subsidised forms of housing. However, they
also had an opportunity to choose privately funded housing
alternatives according to their own preferences. In addition to
actual, objectively measured difficulties of independent living,
the decision to movemay also have been based on subjectively
experienced or merely anticipated challenges related to age,
health, and functional impairments. Nonetheless, all acknowl-
edged having some care needs and received at least occasional
informal or privately purchased help, such as cleaning services,
even if the level and sources of care varied considerably.

Only a semi-structured storyline of themes of interest was
used; at the beginning, the interviewees were invited to talk
about their current place of residency. Later, the conversation
usuallymeandered to the experience of moving and residing in
the previous location, reasons for and decision-making about
moving and choosing the current apartment and residential
area. In addition, satisfaction with the housing decision, use
of services, and social participation were discussed. As the
interviews were intended to be narrative by their nature, the
interviewees were also offered a chance to bring up themes of
interest to them. They could also decide at what length they
werewilling to discuss (or not to discuss) each theme. Thus, the
constructed individual narrative reflected the importantmean-
ings held by various narrators, but these narratives differed
from spontaneous oral narratives as the focus and purpose of
the study guided the narration to some extent.
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Method and key concepts

Stories can be viewed as means of guiding and structuring
an experience, and the way it is told and made sense of.
Narrating is always individual and shared at the same time.
Each story is an interpretation of a subjective experience,
situated in time and place, as narrators choose what to include.
Yet the basis for telling is in the cultural stock of narratives
which consist of all culturally encountered stories. These story
models contain basic storylines and plots which narrators vary
in their own stories. Their accumulation enables the under-
standing of commonalities as well as breaches in storytelling.
(Bruner, 1991, pp. 18–20; Herman, 2009, pp. xvi, 20.)

Canonical narratives can be described as established
understandings of sequences or consequences; culture-based
stories of the accepted and normal, such as the life trajectory.
These, as well as other story models, are shared bymembers of
a certain culture, and they affect the ways subjective under-
standings are constructed and evolve. (Bruner, 1990, 1991.) At
best, narratives offer choices and help make sense of life
experiences as they contain scripts relaying cultural models
about meanings of events, the course of life, and expectations.
However, they also guide action as normative structures
dictating acceptable ways of feeling and behaving, and define
breaches in need of explanation. (Bruner, 1991, p. 15; Herman,
2009.)

Due to the situated nature of the act of telling, each
narrative must be interpreted and studied in its context
(Bruner, 1991, pp. 18–20; Herman, 2009). Clapham's housing
pathways approach underlines especially these subjective
meanings, constructed in time and place, in regard to housing
decisions. This approach focuses on ascertaining the perception
the household has of its housing situation and the meanings
that it attaches to it, without attempting to impose a
predetermined set of assumptions as to what these will be
and how the household will attempt to achieve them
(Clapham, 2005, pp. 29–30).

The life course perspective focuses attention particularly to
the connection between individual lives and their historical
and socioeconomic context. It draws from the ideas of the
interplay of human lives and historical times, the timing and
interdependency of lives, and human agency. As an individual
lives in a certain historical world, determined by the year
of birth, some options as well as constraints are present.
Nevertheless, individuals are able to plan and make choices
within this frame, hence constructing their life course. There

are social meanings related to age, and the impact of life
transitions depends not only on the timing of their occurrence,
but on the individual's relationships with others as they shape
the ways individuals interpret these life events. (Elder, 1994,
pp. 5–6.)

Narrative analysis was employed to explore the subjective
meanings assigned to place of residency. Preliminary thematic
analysis of the interview data enabled to discern key elements
in the telling about the experiences of moving and residing.
The key themes were coded using the Atlas.ti-programme to
categories such as current dwelling, neighbourhood, previous
home, moving, self, others and so forth. This allowed to
distinguish a storyline and identify what was perceived as
expected or exceptional in each individual narrative. Through
understanding which life events were considered to be
meaningful, accepted, expected, or disruptions, and under
what circumstances, an understanding of the culturally shared
canonical narrative governing the telling about residing in age-
related housing was reached. By understanding what were
considered to be culturally expected statements and which
were considered as breaches, the negotiations concerning the
ways of complying and deviating from the expected could be
examined in more detail.

Findings

Shared understandings

In order to understand meanings associated with housing,
the spatio-temporal context must be taken into account.
Reflecting on the time and place enables understanding of the
subjectively constructed meanings and values associated with
home and care. These narrators were born in the 1920s and
1930s into an agrarian society with strong roots in land and
place. These tieswere fractured, partly due towar, but alsowith
the rapid social changes such as post-war industrialization,
urbanisation and economic growth. In part, the experiences of
this generation are unique compared to the younger ones. Their
life trajectory is characterised by duality: scarcity, uncertainty,
lack of education and consumer goodswere typical experiences
of the Finnish agrarian society of the narrators' childhood and
youth, but the standard of living rose rapidly after the years of
war. In addition, the building and expansion of the welfare
state had an impact on their expectations and experiences.
(Roos, 1987, pp. 56–58; Saarenheimo, Pietilä, Maununaho,
Tiihonen & Pohjolainen, 2014; cf. Silvasti, 2001; Ådahl, 2007.)

Table 1
Participants' characteristics (m = male, f = female).

Name Age group Marital status Children Type of residency Time of residency
(years)

Regular formal
care

Regular informal
care

Aatos (m) and Kanerva (f) 84–88 Married 3 Senior housing 5 x x
Eila (f) 78–83 Divorced – Rented housing for the aged 6 – –
Enni (f) 84–88 Widow 4 Assisted living 5 x –
Henriikka (f) 84–88 Widow 3 Senior housing 8 – x
Hilkka (f) and Ilmari (m) 78–83 Married 4 Senior housing 1 – –
Maria (f) 78–83 Widow 5 Rented housing for the aged 3 – x
Paavali (m) 84–88 Widow – Assisted living 10 x x
Pekka (m) and Ritva (f) 84–88 Married 1 Rented housing for the aged 5 – –
Sirkka (f) 78–83 Widow 3 Senior housing 4 – –
Teuvo (m) 84–88 Divorced 2 Assisted living 1 x x
Toini (f) 78–83 Married 1 Senior housing 7 x –
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Their active years ofworking lifewere spent in aworld ofmuch
greater prosperity, material wellbeing and optimism common
to the post war societies inWestern Europe. An appreciation of
working hard and a belief in the opportunity to contribute to
their own faith and wellbeing is apparent and shared with the
younger generations.

The culturally expected housing path in Finland reflects
these beliefs. It can be described as a curving line: being raised
in the family home, moving on to independent living, and later
on starting a family and advancing to homeownership. A house
of your own is regarded as the highest step. From there on, an
aged person is viewed to begin a descent through the steps as
age-related issues make independent living more and more
difficult. Nowadays, the path is commonly perceived as one
that leads from a house to a more easily maintained apartment
closer to services, and finally to age-related housing with more
services available.

The value of owning a home is culturally indisputable. Being
able to advance to home ownership is regarded as one of
the major milestones in the life trajectory. A strong sense of
accomplishment is often associated with home as it is acquired
by hardwork, and by one relying on oneself. Paavali's narration
reflects these canonical expectations.

Paavali: In 1958 I left my birthplace to earn my living and
got a job in a factory in Lapland, a secure job itwas. So Iwent
to the head office, and told them to save from my salary,
started saving for my own place. And then they, the factory,
built new apartment buildings, rental houses and owner-
occupied dwellings. They were government subsidised, and
I picked one of them… And I woke up in the middle of the
night to ask our heavenly Father to give me my own
apartment and a wife, that's all I'd need. And I got both.

Majority of Finns are non-practising Lutheran church
members and religious beliefs are not customarily openly
discussed. Nevertheless, Paavali's narration reflects the com-
monly shared protestant work ethic and a silent faith in God's
benevolence towards those deserving. After the hardships of
his childhood and youth, he was able to find permanent
employment as a persistent, hardworking person. This, in turn,
led to an opportunity to acquire a home of his own and to start
a family. These kinds of understandings about the meaning of
industriousness, resourcefulness and relying on oneself are
shared with the younger generations as well as fairly common
phenomena in other modern individualised western societies
striving to improve the standard of living.

But homes aremore than just dwellings; they are filledwith
personal meanings. As a social place it encompasses ideas
about people's relationships with others, places, spaces and
things, and as such is closely linked to the ways people are
able to picture themselves. (Mallett, 2004; Taylor, 2010; Vilkko,
Suikkanen, & Järvinen-Tassopoulos, 2010b.) The place of
residency also resonates with profound question of identity
andmirrors thequalities of its inhabitants. A homeof one's own
can be seen as a representation of self and chosen lifestyle, and
as such it also draws from another canonical narrative of
Finnish people as independent, enduring and modest people.
Particularly endurance and resiliency may be characterised as
being more related to the early experiences of insecurity and
hardship of this oldest generation. Even if the standard of living

rose rapidly, ostentatiousness or displaying material wealth
openly is not considered culturally appropriate. Instead, secure
living conditions providing the basics of life and a stable home
are valued and considered as good enough.

Home, as modest as it may be, connotes to a site of
independence and an ability to choose and maintain agency
which is often connected to a good quality of life. Homes
may also entail an image of halcyon days of life; they are
deposits of memories and sites of important life events, and
as such, considered worthy of preserving. Henriikka's descrip-
tion of her home as beautiful but ‘verymodest, it didn't have any
amenities, but I was very happy and satisfied there, though’ is very
characteristic of the way people discuss their homes and lives.
However, time alters the experience of residing and the
relationship between the home and its inhabitant. It is
customary to attempt to adapt to these changes, yet in some
cases modifying behaviour or environment or acquiring
formal and informal services are not considered pertinent or
adequate responses. In such situations, moving may be
considered to be the only viable coping strategy left. (Golant,
2015b, pp. 104–105; Peace, Holland & Kellaher, 2011.)

Maria: Sowhenwemoved here,myhusband had a kind of a
condition, he had cancer, and he couldn't, he wasn't up to
doing anything around the house. So we sold it, as it was
old-fashioned, heated with wood, and had cold water only,
so that'swhywe gave it up.He seemed to take it hard, it was
built by him andhe alwaysmentioned that; that since itwas
built by him, he wouldn't move anywhere. But then he had
to admit that if we'd get a rental apartment, we'd leave, sell
the house.

Maria herself admitted to having gotten tired of the
arduousness of their everyday life to some extent, but the
strong meanings assigned to their home of decades made
leaving difficult. Even if the modern apartment with amenities
intended for the aged, and offered by themunicipality, could be
regarded as more suitable form of housing in Maria's situation,
moving represented a concession to the terminal illness of her
husband. As such, it was far from ideal. Echoes of the romantic
canonical narratives of a resilient Finn growing old indepen-
dently in a treasured home structure these narrators's
storytelling. It may be agreed with or contested, but it is taken
into account in the telling. And when conventional expecta-
tions are breached, trouble thatmust be resolved appears in the
storytelling (Bruner, 1991, pp. 15–16).

Explaining deviance

Moving to special housing represents a deviation from the
culturally expected storyline of continuing to live indepen-
dently at home. Therefore, it requires explanation and delicate
negotiations in order to comply with the canonical under-
standings of home and the enduring independent Finn. In order
to construct a positive storyline breaches were explained in the
interviews by utilising values ascribed to home. It became
evident that these deeper meanings related to the relationship
between the home and its' inhabitants were more pertinent in
telling than mere practicalities of everyday life. Narrators
commonly explained how important features of home such as
feelings of safety, self-reliance, competency and certainty were
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no longer possible to achieve in the previous home. This was
due to life events and age-related changes that altered the
relation between home and its inhabitants. For example, Teuvo
described his feelings of deep insecurity in the midst of a
seizure.

Teuvo: I got up, it was four thirty in themorning and I sat up
by the bed, and the whole world was spinning, so fast in
front of my eyes, and I tried to get up. There was no chance
of me standing. I sat down again and started, then, I had to
go on all fours to get to my cell phone, because it was in the
other room, and I called my daughter that ‘something is up,
something is terribly wrong’ […] It was the worst thing I've
ever experienced.

Due to his experiences of vulnerability and loneliness Teuvo
had not been able to continue to feel ‘at home’. Though he
doubted whether his current place would neither ‘ever feel
exactly like home’, he still considered it as home enough (cf.
Vilkko, 2000). The ability to achieve a sense of security and
have his needs met was what mattered most. These kinds of
examples indicate how age-related changes and life events
may severely alter the experience of residing, and theways self
is perceived (cf. Golant, 2015a, pp. 30–33; Peace et al., 2011).

Many narrators tended to rely on objective criteria and
practical issues as they depicted their departure from home.
Moving away was most often presented as an accumulation
of causal events and changes which had made living up to
the values held paramount impossible. The emphasis was on
culturally acknowledged factors as legitimate reasons for
moving. These factors included old age, health problems,
widowhood, inappropriate size of the previous dwelling,
heavy housework and maintenance issues. (cf. Laurinkari
et al., 2005; Tyvimaa & Kemp, 2011.) Moving was most often
constructed as involuntary but exigent, and based on
measurable difficulties with activities of everyday living
(Housing development programme for older population for
2013–2017, 2013; Quality recommendation to guarantee a
good quality of life and improved services for older persons,
2013). The contemporary policy emphasis further strengthens
this normativity, exemplified in Sirkka's story logic.

Sirkka: [I lived on] a farm. I was left alone, could not cope
with it.
Interviewer: So, there was the death of your spouse, then?
Sirkka: Yes, it was two years previously. And I had my son
with me, but then he went on his way […] Yes. That's what
it got to. Sure, I would've liked to live there, but it, it was on
the outskirts, and there was no…. I couldn't drive a tractor
and a tractor would've been necessary to plough the roads,
so that you could get out and about. I had never learned how
to do it, although I was a farmer. Like that, that's the way it
was. It really got to me, but when you can't, you can't.

Sirkka's familiar home as a remotely located physical
structure failed to support independent living after there was
no-one left to share the duties with. She nowas longer a match
for her home as she had not learned the necessary skills to
manage everything on her own. Moreover, normative under-
standings of the ideas regulating the acceptance of help and
care further complicate matters. Admitting an inability and

asking for help in a culture that emphasises independence and
endurance is not straightforward, even if physical impairments
are commonly admitted as legitimate reasons to claim
assistance. (Haavio-Mannila et al., 2009; Vilkko, Muuri, &
Finne-Soveri, 2010.) In addition tomere acceptance, different
kinds of sources of care are culturally judged. Hilkka's account
reflects these narrators' tendency to favour public services.

Hilkka: […] These youngsters help out if we really need help
like that, suddenly. But in principle, I have made it clear to
myself that I shouldn't have to bother these younger ones
too much. When you start to feel like that, you go and get
help. The municipality has these services, you must try
those, even if it feels like they're hard to come by.

Reluctance to inconvenience family and friends was clearly
discernible. Acquiring private serviceswas also regarded as less
suitable, and the purchasing of services may have been
further hindered by the principle of frugality that is typical of
older generations. Moreover, even if support was available,
which is not always the case, and one could have claimed to
be worthy of the assistance offered, accepting help would
have further altered the relationship between the home and
its resident.

Encountering trouble

Being able to take good care of one's home and oneself
symbolises abilities and worthiness. Residency in age-related,
especially serviced housing suggests an inability to manage
independently, which contradicts the cultural ideal of an
enduring Finn and represents trouble in the telling. During
these narrators' childhood and early youth, public services
were residual and could be described only as relief for the
lonely poor. Despite the huge changes in welfare service
provision, there is still a prevalent and negative image
among the oldest generations of the old people's home as a
publicly funded charity (Anttonen, 2009; cf. Peace &
Holland, 2001). Echoes of this kind of thinking were evident
in Teuvo's telling.

