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1 Johdanto 

”Tulevaisuudessa lähin terveyskeskus löytyy jokaisen omasta älypuhelimesta” (Sitra, 

18.11.2014).  

 

Yhteiskunnan muutokset ovat ajaneet palvelut ja palveluiden käyttäjät haasteen äärelle. 

Vaaditaan suuria uudistuksia ja innovaatioita uusien palvelumuotojen kehittämiseen, jotta 

tavoitetaan suuren ikäjakauman omaava kuluttajaryhmä erilaisine tarpeineen. Muutokset 

yhteiskunnassa koskevat yhtä lailla lapsia ja nuoria, työelämässä aktiivisesti olevia, kuin 

ikääntyviä kansalaisia.  

 

Lähihoitajan työssä Helsingin kotihoidossa on havaittavissa vanhusten kokevan yksinäi-

syyttä, vaikkakin omia lapsia, omaisia ja sukulaisia saattaa olla paljonkin olemassa. Koen 

mahdolliseksi osasyyksi tähän digitalisoitumisen ja kommunikoinnin erilaistumisen eri 

ikäpolvien välillä. Iäkkäämmän sukupolven jäädessä kehityksen jalkoihin digitalisoitu-

misen vaikutuksesta, yhä nuoremmat käyttävät enenevässä määrin erilaisia digitaalisia 

laitteita arkiseen toimimiseen ja kommunikointiin. Nykypäivänä tyypillistä erityisesti 

nuorten välisessä kommunikoinnissa ovat erilaiset sovellukset (WhatsApp, Facebook, 

Twitter, Messenger sekä Instagram), joiden käyttö ja hallitseminen vaikuttaisivat olevan 

erityisesti iäkkäimmän sukupolven saavuttamattomissa. 1990-2000-luvulla syntyneet 

nuoret, ns. ”diginatiivit”, joiden ajatellaan luonnostaan hallitsevan tietotekniset laitteet, 

ovat kasvaneet erilaisten digitaalisten viestimien aikakaudella ja omaksuneet jo pienestä 

pitäen monipuolisen tietotekniikan käytön. Sen sijaan yli 75-vuotiailla sekä iäkkäämmillä 

isovanhemmilla ei välttämättä ole lainkaan kosketuspintaa erilaisiin digitaalisiin viesti-

miin, kuten tietokoneisiin tai älypuhelimiin, tai miten niitä ottaa osaksi arkipäivän vuoro-

vaikutuksellisia tilanteita. 

 

Kiinnostukseni aiheeseen on herännyt paitsi työstäni vanhusten parissa, niin myös omasta 

elämästäni pohtiessani suhdettani omiin isovanhempiini. Isovanhemmat koen tärkeäksi 

osaksi lapsuutta ja elämää. Tänä päivänä lapsella saattaa olla jopa enemmän isovanhem-

pia kuin vaikkapa sisaruksia (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2015). Yhteyttä omien 

kaukana asuvien isovanhempieni kanssa pidän vaihtelevasti puhelimitse, mitä tapahtuu 
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mielestäni liian harvoin. Tavallisesti käydyt puhelinkeskustelut ovat melko lyhyitä, ja ai-

heet pinnallista kuulumisten vaihtoa. Puhuminen puhelimessa tuntuu joskus jopa vie-

raalta, mistä kumpusi tutkimukseni perimmäinen ajatus: miten ja missä vaiheessa perin-

teinen puhelu muuttui vieraaksi läheisen ihmisen kanssa?  

 

Vierauden tuntu puhelimessa puhumiseen ei liity ainoastaan kommunikointiin isovan-

hempien kanssa, vaan perinteisen puhelun merkitys viestimisessä vaikuttaisi olevan jää-

mässä taka-alalle muissakin yhteyksissä. Selitys löytyy mielestäni digitalisoitumisesta 

sekä yhteiskunnan sähköistyvästä palvelukulttuurista. Siitä, että nykyään suurin osa vies-

timisestä ja sosiaalisten suhteiden ylläpidosta painottuu kirjoitettuun, hetkessä tapahtu-

vaan lyhyeen viestimiseen. Tarpeellinen asia voidaan ilmoittaa milloin ja missä vain, ta-

