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artikkelit

Gerontologia 1

Aktiivisen ikääntymisen diskurssi  
Helsingin Sanomien pääkirjoitusaukeamalla 

vuosina 2000–2015
Hilla Kiuru1

1Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityön oppiaine

Aktiivisen ikääntymisen politiikkaa on pidetty ratkaisuna ikääntymisen haasteisiin. 
Tarkastelen artikkelissani, miten aktiivisen ikääntymisen diskurssi näkyy Helsingin 
Sanomien pääkirjoitusaukeaman teksteissä vuosina 2000–2015. Foucault´laisella 
diskurssianalyysilla tutkin, millaisten aladiskurssien kautta diskurssi rakentuu ja mil
laisia subjektipositioita on varattu ikääntyneille. Tulosten mukaan  työuran pidentä
minen näkyy aineistossa vahvasti ja ikääntyneet nähdään resurssina. Yhteiskunnalta 
odotetaan kuitenkin varautumista väestön ikääntymiseen, esimerkiksi hoivakustan
nuksiin ja ikäystävällisen ympäristön tarpeeseen. Toisaalta ikääntyneiden poliitti
seen aktiivisuuteen suhtaudutaan ristiriitaisesti.

Johdanto

Väestön ikääntyminen herättää huolta. Huol
tosuhde heikkenee niin, että vuonna 2070 
Euroopan unionin (EU) alueella on kaksi työ
ikäistä yhtä yli 65vuotiasta kohden (European 
Commission 2018). Aktiivisen  ikääntymisen 
edistämisestä on tullut poliittinen  tavoite 
Euroopassa ja muissa ikääntyvissä maissa 
(Rantanen ym. 2019). Maailman terveysjärjes
tö (WHO) ja EU ovat edistäneet aktiivisen 
ikääntymisen politiikkaa 1990luvulta alkaen 
vastauksena ikääntymisen haasteisiin (Lassen 
2014, 13; Foster & Walker 2015). WHO:n 
tehtävä kansainvälisenä organisaationa on edis
tää terveyttä maailmassa (WHO, What we do). 
WHO:n (2002, 12) mukaan aktiivinen ikään
tyminen tarkoittaa terveyden, osallistumisen ja 
turvallisuuden mahdollisuuksien  optimoimista 

elämänlaadun parantamiseksi. Se ei tarkoita 
pelkästään työhön osallistumista tai liikunnal
lista aktiivisuutta vaan myös mahdollisuutta 
osallistua hengelliseen, taloudelliseen, yhteis
kunnalliseen, kulttuuriseen ja kansalaistoimin
taan (WHO 2002, 12). Euroopan komission 
määritelmän mukaan aktiivisen ikääntymisen 
tavoitteena on auttaa ihmisiä pysymään ikään
tyessään mahdollisimman pitkään vastuussa 
omasta elämästään sekä osallistumaan yhteis
kunnalliseen ja taloudelliseen toimintaan mah
dollisuuksien mukaan (European Commission, 
Active ageing). 

Tutkimusten mukaan ikääntyneet  nähdään 
yleisesti joko taakkana tai aktiivisina toimijoi
na (van Dyk 2014; KeskitaloFoley & Naskali 
2016; Karisto 2020). Taakkapuheessa ikäänty
neet ajatellaan hoivaa tarvitsevina ja siten yh
teiskunnan taloudellista toimivuutta rasitta



Kiuru — Gerontologia2

vina. Aktiivisen ikääntymisen ajattelussa taas 
ikääntyneiden oletetaan ja heidän myös odote
taan olevan toimeliaita. (Karisto 2020; ks. myös 
Mäntynen & Virtanen 2020.) Aktiivisuuden 
ihanne on havaittu vanhuspoliittisissa ohjel
missa (Wilinska & Cedersund 2011; Ahosola 
& Henriksson 2016; Jacobsen 2017; ks. Ahosola 
& LummeSandt 2016), sanoma ja aikakaus
lehdissä ja sosiaalisessa mediassa (Abdullah & 
Wolbring 2013; Amaral & Daniel 2018; ks. 
LummeSandt 2010; Ishikawa 2020) sekä ih
misten toiminnassa (Haarni 2009; ks. Brooke 
2014). 

Tutkin artikkelissani, miten aktiivisen ikään 
tymisen diskurssi näkyy yhdellä  suomalaisen 
julkisen keskustelun areenalla, Helsingin Sa
no mien pääkirjoitusaukeamalla vuosina 
2000–2015. Lehden levikki on Suomen laajin 
(MediaAuditFinland 2019). Valitsin aineistok
seni pääkirjoitusaukeaman tekstit, koska niis
sä kerrotaan ja välitetään mielipiteitä, otetaan 
kantaa ja pyritään vaikuttamaan politiikkaan 
(Heikkinen 1999, 276). Artikkeli tuottaa uutta 
tietoa aktiivisen ikääntymisen diskurssista suo
malaisessa mediassa ja tekee näkyväksi, miten 
aktiivisuutta suomalaisessa keskustelussa ra
kennetaan. Se tuo mukaan keskusteluun näkö
kulman aktiiviseen ikääntymiseen liitettyyn 
yksilön vastuun kasvamiseen (ks. Moulaert & 
Biggs 2013; van Dyk 2014). 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Millaisia aktiivisen ikääntymisen aladis

kursseja esiintyy Helsingin Sanomien 
pääkirjoitusaukeaman teksteissä vuosi
na 2000–2015?

2. Millaisiin subjektipositioihin ikäänty
neet ihmiset asemoidaan näissä aladis
kursseissa?

Aktiivisen ikääntymisen diskurssi

Aktiivinen ikääntyminen kuuluu  positiiviseen 
gerontologiaan (Rantanen ym. 2018). Antti 
Kariston (2020, 57) mukaan se voidaan yhdis
tää myös aktiivisuusteoriaan (Havighurst 

1961), joka syrjäytti ikääntyneiden irtaantu
mista yhteiskunnasta korostavan irtaantumis
teorian (Cumming & Henry 1961). 

Aktiivista ikääntymistä voidaan pitää malli
vanhuutena (Timonen 2016). Sitä voidaan pi
tää lupauksena, ongelmien ratkaisijana dis
kurssissa, jossa väestön ikääntyminen näh
dään eläke ja hoivajärjestelmille ja  taloudelle 
ongelmia aiheuttavana kriisinä (van Dyk 
2014). Myönteisten hyvinvointivaikutusten 
(Rantanen ym. 2019) lisäksi aktiivisen ikään
tymisen voidaan ajatella monipuolistaneen 
kuvaa ikääntyneistä, esimerkiksi korostamalla 
heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa (Foster & 
Walker 2015; ks. WHO 2002). 

Aktiivisen ikääntymisen ajatusta on kriti
soitu esimerkiksi siitä, että se siirtää vastuuta 
ikääntymisen vaikutuksista ja haasteista uusli
beralistisessa hengessä yksilöille (Moulaert & 
Biggs 2013; van Dyk 2014; ks. Mendes 2013). 
Sitä on myös syytetty sokeaksi luokan ja suku
puolen suhteen (Timonen 2016, 2–3), ja sen 
inklusiivisuutta suhteessa marginaalisessa ase
massa oleviin ikääntyneisiin, esimerkiksi kult
tuurisiin vähemmistöihin, on epäilty (Ranzijn 
2010). Ylipäätään aktiivisuuden normi saattaa 
rajata ulos ikääntyneitä, jotka eivät pysty ikään
tymään aktiivisesti (Boudiny & Mortelmans 
2011; Foster & Walker 2015; Jacobsen 2017; 
ks. Haarni 2009; Mendes 2013). 