Teuvo: So, this is, this is an institution maintained by the
society, it all comes back to the old times when I saw for
what it was and how people thought about it.
Interviewer: Well then, you think about that?
Teuvo: Yes, and everybody keeps asking me “Why do you
bother with that?”, but what can you do ….

Even though older people can simultaneously be construct-
ed as useless burdens, cherished relics or thehidden resource of
actively greying panthers in public debates, skirting the stigmas
of inability, burden and poor relief was by no means easily
achieved by these narrators. Certain actual or anticipated
challenges related to old age and declining abilities needed to
be acknowledged in order to explain their choice of residency
in a housing form intended for the aged, since this type of
housing categorises old people as a groupof peoplewith special
needs. Thus, encountering trouble involved negotiating around
these meanings assigned to residency. One way of confronting
trouble was to represent oneself as not a typical member of
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this group, despite formally belonging to it (cf. Reynolds &
Wetherell, 2003, pp. 502–505).

Enni: Well, there is this, if you have some wounds or such
and, they come by, but no-one has come by my place,
because I, I have made my bed and… But they make quite
many of the beds and do the dishes and…. And then you
could get someone to clean, but I have my own cleaning
woman […], so, the others get that, andwell, they would do
the laundry too, but I went on Saturday and there was no-
one in the laundry room and I went there and washed all
my sheets and pillow cases and everything, like that…

The availability of help was appreciated, but acceptance of it
was kept to a bare minimum, which allowed Enni, as well as the
narrators, tomaintain an image of themselves as resourceful and
capable, and to honour the ideal of independence embedded in
the canonical narrative. This concession allowed these narrators
to construct positive storylines and avoid deficit identities
defined by a lack of positive attributes, which could have
represented trouble, limits and constraints in depicting current
residency positively. (Reynolds & Taylor, 2005, pp. 198–199;
Reynolds & Wetherell, 2003, p. 497; cf. Dobbs et al., 2008.)

In addition, some narrators referred tomoral goodness, and
depicted themselves as people who were not free-riding at
others' expense. Teuvowas able to refute the haunting image of
residency as a public charity for the lonely, dependent poor by
constructing himself as a good parent. Accepting formal care
was a way of avoiding burdening his children and being
dependent on them, letting ‘the kids to be much more carefree
now, compared to the time I was living alone out there’, despite
their willingness to help. With this twist, the storyline changed
and trouble related to residency in age-related housing could
be averted.

In addition to presenting reasons commonly accepted as
reasonable and legitimate to justify accepting assistance, and
evenmoving, narrators felt a need to prove themselves entitled
and worthy of public welfare benefits such as care and housing
services. This was achieved by explaining these benefits as
something earned through years of working hard, paying taxes
and contributing to the common good; in accordance with the
expectations and values of the protestant ethic. They had, and
continued to do their share.

Henriikka: I have managed, I hoover and then I put
everything to air out to the balcony and… That way, that
way you have kind of something to do. If you just sit around
twiddling thumbs, like there are many of those who just
mope andmoan, that time passes so slowly. It's not like that
for me, then, when you have cleaned a while, then you lie
down here and rest and then you continue. You don't,
there's this lady living over there, she's very sick, and she
said that it took her all day to clean this apartment, hers is
the same kind, like ‘Before I could have cleaned this whole
floor’. And I said ‘now you got that right’, I completely agree
that in that time that it takes to take care of these two
rooms, I could have cleaned the whole building… I used to
be quite a brisk worker once. But now you do like this…

These narrators did not attempt to present themselves as
‘ageless’ or deny any age-related impairments and adjustments

that had had to bemade, even if the focuswas clearly set on the
things they were able to and continued to do. Being able to
manage these kinds of activities seemed to function as ameans
of gaining self-esteem. In particular, physical exercises and
managing on their own with certain chores were emphasised
as creating an image of active agents. Many of them also offered
accounts of social participation, and leisure and social activities,
in support of their description of themselves as non-typical
members of the category of frail, lonely and passive residents.
Even if their health deteriorated with age, it was no excuse to
give up daily routines and endeavours.

Creating counter stories

Another way of managing deviation from the expected
normative storyline of growing old at home was to create
counter stories. These stories can be understood as opposing,
alternating and responding to existing cultural canonical
narratives. Counter stories share experiences that go beyond
dominant culture, and as such they challenge the normativity
of story models. (Andrews, 2002; Bamberg, 2004; Jones, 2002.)

In the interview data, relying on the idea of natural
transitions of life was a way of creating counter stories. The
life coursewas viewed as a journey, and the tellingwas focused
on the ability to adjust to inevitably changing circumstances.
Life had taken its various turns, but there was an overall
impression of wellbeing. These narrators neither denied the
value of their previous home nor romanticised it with
nostalgia, but acknowledged that there was a proper time for
everything. Change did not necessarily imply loss in old age,
and compared to the hardships endured by their generation,
life was something to be content with.

This storyline refuted the idea of a long-term home as a
prerequisite of wellbeing embedded in the policy of ageing in
place, and thus enabled the narrator to tell a form of success
story instead of a storyline of decline. An example of differing
beliefs challenging the normative storylinewas offered by Enni.
She described her move as a fortunate event as she, well aware
of the long waiting lists, had not thought of herself as eligible
for assisted living.

Enni: […] I'd never thought of it… but sometimes it did
occur that I had four rooms and a kitchen, and that, with
that, all that climbing the stairs and everything, that I should
start looking, but I don't remember thinking of this place.
But now, now I'm really pleased that I got here.

Enni's move was actually prompted by care professionals
during her hospitalisation, but still she constructed it as a
success story of being lucky enough to attain residency. Her
story also reflected the discrepancy between impressions
embedded in the policy of ageing in place; contrary to the
belief in the insurmountable value of a family home, a small
apartmentwith formal help availablewasmore than enough to
fulfil her modest needs as a widow living alone.

Moving often involves more than one individual, and as
such, requires subtle negotiations and may require compro-
mises over time, especially among older couples (Clapham,
2005, pp. 26–27). Spouses may have differing or even
conflicting opinions regarding the suitability of the dwelling,
which is further complicated by opinions of other parties
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involved in the decision-making process. Nonetheless, even
if various factors often intertwine in decision-making, the
individual omnipotent narrator may interpret and choose
contributing factors to be presented according to individual
experience in a certain time and place.

Toini: Oh dear, I fancy, I fancy living in the town, with
everything nearby. It has always been my dream, even
when we lived in a house on the outskirts of the town, I
always thought that I'd like to live downtown. I've always
liked to live in the centre, in the middle. That's my dream. I
have no wish to live on the outskirts. […]
Interviewer: But you did live in a house, so…?
Toini: Yes, well he, it was his dream. When there are two,
when there are two people, you have to listen to the other
[laughing].

Older people also move due to personal preferences and
various other reasons besides care and age-related issues,
which is a self-evident but often neglected issue. Moving to
more independent living instead of sheltered housing may be
more easily interpreted as voluntary transition, as the decision
may be based on subjective experiences and anticipated future
needs, and housing is typically offered on the grounds of
chronological age and necessary funds. For example, Toini
chose to depict their joint decision to move with her husband
primarily as a voluntary one, even if she later acknowledged its
relation to anticipated age-related health issues.

The issues of identity and lifestyle should not be ignored.
Their meaning is reflected by Hilkka and Ilmari, for whom the
pursuit of managing independently outweighed other aspects.
Even if they wished to continue their previous lifestyle and
routines in their familiar neighbourhood, they did not want to
overburden themselves with house maintenance or become
dependent on outside help. Thus, it was time to move on to a
more easily manageable form of residency. Housing supply and
timing had pivotal roles in their story; as a new senior housewas
being built quite nearby, theywere resourceful enough to be able
to take matters into their own hands and acquire an apartment
there by passing their treasured family home on to their son.

Being able to consider oneself as someone choosing and
making arrangements according to subjectively experienced
preferences, outside the discourse of dictating necessities and
limitations, is important at any age. Older people should not be
understood as mere objects of services and procedures due to
age. (cf. Clapham, 2005.) Being able to construct services as
things that can be accepted or rejected, or even portrayingmeal
service as a rightfully earned liberation from tedious chores so
often performed, is a valuable experience in regard to self-
esteem.

Constructing counter stories offers practical means to
encounter difficulties associated with the normativity of
dominant narratives. They draw on common story models, but
enrich the cultural stock of narratives and offer alternative
models. As such, they can be perceived as means to widen the
boundaries of normativity.

Discussion

The purpose of this study was to examine what kinds of
meanings older people themselves attached to the place of

residency in situations where long-term homes are left behind
in order to reside in different forms of age-related housing. In
part, these narratives support studies emphasising the impor-
tance of home in regard to wellbeing. But simultaneously they
question the vindication of the official policy guidelines that
attach wellbeing merely to continuity of residency in a certain
long-term physical dwelling.

There is no universal or objectiveway ofmeasuring housing
conditions as homes are more than just dwellings. Meanings
related to home are individually produced and reproduced in
the course of life, even if normative discourses and ideologies of
family, home and tenure have an effect on these constructions.
(Clapham, 2005, pp. 153, 201; Elder, 1994.) Nevertheless,
homes are often idealised and romanticised, and accompanied
by assumptions about the better quality of life and care given
(Clapham, 2005; Peace &Holland, 2001). This is still discernible
in Finnish recommendations regarding older people's housing
that stress the need to support living at home, or in homelike
environments (Housing development programme for older
population for 2013–2017, 2013; National framework for high-
quality services for older people, 2008; Quality recommenda-
tion to guarantee a good quality of life and improved services
for older persons, 2013.) However, the stigma related to using
public services and special housing is not as strong as in some
cultures accustomed to rely primarily on family care, even if
movingwas associated with an admission of frailty and decline
to some extent.

The places seen as suitable for ageing have varied over time,
but relocation in old age has commonly been assigned negative
meanings and connotations to exigent circumstances (Housing
development programme for older population for 2013–2017,
2013; Institutional care and housing services in social care
2011, 2012; Kaskiharju, 2010; Quality recommendation to
guarantee a good quality of life and improved services for older
persons, 2013.) The transition phase is commonly assessed
negatively, which is often related to feelings of insecurity
and lack of sufficient knowledge about the alternatives and
the practicalities concerning moving (cf. Ala-Nikkola, 2003;
Klemola, 2006.) If the move is not prompted by the old person
himself, transition may involve feelings of losing control and
autonomy. Previous studies indicate that particularly moving
to assisted living is often presented as a difficult transition
(Ala-Nikkola, 2003; Klemola, 2006; Tedre & Pehkonen,
2011; Vuorinen, 2009), and the overall disbandment of home
has been proven to be a burdensome and time-consuming
process (e.g. Ekerdt, Sergeant, Dingel & Bowen, 2004; Nord,
2013; Shenk, Kuwahara & Zablotsky, 2004).

Given the strength of notions of home and meanings
assigned to it, it is no wonder that the normative storyworld
of growing old at home also framed these narrators'
storytelling. Despite good outcomes, relocation was hardly
presented as an ideal situation by these narrators either;
neither the moving decision nor the leaving of the home
behind was taken lightly. The culturally shared understand-
ings on the expected and accepted structured their story-
telling, and resulted in moving being constructed as a
disruption in the storyworld of ageing in place. Moreover,
as the prevailing storyline was accompanied by the appre-
ciation of characteristics such as endurance, self-reliance,
agency and independency, all of which are valued highly in
Finnish society, moving to special housing was associated
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with decline and difficulties in managing independently and
was in need of an explanation.

Various practices were employed to negotiate meanings
assigned to relocation and residency in special housing for the
aged. Breaches were resolved by explaining deviance through
causes constructed as legitimate, encountering trouble by
constructing oneself as a non-typical resident, and creating
counter stories of natural transitions and choices. As a result,
positive storylines respecting values embedded in the canonical
narratives were achieved. Moreover, these narratives included
stories of contentment, autonomy and security. These are
qualities that are commonly associated with a feeling of
being at home, and thus point to the historically and
culturally varying range of things included in the concept
of home, from a physical place to a space or emotion
(Johansson & Saarikangas, 2009; Mallett, 2004; Vilkko,
Suikkanen & Järvinen-Tassopoulos, 2010).

Young assigns normative values of safety, individuation,
privacy and preservation to home. At the very least, safety
refers to a home in which one can feel physically safe
and secure, and privacy means owning a space and having
autonomyover admission to it and its contents. As an extension
of a person's body, home is the space in which a person
performs the basics of life. In addition, home is the site of the
construction and reconstruction of one's self, which entails
safeguarding the meaningful things in which one sees the
stories of one's self embodied, and rituals of remembrance that
reiterate those stories. (Young, 1997, pp. 161–164.) Even if the
current dwellingwas not a place to call a proper home for some
of the narrators, it was home enough, and a place in which
these core values could be respected (cf. Vilkko, 2000). The
quality of life was considered to be at least good enough under
the circumstances even if some compromises and adjustments
had had to be made. (cf. Callaghan & Towers, 2014; Gabriel &
Bowling, 2004; Haapola, Karisto, & Fogelholm, 2013; Nostraty
et al., 2015; Vaarama et al., 2010.)

In very old age, limitations due to long-term illnesses or
disabilities will often become more constraining. The home
environment may actually impede a sense of personal compe-
tence and autonomy, which, in turn, may lead older persons
themselves as well as others to question the overall desirability
of ageing in place. (Golant, 2015a; Hillcoat-Nallétamby & Ogg,
2014; Peace et al., 2011.) For these older people, relocation was
a question of finding a proper balance between one's capabilities
and the constraints and opportunities their close surroundings
presented (Golant, 2015b, p. 71, 2011, pp. 201–202). Residing in
age-related housing offered experiences of being able to feel
secure, participate in and contribute to society, which enabled
them to depict their lives as meaningful. They experienced
the surroundings as supportive and safe, in which managing
everyday life gave self-esteem, and enabled them to construct
themselves as responsible, resilient, and active agents living a
good life.

This study is based on narrative interviews conducted
with a limited number of representatives of a certain time,
culture, area and generation. As such, these findings cannot
be extrapolated without limitations, but still contribute to the
growing literature focusing on older people's experiences of
transitions in housing and care. The findings indicate the
meaning of long-term home as a physical site, regardless of
its importance, should not be exaggerated. Changes such as

moving to age-related housing are not necessarily viewed as
losses and forfeits, but as processes requiring delicate negoti-
ation and consideration (Wiles et al., 2009).