vallisimmin kirjoitetussa muodossa. Sovellukset, kuten WhatsApp ja Messenger, mah-

dollistavat kommunikoinnin helposti ja kaikkialle. Mutta havaintojeni mukaan isovan-

hempieni ikäiset ikäihmiset eivät hallitse välttämättä edes tavallisia tekstiviestejä perin-

teisellä kännykällä, saati siis älypuhelimen kosketusnäytöllä tapahtuvaa sovelluksen hal-

lintaa. Tietokoneista puhumattakaan. Jäljelle jää siis ainoastaan soittamalla tapahtuva 

viestiminen. Ennen digiaikaa, jota isovanhempieni ikäinen sukupolvi on elänyt läpi ai-

kuisuuden, soittaminen oli vielä täysin luonnollinen asia. Nykypäivänä vaikuttaisikin kir-

joitetun viestimisen olevan syrjäyttämässä puhelut toissijaiseksi kommunikoinnin muo-

doksi ainakin nuorten aikuisten keskuudessa. 

 

Aiheenani tässä tutkielmassa on tarkastella, miten vuorovaikutusta ja viestimistä eri su-

kupolvien välillä tapahtuu digitaalistuvassa yhteiskunnassa sekä millaisia vaikutuksia 

tällä on ikäihmisten arjen näkökulmasta tarkasteltuna. Kokevatko vanhukset vuorovaiku-

tuksen omaisten kanssa olevan riittävää ja laadultaan tyydyttävänä? Entä voisivatko digi-

taaliset viestimet kehittyä vastaamaan myös enemmän vanhemman ikäpolven tarpeita si-

ten, että kommunikointi ja sosiaalisten suhteiden ylläpito lähiomaisiin olisi helpompaa? 

 

Aiheesta ei aikaisempaa tutkimusta ole olemassa, joten lähestyn ilmiötä alustavasti kar-

toittaen. Tutkielmani pohjaan keväällä 2015 käynnistyneeseen Työterveyslaitoksen orga-

nisoimaan KUMOUS-hankkeeseen (Palvelutalouden vallankumous – ihminen digitali-

saation keskiössä, 1.2.2015–31.1.2018). KUMOUS-hankkeen tarkoituksena on etsiä ke-

hityssuuntaa, ”joka kumpuaa ihmisten arjesta ja jossa teknologiaratkaisut tukevat arkea” 

(KUMOUS-hankkeen tiivistelmä). Erilliset tavoitteet arjen rakentumisen eri osa- alueilla 
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on säädetty erikseen, mutta oman aiheeni tiimoilta KUMOUS-hanke pyrkii tunnistamaan 

käyttäjien (nuoret, työikäiset, vanhukset) arjen tarpeet sekä kartoittamaan mahdollisia uu-

sia palveluita (KUMOUS).  

 

Tutkielmani linkittyy osaksi kotitaloustieteen tutkimuksen kenttää tarkastellen iäkkäiden 

arkea sekä hyvän elämän edellytyksiä vanhuudessa. Koti on merkittävä osa ihmisten ar-

kea, ja erityisesti koti muuttuu omaksi tarkastelun kentäkseen, kun vanhuudessa iän aset-

tamat rajoitukset pakottavat viettämään lähes kaiken ajan kotona. 

 

 Lähestyn tutkimuskysymyksiäni käsittelemällä, mitä yleensäkin tarkoitetaan digitalisaa-

tiolla iäkkäiden arjen näkökulmasta.  Miten digitalisaation vaikutukset näkyvät yhteis-

kunnan tasolla, millaisia merkityksiä vuorovaikutuksella ja sosiaalisilla suhteilla ihmisen 

elämässä ja hyvinvoinnissa on. Lisäksi kartoitan hiukan sitä, mitä tarkoitetaan perheen 

elinkaarella ja hoivakulttuurilla Suomessa tänä päivänä. Mistä palveluita kotona asuvien 