Aktiiviselle ikääntymiselle ei ole yhtenäistä 
määritelmää (Hasmanová Marhánková 2017, 
18–20). Ei ole yksimielisyyttä siitä, mikä kaik
ki luetaan aktiivisuudeksi – kuuluvatko esimer
kiksi vapaaajan aktiviteetit tähän (Álvarez
García ym. 2018). Myös kansainvälisten järjes
töjen painotuksissa on eroja: WHO:n diskurssi 
aktiivisesta ikääntymisestä korostaa enemmän 
terveyttä EU:n ja OECD:n (Taloudellisen yh
teistyön ja kehityksen järjestön) painottaessa 
työelämään osallistumista (LópezLópez & 
Sánchez 2019). Aktiivinen ikääntyminen voi
daankin ymmärtää monimuotoisena (Lassen 
& Moreira 2014). Omia vivahteitaan keskus
teluun tuovat aktiivisen ikääntymisen sukulais
käsitteet: terve ikääntyminen (healthy ageing) 
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(WHO 2017), onnistunut tai menestyksekäs 
ikääntyminen (successful ageing) (Timonen 
2016) ja tuottava ikääntyminen (productive 
ageing) (Leinonen 2007). Joskus niitä käyte
tään synonyymeinä, joskus taas tehdään selvä 
ero niiden kesken – yhteistä käsitteille on joka 
tapauksessa myönteinen näkökulma ikäntymi
seen (ÁlvarezGarcía ym. 2018). 

Tarkastelen aktiivista ikääntymistä diskurs
sina. Koska aktiivinen ikääntyminen voidaan 
nähdä moniulotteisena, tulkitsen sen koostu
van aladiskursseista (Lassen & Moreira 2014), 
jotka ovat aktiivisen ikääntymisen eri osia. 
Andrew Blaikien (1999, 13) mukaan diskurs
sit ovat sosiaalisia konstruktioita, jotka sisältä
vät mekanismeja ja rajoja, joiden kautta iden
titeettejä voidaan tulkita. Diskurssit rakenta
vat tiettyjä aspekteja maailmasta, minkä voi 
tunnistaa esimerkiksi positioista (Fairclough 
2012,11). Näiden subjektipositioiden mukai
sesti näemme ja olemme maailmassa (Willig 
2013, 130, 137; ks. Foucault 1982). Diskurssit 
liittyvät myös valtaan: hallitsevat diskurssit tu
kevat vallitsevia valtasuhteita ja vakiintuneet 
diskurssit saatetaan nähdä itsestäänselvyyksi
nä (Willig 2013, 130). Aktiivisen ikääntymisen 
diskurssiin liittyy subjektipositio (Moulaert & 
Biggs 2013), joka elää ja toimii tietyllä, ”oikealla” 
tavalla (ks. Foucault 1982). Aktiivisen ikäänty
misen diskurssi vaikuttaa siihen, mitä pidäm
me oikeanlaisena ikääntymisenä (ks. Estes ym. 
2003, 3–4; Willig 2013).

Aineisto ja metodi

Tutkimustani motivoi kiinnostus siihen, miten 
aktiivinen ikääntyminen näkyy  akateemisen 
keskustelun ja kansainvälisten ja kansallisten 
agendojen ulkopuolella sekä miten tämä dis
kurssi välittyy ihmisille. Aineiston keruuta 
suunnitellessani etsin julkisen keskustelun osaa, 
josta tutkia aktiivisen ikääntymisen diskurssia. 
Valitsin aineistokseni Helsingin Sanomien 
pääkirjoitusaukeaman tekstit aikaväliltä 2000–
2015. Tänä ajanjaksona julkaistiin WHO:n 

Active Ageing: A Policy Framework (2002) ja vie
tettiin EU:n aktiivisen ikääntymisen ja suku
polvien välisen solidaarisuuden teemavuotta 
vuonna 2012 (European Commission, Active 
ageing). Helsingin Sanomat on lehden peri
aatelinjan mukaan ”sitoutumaton päivälehti, 
joka pyrkii edistämään ja vahvistamaan kansan
valtaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukai
suutta ja mielipiteen vapautta” (Helsingin 
Sanomat 29.1.2020). Pääkirjoitusten lisäksi 
otin aineistoon mukaan pääkirjoitusaukeaman 
Merkintöjä ja Kolumnitekstit. Jätin pois 
Vieraskynä ja Muut lehdet palstojen tekstit, 
koska halusin keskittyä lehden omaan linjauk
seen, en muiden lehtien tiivistyksiin tai toimi
tuksen ulkopuolisten kirjoittajien teksteihin. 

Hain kirjoituksia lehden verkkoarkistosta 
seuraavien ikääntymiseen ja aktiiviseen ikään
tymiseen liittyvien hakusanojen katkaisuilla: 
vanheneminen, ikääntyminen ja ikä (vanh*, ikä*, 
iä*, ik*, i´i*) sekä eläke, työura, vapaa ehtois, voi
mavara ja seniori (eläk*, työur*, vapaaeht*, voi
mavar* ja senior*). Haun tuloksena oli 1577 
tekstin kokoelma. Tämä alkuperäinen aineis
to sisälsi kaikki ikääntymiseen liittyvät pää
kirjoitusaukeaman tekstit. Koska halusin tut
kia nimenomaan aktiiviseen ikääntymiseen 
liittyviä tekstejä, karsin aineistosta pois teks
tit, jotka liittyivät esimerkiksi vanhusten laitos
hoitoon, työeläkejärjestelmään tai maan sisäi
seen muuttoliikkeeseen. Rajauksen ulkopuolel
le jäivät myös muualle kuin Suomeen liittyvät 
kirjoitukset sekä tekstit, joissa ikääntyminen 
esiintyi vain pienenä mainintana. Karsinnan 
tuloksena oli 848 tekstiä. Tein karsinnan koo
daamalla tekstit tutkimuskirjallisuutta ja aktii
visen ikääntymisen indeksiä (Active Ageing 
Index, AAI) soveltaen (suluissa oleva numero 
viittaa koodin esiintymistiheyteen 848 tekstin 
aineistossa): työuran pidentäminen (387), ta
loudellinen turva (148), pääsy terveyden/ham
mashoitoon (103), ikäystävällinen ympäristö 
(99), kotona asuminen (83), sosiaaliset suhteet 
(68), eliniän pidentyminen/elinikä (61), terveys 
(56), koulutus (51), omaishoito (49), aktiivinen 
osallistuminen yhteiskuntaan eläkkeellä (48), 
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elinikäinen oppiminen (42), sukupuoli (33), 
terveelliset elämäntavat (28), itsenäisyys (20), 
mielenterveys (20), ICT (16), liikunta (13), ak
tiivisuus tai eiaktiivisuus (11), vapaaehtoistyö 
(10), lastenhoitoon osallistuminen (7), fyysinen 
turvallisuus (5). Yksi teksti voi sisältää useam
pia koodeja. 