The policy of ageing in place, despite its benevolence, is at
the very least unwieldy, as it strengthens normative expecta-
tions and identifies moving as an involuntary turning point
signalling failure, impairment and dependency. If experiences
of security and comfort are no longer achieved in the long-term
home due to age-related difficulties, moving to such a form of
housing that is subjectively experienced as suitable may very
well be preferred and support overall wellbeing. Culturally
shared meanings assigned to residency are negotiable, and
adequate room to accommodate individual considerations
should be allowed. Unfortunately, this is not always the case
as particularly universalistic welfare societies tend to stress
equality, and thereby treat older people as a homogenous
group. The findings of this study underline a need for various
kinds of viable choices to be available to meet the preferences
and needs of older people, i.e. alternatives – to arrange housing
and care in support of but also outside the canonical narratives
embedded in the policy of ageing in place in old age.
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Abstract
The life course perspective frames this study of contemporary late life. 
Thematic narrative analysis is employed to analyse the stories of 16 Finn-
ish widows aged 79–89 years (Moving in Old Age: Transitions in Housing 
and Care research project) in order to explore the experiences related to 
growing old. The results indicate two kinds of narratives: nostalgic rem-
iniscences about a happy past are typical of the retiring to solitude story, 
characterised by experiences of life nearing its end and of letting go; and 
those inclined towards the keeping up narrative are still seeking new ex-
periences and playing active roles in everyday life. Both kinds of stories 
encompass well-being, in spite of their apparent differences in outcome. 
These results indicate that there is no single description of ageing well. 
Individual experiences of growing old are unique, and are interpreted 
within the frame of past experiences and understandings acquired over 
the life course. Therefore, leeway should be given for individual consider-
ations regarding the particularities of life arrangements in advanced age.
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Introduction
Finland is considered to be a part of the Nordic group of universalistic 
welfare countries (Esping-Andersen 1990) and is described to be one of 
the happiest nations in the world (Helliwell et al. 2019). According to pre-
vious studies, people in Finland, including older people, describe them-

least rather good (Vaarama et al. 2014). Finns are also living in fairly good 
health for longer than before (Vaarama et al. 2014). In Finland, there is 
a growing population of more than a million people aged 65 years and 
over: life expectancy for women is approximately 82 years, and the overall 
number of 90-year olds is growing fast and expected to double in the next 

In spite of these positive statements, ageing is often associated with 
negative images in public discussions. Studies suggest that the age of 75 
often marks a watershed, after which illnesses and functional disabilities 
become more prevalent (Fogelholm et al. 2013: 11).The last years of old age 
have become associated with inevitable decline, loss and illness (Meisner 
& Levy 2016). The more positive attributes once associated with old age, 
such as serenity, wisdom and dignity, have too often given way to images 
of old age as characterised by dependency and care needs (Bengtson & 
Settersten 2016; Laslett 1989; Tuomi 2001). Old age is not depicted as a 
pastoral idyll or an achievement, but rather, a gloomy image is painted in 
dark brushstrokes (cf. Kaufman 1986: 4–5), particularly regarding older 
people’s care in Finland (Kehusmaa & Hammar 2019; Szebehely & Mea-
gher 2017).

Widowhood and living alone in old age are also worth considering, as 
bereavement is one of the markers most often associated with negative 
impacts in life, and spousal bereavement has been associated with many 
long-term consequences, including loneliness (e.g. Soulsby & Bennett 
2015). Losing a spouse inevitably changes one’s everyday life, often rather 

compensate for. Women are especially affected by this: since women have 
longer life expectancy, are usually younger than their husbands and are 
less inclined to remarry, widowhood is commoner among older women 
than older men in western societies (Martin-Matthews 2011; Soulsby & 
Bennett 2015).
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It is only by understanding the individual’s lived experiences that a so-

and age in the manner the individual considers suitable and desirable. 
Thus, the purpose of this study is to take a closer look at contemporary 
late life from the perspective of older people themselves through their 
stories. More particularly, this study aims to canvass the kinds of nar-
rative that are told about growing old in contemporary Finnish society, 
and to ask how older women portray their aspirations regarding ageing 

applied here connects personal stories to historical time and place, and 
emphasises the linkages among individual lives in time.

Narrative thematic analysis is employed to give voice to the experi-
ences of a sample of older Finnish widows in their eighties. Their sto-
ries are individual narratives, but at the same time they portray what is 
shared in their lived experiences. The narratives are investigated to un-
derstand how the women navigate the turmoil of modern times and the 
contradictory demands placed upon them by society, which at its most 
extreme either requires older people’s full participation or relegates them 
to the margins (Atchley 1989; Cumming & Henry 1961; Havighurst 1961). 
Thus, this article explores how these widows view their own everyday 
lives and the opportunities that lie within them. What comprises good 
ageing for them? How do they negotiate their own expectations, needs 
and preferences within the controversy around good ageing (Bengtson & 
Settersten 2016)?

The Life Course Perspective and the Storied Nature of Lives
The principles of Elder’s (1994) life course perspective inform this study of 
older women’s lives. Lives are viewed as ongoing processes that evolve in 
time and place. Each life course is individual, but it occurs in a certain time 
and place, which presents certain options as well as constraints on the 
pathways available. Over a life course there are a number of events, some 
of which are more meaningful than others, and the timing of these events, 

interdependent, the effect of an event may spread widely across a web of 
linkages among individual lives, including across time periods and family 
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members. However, it is important to add that individuals are not merely 
cast into the world and drifting aimlessly through time. Even if individu-
als experience interlocking fates and are constrained by spatio-temporal 
frameworks, they do possess an ability to plan and make choices, that is, 
they have agency (Elder 1994).

Life courses situated in time and place set one frame but another is 
derived from the storied nature of our lives. According to Bruner (2004), 
we are surrounded by stories all our lives. Such stories can be under-
stood as an ongoing and constitutive part of reality. Every individual is 
an accumulation of past events and experiences, and their varying inter-
pretations, which are moulded into stories. These narrative constructions 
organise and frame the ways we interpret our experiences, life events and 
possibilities – they are a means to make sense of the world. In time, they 
accumulate into a stock of narratives from which individuals can draw 
to create new stories, which in turn are used as guides to interpret and 
reinterpret lived experiences (Bruner 1990, 2004; Riessman 2008). These 
story models also convey shared perceptions and models of ageing, and 
thus have an effect on what is considered possible, probable, expected 
or even accepted over the life course and in late life (Hänninen 2003; 
Hyvärinen 2010; Riessman 2008). They act as horizon against which ex-
pectations and experiences are evaluated, interpreted and valued (Jauss 
1983; Koselleck 1985).

Analysing Narratives of Late Life
An analysis of narratives is employed to explore how older widows who 
live alone view their lives, and how they negotiate their needs and prefer-
ences into a functioning array of everyday practices. The interviews cho-
sen for this study offer a view of the landscape surrounding older widows, 
aged 79–89 years, in the contemporary world. The analysis gives voice to 
the experience of growing old in Finnish society, and how expectations, 
needs and preferences are negotiated by the individuals chosen for this 
sample. It also aims to understand how the imageries that are embedded 
in our society adumbrate the possible and the expected.

Lives are unique, and it is not the purpose of this analysis to make 
overarching generalisations from the narratives chosen. Nor are these 
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narratives considered to be transparent windows into people’s lives and 
lived experiences (Kaufman 1986; Riessman1993). The stories are under-
stood more as means to illustrate how widows organise and make sense 
of events and experiences, and how they make interpretations of events 
that take place in the present or the future. Each narrative is unique and 
is always tied to a certain time and place. Nonetheless, at the same time, 
they communicate something about the culturally shared, as each story is 
framed and shaped by broader historical and societal contexts that echo 
in the narrative constructions (Kaufman 1986: 25; Phoenix et al. 2010: 2–3).

Thematic analysis is applied to narratives that evolve in the interviews 
chosen for this study. The focus of the analysis is on the content of the 
telling – on what is told, not on how it is told. This kind of analysis is sim-
ilar to content analysis in its focus on the content, but narrative enquiry 
differs in that the story is kept intact. Theorisations arise from the case, 
rather than from categories across cases. The account is not fractured into 
thematic categories, as it would be in content analysis, but is interpreted 
as a whole (Riessman 2008: 53–54).

The interviews are worked on one at a time, but as certain characteris-
tics accumulate, it is possible to identify general patterns and to detect un-
derlying assumptions. This kind of analysis results in selected cases that 
illustrate more general patterns and underlying assumptions, that is, the 
analysis is case-centred (Riessman 2008: 74–75). Even if the emphasis in 
thematic narrative analysis is not on the particularities concerning the in-
terview situation, it is worth noting that a telling is always affected by sit-
uational factors and the interaction between interviewer and interviewee. 
Narratives are always intended for some audience, and this always plays 
a role in the content and form of the narrative (Riessman 2008: 57–61).

Interview Data
The data originated from the MOVAGE Moving in Old Age: Transitions 
in Housing and Care research project funded by the Academy of Finland 
(MOVAGE, 2011–2015). A total of 47 interviews were conducted in the 
winter of 2011–2012 in Central Finland. Everyday life, housing, moving de-
cisions and care arrangements were discussed in the interviews with peo-
ple aged 75 years or older. All interviews were recorded and transcribed, 
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to pseudonyms, and removing repetitions and expletives, in order to en-
sure anonymity and readability.

The interviews lasted for 79 minutes on average, and covered various 
issues regarding everyday life. They usually began with talk about the 
interviewee’s experience of living in her current home, and then moved 
on to her previous life and housing history, and experiences regarding 
relocation. Family, social networks and leisure activities were also dis-
cussed. In addition, possible care needs and the use of various services 
were explored, and the interview ended with a question about their 
dream housing.

For the purpose of this study, a subsample of 16 older widows living 
in Central Finland was chosen from the larger dataset. Men, couples and 
women who were not living alone as widows were excluded. The purpose 
of the sampling was to choose women who, on paper, appeared to share 
similar key events and transitional phases over their life course, and who 
seemed to lead their lives under conditions shared by many of their con-
temporaries. Spousal bereavement is a very common life event among 

an event that is often connected to ideas about transitions in social roles 
and life expectations, even if it is not necessarily regarded as a turning 
point in the life course. 

In short, all these widows belonged to the same generation and shared 
similar life events and current life circumstances, such as being widowed, 
living alone and having some age-related problems with instrumental ac-
tivities of daily living (IADL). The aim was to juxtapose these narratives 
of individual life courses with the familiar stereotypical images of older 
widows as a homogeneous group whose present lives and the futures 
are merely assigned to predetermined roles, preferences, aspirations and 
related reasonings (Meisner & Levy 2016).

All of these widows were born in the 1920s and 1930s, and they could 
be described as individuals belonging to the same generation of reconstruc-
tion (Roos 1987; see below). All had been married only once, and they 
described having marriages that had lasted for decades. In addition, all 
of them had children – three on average – but had also participated in 
work outside the family. Table 1 summarises some key characteristics of 
the sample.
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In addition to their past life events, the sample’s current life circum-
stances were also similar to a large extent: these widows were aged be-
tween 79 and 89 years and were living alone. At the time of the interview, 
all the widows chosen for this study had experienced bereavement; some 
had gone through only a year prior to the interview, but most of them 
had lived alone for about a decade or more. Illness and injury-related to 

Table 1. Some key characteristics of the narrators

Narrator Born Type of  
residence*

Years 
living 
alone

Number of 
children 

Help and 
support**

Disengaged: retiring to solitude
Henriikka 1925–1929 Age-related 10– 3 Inf+F
Inkeri 1920–1924 Ordinary 1–3 1 Inf+F
Karoliina 1925–1929 Ordinary 10– 6 Inf+F
Maria 1930–1934 Age-related 1–3 5 Inf+P
Sanni 1925–1929 Ordinary 10– 3 Inf+F
Sointu 1925–1929 Ordinary 10– 2 Inf+F
Vappu 1925–1929 Ordinary 4–10 3 Inf+P
Verna 1925–1929 Ordinary 10– 3 Inf+P
Engaged: keeping up
Enni 1920–1924 Age-related 10– 4 F
Lea 1925–1929 Ordinary 4–10 3 Inf
Loviisa 1930–1934 Ordinary 4–10 2 Inf+F+P
Nelli 1930–1934 Ordinary 1–3 2 P
Senja 1930–1934 Ordinary 1–3 4 Inf
Sirkka 1930–1934 Age-related 4–10 4 P
Tuulikki 1925–1929 Ordinary 10– 4 F
Vieno 1930–1934 Ordinary 4–10 3 Inf
*Residence in age-related housing involves some special criteria, that is, age 
 limits or functional disabilities.
**Inf= informal help: children, grandchildren, neighbours. F = formal services: 
home care, additional services such as transport, meals. P = private services: 
cleaning, transport, grocery deliveries etc.
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wartime experiences by some interviewees’ husbands were a distinctive 
feature of the data, and may have resulted in slightly earlier bereavement 
due to untimely deaths related to wartime injuries. The majority of the 
women lived in ordinary homes, and received little or no formal help 
in their everyday lives. However, all had acquired some support due to 

and from a combination of sources, including family and friends. All the 
interviewees described having long-term illnesses, but the degree and ef-

with the interviewees’ chronological ages. The majority of interviewees 
described their health as good or satisfactory.

Situated in Time and Place: Older Women in Finland
Chronological age is often used to group older individuals, while cohort is 
a statistical term used to refer to a group of people born at the same time. 
It is often implied that older people form a homogeneous group: that they 
share the same preferences, needs and aspirations in later life, based on 
the fact that they share the same spatiotemporal and cultural context. To 
some extent, this claim is legitimate, since it is virtually impossible to step 
outside the social and cultural environment that shapes our interpreta-
tions, or to understand lived experience outside its context.

generation as a group of people of approx-
imately the same age who shared a key experience in their youth, at 
roughly the age of 17–25 years. In this study, the concept of generation is 
better suited than that of cohort for the purpose of situating the widows’ 
life stories in time and understanding the meaningful experiences that 
connect those stories. The aim is to outline some main features of the time 
and life events these older individuals have lived through. Thus, the con-
cept of generation is used here descriptively to refer to a group of people 
who were born within a certain period, and who are connected by expe-
riences related to time, place and the opportunities those environments 
presented (cf. Alestalo 2007; Mannheim 1952; Purhonen 2007; Roos 1987; 
Wass & Torsti 2011).

The usefulness of the concept of generation derives from its ability to 
sum up many of the key aspects and life events that may be considered 
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meaningful, cultural and shared experiences by a group of individuals 
born at the same time. However, the focal point of this study is not to gen-
eralise but to challenge generic stereotypical assumptions, and to illus-
trate the uniqueness of each individual’s human condition despite their 
shared aspects. Each narrative constructed to interpret past, present and 
future experiences is based on individual experiences over the life course, 
and hence the outcomes, narratives and understandings are diverse.

A common typology concerning Finnish generations places women 
born in the 1920s and 1930s in the generation of reconstruction (Roos 1987). 
This term is related to Finnish history: Finland became independent in 
1917 and took part in the Second World War. This war may be considered 
a watershed in the life course of people in this generation. They experi-
enced scarcity in their youth, but a new time of prosperity dawned after 
the war years, and standards of living rose quickly.

Finnish society underwent rapid changes during the 20th century. In-
stead of people being tied to the land, it became more common for them 

Marriage was important, and starting a family in one’s own home was 
considered an achievement. Many women also worked, but their careers 
were more fragmentary most often due to multiple pregnancies and their 
staying home with the children. Even if life did consist of hard work, it 
was often described as a success story in many ways: there were vast im-
provements in young people’s economic and educational levels, and a se-
cure and stable lifestyle was achieved as a result of these societal changes 
(Markkola 1997; Roos 1987; Saarenheimo et al. 2014).

The shift from agrarian society to modern service society during the 

individual lives. It means that individuals have become more distanced 
from the land, place and cyclical models, and hence from the idea of a sin-

such clear roles or offer such predictability concerning the timing of life 
transitions and key events (Bowlby et al. 2010; Heikkinen & Tuomi 2001; 
Roos 1987: 48–49).

Now in their eighties in the 21st century, older people often live alone, 
many of them as widows. Previous studies have suggested that they are 
freer to reach beyond their immediate family and close surroundings, 
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-
nancial resources and health, new opportunities to stay active open up, 
which in turn have an effect on the expectations, interpretations and de-
mands set for individual lives. Longer life expectancy means that there 
are more peers of both sexes, and there are more generations alive at the 
same time (Karisto et al. 2013b: 41; Komp & Johansson 2015). This has an 
effect on social networks and everyday lives, as it offers opportunities for 
new kinds of reciprocity and encounters with kin and peers.