70-95-vuotiaiden vanhusten arki käytännössä rakentuu digitaalisten laitteiden ja apuväli-

neiden lisääntyessä, ja mistä koostuu palvelujärjestelmän työntekijöiden vuorovaikutus-

verkosto ja erilaiset vuorovaikutusvälineet vanhuksen ympärillä. Omakohtaiset koke-

mukseni painottuvat pääkaupunkiseudulla asuvien vanhusten arkeen. Ymmärrettävästi 

alueellisia eroja palveluiden tarjonnassa kunnittain kuitenkin löytyy, joten kirjallisuu-

dessa kartoitan koko Suomen tilannetta mahdollisten lukujen tarkastelussa, ellei toisin 

mainita. 
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2 Digitalisaatio, ikäihmisten arki muuttuvassa yhteiskunnassa 

Yhteiskunta ja sen palvelut ovat muutoksessa, joista osan aiheuttaa digitalisaatio ja sen 

vaatimat uudistukset palvelujärjestelmässä. Kuitenkin digitalisaatio on vain osa tätä muu-

tosliikettä. Yhteiskunnan väestörakenne on kokemassa radikaalin muutoksen, sillä suuret 

ikäpolvet ovat siirtymässä työelämästä eläkkeelle lähivuosina, ja ihmisen eliniänodote 

jatkaa kasvuaan. Esimerkiksi Suomen tilastokeskuksen vuonna 2012 tekemän väestöen-

nusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä arviolta 23 % väestöstä, eli lähes neljännes vä-

estöstä, on yli 65-vuotiaita, kun esimerkiksi vuonna 2000 luku on ollut 15 %. (Suomen 

virallinen tilasto, 2012).  

 

Ikääntyvän väestön rinnalla syntyvyys on ollut jo laskussa 1950-luvulta saakka (kuvio 1) 

ja Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen (18.4.2013) mukaan syntyvyys Suomessa on 

ollut vuodesta 1969 alle uusiutumistason, joka on noin 2,1 lasta naista kohden. 

 

 

 

Kuvio 1. Kokonaishedelmällisyysluku 1900-2012 (Tilastokeskus 2013) 

 

Tilanne ei koske ainoastaan Suomea, vaan myös muissa Euroopan maissa ollaan tilan-

teessa, missä alhainen syntyvyys on jatkunut vuosikymmeniä, mikä on johtanut nuorten 

väestöosuuden pienenemiseen (European Commission 2011).  

Väestön ikääntymisestä muodostuvia haasteita yhteiskunnalle tarkastellaan muun muassa 

huoltosuhteen käsitteen avulla, joka tässä yhteydessä tarkoittaa vanhushuoltosuhdetta 
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(Heikkinen & Marin 2002). Esimerkiksi monissa Italian kaupungeissa eläkeikäisiä on jo 

nyt enemmän kuin työikäisiä. Samoin Italiassa on vuoden 2011 mittausten mukaan Eu-

roopan korkein vanhushuoltosuhde. Suhteessa ikääntyvän väestön kasvuun, hoitohenki-

lökunnan ja –tahojen määrä ei näytä vastaavan kysyntää ja tarvetta, ja uskonkin vahvasti, 

että nykyisten palvelumuotojen rinnalla omaisten rooli vanhusten hoidossa tulee tulevai-

suudessa korostumaan.   

 

Ikäihmisellä tässä tutkielmassa tarkoitan sosiaali- ja terveysministeriön vanhuspalvelu-

laissa ja laatusuosituksessa laadittua määritelmää, jossa ikääntyneellä väestöllä tarkoite-

taan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestönosaa (tällä hetkellä 63+), ja 

vastaavasti iäkkäällä henkilöllä/ vanhuksella tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kog-

nitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä 

alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka kor-

keaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013).  