Valitsin näiden 848 tekstin joukosta tar
kemmin analysoitavaksi 386 tekstiä käyttäen 
kriteerinä niiden osuvuutta ja monipuolisuut
ta suhteessa aktiivisen ikääntymisen diskurssiin. 
Tarkemman analyysin tein soveltamalla Carla 
Willigin (2013) foucault´laista diskurssianalyy
sia, joka koostuu kuudesta vaiheesta: Ensin et
sitään tavat, joilla diskursiivisesta objektista eli 
tutkittavasta kohteesta puhutaan. Tämän jäl
keen muodostetaan diskurssit näistä eri pu
humisen tavoista. Kolmanneksi pohditaan eri 
diskurssien syitä ja tavoitteita. Neljännessä 
vaiheessa hahmotetaan diskurssien tarjoamat 
subjektipositiot eli eräänlaiset diskurssissa si
jaitsevat paikat, joista toimitaan ja puhutaan. 
Viidennessä vaiheessa tarkastellaan diskurssin 
tarjoamia toimintamahdollisuuksia, kuuden
nessa taas sen mahdollistamia tunteita ja ko
kemuksia. Omassa tutkimuksessani diskursii
vinen objekti on ikääntyminen, jota tarkaste len 
aktiivisen ikääntymisen näkökulmien ja aladis
kurssien kautta. Sovelsin analyysimenetel mää 
paikallistamalla aktiivisen ikääntymisen dis
kurssin aladiskurssit ja näihin liittyvät subjek
tipositiot.

Tunnistamani aktiiviseen  ikääntymiseen 
liittyvät aladiskurssit ja subjektipositiot mu
kailevat osittain aikaisempaa tutkimusta. Lu
kiessani aineistoa minulla oli käsitys  aktiiviseen 
ikääntymiseen liittyvistä asioista, joita ovat esi
merkiksi WHO:n dokumentissa mainitut ter
veelliset elämäntavat, varautuminen,  osallisuus, 
työnteon jatkaminen, ikäystävälliset ympäristöt 
ja sukupolvien välinen solidaarisuus (WHO 
2002). Kansantalouden aladiskurssiin liittyen 
havaitsin, että huolikeskustelu tai alarmisti
nen keskustelu (ks. Katz 1992) väestön ikään
tymisen seurauksista taloudelle ja palvelujär
jestelmille on toiminut kimmokkeena aktiivi

sen ikääntymisen politiikan edistämiselle ja 
ikääntyneiden aktiivisemmalle roolille (van 
Dyk 2014). Ikääntyneiden osallisuutta pide
tään tärkeänä sekä työn, vapaaehtoistyön että 
esimerkiksi omaisten hoitamisen ja  poliittisen 
osallisuuden muodossa (Active Ageing Index; 
WHO 2002). Työuran pidentämisen ja ta
louden näkökulma on puolestaan korostu
nut erityisesti EU:n ja OECD:n julkaisuis
sa (Hamblin 2013; LópezLópez & Sánchez 
2019). Varautuminen vanhenemiseen terveelli
sin elämäntavoin kuuluu niin aktiiviseen ikään
tymiseen kuin onnistuneeseenkin ikääntymi
seen; on tärkeää pysyä mahdollisimman itsenäi
senä (ks. Lassen 2014; Timonen 2016; Lamb 
ym. 2017). Sekä aktiivista (Timonen 2016) että 
onnistunutta ikääntymistä (Timonen 2016; 
Lamb ym. 2017) on kritisoitu siitä, että va
rallisuuden vaikutusta ei ole niissä huomioitu. 
Nämä lähtökohdat mielessäni ja foucault´lais
ta diskurssianalyysia (Willig 2013) soveltaen 
tunnistin teksteistä kolme aktiiviseen ikäänty
miseen liittyvää aladiskurssia. Tulososassa esit
telen aladiskurssit ja niihin liittyvät ikääntynei
den subjektipositiot (taulukko 1). 

Tulokset

Millaisin aladiskurssein aktiivisen  ikääntymisen 
diskurssia tuotetaan Helsingin Sanomien pää
kirjoitusaukeaman teksteissä ja millaisiin sub
jektipositioihin ikääntyneet ihmiset asemoi
daan niiden kautta? Foucault´laista diskurssi
analyysiä (Willig 2013) hyödyntäen löysin 
taulukossa 1 näkyvät aladiskurssit ja subjekti
positiot.

Kansantalous

Kansantalous ja siihen liittyvä huoli on yksi ai
neistosta esiin nouseva aktiivista  ikääntymis tä 
rakentava aladiskurssi, joka liittyy väestön 
ikääntymiseen, talous ja hyvinvointivaikutuk
siin, talouskriisiin ja työvoimapulaan. Näillä 
perustellaan työuran pidentämisen tarvetta; 
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paaajan kasvavan arvostuksen näkökulmasta. 
Vapaaajan ja perheen arvostaminen on lehden 
mukaan tärkeää, mutta ei välttämättä edullista 
kilpailukyvylle. 

Keskeisin johtopäätös voidaan kuitenkin tii
vistää kolmeen sanaan: tärkeintä on työ. Työn 
avulla luodaan vaurautta. Sitä mukaa kuin 
tehty työ lisääntyy, lisääntyy myös jaettava 
varallisuus. Vain tätä kautta aktiiviväestölle
kin jää jotain, kun ikääntyneen väestön tar
peet on hoidettu. Työn määrää yhteiskunnassa 
on kyettävä lisäämään: elinikäistä työaikaa on 
kyettävä pidentämään ja työllistymisen kyn
nystä on kyettävä alentamaan. (Pääkirjoitus 
4.6.2001: Tärkeintä on työ.)

Kansantaloudellinen huoli kytketään myös 
harmaantuvan Euroopan  kilpailukykyyn, jota 
verrataan Amerikkaan ja Aasiaan. Euroop pa
lais ten vapaaajan arvostuksen kerrotaan ole
van haitaksi taloudelle nykyisen ikärakenteen 
vallitessa. Euroopan ikääntymiseen tuntuu si
sältyvän huoli elinvoimaisuudesta ja dynaami
suudesta. Tällaisen uhan kokeminen ei ole 
uutta. Pat Thanen (2000, 333–351) mukaan 
1900luvun alussa Britanniassa pohdittiin 
väes tön vanhenemisen vaikutusta maan soti
laalliseen voimaan, asemaan siirtomaavaltana, 
työvoimapulaan ja talouteen, väestön nuorek

Taulukko 1. Aktiivisen ikääntymisen diskurssiin liittyvät aladiskurssit ja subjektipositiot.

Aladiskurssit Subjektipositiot ikääntyneille

Resurssipositio, jossa ikääntynyt tekee työtä,  
vapaaehtoistyötä ja hoitaa omaisiaan

Kansantalous Ikääntynyt työntekijä, joka haaveilee eläkkeestä -positio

Työelämässä syrjityn ikääntyneen positio

Oma talous ja terveys

Itsestään huolehtivan yksilön positio

Tukea tarvitsevan aktiivisen ikääntyjän positio 

Hyvä köyhä ja rajoitettu aktiivisuus -positio

Poliittinen osallistuminen/aktiivisuus
Poliittisesti aktiivisen eläkeläisen positio

Ikääntyneen poliitikon/muun julkisuuden henkilön positio

erityisesti suurten ikäluokkien jaksaminen työ
elämässä on tärkeää (ks. myös Ishikawa 2020). 
Pidentäminen näyttäytyy vaihtoehdottomana; 
ilman sitä eläkkeiden tai hyvinvoinnin taso las
kee. 