Findings: Narratives of Retiring and Keeping Up
The narratives of 16 widows chosen for this study shed light on what it is 
like to live as an old woman in contemporary Finnish society, and what 
a good everyday life comprises in these individual narratives. Surpris-
ingly, there were two kinds of stories that dominated these older widows’ 
narratives. They were not separate but rather located on a continuum of 
attachment regarding their lives. It was not a question of an either-or di-
chotomy, but more a matter of vocabulary and emphasis on certain types 
of shared interpretation assigned to events over the life course. The two 
narratives discernible in the stories told by these interviewees as retiring to 
solitude and keeping up with the world.

The interviewees’ narratives about everyday practices and understand-
ings concerning good ageing varied quite drastically. In spite of the differ-
ences, however, they did share some common characteristics. Some kept 

retiring to solitude and keeping up with the world – they were able to keep the 
narratives intact. At the end, the same overall image of contentment and 
peace of mind was conveyed by both narratives.

Retiring to Solitude
The role reserved for an older widow in the retiring to solitude story type 
was that of a bystander. According to the lines of this plot, old age paved 
the way for gradually disengaging oneself from the hassles of everyday 
life. Eight narrators – Henriikka, Inkeri, Karoliina, Maria, Sanni, Sointu, 
Vappu and Verna – employed this storyline of voluntary withdrawal 
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from the fast-paced world. The retiring to solitude story type was charac-
terised by key expressions such as not anymore and not for long. A vocabu-
lary containing words such as withdrawal, loss, acceptance, old, reminiscence, 
decline and end commonly arose in these narratives. Their wishes were for 
peace, quiet and stability, with no hassles. The basic plot was nostalgic 
reminiscence: their past life had been full and happy, but now it was time 
to let go.

These narratives usually focused more on past experiences: for many, 
their past family life with a husband and children was formative for their 
later years. The fact that this period was already past was constructed as 
natural: there had been a transition into old age and widowhood since 
then, with the accompanying loss of roles. Marriage was looked upon 
with gentle nostalgia, and discord only rarely was referred to in passing. 
Children’s successes in life were viewed as achievements of good parent-
ing, and the years of shared nuclear family life as something that could be 
looked back upon with pride. Life appeared to have slowed down.

Karoliina’s life had been very full: she had married rather young, and 
they had six children. She loved to be around children, and she worked 
with children all her adult life. In addition, she had been a young wife 
when she moved to her current apartment building, which had been 
full of young families, and very strong social ties were formed between 
women. She had been living in her family apartment of over 50 years and 
kept in touch with other women of her building, their health permitting. 
She remarked on the change in herself as follows:

Karoliina: You get like, that’s what they say, those other grannies too, that there, well 
this, you would not want to go to any place any more. Is this then giving up on life, all 
this? That you have spent your life running around and doing stuff, and […] and now 
it’s quiet.

Life had slowed down for another informant, Maria, as well. She did not 
feel bored: her time was well spent reading and knitting, and she con-
sidered her slower life to be something of a natural progression. She was 
contented: she had lived most of her life in a house with only cold water 
and no central heating, and it was only a few years ago, after her husband 
had fallen terminally ill, that he had agreed to move into a more modern 
apartment. Now, Maria was enjoying her easy life.
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Maria: Well, I don’t have anything else, I have become so lazy, to go to any place, to go 
with the others, to the pensioners’ meetings and activities, I have not been there once. 
Once, when I was still working, I was keen on going, and interested in things, but now 
I have become so idle.

The idea of already having done their share was a common line of thought 
among the interviewees who employed this retiring to solitude narrative. 
They did not describe themselves as having been cast aside, but they con-
sidered themselves entitled to step back from the busyness of the past. 
They valued easier everyday practices, and they were not willing to take 
on extra duties. Continuing regular contact with the children was pre-
sented as evidence of their happy family life together, but there was a 
clear distinction between this stage of life and the previous one: the years 
of family life and reciprocal care were mostly considered belonging to 
the past.

Karoliina, like other older widows, considered herself to have passed 
beyond the years of active parenting and grandparenting; the phase of 
minding the children and maintaining an active involvement in their 
lives was over. Even though her adult children acted as almost her sole so-
cial network, contact was kept at arm’s length. Photographs of the grand-
children adorned the walls, and they were welcomed for occasional visits, 
but they were not overly encouraged, as Karoliina considered this to be 
too much hassle. In addition, some older widows saw it as their legitimate 
right to decline to attend family functions on account of their advanced 
age, particularly if any health issues were involved. For instance, Karoli-
ina had made up her mind not to attend her granddaughter’s wedding, 
regardless of her family members’ pleas.

All in all, the social networks of these women were rather limited. 
Some, such as Karoliina, had good friends outside their immediate fam-
ily, but many were more likely to have lost important peers, and these 
ties were never replaced. In part, this was due to the tragic fact that they 
had outlived most of their contemporaries, and no company of their own 
age for social activities was actually attainable. Moreover, a lack of initia-
tive and interest appeared to accompany their everyday activities: what 
was considered absolutely necessary was taken care of, and everything 
else was ‘extra’ and left aside. This included even previously valued hob-
bies such as reading, knitting, attending theatre or a choir, and so on. 
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Some had age-related medical conditions such as cataracts or arthritis 
which hindered their activities, but lack of interest was described as the 
main reason for giving up these activities.

It is important to note, however, that the narratives most often de-

depict themselves as lonely. Although they did not deny the meaning of 
social networks, they considered their withdrawal a preferred lifestyle 
choice at this stage of life.

Vappu: I have all the company I need. And all in all, I don’t need to, I enjoy my time 
alone. But that is because I had to keep up and smile during my years in working life, so 
now I know how to enjoy my solitude.

Vappu had worked for long hours, and she had been very active socially 
in her years as a hairdresser. It appeared that work, along with her hus-
band, had constituted her social network. After retiring and losing her 
spouse, she felt that she had had enough. Now was the time to enjoy her 
right to spend her last remaining years in solitude.

Their past lives also appeared to justify a lack of interest in the home: 
only necessary maintenance was taken care of. Vappu, for example, 
had sold her family home to her son and moved into an apartment that 
her other children had furnished for her. Also, doing chores involved 
private negotiations over what was considered necessary. For example, 
 Sointu, who lived in a very big house, stated: “Well, yes, if you just for-
give yourself a little. But I don’t even try to keep up with a perfect house 
anymore.”

However, even if taking care of one’s current dwelling did not have 
much appeal and often involved making compromises, relocation was 
only mentioned as a necessary evil, in cases where it might be impossi-
ble to avoid. One’s relationship with the home was important, because 
the retrospective view of one’s happy past was often physically located 
in the home. In that sense, preserving the family home was valued. In 
addition to these affectionate feelings, another reason not to move ap-
peared to be more a question of not wanting to be bothered with it: their 

housing arrangements focused on making everyday life as carefree as 
possible.
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These narrators appeared to be comfortable talking about approaching 
death. Their own age and death were often referred to explicitly, some-
times even in pejorative terms. As ageing was understood as an inevi-
table loss, struggle was constructed as futile – which in turn sometimes 
led them to disregard caring for themselves, particularly through regular 
healthcare and exercise. Inkeri had sought home help, but she was ad-
vised to try to manage on her own for as long as she could in order to 
maintain her functional abilities. She did not quite see the point of this 
struggle.

Inkeri: One must, the doctor said that my back likes the exercise, and that I should try 
to do it. But then, I won’t live for very long any more, I am going to be 89 next month.

-
-

ing that this may be related to the fact that these women from the 
older generation, like Inkeri, had not been accustomed to taking part 
in  organised indoor sports activities such as going to a gym, but had 
preferred outdoor activities and functional exercise (Zacheus 2008). 
Nowadays, Inkeri attended a nearby day centre and participated in its 
activities, including physical ones, but she did so more for the com-
panionship. Also, these widows’ anticipation of decline, and of death 
catching up with them sooner rather than later, had resulted in unfor-
tunate encounters with medical staff. In a medicalised society that is 

possible refusal to have surgery in addition to regular healthcare, is a 
subject of debate (see, for instance, discussions from the viewpoint of 
critical gerontology).

However, it is worth noting that a lack of enthusiasm and vigour by no 
means equated with a depressive state of mind. On the contrary, almost 
all had come to terms with changes they considered a natural part of the 
life course, and they had adapted their everyday behaviour and activities 
accordingly, each in their unique way. Sanni described how she had been 
active previously and had participated in several outings with a pension-
ers’ association, but now she could not even think of attending. She noted: 
“One is forced to adapt. There’s nothing you can do.” Once this stage of 
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acceptance had been reached, they felt contented as long as equilibrium 
was maintained. Once peace of mind had been achieved, life as a quest 
for experience was over for these narrators.

Keeping Up
At the opposite end of the continuum between attachment and with-
drawal, there were eight widowed female informants – Enni, Lea, Loviisa, 

refused to give in to the aches and pains of old age, and they saw them-
selves as the equals of anyone. Compared with the stories constructed 
by the older widows who utilised the retiring to solitude plot line, these 
women’s narratives were strikingly different, even in the vocabulary they 
used: their narrations comprised words such as still, not yet, if. Their sto-
ries indicated present engagements, not merely remembered activities of 
the past. Even though they had had their ups and downs over the life 
course, they were by no means bowing out: there was still much to do, and 
many things to look forward to.

Common to all narrators, including those who employed the retiring to 
solitude storyline, was a feeling of contentment with their overall story. 
But these keeping up narrators in particular, even with their aches and 
pains, losses and struggles, shared a striving for the future and a desire 
to look forward in anticipation of new things. Their attitude towards life 
could be described as optimistic and welcoming. Enni was one of those 
sunny personalities that can light up a room. She had moved to an as-
sisted living facility, which she considered a very lucky turn of events. 

an elevator, which had made things challenging with her walking frame. 
However, she joked about her reasons for moving, and claimed that the 
home care nurses had encouraged her to move only because they were 
too lazy to climb the stairs to reach her home.

Enni: I don’t know what I have, I have all sorts of ailments. But it’s okay, just as long as I 
can manage. And I’m really happy with my life.

Enni was nearing 90 years of age, and she chuckled that this is quite a nice 
age. She wondered somewhat mischievously whether she was a bit of a fool, 
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as she considered herself very happy with the way things were going on. 
With relocation she had found new friends, and she described how life felt 
pretty good at the time.

These narrators accommodated changes to housing arrangements in 
their stories. They considered moving to be a possibility, and some had 
taken action, relocating in their old age. Some retirees experienced mov-
ing as a necessary evil, but these narrators tended to focus on moving as 
means to gain something. For some, like Loviisa, supported living en-
abled them to continue to have an independent life. For others it may have 
been a lifestyle choice that enabled them to continue lifelong habits such 
as attending the theatre or going to the library without help. For some, it 

One of the discernible features of this narrative was that these women 
did not talk much about the end of life. Death was only referred to in 
passing, and with serene images of peace rather than relief from worldly 
sufferings. Nelli had recently lost her husband, and had fallen out with 
her stepchildren. In addition, she had become seriously ill. But as she 
sought for words to describe her circumstances, she did not opt for nega-
tive terms, despite her recent adversities; she chose to depict herself as sad, 
but not as having been cast aside.

Nelli: Seventy-nine years old, it is a lot of years. And sometimes you have to think that 
this is not forever, but for me, up until now, life has been kind of light all the way. And 
every day is a good day.

These types of positive references have recurred within these narratives, 
and these women, such as Enni and Nelli, tended to remark on their 
own great age with pride. They acknowledged changes in their lives, but 
they appeared to perceive no particular transition to the margins. The 
ability to adapt to changing circumstances and a more open attitude to-
wards the future seemed to give them strength to carry on, despite their 
misfortunes.

This openness to possible futures did not translate into self-decep-
tion: an awareness of her increasing years was present in Senja’s nar-
rative as well, but she was still able to see potential in herself. One 
demonstration of this desire to continue living actively was the loud 
demand for  rehabilitative services. Senja was a perfect example of 
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not giving into health issues: she had broken her leg very badly, but 
instead of giving up in her eighties, she demanded physical therapy, 
and she intended to dance the polka again. Her somewhat frugal nature 
also came into play in a delightful manner, as she spoke about not wast-
ing things.

Senja: I told the doctor last winter, I said that I had bought a new pair of skis, skis and 
ski boots, modern ones, and I have to be able to ski again.

The narrators who were inclined towards the keeping up narrative tended 
to present themselves as more extrovert, and to describe wider social net-
works beyond their adult children and other kin in their narratives. They 
also depicted themselves as more engaged in various activities outside 
the home. For instance, Senja picked berries and sold them to her acquain-
tances for extra income, and took part in all sorts of associations, while 
Enni continued her membership of seven organisations. Nelli had made 
a career in banking, and now after her retirement she had plans to at-
tend the University of the Third Age. She considered attending lectures, 
and she was looking forward to getting well again and being able to get 
around more. This also included making new friends in her new place of 
residence.

Nelli
and alone. […] When I get this heart condition back in order, I am hoping that I can get 
around more.

However, there were also some narrators who had felt compelled to give 
up their social activities for health reasons. Even so, for example, Loviisa 
had been able to keep her spirits up most of the time, despite some dis-

frame at all times, but her spirits were usually high.

Loviisa: Yes, it’s nothing, even if you cannot or aren’t able to stand, you can do things 
sitting down, because there is no rush, you just take your time. […] There is no problem, 
if you don’t try to hurry. And you can move so much with these [walking frames], and 
you really, really take your time, and take it easy, there is no problem, no other problem 
except that everything gets done more slowly.
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The ability to bounce back in a resilient way appeared to be connected to 
their overall attitude towards life: they persevered because of their desire 

acceptable manner at least.
Some, like Vieno, remarked how lucky they had been in their lives, 

with good health, a secured income and a nice home; but these women 
were also more likely to mention clear obstacles in their path. For in-
stance, Tuulikki had been an active traveller around the world, but she 
had recently lost her eyesight almost completely. Still, she was able to look 
at the future and the past with contentment. She noted that I have lived a 
colourful and good life, even if there were illnesses, and at the time of the inter-
view she praised herself for having had the courage to do things. The past 
was present, not forgotten or undervalued. But aside from the past, these 
women were taking a step towards the future. Their life stories were told 
as ongoing narratives of things already done and things still to come. Life 
was not over yet.

Discussion
There is something very human in making sense of the world by creating 
stories. Stories encompass the individual as well as the shared – our past, 
present and future experiences. Narratives guide us in our everyday lives, 
as they set the horizon of expectations against which we evaluate and in-
terpret our own experiences and aspirations over the life course.

Each story is unique, but the narratives of the older women chosen for 
this study shed light on contemporary late life. In spite of sharing a cul-
tural context, and even similar life events and transitions, the life stories 
of these Finnish women, and the attitudes towards ageing and life itself 
expressed in these narratives, were strikingly diverse. These stories paint 
very different landscapes for us to view, and they offer various stand-
points from which we might choose to view our own ageing.

Those who leaned more on narratives of retiring to solitude had a darker 
tone, with more emphasis on loss and letting go, but they were by no 
means despairing. Even if the story was coming to an end, these nar-
rators were able to highlight interesting twists and turns in their lives, 
and there were good memories to look back on. For these women, it was 
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time to bow out graciously, without regret. On the other hand, those more 
inclined towards the keeping up narrative were still peering around cor-
ners and unveiling possible routes. Some of them had chosen to continue 
on a familiar path, but there were others whose life stories were still in 
the making, still unfolding before the eyes of those whose lives brushed 

time to move forward.
These narratives remind us of classical theories of ageing (Bengtson 

& Settersten 2016). The retiring to solitude
image of ageing well according to the disengagement theory developed 
by Cumming and Henry (1961). According to this theory, ageing itself is 
the factor that causes inevitable withdrawal from interaction. Thus, the 
ageing process is considered successful when one disengages voluntarily 
from active life and is able to accept this disengagement gracefully. This 
appeared to be the case for some of these narrators. On the other hand, 
the keeping up narrative resembles more of Havighurst’s (1961) activity 
theory, which focuses on active participation and views successful ageing 
as a continuation of activity levels established during earlier years. Traces 
of Atchley’s (1989) continuity theory could also be seen in the stories of 
these older women in terms of the focus on adaptation to change and on 
consistency in lifestyle over the life course.