2.1 Digitalisaation merkitys 

Digitalisaation virallista määritelmää ei vaikuttaisi olevan saatavilla, joten hyödynnän sen 

määrittelyssä eri lähteitä kokoamaan mielestäni olennaisen. Mikael Jungner Elinkeinoelä-

män keskusliitolle tekemässään kirjoituksessa ”Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen 

kärkeen” kuvailee digitalisaatiota seuraavasti:  

 

”Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digita-

lisointia, että palveluiden sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten 

omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan 

avulla. Digitaalisuus on työväline, joka mallintaa reaalimaailman ilmiöitä tieto-

koneiden maailmaan, siirtää reaalimaailman vuorovaikutusta tietokoneiden maa-

ilmaan ja avaa tietokoneille tien toimia suoraan reaalimaailmassa” (Jungner, EK 

2015).  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön (2014) tulevaisuuskatsauksessa kuvataan Digitaalisuu-

den läpäisevän koko yhteiskunnan, ja että digitaalisen tiedon hyödyntämisestä on tullut 

kasvun ja kilpailuedun keskeinen kiihdytin sekä pohja tulevaisuuden hyvinvoinnille” 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 3.10.2014). Erilaisia digitaalisia, eli sähköisiä viestimiä 

ovat muun muassa älypuhelimet, tietokoneet, tabletit, digitelevisio sekä muun muassa 
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turvarannekkeet ja puhelimet, joita käytetään esimerkiksi osana muisti- ja liikuntarajoit-

teisten vanhusten hoidossa. 

2.2 Digitaalisten, eli sähköisten viestimien käyttö Suomessa 

Tilastokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilastosta (2013) ilmenee 

suomalaisten tietokoneen käytön lisääntyneen viime vuosina. Erityisesti käyttö on lisään-

tynyt iäkkäämpien keskuudessa, sillä suurin osa alle 55-vuotiaista käyttää jo tietokonetta. 

Tutkimuksen vanhimmasta ikäryhmästä 75–89-vuotiaista internetin käyttäjiä oli 27 pro-

senttia (kuvio 2.) Myös matkapuhelimen käyttö on yleistynyt vanhimmassa ikäryhmässä 

nopeasti ja enää arviolta ilman matkapuhelinta on yksi seitsemästä. Älypuhelin puoles-

taan oli vain viidellä prosentilla 75–89-vuotiaista, kun koko väestöstä 56 prosenttia omisti 

älypuhelimen. (Tilastokeskus 2013).  

 

 

 

Kuvio 2. Tietokoneen ja internetin käytön yleisyys 2006 ja 2013, (Tilastokeskus) 

 

Tilastokeskuksen teettämän tutkimuksen internetin käytön ja eräiden käyttötapojen ylei-

syys 2013 (Julkaistu: 7.11.2013) osoittaa internetin käytön olevan yleisimmin erilaisten 

asioiden hoitoa, viestintää, tiedonhakua ja medioiden seuraamista. Yleisimmäksi käyttö-

tavaksi osoittautui pankkiasioiden hoitaminen, jota oli tutkimus ajankohtana viimeisten 

kolmen kuukauden aikana tehnyt 79 prosenttia 16–89-vuotiaista. Ostoksia tai tilauksia oli 

internetin kautta tehnyt tutkimuksen mukaan 44 prosenttia viimeisten kolmen kuukauden 

aikana, ja myös viranomaisten ja muiden julkisten palvelujen kanssa asioidaan paljon in-
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ternetin kautta. Täytetyn lomakkeen viranomaisille tai muille julkisten palvelujen tarjo-

ajille oli lähettänyt 47 prosenttia väestöstä. Sähköpostia oli tutkimusajankohtana käyttä-

nyt viimeisten kolmen kuukauden aikana 77 prosenttia ja yli kolmannes suomalaisista 

lähettää tai lukee sähköpostia päivittäin tai lähes päivittäin. Myös yhteisöpalvelut ovat 

pitkälti viestintää. Yhteisöpalveluja seuraavien osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä 51 

prosenttiin. Internetiä käytetään myös paljon medioiden seuraamiseen. Peräti 59 prosent-

tia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli vuonna 2013 katsonut televisioyhtiöiden netti-tv-

palveluita viimeisten kolmen kuukauden aikana. YouTubea ynnä muita vastaavia video-

palveluja, joihin ihmiset voivat ladata omia videoitaan, oli katsonut 60 prosenttia. (Tilas-

tokeskus 2013). 