Työntekijän pitäisi kuitenkin jaksaa kauem
min, jos harmaantuva Suomi ja muu Eu
roop pa aikovat säilyttää hyvinvointinsa ny
kyisellään. Suomessa asiantuntijat haluavat 
nostaa keskimääräistä eläkkeellelähtöikää 
vuodella tai parilla. Sillä jo selvitään pitkälle. 
Eläkkeiden ympärillä vellova keskustelu saat
taa kuitenkin olla yksi syy siihen, että ihmi
set kiirehtivät pois työelämästä. He pelaavat 
mieluummin varman päälle kuin joutuvat ti
lanteeseen, jossa työ tuntuu rasitukselta, mutta 
pakotiet on tukittu. (Pääkirjoitus 14.7.2000: 
Työpaikkojen vinoutunut kulttuuri sysää 
eläkkeelle.)

Hyvinvoinnin ja talouskasvun vuoksi työ ja sen 
luoma vauraus ovat tärkeitä. Tämä voidaan liit
tää EU:n ja OECD:n työtä ja taloutta painot
tavaan näkemykseen aktiivisesta ikääntymi
sestä (LópezLópez & Sánchez 2019). Työn 
tuottaman vaurauden lisäksi työn arvostamisen 
normatiivisuus liittyy kansantalouden aladis
kurssiin. Pyrkimystä työuran pidentämiseen ja 
pyrkimyksessä onnistumista tarkastellaan va
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kuuteen ja innovatiivisuuteen. Pelkoa tietynlai
sesta voiman menetyksestä on nähtävissä nyky
äänkin. Tällaista ikääntymiseen liittyvää huo
lestunutta puhetta on kutsuttu alarmistiseksi 
(Katz 1992; ks. myös Ishikawa 2020).

Kansantalouden aladiskurssin  yhteydessä 
esiintyvät seuraavat kolme  subjektipositiota: 
resurssipositio, jossa ikääntynyt tekee työtä, va
paaehtoistyötä ja hoitaa omaisiaan;  eläkkeestä 
haaveilevan ikääntyneen työntekijän positio 
sekä työelämässä syrjityn ikääntyneen positio. 
Resurssipositio näkyy enimmäkseen keskustelu
na työuran pidentämisestä. Ikääntyneiden ai
empaa paremman terveyden ja koulutuksen 
kirjoitetaan tukevan tätä. Lisäksi tarvitaan oi
keanlaista asennetta. Työnteon pitäisi kiinnos
taa enemmän kuin vapaaajan, ja ihmisten tu
lisi nähdä enemmän vaivaa ja laskea vaatimuk
siaan työllistyäkseen. 

Kun 1995 yli 65vuotiaita työssäkävijöitä 
oli 15000, tänä vuonna parikymmentätuhat
ta 65–74vuotiasta osallistuu työelämään ja 
määrän ennustetaan kasvavan. Monet työky
kyiset haluavat ansaita rahaa, olla avuksi ja 
tuntea itsensä tarpeellisiksi. Asenne on mitä 
kiitettävin. Työvoimapula kolkuttelee jo ovel
la, eikä varsinkaan päteviä sijaisia äkillisiin 
tarpeisiin ole juuri saatavilla. Työ pitää teki
jänsä vireänä, ja vanhuuseläkkeellä oleva voi 
uurastaa voimiensa mukaan. (Pääkirjoitus 
26.10.2002: Työ on alkanut kiinnostaa elä
keläisiä.)

Työuran pidentämiseen kytkeytyy käsitys elin
ikäisestä oppimisesta, joka liitetään kirjoituk
sissa työuraan tavalla, joka tukee aktiivisen 
ikääntymisen produktiivista linjaa (Hamblin 
2013, 8–9). Kouluttautumisen kerrotaan lisää
vän työssä jaksamista ja suojaavan suhdanne
vaihteluilta ja työttömyydeltä. 

Resurssipositioon kuuluvat myös vapaaeh
toistyö ja omaishoito. Lehti esittää omaishoita
jina toimivat ikääntyneet arvostettuina ja tär
keinä mutta uupuvina ja uhrautuvina ihmisinä, 
joiden palveluita tarvitaan lisää. Tämä ei kui

tenkaan näy kuntien tarjoamissa korvauk sissa 
ja arvostuksessa. Myös työssä käyvien omais
ten roolia ikääntyneiden läheisten hoivassa 
sivutaan. Aineistossa harvemmin esiintyväs
sä vapaaehtoistyössäkin nähdään yhdis tyvän 
yhteiskunnan ja ikääntyneen hyvä. Va paa eh
toistyöntekijä saa tekemistä ja sisältöä elä
määnsä, ja vapaaehtoistyön kohde, esimerkiksi 
yksinäinen ikääntynyt, saa lisää sosiaalisuutta 
elämäänsä. 

Vapaaehtoistyö antaa ryhtiä päivään ja tuo 
tekijälleen luontevan työyhteisön ja sosiaali
sia suhteita. Se myös vahvistaa tunnetta siitä, 
että vajaatyökykyisenä, irtisanottuna tai van
hanakin voi vielä olla hyödyksi. (Pääkirjoitus 
8.3.2009: Vapaaehtoistyön arvo kasvaa 
työttömyyden lisääntyessä.)

Työn näkökulmasta resurssiposition vasta
positiona esiintyy ikääntynyt työntekijä, joka 
haaveilee eläkkeestä. Hän ei jaksa  kouluttautua 
eikä kilpailla nuorempien kanssa ja saattaa 
lähteä varhaiseläkkeelle vakuutuksen turvin. 
Kansantaloudellisista vaikutuksista huolimat
ta ihmisiä ei innosta työuran pidentäminen (ks. 
myös Ishikawa 2020, 115–127). 

Tässäkin puhe kääntyy asenteisiin. Vaikka 
suomalaisten perhettä ja vapaaaikaa arvostavia 
asenteita kehutaan, tämän ei ajatella tukevan 
yhteiskunnan kilpailukykyä ja kansantalout ta. 
Haaveilu vapaudesta eli eläkkeelle jäämisestä 
ymmärretään, mutta siihen liitetään väärän aja
tuksen leima. Ikääntyneen työntekijän pitäisi 
korjata työuran pidentämiseen liittyvää asen
nettaan, eikä pelkästään asennemuutos riitä:

Suomalaisten käsitys sopivasta eläkeiästä on 
kuudessa vuodessa muuttunut suotuisaan 
suuntaan. Keskimäärin oikea ikä lähteä työ
elämästä olisi nyt 62 vuotta, kun vuonna 
1998 vielä ajateltiin, että työstä on paras luo
pua 60vuotiaana. Valistus eläkeiän myöhen
tämisen tärkeydestä on siis mennyt hyvin pe
rille asennetasolla. …Käytännössä ihmiset ei
vät elä niin kuin pitävät hyvänä, vaan pää
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tyvät todellisuudessa eläkkeelle vain hieman 
yli 59vuotiaina. (Pääkirjoitus 22.11.2004: 
Eläkeikä nousee vain asenteissa.)