Changes in socio-economic factors are worth considering regarding 

observed. Studies indicate that, in general, life often appears to narrow 
down in later life (e.g. Karisto et al. 2013a). Social participation tends to 
decrease, even if one is in rather good health, has a good education and 

commonly considered a great source of joy (Haapola et al. 2013; Karisto 
et al. 2013b).

One’s experienced health might also play a role in narrations of late life. 
All the widows in this data set described having certain health issues, and 
almost all suffered from chronic disease. Nevertheless, the mere prev-
alence of illnesses and accompanying functional impairments was not 

However, it should be noted that those inclined to disengage were slightly 
older. Chronological age is a rather poor variable regarding experiences 
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of individual ageing, but it might tempt us to ponder whether there are 
some changes that are more likely to take place after a certain age. This 
line of thought recalls Laslett’s (1989) famous distinction between the 
third and fourth ages, or Neugarten’s (1974) insights into the categories 
of young-old and old-old, which have been considered as explanations for 
variations in old age. While it should be noted that these narrators were 
all above the age of 75 (compared with Neugarten’s categories of 55–74 
and 75+ years of age), this might be explained by rising life expectancies 
and advances in medicine which have altered the chronological limits 

demonstrate that there is vast variety but it does not explain why partic-
ular narrators should choose one narrative over the other.

Conclusion
It is not a matter of either-or. Life, and narratives of contemporary late life, 
cannot be categorised as black or white; it is more like a mix of colours. 
The value of this research is in showcasing the particular and the unique, 
and connecting them to the human condition that is shared by individu-
als living late life in the contemporary western world. What is valued in 
life is always worth debating, and the discussion should not be limited to 
the extremes. On the contrary, it should be acknowledged that there are 
multiple factors that weigh in, and a whole variety of routes from which 
to choose in search of a meaningful (late) life.

More research is certainly needed to understand the paths that lead to 

understand the reasoning behind different attitudes and choices over the 
life course, and how various meanings are assigned. An appreciation of 
heterogeneity is a good starting point: it is important to understand that 
perhaps not all roads lead to Rome, but many do. Thus, the heterogeneity 
of life in its various forms should be valued and celebrated. Good prac-
tices are not easy to pinpoint, but we should strive to understand and 
distinguish the factors that may contribute to the possibility of living life 
to the fullest.

The overall impression of contentment with life that is embedded in 
these individual narratives of late life is comforting. It assures us that 
good outcomes are possible in a society that allows leeway for individuals 
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suggest that it is above all the ability to arrange one’s way of living in 
a manner compatible with one’s personal values and preferences that is 
the key to the experience of ageing well. An adequate home, necessary 
support and meaningful things to do are vital basic needs that cannot 
be set aside, but what counts as adequate, necessary and worth pursuing 
should be left to the discretion of the individual – as should the choice of 
whether to retire to solitude, or to plunge full speed ahead into the whirls 
of the world.
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Hyvinvointipolitiikassa puhutaan yhä enemmän ikääntyneen oikeudesta jäädä asumaan nykyiseen 

kotiinsa ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Tämä artikkeli tarkastelee narratiivisen analyysin kei-

noin, miten huolenpidon kokemus jäsentyy äidistään huolehtivien tytärten hoivakertomuksissa yhä 

vahvemmin kodissa annettavaan epäviralliseen hoivaan tukeutuvassa yhteiskunnassa. Kertomisen ta-

vat nojautuvat neljästä narratiivisesta perusrakenteesta kolmeen: romanssiin, tragediaan ja ironiaan. 

Aineiston kertomukset osoittavat tapoja, miten huolenpito voi jäsentyä merkitykselliseksi osaksi elä-

mänkulkua. Kulttuurisista malleista vahvin on hyvän tyttären tarinamalli, joka jäsentää tyttären omaa 

osallisuutta huolenpidossa vaihtoehdottomuuden kontekstissa. 

Sosiaalipolitiikan tavoitteena on 
luoda edellytyksiä hyvän elämän toteu-
tumiselle, mutta hyvinvoinnin konk-
reettisista sisällöistä on hyvin erilaisia 
käsityksiä. Usein näihin liittyy kysy-
myksiä huolenpidon järjestämisestä. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa hoivan 
järjestelyissä on mukana useita eri 
toimijoita ja hyvinvointivaltion rooli 
koetaan vahvaksi ainakin viimesijaisen 
tuen lähteenä. Kuitenkin vastuiden ja-
osta sekä palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisen tavoista käydään vilkasta 
keskustelua, etenkin kun sairaudet ja 
toimintakyvyn vajeet yleistyvät elin-
iän ja vanhusväestön osuuden kasva-
essa. (Szebehely 2005; Julkunen 2006; 
Kröger 2011.) Vanhusten hoivassa yh-
teiskunta on viime vuosina alkanut no-
jautua yhä vahvemmin epäviralliseen 
hoivaan, mutta myös voittoa tavoittele-

vat yritykset ja vapaaehtoisjärjestöt ovat 
lisänneet osuuttaan hoivapalvelujen 
tuottajina. Palveluiden yksityistymisen 
ja deinstitutionalisoitumisen on nähty 
lisäävän käyttäjien itsemääräämisoike-
utta ja valinnan vaihtoehtoja, vaikka 
samalla keskustellaan myös kuluttajuu-
teen liittyvistä ongelmista. (Julkunen 
2006; Yeandle ym. 2012.)

Vanhuspalveluiden toteuttamisen tapo-
ja ja hyvän vanhenemisen edellytyksiä 
koskevassa keskustelussa korostetaan 
ikääntyneen oikeutta jäädä asumaan 
nykyiseen kotiinsa ja saada sinne tar-
vitsemaansa apua. Yksityiskodissa asu-
vat ikääntyneet tarvitsevat monenlaista 
tukea: 70 vuotta täyttäneistä naisista 
toimintakykynsä heikkenemisen vuok-
si virallista tai epävirallista apua sai 
43 prosenttia, miehistä 28 prosenttia 
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(Blomgren ym. 2006, 170). Epäviralli-
nen hoiva liittyy yleensä arkisiin asioi-
hin kuten kaupassa käyntiin ja asioin-
tiin, ja sitä saadaan virallista enemmän 
(Perkiö-Mäkelä ym. 2010, 225–226).

Pohjoismaisessa tutkimuksessa on kes-
kitytty erityisesti tarkastelemaan for-
maalia hoivaa, etenkin kotipalveluita. 
Informaali hoiva nousi enemmän esiin 
vasta 1990-luvulla, mutta suurin osa 
omaishoitoa koskevasta tutkimuksesta 
keskittyy lähinnä hoivaajan näkökul-
maan ja tarkastelee kuormittumista, 
hoitamisen kokemuksia tai erilaisten 
tukimuotojen toimivuutta. Vähäisem-
mälle huomiolle on kuitenkin jäänyt 
hoivan suhde kotiin, arkeen ja työhön. 
(Saarenheimo & Pietilä 2003, 146–147; 
Kröger 2005, 244–245; Zechner 2010, 
40–46; ks. myös Mikkola 2009; Kröger 
& Yeandle 2013.)

Sosiaalipolitiikan keinoin voidaan tu-
kea omaishoitajuutta monin eri tavoin, 
mutta ratkaisujen pohjaksi tarvitaan 
tietoa hoivaajien kokemuksista ja tuen 
tarpeista. Yksi tapa saada tästä tietoa 
on tarkastella hoivakertomuksia, jotka 
voidaan nähdä tapana merkityksellis-
tää omaa kokemusta ja samalla välittää 
siitä tietoa muille. Tämän artikkelin 
tarkoituksena on tutkia narratiivisen 
analyysin keinoin sitä, miten hoiva jä-
sentyy osaksi elämänkulkua tyttärillä, 
jotka työssäkäynnin ohella huolehtivat 
päivittäin äidistään. Narratiiveissa sisäl-
tö (mitä sanotaan) kietoutuu yhteen 
muodon (miten sanotaan) kanssa. Tä-
män vuoksi tarkastelen sekä sitä, mitä 
tyttäret kokemuksestaan kertovat että 
sitä, millaisia kerronnan rakenteita ja 
kulttuurisia tarinamalleja he käyttävät. 
Millaisia valintojen mahdollisuuksia 
tai vaihtoehdottomuuden kokemuksia 

niiden kautta rakentuu auttajan elä-
mänkulkuun?

AINEISTO

Tarkastelen hoivan kokemusta analy-
soimalla kertomuksia, jotka ovat osa 
vuonna 2009 Jyväskylän yliopistossa 
Working Carers ‒ Caring Workers (Wo-
CaWo) -tutkimushankkeessa kerättyä 
teemahaastatteluaineistoa. Olen rajan-
nut aineiston neljääntoista kerronnal-
liseen haastatteluun, joissa tytär kuvaa 
kokemustaan oman äitinsä päivittäises-
tä huolenpidosta. Haastatteluhetkellä 
tämä pitkäaikainen hoivasuhde oli yhä 
meneillään ja kertojat itse määrittelivät 
itsensä hoivavastuun ensisijaisiksi kan-
tajiksi.

Työssäkäyviä omaishoitajia saatiin mu-
kaan lehti-ilmoitusten sekä työnan-
tajien ja tutkijoiden omien kontakti-
en pohjalta Keski- ja Etelä-Suomesta. 
Nauhoitettujen ja litteroitujen haas-
tatteluiden yksityisyyden turvaamiseksi 
henkilöllisyydet on salattu muuttamalla 
yksilöivät tiedot kuten nimet ja asuin-
paikkakunnat. Myös murreilmaisut on 
muunnettu yleiskielisiksi ja puhekie-
leen kuuluva toisto ja täytesanat on 
poistettu luettavuuden helpottamiseksi.

Aineiston kertomukset heijastavat ta-
vanomaisia auttamissuhteeseen liitet-
tyjä piirteitä. Ne alkavat tyypillisesti 
kuvauksella hoivaan johtaneesta tilan-
teesta ja laajenevat kertomukseksi siitä, 
miten hoivatehtävä koetaan ja perustel-
laan tyttärelle kuuluvaksi. Tyypillinen 
kertoja on eläkeiän tuntumassa oleva, 
mutta yhä kokopäivätyössä käyvä va-
kiintuneessa parisuhteessa elävä nainen, 
jonka äiti tarvitsee apua korkean iän, 
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sairauden tai vamman vuoksi. Huo-
lenpidon tehtävät kasautuvatkin usein 
työikäisille, joista lähes viidennes auttaa 
läheistään. Lisäksi aikuistuneiden lasten, 
ja erityisesti tytärten, roolin korostu-
minen avun lähteinä merkitsee hoivan 
sukupuolittuneisuutta. (Blomgren ym. 
2006, 170–172; Perkiö-Mäkelä ym. 
2010, 221–226.)

Myös naisten pidempi elinikä sekä 
omistusasumisen yleisyys vaikuttavat 
siihen, että ikääntyneiden epäviralli-
nen hoiva konkretisoituu usein nimen-
omaan tyttären huolenpidoksi yksin 
asuvasta ikääntyneestä ja leskeytyneestä 
äidistä. Hoivan toimijoiden kokemia 
mahdollisuuksia ja velvollisuuksia raa-
mittavat monet tekijät: julkisten palve-
lujen järjestelyjen ohella lain suomat 
mahdollisuudet, demografi set ja sosioe-
konomiset tekijät, mutta myös kulttuu-
riset käsitykset kuten olettamus mo-
lempien sukupuolien osallistumisesta 
työmarkkinoille. (Blomgren ym. 2006, 
170–173; STM 2013; vrt. Silverstein & 
Gans 2006; Stuifbergen ym. 2008.)

Aineistossa kerronta etenee melko va-
paassa järjestyksessä, mutta yleisinä tee-
moina ovat hoivasuhde sisältöineen ja 
sen tiivistyminen sekä työssäkäynnin, 
arjen ja läheisen auttamisen yhdistämi-
sen problematiikka. Hoivan käsite viit-
taa hyvin monimuotoiseen henkilöön 
kohdistuvaan apuun, tukeen ja palve-
luihin. (Anttonen & Zechner 2009, 
27–28; vrt. Lewis & Meredith 1988, 
38–42; Finch 1989, 26–29.) Aineistos-
sa kertojat suorittavat erilaisia arkisia 
tehtäviä, mutta osana hoivaa on myös 
läsnäolo ja turvallisuuden tunteen luo-
minen.

Lisäksi haastatteluissa käsitellään per-
hesuhteita, tukiverkostoja, vapaa-ajan 
viettoa, erilaisten palveluiden käyttöä 
sekä tulevaisuuden odotuksia. Aineisto 
vahvistaa osaltaan myös muiden tutki-
musten havaintoja oman puolison ja 
perheen merkityksestä tuen antajina 
sekä hoivan ja arjen yhteen sovittele-
misen haasteellisuudesta. Tulkintoihin 
sisarusten keskinäisistä vastuiden jakau-
tumisista ja osallistumisen tavoista vai-
kuttavat monet tekijät kuten erilaiset 
elämänhistoriat: asema sisarusparves-
sa ja suhteet vanhempiin, mutta myös 
persoonallisuus, sukupuoli ja yksilölliset 
taidot. Lisäksi sosioekonominen asema, 
työllisyystilanne, maantieteellinen etäi-
syys sekä muut perhevastuut koetaan 
merkityksellisiksi. Osaamattomuus ra-
kentuu yllättäen todennäköisemmin le-
gitiimiksi osallistumattomuuden syyksi 
myös näissä kertomuksissa, vaikka itse 
hoivan tehtävät useimmiten käsitetään-
kin joksikin arkiseksi, itsestään selvän 
osaamisen alueelle kuuluvaksi. (Finch 
& Mason 1993, 97–106; Willyard ym. 
2008; Leinonen 2011.)

Taulukossa 1 esitetään tietoja aineistos-
ta: kertomusten tarinamallit, kertojien 
ja äidin ikäryhmät sekä hoivaa kuvas-
tavina tekijöinä hoivasuhteen kesto, 
perheen ulkopuolisen avun saanti, päi-
vittäisen yhteydenpidon määrä sekä vi-
rallinen omaishoitaja-asema.

Avun tiiviydestä huolimatta vain viisi 
haastateltavaa kertoo olevansa virallisen 
omaishoidon tuen piirissä, mikä kuvas-
taa hyvin vallitsevaa tilannetta. Vuonna 
2011 omaishoidon tukea sai 39  500 
henkilöä. Ilman virallista tukea lähei-
sensä pääasiallisena auttajana toimivia 
arvioidaan olevan noin 300 000, vähäi-

Janus_1_2014_sisus.indb   5 30.3.2014   16:12:00



artikkelit

6

semmässä määrin läheisestään huolehti-
via yli miljoona. (STM 2013, 11.)