2.3 Digitalisaatio - uhka vai mahdollisuus? Digitaaliset laitteet ja apuvälineet 

osana vanhusten arkea 

Digitalisoituminen tuo tullessaan paljon mahdollisuuksia, mutta kaikki sen seurannais-

vaikutukset eivät välttämättä ole niin positiivisia ja ongelmattomia. Kuten Mäensivu 

(2002) tutkimuksensa Ikääntyvien viestintävalmiudet ja digitaalinen epätasa-arvo alussa 

toteaa, ikääntyvällä väestönosalla ei lähtökohtaisesti ole samoja valmiuksia hallita digi-

taalisia viestimiä, jotka esimerkiksi nuori väestönosa oppii jo koulussa ja aikuisväestö 

taas osana työelämää (Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 71, 2002, s.11) Tärkeä 

kysymys tulevaisuuden kannalta onkin, miten digitalisaation keinoin voitaisiin kehittää 

vanhusten arkea ja taata myös ikääntyvälle väestölle mahdollisuus käyttää sähköistyviä 

palveluita osana jokapäiväistä arkista toimintaa.  

 

Digitalisoitumisen aiheuttamaan muutokseen liittyy kuitenkin paljon mahdollisuuksia, 

esimerkiksi ajan ja paikan rajat poistava viestintäteknologia, joka parantaa liikuntarajoit-

teisten selviytymiskeinoja arkisissa toimissa. Suuressa määrin tietotekniikan kehittymi-

nen kuitenkin palvelee niitä, ketkä sitä osaavat hyvin hyödyntää, eli nuorta polvea sekä 

työikäisiä. Syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti ne ikääntyneet ja ikäihmiset, jotka eivät 

koulussa ja työelämässä ole saaneet samankaltaisia valmiuksia erilaisten digitaalisten so-

vellusten käyttöön.  (Mäensivu 2002, 13). Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksesta (2002) 

koskien ikääntyvien viestintävalmiuksia, korostui internet-palveluiden käytössä käytän-

nön haasteiden ohella suurimmaksi esteeksi kiinnostuksen puute. Kuitenkin tuloksista oli 

viitteitä siitä, että mikäli kiinnostusta käytön opetteluun riittää, oli Internetin käyttö ikäih-

misellekin täysin mahdollista (Mäensivu 2002, 127-128). 
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Palveluiden, kuten sähköisten pankki-, terveys- sekä kauppapalveluiden, lisäännyttyä ra-

dikaalisti, on henkilökohtaisten palveluiden tarjonta heikentymässä merkittävästi, mikä 

myös koskettaa erityisesti iäkkäämpää väestönosaa. Lisäksi sähköistyminen ja ammattien 

automatisoituminen on aiheuttanut työpaikkojen vähenemistä tarpeettomina ja esimer-

kiksi kaupan kassatyöntekijöitä on osittain korvattu koneellisilla itsepalvelukassoilla. 

Mäensivu (2002, 11) kuvaa tätä digitaalisten viestimien hyödyntämiseen perustuvaa pal-

velukulttuurin muutosta, joka on syrjäyttämässä nykyistä, henkilökohtaiseen asiointiin 

perustunutta palvelukulttuuria, käsitteellä digitaalinen palvelukulttuuri. Tämän havaitta-

vissa olevan digitaalisen palvelukulttuurin kehittymisen edellytyksenä on digitaalitekno-

logiaan perustuvien viestimien yleistyminen (Mäensivu 2002, 11).  

 

Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa kasvokkain asiointi vähenee yhä entisestään, ja pal-

velut tulevat yhä enenevässä määrin siirtymään Internettiin. Kehityksen taustalla vaikut-

tavat taloudelliset tehokkuusvaatimukset, ja henkilöstökuluista pyritään näin ollen karsi-

maan (Mäensivu 2002). Vaikuttaisikin olevan niin, että digitalisaation negatiiviset vaiku-

tukset heijastuvat ikääntyvien sekä ikäihmisten arkeen vahvemmin haittavaikutuksin ra-

joittaen ja eristäen. Kun taas nuorten ja nuorten aikuisten elämässä digitalisaatio on mo-

ninkertaistanut mahdollisuudet toimia tehokkaasti aikaan ja paikkaan sitomatta.  