Toisaalta varhaisen eläkkeen valitsevia myös 
ymmärretään. Työssä jatkamiseen vaikuttavat 
esimerkiksi stressi, masennus, työn miellyttä
vyys tai sen raskaus sekä ikääntyneisiin koh
distuvat syrjivät, ageistiset asenteet. Naisten 
työuraan kirjoitetaan vaikuttavan lisäksi suku
puoli ja ikäsyrjintä sekä hoitovapaat. Kolmas 
kansantalouden aladiskurssiin liittyvä positio 
onkin työelämässä syrjityn ikääntyneen positio. 
Kansantalouden aladiskurssi rakentaa kuvaa 
ikääntymiseen liittyvistä haasteista, esimerkik si 
työvoimapulasta ja hyvinvointivaltion tulevai
suudesta, mutta ageismin,  ikäsyrjinnän,  takia 
ongelmia ei voida ratkaista työuraa pidentä
mällä (ks. myös Ishikawa 2020, 184). Ageistisia 
asenteita kerrotaan piilevän esimiesten keskuu
dessa ja työyhteisöissä; ikääntyneitä työnteki
jöitä ei pidetä haluttuna työvoimana. Ageismin 
syitä etsitään myös työkulttuurista, joka hyväk  
syy vain sataprosenttisen suorituksen. Syr jin
nällä on seurauksensa – sen kirjoitetaan vaikut
tavan työssä jatkamiseen ja kouluttautumiseen. 

Ikääntyneen työntekijän asenne ei yksin rii
tä, vaan myös ympäristön pitää tukea työuran 
pidentämistä tarjoamalla kuntoutusta, jousta
vuutta työelämään, työviihtyvyyttä, työsuojelua, 
työhyvinvointia ja tarvittaessa  mahdollisuutta 
vuorotteluvapaaseen tai  osaaikaeläkkeeseen. 
Ympäristötekijöihin kuuluvat  työnantaja, työ  
yhteisö, hallitus ja työmarkkinajärjestöt. Työn
antajien ja työyhteisöjen tehtävänä työurien 
pidentämiseksi on korjata ageistiset asenteet. 
Kolmikannan eli hallituksen, työnantajien ja 
työntekijöiden keskusjärjestöjen (Mielonen 
2006) tehtävänä on neuvotteleminen. Vaikka 
järjestelmää pidetään jähmeänä ja neuvottelu
jen sävy on välillä tiukka, niitä pidetään merkit
tävämpinä kuin määräyksiä. Korostetaan työ
elämän kehittämistä ja jaksamista, hyvätulois
ten esimerkin voimaa, johtamisen ja  erilaisten 
ihmisten huomioonottamisen merkitystä ja kan  
nustamista paremman eläkekertymän avulla.

Oma talous ja terveys  

Oma talous ja terveys aladiskurssiin kuuluu 
yhteiskunnan tuki ikäystävällisen ympäristön, 
palveluiden ja hoivakuluihin varautumisen 
muodossa. Esiin tuodaan toisaalta ikäänty
neen omaa aktiivisuutta, mutta myös yhteis
kunnan tuen tarve korostuu. Aladiskurssiin 
kuuluu kolme subjektipositiota: itsestään huo
lehtivan yksilön positio, tukea tarvitsevan ak
tiivisen ikääntyjän positio sekä hyvän köyhän 
ja rajoitetun aktiivisuuden positio. Itsestään 
huolehtivan yksilön positiossa henkilö pitää yh
teyttä omaisiin tietotekniikan avulla, menee 
vanhemmalla iällä naimisiin, käyttää palve
luita, kuluttaa, muuttaa itselle sopivampaan 
paikkaan, matkailee ja varautuu vanhenemi
seen esimerkiksi eläkesäästöillä. Varakkaiden 
odotetaan käyttävän varallisuuttaan tarvitse
miinsa hoivapalveluihin, jolloin yhteiskunnal  
le jäisi enemmän rahaa vähävaraisempien ikään
tyneiden palveluihin, vaikka tämän uumoillaan 
tuottavan myös eriarvoisuutta. Itsestään huo
lehtivan yksilön positiossa tasapainoillaan yksi
lön vastuun ja yheiskunnan tuen välimaastossa. 
Oikeilla elintavoilla ja itsenäisyydellä ihmiset 
ovat toimintakykyisempiä ja aiheuttavat vä
hemmän kustannuksia – hyvistä elintavoista 
hyötyvät niin ikääntynyt itse kuin kansanta 
louskin. Toisaalta muistutetaan, että elintavoista 
huolimatta ihminen  vanhenee ja terveysmeno
ja syntyy, minkä vuoksi  tarvitaan tukea yhteis
kunnalta. Kirjoituksissa myös tunnistetaan so
sioekonomisen aseman vaikutus terveyteen ja 
suhtaudutaan kriittisesti epäterveellisyydestä 
rankaisemiseen. Vaikka ikääntyneiden odote
taan olevan terveempiä ja toimintakykyisem
piä entistä pidempään, lehti näyttää kuitenkin 
suhtautuvan tutkijoita huolestuneemmin tule
vien hoivamenojen suuruuteen. Huoli hoiva
menoista voidaan liittää myös kansantalouden 
aladiskurssiin, koska eläkepommin lisäksi kir
joituksissa kannetaan huolta ikääntyvän väes
tön kasvavista hoivan tarpeista ja huoltosuh
teesta (ks. myös Ishikawa 2020, 139–140).
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Yhteiskunnan tuen merkitys korostuu tukea 
tarvitsevan aktiivisen ikääntyjän positiossa,  jossa 
aktiivinen elämä on mahdollista tuen avulla. 
Tuki voi tarkoittaa apuvälineitä, ikääntyneiden 
itsenäistä liikkumista tukevaa elinympäristöä, 
neuvontaa ja selkeää viestintää. Ikäystävälliseen 
ympäristöön kuuluvat myös kyläkaupat, lähi
kirjastot, liikuntarajoitteisten istumapaikat rai
tiovaunuissa ja julkinen liikenne asutuskeskus
ten ulkopuolella. Ikääntyneitä tukevaan ympä
ristöön voidaan liittää sekin, että ikääntyneiltä 
ei odoteta esimerkiksi pankkiautomaatin käy
tön opettelemisesta tai sopeutumista tervey
denhoidon nettipalveluihin. Ylipäätään uu
teen teknologiaan ikääntyneiden apuna tun
nutaan suhtautuvan skeptisesti – toisin kuin 
aktiivisen ikääntymisen diskurssissa, jossa tek
nologian käyttöön suhtaudutaan myönteisesti 
(ks. Active Ageing Index; Malanowski 2009). 
Myös yksinäisyyden torjunnassa yhteiskunnan, 
yhteisöjen ja järjestöjen tuen rooli on merkittä vä. 

Ikääntyvillä on velvollisuus pysyä yhteiskun
nan aktiivisina jäseninä. Vapaaehtoistyö, las
tenlasten hoito tai muu osallistuminen pi
tää vanhukset virkeinä ja hyödyttää kaikkia. 
Malmin ”kutojamummot” ovat tästä suoma
lainen esimerkki. …Mutta entä ne vanhukset, 
jotka ovat liian vanhoja, köyhiä tai väsyneitä 
kutomaan tai sitten golfaamaan Algarvessa? 
Odottaako heitä kaukalo vanhainkodin nur
kassa? (Pääkirjoitus/Kolumni 11.11.2012: 
Varokaa vihaisia vanhuksia.)

Yllä olevassa aineistokatkelmassa (jossa vii
tataan pitkäikäisyyttä tutkivan ajatuspaja 
International Longevity Centren raporttiin) 
korostuvat ikääntyneen velvollisuudet ja ak
tiivisuus. Toisaalta siinä on nähtävissä myös 
aktiivisen ikääntymisen diskurssin kritiikki: 
esiin tuodaan varallisuuden, iän ja toiminta
kyvyn vaikutukset sekä aktiivisuusajattelun 
mahdollinen ulossulkevuus, joka on tuttu 
myös aiemmista tutkimuksista (ks. Boudiny 
& Mortelmans 2011; Foster & Walker 2015; 

Jacobsen 2017; ks. Haarni 2009; Mendes 2013). 
Katkelmassa on myös nähtävissä erottelua kol
mannen ja neljännen iän välillä, joista ensim
mäinen on liitetty toimijuuteen ja kulutukseen 
jälkimmäisen viitatessa suurempaan palvelujen 
tarpeeseen sekä terveyden ja toimintakyvyn 
heikkenemiseen (São José 2020). 