Asumisjärjestelyt ovat hoivan tuot-
tamisen ja vastaanottamisen kannal-
ta merkittäviä, sillä yksityisen alueeksi 
käsitettynä kotiin liittyy monia vahvoja 
tunteita ja ääneen lausumattomia käy-
täntöjä, rutiineja ja tekemisen tapo-
ja (Vilkko 2000; Mallett 2004; Vilkko 
2010; Andersson 2012). Aikuistuneiden 
lasten ei nykyisin oleteta asuvan yh-
dessä vanhempiensa kanssa, mutta tässä 
aineistossa viisi neljästätoista tyttärestä 
kertoo jakavansa kodin äitinsä kanssa 
haastatteluhetkellä. Avun tarpeen mää-
rää kuvastaa myös se, että muutama 
kertoja oli jossain aikuiselämänsä vai-
heessa asunut yhdessä äitinsä kanssa tai 
he olivat muuttaneet lähemmäs toisiaan 
helpottaakseen tarvittavan huolenpi-
don toteuttamista. (YM 2012, 9–16.) 
Äiti oli saattanut siirtyä myös tuetun 
asumisen piiriin, mikä ei kuitenkaan 

merkinnyt auttamistehtävien tai koe-
tun hoivavastuun päättymistä.

METODI JA KESKEISET KÄSITTEET

Olen lukenut tytärten litteroituja haas-
tatteluita narratiiveina, jotka yksilölli-
syydessään heijastavat laajemmin kult-
tuurisia käsityksiämme auttamisesta 
ja huolenpidosta. Ne voidaan käsittää 
ajallisiksi kokonaisuuksiksi, joilla on 
alku, keskikohta ja loppu. Olennais-
ta on merkityksellisen kokonaisuu-
den rakentaminen juonen avulla, mikä 
erottaa ne muusta puheesta ja tekstistä. 
(Hänninen 2003, 20; Miettinen 2006, 
25; Riessman 2008, 3–5.) Yhteiskun-
tatieteellisessä tutkimuksessa kerto-
muksen, tarinan ja narratiivin käsitteitä 
käytetään usein synonyymisesti, mutta 
viittaan tässä tarinan käsitteellä tapah-
tumakulkuun ja kertomuksella sen esit-
tämisen tapaan (Hänninen 2003, 22).

Tarina-

malli 
Kertojan 

nimi 

Tyttären 

ikäryhmä 

Äidin 

ikäryhmä 

Hoiva-

suhteen 

kesto (v) 

Perheen 

ulkopuolisen 

avun saanti 

Useita 

käyntikrt 

/ pv tai 

asuvat 

yhdessä 

Virallinen 

omaishoitaja-

status 

Romanssi – harmonian tilaa tavoitteleva kamppailu   

 Aila 55–64 75–84 10–20 x  x 

 Eveliina 55–64 85–94 10–20   

 Iiris 45–54 85–94 10–20 x x  

 Jaana 45–54 75–84 5–10   

 Kati 45–54 85–94 1–5 x x  

 Laila 65–74 85–94 5–10 x x x 

 Maarit 35–44 75–84 1–5 x x  

 Tuovi 65–74 85–94 30–40 x  x 

Tragedia – häviöön tuomittu taistelu elämää suurempia voimia vastaan   

 Aino-Kaisa 55–64 85–94 5–10 x   

 Anja 55–64 75–84 5–10 x   

 Mirja 55–64 75–84 1–5 x x x 

 Ulla 35–44 65–74 5–10 x  x 

Ironia – epävarmuuden ja toisella tapaa olemisen mahdollisuuden näkeminen 
 Viivi 55–64 85–94 10–20 x  

 Vilja 55–64 75–84 10–20 x x  

 

Taulukko 1. Tietoja aineistosta
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Erilaiset narratiivit ovat osa sosiaalista 
tarinavarantoa, joka koostuu kaikista 
meitä ympäröivistä tarinoista. Niissä 
toistuu tietylle kulttuurille ominaisia 
juonenkul kuja, henkilötyyppejä ja so-
siaalisia rooleja. Länsimaisessa tarinan-
kerronnassa on hahmotettu erilaisia 
toistuvia juonikaavoja: narratiivisina 
perusrakenteina on pidetty romanssia, 
komediaa, tragediaa ja ironiaa/satiiria. 
(Murray 1989; Frye 1990; Hänninen 
2003.) Näitä on sovellettu hyvin erilais-
ten, niin suullisten kuin kirjallistenkin, 
aineistojen analysointiin (esim. Murray 
1985; Murray 1989; Frye 1990; Stern 
1995; Hänninen 2003; Kietäväinen 
2009). Myös ikääntyneestä äidistään 
huolehtivien tytärten haastatteluissa ra-
kentuvat narratiivit hyödyntävät näitä 
sosiaalisen tarinavarannon kulttuurisia 
tarinamalleja. Itse kertomus ei välttä-
mättä muodosta ehjää kokonaisuutta, 
joten perusrakenteen tunnistamiseksi 
olen hyödyntänyt Fryen (1990) esit-
tämää kertomuksen juonen vaiheiden 
luokittelua sekä kertomuksen osiin 
sekä kerronnan hahmojen rakentumi-
seen liittyviä määritelmiä. (Ks. esim. 
Labov 1997; Rimmon-Kenan 1999; 
Riessman 2008.)

Käsitän kulttuurisen mallin jonkin yh-
teisön jakamaksi oletetuksi ja itsestään 
selvänä pidetyksi malliksi asioista. Näin 
määriteltynä käsite muistuttaa Bergerin 
ja Luckmannin ajatusta yhteiskunnalli-
sesta tietovarannosta, joka mahdollistaa 
yksilöiden yhteiskunnallisen paikanta-
misen ja jakaa todellisuutta tuttuuden 
asteisiin. Tähän tietovarantoon sisältyvä 
reseptitieto, jota voidaan kutsua myös 
skriptiksi, on kulttuurista. Se auttaa 
määrittämään sitä tapaa, jolla tietyssä 
tilanteessa ja paikassa tavanomaisesti 
käyttäydytään. (Berger & Luckmann 

2000, 51–54; Miettinen 2006, 21, 
32–34.) Kulttuurinen malli voidaan 
kuitenkin ymmärtää reseptitietoa ja 
skriptiä laajemmaksi käsitteeksi, sillä se 
sisältää myös muunlaista kulttuurista 
tietoa, esimerkiksi sananlaskuja, meta-
foria, taksonomioita ja stereotypioita 
(Miettinen 2006, 30–32).

Kulttuuriset mallit tarjoavat pohjan it-
sen ja toisten tulkitsemiseen, kokemuk-
sen jäsentämiseen sekä mahdollisuuden 
myös toisten tulkintojen ennakoimi-
seen. Ne ovat tarinallisia, koska ne jä-
sentävät tiettyjä tapahtumia ja niiden 
etenemistä. Ne kuitenkin eroavat ker-
tomuksesta olennaisella tavalla: kertojan 
viitatessa johonkin tunnettuun malliin 
oletetaan, että yleisö tuntee tuon mallin 
ja ymmärtää asiayhteyden jopa melko 
viittauksenomaisestikin. Kertomuksista 
tulee ymmärrettäviä nimenomaan sen 
vuoksi, että ne linkittyvät toistuviin 
yleisölle tuttuihin tapahtumakulkuihin. 
(Bruner 1991, 6–7; Hänninen 2003, 
129–130; Miettinen 2006, 30–32.)

Tarina on läsnä tapahtumisen hetkellä 
ohjaten ja jäsentäen kokemusta ja siitä 
kertomisen tapaa. Kertomukset raken-
tuvat vuorovaikutuksessa ympäristön 
kanssa ja niiden muotoutumiseen vai-
kuttavat monenlaiset kertomistilantee-
seen liittyvät seikat. Kertominen onkin 
tulkintaa: vaikka se rakentuu skriptien 
varaan, se ei toista niitä vain mekaa-
nisesti. Kertoja valikoi, mitä hän ottaa 
mukaan tarinaan, ja mikä yleisön kan-
nalta olisi kiinnostavaa. Narratiivit eivät 
ole suoraan referentiaalisessa suhteessa 
todellisuuteen vaan nimenomaan nii-
den näkeminen kertomuksina koke-
muksista (tapahtumien sijaan) korostaa 
niiden mahdollista muuttumista ajassa 
ja paikassa. (Riessman 1993, 64–65; 
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Hänninen 2003, 78; Squire ym. 2008, 
4–8.)

Tarinamallit sisältävät vahvoja kulttuu-
risia malleja elämänkulusta ja rakentavat 
siihen osaltaan odotuksenmukaisuutta. 
Ne voivat olla vapauttavia tarjotessaan 
vaihtoehtoja, mutta ne voivat myös 
ohjata yksilöä vahvasti. Tällöin ne toi-
mivat pikemminkin normatiivisina 
välittäessään tietoa siitä, miten tietyssä 
tilanteessa on tavanomaista ja hyväksyt-
tyä asennoitua. Pahimmillaan hallitsevat 
hegemoniset mallitarinat voivat toimia 
pakottavina malleina siitä, miten elämä 
kuuluu elää.

HOIVAKERTOMUSTEN TARINAMALLIT

Tytärten kertomusten voi nähdä no-
jautuvan klassisiin kerronnan perusra-
kenteisiin: aineistossa tavanomaisin on 
romanssi, jota voi kuvata harmonian 
tilaa tavoittelevana kamppailuna. Tra-
gedian kertomuksissa leimallisena ko-
kemuksena on häviöön tuomittu tais-
telu elämää suurempia voimia vastaan; 
ironioissa puolestaan korostuu asioiden 
kyseenalaistaminen ja toisella tapaa nä-
kemisen mahdollisuus. (Murray 1989; 
Frye 1990; Hänninen 2003.) Selkeistä 
juonityypeistä komedia jäi puuttumaan 
tämän aineiston kertomuksista.

Kertomuksissa päärooli on tyttärellä, 
mutta lähes yhtä suuri osa on ikäänty-
neellä äidillä, jonka ympärille juonen 
mutkistava toiminta keskittyy. Muina 
hahmoina kertomuksessa esiintyy tyy-
pillisesti liittolaisia ja vastustajia. Tyttä-
ren apureina toimivat puoliso, lapset 
sekä lapsenlapset, joilta saatu tuki hoi-
vatehtävässä kuvataan useimmiten ker-
tojan jaksamisen kannalta keskeisenä. 

Myös sisarusten kesken neuvotellaan 
tavanomaisesti hoivatehtävistä, mutta 
kokemus vastuun jakautumisesta on 
vaihtelevampi. Muiden toimijoiden 
osallisuus ja asemoituminen liittolaisiksi 
tai vastustajiksi vaihtelee: erityisesti jul-
kisten ja yksityisten sosiaali- ja terveys-
palveluiden edustajien sekä sukulaisten, 
ystävien, työnantajien ja työtovereiden 
roolit voivat hahmottua eri tavoin. 
Useimmat vastaanottavat perheen ul-
kopuolista apua ainakin jonkin verran.

ROMANSSIN HOIVAKERTOMUKSET

Tässä aineistossa romanssin juoniraken-
netta noudatteleva hoivakertomus on 
yleisin. Sitä käyttää kahdeksan tytärtä: 
Kati, Maarit, Aila, Eveliina, Jaana, Laila, 
Iiris ja Tuovi. Sen voi tulkita olevan lä-
hinnä toiveiden toteutumisen unelmaa, 
jossa on läsnä ikuinen lapsenomainen 
pysyvä nostalgia – toive kuvitteellisen 
kultaisen ajan löytymisestä ajassa tai ti-
lassa. Sen keskeisenä elementtinä toimii 
seikkailu, mikä tekee siitä jaksollisen ja 
prosessinomaisen. Tarinan muoto on 
dialektinen: kaikki keskittyy sankarin ja 
hänen vihollisensa väliseen konfl iktiin. 
(Murray 1989; Frye 1990, 186–188.) 
Romanssin klassisessa muodossa myös 
hahmot noudattavat tätä rakennetta 
eikä niitä esitetä kovinkaan hienova-
raisina tai monimutkaisina; hoivaker-
tomuksissakin henkilöt asemoituvat 
pääsääntöisesti melko suoraviivaisesti 
kertojan liittolaisiksi tai vastustajiksi 
(Frye 1990, 195).

Romanssit ovat tyypillisesti vahvan 
moraalisia; perustana on ajatus hyvän 
ja pahan vastakkainasettelusta. Tässä 
kontekstissa tulkintoihin rakentuu ko-
kemus vaihtoehdottomuudesta: käsi-
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tys itsestä ja elämäntilanteesta ei sisällä 
toisin toimimisen tapaa. Esimerkiksi 
romanssin hoivakertomuksessa Jaana 
kuvaa auttamiseen liittyviä perustelui-
taan kiintymyksen kontekstissa, mutta 
samalla hän vetoaa myös kertomistaval-
le ominaisiin moraalisiin perusteluihin.

Jaana: […] et mä oon ajatellu, et toi on 

pakko nyt tehä, että on me toki vuoro-

teltu. Kyllä mä ehkä oon saanu hirvees-

ti siitä äitin olemassaolosta. Ja toisaalta 

musta jotenkin, että ihan kaikkien ih-

misten kannalta, ett se on aika hirveetä, 

jos ei vanhuksista huolehita […] Mutta 

varmaan tää, voi olla että tuntuu välillä 

tosi rankalta ja en tiiä, mutta en mä ha-

luais tätä poiskaan antaa. Ei musta olis 

kiva, että mä en olis ollu lähellä.

Hoivakertomuksissa on lähtökohtana 
ajatus harmonian tilasta, jota edustaa 
yksilön hyvinvoinnin, terveyden ja it-
senäisen toimeen tulemisen tila. Näissä 
kertomuksissa tätä normaaliksi ymmär-
retyn elämänkulun harmoniaa uhkaa-
vina pahoina ilmenevät tyypillisesti 
hoivatilanteita laukaisevat tekijät kuten 
sairaus, puolison kuolema ja ikäänty-
minen (Lewis & Meredith 1988, 181). 
Kaivattu harmonian tila ei merkitse 
konkreettisesti esimerkiksi avuntarpeen 
päättymistä vaan hyvinvoinnin turvaa-
mista erilaisten järjestelyiden avulla.

Näissä romanssin kertomuksissa ty-
tär asemoituu kamppailemaan äidin 
hyvinvoinnin tilan palauttamiseksi; 
keskeistä on nimenomaan hänen neu-
vokkuutensa ja kyvykkyytensä saada 
asioita järjestymään. Omaa osallisuutta 
selitetään hoivatarinoille tyypilliseen 
tapaan sukupolvikokemuksena, luon-
teenomaisena piirteenä tai henkilökoh-
taisena suhteena. Myös vastavuoroisuus, 

annetut lupaukset sekä yhteinen histo-
ria ovat tärkeitä vastuun kokemuksen 
kannalta. Toisaalta taas negatiivisemmin 
perusteltuna hoivatehtävien suoritta-
mista voidaan selittää konkreettisten 
vaihtoehtojen puuttumisella, taloudel-
lisilla syillä tai haluttomuudella hyväk-
syä ulkopuolista tai virallista apua. (Le-
wis & Meredith 1988, 21–31; Finch & 
Mason 1993, 97–106; Eriksson 2010, 
306–310.)

Auttaminen rakentuu joksikin oike-
aksi, ihmisyyteen kuuluvaksi teoksi. 
Se voidaan hahmottaa myös Ailan ta-
voin luontevaksi osaksi elämänkulkua 
ja läheistä ihmissuhdetta, jolloin sitä ei 
välttämättä edes erityisesti tunnisteta 
hoivatehtäväksi. 

Aila: No se on niinku tullu sillä tavalla 

kun mä siellä hirmu paljon olen, ja nään 

aina sen mitä siellä tarttee niinku tehdä, 

niin mää oon pitänyt sen itsestäänsel-

vyytenä että mä teen sen.

Luonnollistaminen on erityisen tyypil-
listä puolisohoivassa, missä keskinäinen 
työnjako saattaa olla vakiintunut vuo-
sien myötä. Tällöin esimerkiksi toisen 
terveydentilan heikentyminen saattaa 
merkitä lisääntyvää avuntarvetta muilta 
tahoilta, esimerkiksi aikuistuneilta lap-
silta. Nämä saattavat myös ottaa toisen 
vanhemman tehtävät itselleen tämän 
tultua kyvyttömäksi suoriutumaan 
niistä. (Mikkola 2009, 37–39.)

Vastuiden jakautumisiin vaikuttavat 
perheeseen usein syntyneet jaetut ja 
melko pysyvät käsitykset sen jäsenten 
rooleista, jotka muiden voimakkaiden 
kulttuuristen arkkityyppien kanssa 
voivat ohjata käyttäytymistä ja tehtä-
viin asemoitumista (Stone 2008, 5–10, 
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75–95). Näitä luonteenpiirteisiin ja 
perhesuhteisiin liittyviä jäsennyksiä ku-
vastaa esimerkiksi Eveliinan kertomus, 
jossa hän perustelee vastuun ottamista 
henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan ja 
perheasemallaan.

Eveliina: [Sisar] on jotenki vähän erilai-

sempi. Ja ei meillä oo oikeestaan muita 

sit, meitä ei oo ku kaksi. Ja sit se vaan 

jotenki luonnollisesti tuli mulle, että mä 

oon aina enempi tehny töitä kuin mun 

sisareni. […] Hän ei koskaan ottanu, 

hän ei sillä tavalla oo ottanu vastuuta 

tavallaan, eikä hän ota vieläkään.

Perheen avun tarjoaminen korostuu 
erityisesti silloin, kun se koetaan ansai-
tuksi, tarpeelliseksi ja avuntarvitsijas-
ta riippumattomista syistä johtuvaksi. 
Usein huolenpito koetaan helpommak-
si, jos apu on rajattua ajan, taidon ja 
vaivan suhteen. (Finch 1989; Finch & 
Mason 1993.) Toisaalta hoivavastuun 
jakamisen mahdollisuus julkisen van-
hustenhuollon kanssa koetaan tärkeäksi 
pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa. 
Suurin osa ikääntyneistä ei halua olla 
riippuvaisia perheen tuottamasta hoi-
vasta, etenkin jos sitä tarvitaan paljon, 
pitkäkestoisesti tai se liittyy intiimiin 
auttamiseen. Formaaleilta toimijoilta 
odotetaan erityisesti henkilökohtaista 
hoivaa, kun taas perhe ja ystävät huo-
lehtivat enemmänkin käytännöllisistä 
ja sosiaalisista tehtävistä. (Kröger 2005, 
261–262; Szebehely 2005, 395; vrt. 
Tanskanen & Danielsbacka 2009; Lai-
tinen & Pessi 2010.)

Valtion yhteisiin resursseihin kohdistu-
vat vaateet koetaan oikeutetuksi, mutta 
aineiston kertojille ne konkretisoituvat 
lähinnä viimesijaisina vaihtoehtoina. 
Keskeisenä kulttuurisena mallina toimii 

hoivan ideaali: vaikka läheisten tuotta-
ma tiivis huolenpito näyttäytyy jona-
kin hivenen vieraana ja menneeseen 
kuuluvana modernissa palkkatyön yh-
teiskunnassa, kerronnassa nojaudutaan 
silti ajatukseen läheisen pyyteettömän 
epäitsekkäästä auttamisesta. Huolenpi-
don rakentuessa tässä romantisoidussa 
kutsumuksen ja luontaisuuden kon-
tekstissa epävirallinen hoiva näyttäytyy 
asiaankuuluvana, laadultaan parempana 
ja sen vastaanottajan toiveita kunni-
oittavana verrattuna vieraantuneeseen 
ammatilliseen palkkatyöläisyyteen.

Romanssiin kuuluva seikkailunomai-
suus rakentuu hoivakertomuksissa 
lukuisista pienemmistä kamppailuis-
ta, joita tytär käy eri tahojen kanssa 
kyetäkseen palauttamaan harmoniaksi 
tulkitun tilan. Hän kokee roolinsa äi-
din etujen puolustajana välttämättömä-
nä tämän hyvinvoinnin takaamiseksi. 
Juonta eteenpäin kuljettavina jaksoina 
toimivat episodit, jotka liittyvät esimer-
kiksi pyrkimyksiin järjestellä oman ar-
jen sujuvuutta, koordinoida sisarusten 
ja läheisten yhteistyötä sekä hankkia 
julkisia palveluita omaa apua täydentä-
mään.

Seikkailunomaisuus voi järjestyä myös 
voitoiksi, joita on saavutettu sairauden 
vaiheissa tai hoivan vastuista ja konk-
reettisista järjestelyistä käydyissä neu-
votteluissa. Lopulta pienemmät kamp-
pailut kiteytyvät suureksi konfl iktiksi: 
hoivakertomuksessa se voi paikantua 
esimerkiksi kysymykseen asumisen 
paikasta ja riittävien järjestelyiden te-
kemisestä niin, että idealisoitu kotona 
asuminen voidaan taata.

Eveliina: Kun sitten taas mä ajattelen 

sen toisella tavalla, että vanhuksella on 
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monta kertaa paljon mielekkäämpää ja 

turvallisempaa, […] sekä fyysisesti että 

psyykkisesti terveydelle hyväksi olla 

kotona niin pitkään kuin mahdollista. 

Koska se koti on aina koti.

Koti jäsentyy näissä kertomuksissa 
yleisesti hyvän vanhenemisen paikak-
si, mikä heijastaa nykyisiä vanhuspo-
litiikassa toistettuja käsityksiä. Koti 
mallintuu tiettyyn fyysiseen paikkaan 
kiinnittyneenä itsemääräämisoikeuden 
ja yksityisyyden paikkana, jonka uu-
delleen muotoutumista toiseen paik-
kaan ei nähdä välttämättä mahdollisena. 
(Vilkko 2000; STM 2008; Andersson 
2012; YM 2012; vrt. Mallett 2004.) 
Tämä johtaa dikotomiseen asetelmaan: 
muuttaminen jäsentyy pois kotoa jou-
tumiseksi ja siten viimesijaiseksi vaih-
toehdoksi. Tämän vuoksi tyttären on 
kertomuksen sankarina pyrittävä tur-
vaamaan kotona asuminen mahdolli-
simman pitkään.

Vaikka tyttäret kuvaavat itseään äitinsä 
puolesta kamppailevina neuvokkaina 
järjestelijöinä, he korostavat itsemää-
räämisoikeuden tärkeyttä. Tätä he käyt-
tävät esimerkiksi perustellessaan valin-
tojaan tai pyrkiessään neuvottelemaan 
äidin kanssa niin tehtävän suorittajasta, 
ajasta, tavasta kuin paikasta. Toisaalta 
esimerkiksi muistisairaudet saattavat 
vaikeuttaa tähän ideaaliin pyrkimistä, 
jolloin syntyy ristiriitatilanteita auto-
nomian kunnioittamisen ja suojelun-
halun välillä. Tämä ilmenee Jaanankin 
kertomuksessa: hän kuljettaa äitiään 
kauppaan valitsemaan itse haluamansa 
tuotteet, mutta silti hän on päätynyt 
asettamaan suoramyyntikiellon, koska 
hän kokee äitinsä joutuneen puhelin-
myyjien uhriksi.

Jaana: Mutta siinä on aina se ristiriita 

että, mä yritän aina sitä ite miettiä että, 

mun mielestä vanhuksen elämässä tai 

kaikkien elämässä pitää ite saada päättää. 

Oikeus omaan aikaan, valintoihin ja 
itsensä toteuttamiseen kerrotaan kes-
keisiksi sekä äidin että tyttären elä-
mänkulussa. Myös esimerkiksi virkis-
täytymisen merkitys korostuu, kun 
auttamissuhdetta peilataan laaja-alai-
sesti ymmärrettyyn hyvinvoinnin ko-
kemukseen. Lisäksi kokemukset toi-
mivista auttamisverkoston järjestelyistä 
helpottavat tilannetta ja lopulta aineis-
tossa rakentuu kertomus jaksamisesta 
vahvasta vastuuntunnosta ja huolesta 
riippumatta.

TRAGEDIAN HOIVAKERTOMUKSET

Tässä aineistossa tulkitsen Aino-Kaisan, 
Mirjan, Ullan ja Anjan kertomukset 
tragedioiksi. Rakenne muistuttaa ro-
manssia, mutta tarinan sankari ei ky-
kene voittamaan pahuuden voimia ja 
elämäntilanne jäsentyy häviöön tuo-
mituksi taisteluksi elämää suurempia 
voimia vastaan. Tarinan kausaliteetin 
maailma on riippuvainen uskosta luon-
nonlakiin tai kohtaloon: klassisessa ta-
rinankerronnassa tällaisia luonnon jär-
jestyksen ilmenemiä ovat esimerkiksi 
jumalat, kohtalo, onni tai olosuhteet. 
(Frye 1990, 207–214; Hänninen 2003, 
96.) Hoivan kertomuksissa nämä konk-
retisoituvat tyypillisimmin etenevinä 
sairauksina ja näkemyksenä ikääntymi-
sestä väistämättömänä raihnaistumisena.

Yksilön sinnikkyydestä ja yritteliäi-
syydestä huolimatta on siis vielä jotain 
suurempaa, johon verrattuna hänen 
voimansa ovat vähäisempiä. Tämän tra-

Janus_1_2014_sisus.indb   11 30.3.2014   16:12:00



artikkelit

12

gedialle ominaisen ulkopuolisen kohta-
lon kaikkivoipaisuuden vuoksi sekä oi-
keutuksen että vääryyden tunteet ovat 
samanaikaisesti läsnä; tästä asetelmasta 
katsottuna tarinan päähenkilön lanke-
amisen ja uupumisen voi kokea oikeu-
tetuksi. (Frye 1990, 214–217.) Ponnis-
telun ja lähellä selviytymistä olemisen 
kokemus tuo puolestaan kerrontaan 
väsymyksen, riittämättömyyden sekä 
ritualisoituneen syyllisyyden tarinoita.

Eräänlainen upottautuminen hoivaan 
on erityisen tyypillistä tragedian hoi-
vakertomuksissa. Esimerkiksi Mirja 
kuvaa äitinsä hyvinvoinnista huolehti-
misen olevan yksiselitteisesti ensisijai-
nen asia hänen elämässään. (Ks. Lewis 
& Meredith 1988, 119.) Keskinäistä 
suhdetta kuvataan poikkeuksellisen 
kiinteänä, mitä tässä aineistossa näyttää 
selittävän myös tavanomaisesta poik-
keavat lapsuudenkokemukset. Tragedi-
an hoivakertomuksissa äidit ja tyttäret 
muodostavat eräänlaisen kollektiivisen 
perheyksikön, jonka hyvinvoinnis-
ta huolehtiminen on tyttären tehtävä 
äidin voimien hiipuessa. Huolenpi-
to määrittyy joksikin moraaliseksi ja 
luonnolliseksi perheen jäsenyyden eri-
tyisyyteen kuuluvaksi tehtäväksi. Tämä 
asettaa odotuksia sen sisällön, määrän ja 
laadun suhteen, etenkin kun se peilau-
tuu myös hoivan ideaaliin. (Finch 1989, 
237–242; Silverstein & Gans 2006; Sto-
ne 2008; Eriksson 2010; Funk 2010.)

Vahvuudestaan huolimatta kulttuuri-
set mallit eivät suoraan määritä tiettyä 
tulkintaa hoivatilanteesta vaan kerto-
ja voi myös torjua ja korvata tarinaan 
liittyviä tulkintoja. Tämä voi toimia re-
torisena selviytymisstrategiana tarinan 
ehdottaessa itselle kestämätöntä tulkit-
semistapaa. Tragedioiksi luokiteltavissa 

kertomuksissa vaihtoehdottomuuden 
kokemus jäsentyy kertomisen tavoista 
selkeimmin. Kun esimerkiksi romans-
sin hoivakertomuksissa optimismia ra-
kentavat kokemukset voitoista (kuten 
palveluiden järjestymisestä), tragediassa 
kerronta etenee raskaammin ja suo-
raviivaisemmin ilman vaihtoehtoisia 
juonenkulkuja. Esimerkiksi Aino-Kaisa 
kuvaa tilannetta, jossa hän kokee ul-
koisten tekijöiden olevan pakottamassa 
häntä huolehtimaan äidistään, joka ei 
selviydy arjesta ilman apua.

Aino-Kaisa: No, tällä hetkellä on tämä 

tilanne se vaihtoehto. Kaupunki ei ha-

lua, kaupunki ei halua osallistua ja yksi-

tyiseen palvelutaloon ei riitä eläke, niin 

ei siinä sitten, en mä tiedä, mitä vaihto-

ehtoja siinä olis. 

Huolenpidossa pyritään parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen. Kertojan 
kokemus itsestään tilanteen asiantun-
tijana rakentaa vaihtoehdottomuutta 
suhteessa erilaisiin tehtäviin, sillä ni-
menomaan tytär itse suoriutuu niistä 
parhaiten. Tarpeelliseksikin koettuun 
apuun saatetaan suhtautua melko kriit-
tisesti ja siitä kieltäytymistä voidaan 
perustella esimerkiksi kritisoimalla ha-
lutusta tai totutusta poikkeavaa tekemi-
sen tapaa tai aikaa. Auttamisverkoston 
ohuus voikin juontua sekä halutto-
muudesta että kyvyttömyydestä luo-
vuttaa hoivan tehtäviä muille.

Aino-Kaisa: Että joskus, että osaan-

ko mä siltikään olla vaan, koska mä en 

pysty siihenkään, että vaikka mun veli 

sanoo, että hän hoitaa, ei sun tarvi huo-

lehtia, niin mä en siltikään pysty siihen, 

mä silti soitan. […], että kyl mä sen 

tunnustan (naurahdus), että se on ittelle 
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aika rankkaa, että kun ei osaa niin kun 

päästää irti.

Kollektiivisen me-yksikön muodos-
tuminen ja tyttären asiantuntija-asema 
mahdollistavat myös päätösten tekemi-
sen äidin puolesta. Kertojat tunnistavat 
aikuisuuteen liitetyn itsemääräämis-
oikeuden kulttuurisen mallin, mutta 
tulkitsevat sitä esimerkiksi romanssin 
kertomuksista poikkeavalla tavalla. Esi-
merkiksi Aino-Kaisa ennakoi tilannet-
ta, jossa hänen on otettava perinteinen 
vanhemman ja päätöksentekijän rooli 
kokonaan itselleen.

Aino-Kaisa: Niin voinko mä sit vaan 

sanoo, että se on menoo nyt. Kuitenkin 

täytyy sitä, sitä vanhaa ihmistäkin kuun-

nella. Tai niin ainakin sanotaan, mutta 

että jossakin vaiheessa varmaan se pää-

tös täytyy sitten sen lapsen tehdä.

Tragedian hoivakertomuksissa kuvataan 
myös tapoja, joilla äidin itsenäisyyttä, it-
semääräämisoikeutta ja omatoimisuutta 
pyritään tukemaan. Esimerkiksi kertoja 
saattaa välttää sellaisten askareiden te-
kemistä, joihin äidin katsotaan kyke-
nevän. Toisaalta tämä pyrkimys saattaa 
pikemminkin tiivistää keskinäistä huo-
lenpitosuhdetta, kun autettavan anne-
taan päättää avun antajasta, määrästä ja 
tavasta – toisin sanoen annetaan hänen 
kieltäytyä esimerkiksi ulkopuolisesta 
siivousavusta. Esimerkiksi Anja ker-
too äidin käyttävän tyttären tuntemaa 
huolta myös manipuloimiseen.

Anja: Siis jos minä soitan, niin eihän se 

vastaa puhelimeen. Mun pitää mennä 

katsomaan, kun ei se kuule sitä puheli-

men soittoa, eikä huoli niitä vempaimia. 