Hyvä köyhä ja rajoitettu aktiivisuus posi tios
sa ikääntyneen elämään vaikuttavat asumistuen 
heikennykset ja lääkekorvauksien leikkaukset. 
Kirjoituksissa nostetaan esiin pientä eläkettä 
saavien ikääntyneiden taloudellinen ahdinko. 
Taloudellinen turvallisuus kuuluu  aktiivisen 
ikääntymisen indeksiin (Active Ageing Index), 
mutta toisaalta aktiivista tai  onnistunutta 
ikääntymistä on kritisoitu siitä, että se ei huo
mioi yhteiskuntaluokkaa (Timonen 2016, 
2–3). Vaikuttaa siltä, että pienituloisia eläkeläi
siä pidetään kirjoituksissa hyvinä köyhinä (ks. 
Thane 2000, 95, 202–203), jotka haluavat pär
jätä itse, eivät vaadi paljon eivätkä hätkähdä 
talouteen kohdistuvista säästötoimista ja jotka 
ovat myös jollakin tavalla yhteiskunnan uhreja 
(Mäntynen & Virtanen 2020). Heidän avul
laan voidaan myös yrittää kerätä poliittisia irto
pisteitä. Teksteissä otetaan huomioon myös se, 
että eläkkeen kertymiseen vaikuttaa sukupuoli: 
naisten hoitovapaat lyhentävät työuraa ja siten 
pienentävät eläkettä. 

Poliittinen osallistuminen/aktiivisuus

Poliittinen osallistuminen/aktiivisuus aladis
kurssiin kuuluvat kirjoitukset  ikääntyneiden 
suureen määrään ja äänestysaktiivisuuteen liit
tyvästä poliittista vallasta, joka  korostuu nuor
ten äänestysaktiivisuuden laskiessa. Ikään ty
neiden poliittinen valta ja sen  yhteiskunnalliset 
vaikutukset ja myös siihen suhtautuminen uh
kaavana on huomattu aikaisemmassakin tut
kimuksessa (ks. Ishikawa 2020; Mäntynen & 
Virtanen 2020). Ikääntyneisiin liitetään kon
servatiivisuus ja maahanmuuttovastaisuus, 
mutta toisaalta kritisoidaan näkemystä, että 
eläkeläiset olisivat vain oman etunsa mukaan 
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äänestäviä. Lisäksi nostetaan esiin lapsiperhei
den eläkeläisiin verrattuna vaimeampi ääni, 
vaikka vastakkainasettelua ei haluta luoda:

Ei tietenkään pidä lietsoa lapsiperheitä tais
teluun yhteisen kakun jaosta tai asettaa hei
tä vastakkain eläkeläisten kanssa. Mielikuva 
eläkeläisistä pelkkien omien eläkeetujensa 
mustasukkaisina valvojina on aivan  väärä. 
Omien etujensa rinnalla eläkeläiset ajavat 
usein myös lapsiperheiden asioita, joihin mo
nilla on omien lasten ja lastenlasten kautta 
hyvä tuntuma. Yhteiskunnassa on kuitenkin 
jotakin pahasti vialla, jos yhteiskunnalliset 
asiat jäävät lähinnä vain eläkeläisten harras
tukseksi. (Pääkirjoitus/Merkintöjä 3.5.2002: 
Eläkeläiset ja lapsiperheet.)

Tässä aladiskurssissa esiintyy poliittisesti aktii
visen eläkeläisen subjektipositio. Eläkeläiset näyt
täytyvät vahvoina ja aktiivisina  puhuttaessa 
vaalikäyttäytymisestä (ks. myös Mäntynen & 
Virtanen 2020) ja eläkeläisten mielenosoituk
sista. Näissä teksteissä huomioidaan myös po
liittisesti aktiivisten eläkeläisten varallisuus. 
Kansaneläkkeen pohjaosan tuplaleikkauksen 
aiheuttamasta närkästyksestä ja hyvittämises
tä kirjoitettaessa mainitaan, että kyseessä eivät 
olleet pienituloisten joukko ja että rahaa tar
vittaisiin muuhunkin, esimerkiksi ikääntynei
den hoivakustannuksiin. Ymmärtäväisemmin 
kirjoitetaan asumistuen leikkausta koskevista 
mielenosoituksista ja pankkien palvelumaksui
hin liittyvästä eläkeläisjärjestöjen poliittisesta 
aktivoitumisesta. 

Lehti asemoi eläkeläiset politiikan aktiivi
siksi seuraajiksi. Poliitikot saattavat joutua vas  
taamaan heille toimistaan, mutta toisaalta po
liitikot voivat nousta heidän sankareikseen. 
Aktiivisten eläkeläisten ääni kuuluu poliitikoil
le helpommin kuin lapsiperheiden ääni,  koska 
heillä on enemmän aikaa politiikan seuraami
seen ja siihen osallistumiseen. Heidän ääniään 
saatetaan kalastella. Ikääntyneet kuvataan myös 
ryhmäksi, joka on tottunut vaikuttamaan ää
nestämällä ja puolueiden kautta.

Puolueiden ikääntymisellä on negatiivinen 
kaiku, ja ikääntyminen liittää puolueet osak
si menneisyyttä henkilökeskeisen yleisödemo
kratian maailmassa. Vasemmistopuolueiden 
ja ayliikkeen ikääntyminen tuodaan esille, ja 
ikääntyneiden aktiivien suuri määrä liitetään 
näiden elinvoimaisuuden laskemiseen. Vaikka 
poliittinen aktiivisuus kuluu aktiivisen ikäänty
misen indeksiin (Active Ageing Index), siitä ei 
aineistoni kirjoituksissa puhuta kannustavasti. 
Samalla kun kaupungin hallitusvallan nuoren
tumisesta Helsingissä kirjoitetaan myönteises
ti, ikääntyneiden suuri määrä muiden kunti
en hallituksissa näyttäytyy taakkana ja valtaan 
takertumisena. Kokemusta kyllä arvostetaan, 
mutta sitä todetaan olevan myös nuoremmil
la poliitikoilla, jotka ovat lisäksi paremmin ar
jessa kiinni: Jokainen vanhempi tietää, ettei mi
kään palauta maan pinnalle yhtä nopeasti kuin 
oma lapsi. Toki iäkkäämpikin poliitikko jakaa 
näitä kokemuksia, mutta arjella on taipumus äk
kiä unohtua. (Pääkirjoitus/Kolumni 15.6.2010: 
Uusi sukupolvi on ottanut ohjat.)