Sitä valolaitetta, joka vilkkuu, kun pu-

helin soi, ei. Ei hän tartte semmosta, 

tulkoot katsomaan se, joka haluaa. Eli 

tavallaan se on myöskin semmonen kei-

no, jolla sitten pakotetaan ihmiset tule-

maan hänen luokse. 

Myös tragedian hoivakertomuksissa 
keskinäinen suhde voi rakentua mo-
lempia osapuolia tukevaksi. Se ei vält-
tämättä ole tasaveroinen, mutta siihen 
saatetaan luoda näennäisen tasapainon 
tilanne siten, että molemmat kokevat 
antavansa ja saavansa jotain: äiti esimer-
kiksi voi huolehtia tietyistä kevyistä 
askareista kertojan puolesta. (Lewis & 
Meredith 1988, 54–57.) Itsenäisyyden 
ja omanarvontunteen kannalta vasta-
vuoroisuuden mielikuvan luominen 
avun vastaanottamisesta ja antamisesta 
on kulttuurisena mallina tärkeä.

IRONIAN HOIVAKERTOMUKSET

Tässä aineistossa ironiaa edustavat Viivin 
ja Viljan kertomukset. Myös romans-
siksi tulkitsemani Eveliinan kertomus 
sisältää kiinnostavalla tavalla rinnak-
kaisena vastakertomuksena selkeästi 
ironisia elementtejä: sisarensa näkökul-
man kautta se tuo esille vaihtoehtoista 
tapaa hahmottaa tilannetta. Romanssi 
ja tragedia rakentuvat selkeästi diko-
tomisiksi, mutta ironialle on tyypillistä 
nimenomaan tarinoiden puhtauden ja 
yksinkertaisuuden asettaminen kyseen-
alaiseksi. Perinteisesti ymmärretty san-
karuus katoaa, vaikka kertomus hyö-
dyntää sovinnaisia käsityksiä. Kertojan 
asennetta voi kuvata älyllistämisenä, ra-
jojen rikkomisena sekä hämmennyksen 
herättämisenä. (Frye 1990, 223–237; 
Hänninen 2003, 96.)

Ironian hoivakertomukset kyseen-
alaistavat normatiivisia käsityksiä ja 
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ilmentävät mahdollisuutta erilaisiin 
tulkintoihin. Nämä näkyvät myös ker-
rottaessa henkilökohtaisen vastuun ko-
kemuksesta. Huolenpito voidaan Viljan 
tavoin tuoda osaksi kerrontaa nimen-
omaan omaa elämää rikastuttavana ele-
menttinä, mikä on vastoin hallitsevaa 
mallitarinaa hoivasta jonakin pikem-
minkin resursseja kuluttavana, raskaana 
ja velvoittavana. Hän myös kiistää usein 
jaetun käsityksen hoivavastuun lanke-
amisen väistämättömyydestä. Oman 
ratkaisunsa perusteluna hän rakentaa 
kiehtovasti kuvan samanaikaisesti sekä 
henkilökohtaisesta, rationaalisin perus-
tein tehdystä päätöksestä että itsestään-
selvyydestä.

Vilja: […] Mut mä en sitte tiedä mitä 

sä tarkotat tuolla vaihtoehdoilla, siis että 

kyllähän niitä tietysti mullakin olis ollu 

paljon niitä vaihtoehtoja, että esimer-

kiks asuisin vielä omassa asunnossani, 

mutta sitten äiti olis laitoksessa. Et jos 

ajattelee jotain työmäärää, niin mä en 

usko, että se työmäärä vois olla paljon 

suurempi, ja se huoli vois olla paljon 

suurempi, että mitenkä se sitten jossa-

kin laitoksessa tai missä nyt oliskin niin 

mitenkä se siellä selviäis. Jollakin tavalla 

siinä ei ollu vaihtoehtoo, koska se oli it-

sestään selvä asia. 

Ironian hoivakertomuksissa kiinnosta-
vaa on niiden tapa paljastaa jännittei-
tä: esimerkiksi talven metaforan avulla 
voidaan kuvata tilannetta, jossa päälle-
päin kaikki vaikuttaa toisenlaiselta, il-
meisen kuolleelta, mutta (maan)pinnan 
alla tapahtuu kaikenaikaa (Frye 1990, 
Stern 1995). Kerrontaan sisällytetään 
erilaisia elementtejä, joita paljastetaan ja 
punotaan sen samanaikaisiksi, mutta eri 
tasoilla toimiviksi, osiksi. Esimerkiksi 
hyvän tyttären kulttuurisen mallin ker-

ronta poikkeaa romanssin ja tragedian 
kertojien tavasta hyödyntää sitä. Autta-
misen osalta elämänkulussa hahmottuu 
ilmitasolla enemmän periaatteellisia 
toisin toimimisen ja valitsemisen paik-
koja, mutta syvemmän tason tarkaste-
lun kautta paljastetaan, ettei vastuusta 
sivuun astuminen välttämättä näyttäy-
dykään aitona mahdollisuutena.

Ironialle on tavanomaista rikkoa jollain 
tapaa kulttuurista normia. Ulkoapäin 
ja etäämpää katsominen mahdollistavat 
normien tarkastelemisen eri osapuolien 
asemista käsin. Kertoja voi myös viita-
ta reaalisen tilanteen absurdiuteen eri-
laisilla retorisilla keinoilla. (Frye 1990, 
234.) Esimerkiksi hoivakertomuksissa 
yhdessä asumista voidaan kuvata rati-
onaalisena yhteisenä päätöksenä, mutta 
samalla kerrontaan tuodaan läsnä ole-
vaksi pohdinta ratkaisun epätavanomai-
suudesta ja moraalisesta arvosta toista-
malla sädekehän metaforaa. Tämän 
samanaikaisuuden ja rinnasteisuuden 
avulla tuodaan esille hoivaan liittyviä 
kulttuurisia malleja sekä asemoidaan 
kertojaa suhteessa normatiivisiin käsi-
tyksiin.

Viivi: […] Että se tuntu helpommal-

ta järjestelyltä, että siinä säästi aikaa ja 

matkakilometrejä ja. Ja sit mä oon ai-

noo laps, että kukaan muu ei sitä voinu 

hoitaa, että se oli semmonen. Jotenkin, 

niin kun mä sanoin, että en mä mitään 

sädekehää halua päähän ja velvollisuu-

dentunnosta ei voi tehdä tämmöstä, 

mut kyllä siinä jotenkin tuli semmonen 

huoli omasta äidistä, että niin. Että hän 

sitte niin kun pärjäis. 

Eräänlainen etäännyttävä rationalisointi 
on tyypillistä ironian hoivakertomuk-
sille: vaikka legitiimiksi koettu avun 
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tarve sekä huoli äidin selviytymisestä 
rakentavat vaikeutta toimia toisin, vaih-
toehtoja asetetaan kerronnassa läsnä 
oleviksi. Asiat olisivat siis voineet jär-
jestyä toisinkin, vaikka yleisö ymmärtää 
perustelut kertojan ratkaisulle.

Ironian hoivakertomuksissa koettu vas-
tuu ei määrittele hoivan toteutumisen 
tapaa: huolenpito voi merkitä koke-
musta riittävän avun järjestymisestä sen 
sijaan, että tyttären olisi itse suoritettava 
tai koordinoitava tehtäviä romanssin ja 
tragedian kertojien tapaan. Kieltei-
setkään päätökset julkisista palveluis-
ta eivät rakenna esimerkiksi tragedian 
hoivakertomuksille tyypillistä pakotta-
vuuden ilmapiiriä. Suhde tulevaisuu-
teen ja palveluiden järjestymiseen on 
luottavaisempi, mikä tuo kerrontaan 
optimistisuutta ja keveyttä. Vaikka nä-
mäkin kertomukset heijastavat koke-
musta vastuiden jakautumisen epätasai-
suudesta, keskinäisiin suhteisiin voidaan 
pyrkiä luomaan todellista tai näennäistä 
tasapainoa. Kertojat saattavat osallis-
taa toisia tai rakentaa legitiimejä syitä 
heidän osallistumattomuudelleen, mikä 
on eräs tapa kiistää vastuun kantami-
sen vaihtoehdottomuuden mallitarinaa. 
Esimerkiksi Viljan kertomus välittää 
uskoa asioiden järjestymiseen, vaikka 
hän toisaalta kokee alkoholisoituneen 
veljen osittain melko epäluotettavaksi 
vastuunjakajaksi.

Vilja: Mä kyllä jotenkin uskon siihen, 

että se asia, se voidaan järjestää sillä ta-

valla, että niitä auttavia elementtejä on 

useita. Mun mielestä se jotenkin ei oo 

sillä lailla, että se olis vaa joko tai, että 

joko se on minä tai sitten se en oo minä 

ollenkaan. Koska siihen on saatavissa 

kaikkia tämmösiä, niin kun esimerkiks 

tää hoitokodin kotisairaanhoito. Ja sit-

ten, mä voin veljeänikin pakottaa jon-

kin verran, että sekin voi, niin kun mä 

oon nyt tehnykin, […]

Hoivan kertomukset toistavat kult-
tuurista mallia perheen erityisyydestä 
ja sisaruksista, jotka tukevat toisiaan 
eri elämäntilanteissa. Sisaruksettomilla 
kertojilla tuki näyttäytyy kaipuun koh-
teena, mutta samaa mallia omaan koke-
mukseensa peilaavat myös monet sellai-
set kertojat, jotka kokevat vastuunjaon 
sisarusten kesken olevan puutteellinen. 
Nämä osallistumisen tapoihin liittyvät 
kulttuuriset mallit heijastavat yleisem-
piä käsityksiä siitä, millaisia yksilön 
kyvyt, taidot ja mahdollisuudet yhteis-
kunnan jäsenenä ovat.

POHDINTA

Tässä artikkelissa on tarkasteltu huolen-
pidon kokemusta auttajan näkökulmas-
ta yhteiskunnassa, jossa yhä vahvemmin 
nojaudutaan käsitykseen oman kodin 
ja läheisten tuottaman huolenpidon 
merkityksellisyydestä ikääntyneen hy-
vinvoinnille. Aineiston kertomukset 
ovat ainutkertaisia kytkiessään tapah-
tumaketjut tiettyyn aikaan ja paikkaan, 
mutta ne esittävät samanaikaisesti jotain 
yleisempää inhimillisen kokemuksen 
jäsentymisestä. Ne kertovat niistä ta-
voista, joilla hoiva voi jäsentyä osaksi 
elämänkulkua ja siitä, millaisia pulma-
kohtia läheisestään huolta pitävä kohtaa. 
Kertomuksia voidaan pitää luotettavina 
kuvauksina kokemuksesta, mutta nii-
den ulkopuolelle jää väistämättä paljon. 
Jokainen kertomus rakentuu tulkin-
naksi kokemuksesta tietyssä elämänti-
lanteessa ja vuorovaikutustilanteessa sii-
hen osallistuvien kesken. Myös niiden 
sisältämät skriptit luovat omanlaisiaan 
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viittaussuhteita kertomuksia tulkitse-
valle yleisölle.

Aineiston kertomuksissa nojaudutaan 
erilaisiin sosiaalisesta tarinavarannosta 
ammennettuihin tarinoihin ja klassisiin 
kerronnan rakenteisiin. Näihin liittyy 
vahvoja kulttuurisia malleja esimer-
kiksi hoivasta, kodista ja moraalisesta 
toimijasta. Erityisesti hyvän tyttären 
tarinamalli heijastuu vahvana niin ro-
manssin, tragedian kuin ironiankin 
hoivakertomuksissa. Vaikka juridista 
velvoitetta auttamiseen ei ole, osalle 
kertojista kokemus läheisen legitii-
miksi koetusta avuntarpeesta rakentaa 
elämänkulkuun kokemuksen kyseen-
alaistamattomasta vastuusta ja siten 
vaihtoehdottomuuden tilanteesta.

Hoivan tarina voidaan kuitenkin kertoa 
myös toisin. Omaishoitajille suunnattu 
haastattelupyyntö kutsui kertomuksia 
huolenpidon kokemuksesta auttajan 
näkökulmasta. Aineisto rajautui sellai-
siin kertomuksiin, joissa kuvataan ta-
poja, joilla epävirallisen hoiva jäsentyy 
osaksi omaa elämänkulkua. Kiinnos-
tavaa olisikin kysyä asia toisin – miten 
huolenpitoa ja vastuuta jäsennetään 
sellaisissa kertomuksissa, joissa syystä tai 
toisesta ei koeta halua, kykyä tai mah-
dollisuutta olla varsinaisessa hoivasuh-
teessa? Tai millaisia näkemyksiä saman 
hoivatilanteen eri osapuolilla on tilan-
teesta?

Aineiston kertomukset kuvastavat ny-
kykeskusteluun sisältyvää jännitettä: 
yhtäältä hyvinvointivaltiolle on katsot-
tu siirtyneen vastuu jäsentensä hyvin-
voinnista ja hoidosta, mutta toisaalta 
yhä lisääntyvässä määrin painotetaan 
läheisten osallisuutta huolenpidossa 
sekä kodin ensisijaisuutta ikääntyneen 

hyvinvoinnin paikkana. Läheisten aut-
taminen koetaan usein joksikin mo-
raalisesti oikeaksi; se on jotain, mihin 
halutaankin osallistua. Mutta sosiaali-
politiikalla on tärkeä osa siinä, että hoi-
van järjestelyissä voidaan löytää kestä-
viä, kaikkien osapuolien hyvinvointia 
tukevia ratkaisuja. (Kröger 2005; Sze-
behely 2005; Laitinen & Pessi 2010; 
STM 2013.) Äitejään hoivaavien tytär-
ten kertomukset välittävät vahvaa huol-
ta hoivaajan ajan, kykyjen ja resurssien 
riittävyydestä sekä vastuunjaon ja tuki-
rakenteiden toimimattomuudesta. Tässä 
kontekstissa myös mahdollisuudet luo-
da ja ylläpitää suhteita tuleviin suku-
polviin huolestuttavat: työn ja hoivan 
yhdistyessä aikaa omille aikuistuneille 
lapsille tai heidän lapsilleen ei usein 
koettu riittävän, mikä saattaa tulevai-
suudessa heijastua sukupolvien välisiin 
suhteisiin ja koettuun solidaarisuuteen.

Mahdollisuus jäsentää oma elämä mie-
lekkääksi on tärkeää hyvinvoinnin 
kannalta. Hoivan kysymykset ovat osa 
arkielämää, jonka erilaiset järjestelyt jä-
sentyvät eri tavoin ajasta, paikasta ja ti-
lanteesta riippuen. Huolenpidon koke-
muksista saatava tieto auttaa löytämään 
sosiaalipoliittisia keinoja, joilla voidaan 
tukea läheisten mahdollisuutta osal-
listua hoivaan niin halutessaan. Ikään-
tymiseen, huolenpitoon, asumiseen ja 
muuttamiseen liittyvien ajattelutapojen 
ja käytäntöjen muutos vaikuttaa elä-
mänkulun kokemuksen jäsentymiseen, 
siitä kertomiseen ja sitä kautta sosiaa-
liseen tarinavarantoon. Nämä muutok-
set puolestaan ovat vuorovaikutuksessa 
laajemmalla yhteiskunnallisella tasol-
la ja heijastuvat jälleen eteenpäin aina 
konkreettisten yhteiskuntapoliittisten 
ratkaisujen tasolle. Lopulta ne ovat 
muovaamassa perustavanlaatuisella ta-
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valla käsityksiä hyvinvointivaltion ase-
masta, tehtävistä ja sen legitimiteetistä 
kansalaisten hyvinvoinnin turvaajana.
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