Eri tavalla suhtaudutaan yksittäisiin ikään
tyneisiin poliitikkoihin, ikääntyneen poliitikon/
muun julkisuuden henkilön positioon. Kirjoitetaan 
esimerkiksi eläkelöityvän presidentin tulevasta 
asemasta, vuoden 2012 presidenttivaaliehdok
kaiden pitkästä poliittisesta kokemuksesta (iän 
lisäksi) sekä kokeneesta poliitikosta, joka ei tee 
tilaa nuoremmille. Jörn Donnerin ikä ja  pitkä 
kokemus mainitaan, mutta tekstin mukaan 
häntä ei voida sanoa ”tuulahdukseksi mennei
syydestä” (19.7.2013). Aktiivisuusdiskurssin li
säksi tämä voidaan liittää myös muihin keskus
teluihin. Taiteilijoihin (ks. ikääntymisestä ja 
taiteilijuudesta Aaltonen 2010) ja poliitikkoi
hin tuntuvat pätevän eri säännöt kuin muuhun 
kansaan. Tätä kommentoidaankin yhdessä ai
neiston kirjoituksessa (24.9.2009), jossa tode
taan, että poliitikoille ja taiteilijoille suodaan 
ajattelu ja luovuus, kun taas muihin ikääntynei
siin voidaan suhtautua kuin lapsiin (ks. Hockey 
& James 1993). Ikääntyneitä poliitikkoja käsi
tellään kirjoituksissa siis eri tavalla kuin poliit
tisesti aktiivisia eläkeläisiä. 
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Johtopäätökset

Analysoin tutkimuksessani aktiivisen ikäänty
misen diskurssin esiintymistä Helsingin Sa
no mien pääkirjoitusaukeaman teksteissä vuo
sina 2000–2015. Tulosten valossa näyttää siltä, 
että aktiivinen ikääntyminen nähdään aineis
tossa ratkaisuna ikääntymisen aiheuttamiin 
haasteisiin. Ratkaisua haetaan ikääntyneistä 
(Timonen 2016) – heitä kannustetaan työuran 
pidentämiseen, omaishoitoon, vapaaehtoistyö
hön ja terveellisiin elämäntapoihin. Aktiivisen 
ikääntymisen diskurssi näyttäytyy lehden pää
kirjoitusaukeaman teksteissä ennen kaikkea 
ala diskurssiensa kautta, ei niinkään suoraan 
aktiivisen ikääntymisen käsitteenä. Teksteistä 
on joka tapauksessa hahmotettavissa aktiivi
sen ikääntymisen diskurssi; sen näkökulmasta 
(Fairclough 2012, 11) ikääntyminen koetaan 
kansantaloudelliseksi huoleksi, johon haetaan 
ratkaisua ikääntyneiltä itseltään (Timonen 
2016; ks. van Dyk 2014). 

Motoko Ishikawa (2020) tarkasteli väitös
kirjassaan suurten ikäluokkien esittämistä me
diassa Suomessa ja Japanissa. Vaikka suuria ikä  
luokkia kannustettiin vapaaehtoistöihin ja työ
uran pidentämiseen, suomalainen kuva suurista 
ikäluokista rakentui Japaniin verrattuna enem
män taakkatulkinnan kuin aktiivisuuden kautta. 
Myös oman analyysini mukaan huoli kansanta
loudesta on suuri. Foucault´laisen diskurssiana
lyysin (Willig 2013) avulla voidaan kuitenkin 
myös erottaa tämän puheen kautta rakentuvat 
aktiivisen ikääntymisen diskurssiin kuuluvat 
positiot, joista yksi toteuttaa haluttua käyttäy
tymistä eli työuran pientämistä, ja  toinen taas 
pyrkii välttelemään tätä. Jälkimmäisen position 
aktivoimiseen tarjotaan kirjoituksissa keinoik
si asennekasvatusta ja ympäristön toimijoiden 
antamaa tukea. Tulosteni mukaan siis kansan
talouden aladiskurssin kautta ikääntyneitä ke
hotetaan pidentämään työuraa, ja myös vapaa
ehtoistyöhön ja omaishoitajuuteen suhtaudu
taan myönteisesti. Toisen aladiskurssin, oma 
talous ja terveys diskurssin, varautumispu
heen kautta ikääntyneitä kannustetaan talou

delliseen varautumiseen ja terveellisiin elämän
tapoihin, mutta myös yhteiskunnalta odotetaan 
tukea. Tuloksista on havaittavissa aktiivisen 
ikääntymisen subjekti, joka jatkaa ikääntynee
nä työn tekemistä ja työn kaltaisia tuottavia ak
tiviteetteja (Moulaert & Biggs 2013) tai toimii 
esimerkiksi omaishoitajana. Lehdessä huomi
oitiin myös sosioekonomisten tekijöiden vai
kutus aktiivisuuteen, mikä on tärkeää aktiivi
suusvaateen mahdollisen ulossulkevuu den nä
kökulmasta (ks. esim. Boudiny & Mortel mans 
2011). 

Aktiivisen ikääntymisen diskurssia on kri
tisoitu vastuun sysäämisestä yksilölle (Mendes 
2013; Moulaert & Biggs 2013; van Dyk 2014). 
Tulkitsen analysoimieni tekstien perusteella, 
että myös ympäröivällä yhteiskunnalla ja muil
la toimijoilla on vastuunsa. Louise Plouffen ja 
Alexandre Kalachen (2010) mukaan  ympäristö 
voi joko tukea tai estää aktiivisuutta ja itsenäi
syyttä. Helsingin Sanomien kirjoituksissa näh
dään, että ympäristön tulee tukea ikääntyneen 
aktiivisuutta lähipalveluilla, työuran pidentä
mistä joustavuudella ja työhyvinvoinnilla sekä 
terveellisiä elintapoja ja terveyttä sosioekono
misten erojen huomioimisella ja palveluilla. 
Yksilö ei siis jää yksin vastuuseen ikääntymi
seen liittyvistä riskeistä (ks. Evans & Nistrup 
2020), toisin kuin Deborah Laliberte 
Rudmanin ja Daniel Molken (2009) tutki
muksessa. Ympäröivän yhteiskunnan rooli on 
tärkeä myös suhteessa köyhyyteen, teknologian 
käyttöön ja yksinäisyyteen. Teknologian käyt
töön suhtaudutaan skeptisesti, mikä on ristirii
dassa aktiivisen ikääntymisen diskurssiin kuu
luvan teknologian käytön kanssa (ks. Active 
Ageing Index; Malanowski 2009). Toisaalta 
aineiston aikaväli (2000–2015) voi vaikuttaa 
tulokseen. Myös osallistuminen lastenlasten 
hoitoon, joka on yksi aktiivisen ikääntymisen 
indeksin indikaattoreista, näkyi aineistossani 
hyvin vähän.

Työhön liittyvien asenteiden muokkaus ja 
pidempi työura voidaan nähdä osana subjekti
positioon kuuluvaa diskurssin mukaista koke
mista ja tekemistä (Willig 2013). Ne voidaan 
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liittää Foucault´n minätekniikoihin, joiden 
avulla henkilö itse tai jonkun muun  avulla 
muokkaa itseään saavuttaakseen tietyn onnel
lisuuden, viisauden tilan (Foucault 1988, 18), 
esimerkiksi työn tuoman vireyden tai vapaaeh
toistyön tuoman hyödyllisyyden tunteen. Eri
tyisesti työuran pidentämisen ja vapaaehtois
työn mutta myös terveellisten elintapojen kat
sottiin hyödyttävän yhtä lailla yksilöä ja yhteis
kuntaa, mikä on Alan Walkerin (2002) mukaan 
aktiivisessa ikääntymisessä hienoa. Yhteiskunta 
säästää palvelumenoissa ja torjuu työvoimapu
laa ikääntyneen pysyessä vireänä ja eläessä pi
dempään terveenä. Tähän voidaan liittää myös 
näkemys siitä, että ikääntyneen voimavarat ei
vät ole vain hänen itsensä, vaan niitä voidaan 
pitää myös yhteiskunnalle hyödyllisinä resurs
seina (Haarni 2009). Vanheneminen ei ole siis 
pelkästään ikääntyneen itsensä asia, vaan siihen 
kytkeytyy yhteiskunnallisia seurauksia ja siten 
yhteiskunnan tarve hallita sitä (vrt. seksuaali
suus, Foucault 1981; ks. myös Katz 2000).

Aineistossani näkyvä työn ja tuottavuuden 
painottuminen voidaan liittää tuottavaan aktii
viseen ikääntymiseen (Foster 2018) tai tuotta
vaan ikääntymiseen (Leinonen 2007; Ishikawa 
2020, 127). Tuloksia voidaan peilata Kate 
Hamblinin (2013, 9–14, 162) ajatukseen ak
tiivisesta ikääntymisestä aktiivisen hyvinvoin
ti ja työmarkkinapolitiikan esimerkkinä, jossa 
hyvinvointivaltion tehtävänä ei ole enää tuoda 
turvaa työelämän ulkopuolella, vaan yksilön tu
lee turvata oma hyvinvointinsa työelämässä ja 
valtion tehtäväksi jää tämän mahdollistaminen.

Yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen suhtau
duttiin aineistossa melko ristiriitaisesti (ks. 
myös Mäntynen & Virtanen 2020). Työuran 
pidentämisen korostaminen ja poliittiseen ak
tiivisuuteen liittyvän sukupolvien välisen mah
dollisen konfliktin esiintuominen ei tosin vält
tämättä poikkea aktiivisen ikääntymisen dis
kurssista. Aktiivisen ikääntymisen taustalla on 
väestörakenteen ja sosiaalipolitiikan muutok
sen lisäksi myös ajatus sukupolvien  välisestä 
konfliktista, joka liittyy eläkkeiden rahoitta
miseen ja tämän tuottamaan jännitteeseen 

(Hamblin 2013, 7–28). Aineiston  puhetavassa 
voidaan nähdä aktiivisen ikääntymisen diskurs
siin yhdistetty ajatus sukupolvien välisestä soli
daarisuudesta, ja samalla muistutetaan ikäänty
neitä ja muita lukijoita sukupolvien keskinäi
sestä vastuusta (ks. Walker 2002). 

Tuloksia voidaan pohtia myös mediaan ja 
ikääntymiseen liittyvien tutkimusten näkökul
masta. Kirsi LummeSandt (2010) tutki ikään
tyneiden representoimista ETlehdessä ja ha
vaitsi, että  ikääntymiseen liittyvä puhe keskittyi 
ulkonäköön ja fyysiseen aktiivisuuteen, eläköi
tymiseen, uusiin haasteisiin ja henkiseen kas
vuun. Tämä vaikuttaa tyystin erilaiselta verrat
tuna viimeaikaisiin tutkimuksiin, joissa aineis
tona ovat olleet sanomalehdet ja Yleisradion 
Verkkouutiset (ks. Ishikawa 2020; Mäntynen 
& Virtanen 2020). LummeSandt (2010) itse
kin kommentoi, että ikääntyneille suunnattu
jen lehtien tarkoitus on painottaa  ikääntymisen 
hyviä puolia. Sekä Ishikawa (2020) että Män
ty nen ja Virtanen (2020) huomasivat ikäänty
neisiin liittyvän toiseuttavan puhetavan. Män
tynen ja Virtanen tutkivat vanhuuden repre
sentaatiota neljässä kotimaisessa sanomaleh
dessä ja Yleisradion Verkkouutisissa. He ha
vaitsivat, että ikääntymistä käsiteltiin eri ta
valla juttutyypistä riippuen. Uutisartikkeleissa 
vanhuus nähtiin uhkaavana niin taloudellisesti 
kuin poliittisena voimana, joka äänestää omien 
etujensa mukaisesti. Pikkuuutisissa vanhuus 
taas liittyi yksittäisiin tapaturmiin, esimerkik
si hukkumisiin. Henkilöjutuissa  esiintyivät vii
teryhmästään myönteisesti poikkeavat ikään
tyneet, jotka ovat elinvoimaisia ja pystyviä. 
Mielipidekirjoituksissa ikääntyneet nähtiin kir 
joittajien mukaan kunnon kansalaisina,  jotka 
ovat jollain tavalla yhteiskunnan uhreja. Tut
ki missani pääkirjoitusaukeaman teksteissä on 
nähtävissä joitakin samoja piirteitä: uhkaa
vuutta ja poliittista voimaa, hyvän köyhän posi
tiossa myös uhriutta. Henkilökuvia ei pääkir
joituksissa juuri ollut; yksilöllisemmin kuvat
tiin ikääntyviä poliittikkoja tai muita tunnettu
ja henkilöitä. Pääkirjoitusten tarkoituksena on
kin osallistua julkiseen keskusteluun ja politiik
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kaan (ks. Heikkinen 1999, 276), ei niinkään 
henkilökuvien maalaaminen. 

Aktiivisen ikääntymisen kritiikkiäkin on 
tarkasteltava. Esimerkiksi van Dyk (2014) to
teaa artikkelissaan, että aktiivisen ikääntymi sen 
kritisoijat voivat tahattomasti suojella ikäänty
neitä uusliberaalilta aktiivisuudelta; he myös 
unohtavat haastaa vanhuus ja keskiiän ikä
kategorioiden binäärisyyden ja vahvistavat näin 
vanhuuden toiseutta verrattuna iättömään keski 
ikään. Aktiivisuusajattelun juurtuessa yhteis
kuntaan kriittinen katse tulisikin suunnata 
esimerkiksi siihen, miten yhteiskunnallisessa 
keskustelussa huomioidaan eri intersektionaa
listen tekijöiden vaikutus ikääntymiseen (ks. 
LummeSandt ym. 2020) ja aktiivisuusvaatee
seen. Myös diskurssin kapeaan, taloudelliseen 
ymmärtämiseen olisi kiinnitettävä  huomiota. 

Tämä on havaittu jo  aikaisemmassa tutkimuk
sessa (ks. Boudiny & Mortelmans 2011), ja 
omat tulokseni vahvistavat  käsitystä siitä, että 
aktiivisuusajattelussa korostuu  resurssimainen 
ja taloudellisesti painottuva aktiivisuus. Kri tii
kin kohdistaminen talouspainot teiseen näkö
kulmaan voisi auttaa haastamaan ageistisia 
asenteita, kun huomiota saisi myös sellainen 
aktiivisuus, joka ei ole tuottavaa. Tarvitaankin 
lisää keskustelua siitä, miten aktiivisuuden kal
taiset normit vaikuttavat esimerkiksi neljän
nessä iässä olevien ikääntymiskokemuksiin.
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ikä nousee vain asenteissa.

Helsingin Sanomat. Pääkirjoitus 8.3.2009. Vapaa
ehtoistyön arvo kasvaa työttömyyden lisääntyessä.

Helsingin Sanomat, Marjut Lindberg. Pääkirjoitus/
Merkintöjä 24.9.2009. Saakoon ihminen vanheta.

Helsingin Sanomat, Mikael Pentikäinen. Pääkirjoi
tus/Kolumni 15.6.2010. Uusi sukupolvi on ot
tanut ohjat.

Helsingin Sanomat, Annamari Sipilä. Pääkirjoitus/
Kolumni 11.11.2012. Varokaa vihaisia vanhuksia.

Helsingin Sanomat. Pääkirjoitus 19.7.2013. Donner 
uusintaensiillassa.
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