 

Mäensivu nostaa esille palvelukulttuurin digitalisoitumisen uhkatekijöiden kuvaamiseen 

kansainvälisesti käytetyn käsitteen digital divide, joka on suomennettu termillä digitaali-

nen kahtiajakautuminen (Compaine 2001 & Norris 2001 & OECD 2000 & Jääskeläinen 

2000 Mäensivun 2002, 13 mukaan). Voidaan puhua myös informaatioköyhistä ja infor-

maatiorikkaista.  Tässä kontekstissa karkeasti jaoteltuna iäkkäiden voidaan siis nähdä 

olevan informaatioköyhiä, kun taas nuoret ja työelämässä olevat ovat informaatiorikkaita. 

Lyhyessä ajassa ollaan tultu tilanteeseen, missä yksi kokonainen ikäryhmä on syrjäytetty 

yhteiskunnan rattaista, vaikka tilannetta on osattu ennakoida tulevaksi. Informaatioyh-

teiskunnan tai tietoyhteiskunnan tulosta on puhuttu jo vuosia (Mäensivu, 2002 s. 18).  
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3 Hoivakulttuuri, sosiaalinen kestävyys ja iäkkäiden kotihoito Suo-

messa 

Ikääntyminen riskinä ja mahdollisuutena käsittelevässä Valtioneuvoston kanslian rapor-

tissa Vaarama (2009) nostaa esille mielenkiintoisen käsitteen poliittisesta kestävyydestä 

(political sustainability) kestävän kehityksen sisältöjen, eli ympäristön kestävyyden, ta-

loudellinen kestävyyden ja sosiaalisen kestävyyden rinnalle. Virallista määritelmää po-

liittisen kestävyyden käsitteelle ei ole vakiintunut, mutta kirjallisuudesta poimittuna hän 

mainitsee käsitteen sisältävän mm. seuraavat sisältöalueet:  

 

sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys, jakopolitiikka, oikeudenmukaisuus ja sosi-

aalinen kestävyys, demografia, huoltosuhde ja sukupolvikysymykset, äänestys-

käyttäytyminen ja intressiristiriidat, verotus, rahoituksen kestävyys, riittävyys ja 

kohdentuminen, paikallisuus ja valtakunnallisuus päätöksenteossa, ympäristöky-

symykset, EU jne (Vaarama 2009). 

 

Yhteiskunnassa vaikuttaisi olevan merkkejä siitä, että poliittinen kestävyys ei tämän päi-

vän vanhusten arjessa toteudu täysin oikeudenmukaisesti, eikä hyvinvointivaltion peri-

aatteiden mukaisesti. Vuosina 1994 ja 1998 tehtyjen vanhusbarometrien mukaan iäk-

käistä ihmisistä lähes 70% koki yhteiskunnassa esiintyvän ikäsyrjintää (Heikkinen & Ma-

rin 2002) Yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna suurten ikäluokkien ja hei-

dän lastensa ympärille jäsentyy moninaisia haasteita (Haavio-Mannila, Majamaa, Tans-

kanen, Hämäläinen, Karisto & Rotkirch 2009, sukupolvien ketju s.10). Iäkkäät ihmiset 

ovat itse olleet luomassa sosiaaliturvaa, ja tämän päivän vanhemman ikäluokan edustajat 

muistavat myös tuon ajan ilman sosiaaliturvaa (Heikkinen & Marin, Vanhuuden voima-

varat 2002 s. 35). Ytimessä ovat toisaalta suhteet sukulaisuuteen ja lapsiin, ja toisaalta 

taas suurten ikäluokkien asema sukupolvena, joka on aikoinaan rakentanut nykyisellään 

olevan hyvinvointivaltion, ja toimii nyt sen hyödyntäjä sukupolvena (Haavio-Mannila 

ym. 2009, s 10). Mikäli suuret ikäluokat siirtävät resurssejaan merkittävässä määrin lap-

silleen ja lapsenlapsilleen, vähentää se olennaisesti väestön ikärakenteen nopean muutok-

sen mukanaan tuomia kustannuspaineita. Jos taas suurten ikäluokkien lapset ja lastenlap-

set osallistuvat entistä enemmän vanhempiensa hoitoon, on myös tällä iso merkitys sosi-

aalimenojen ja hyvinvoinnin kannalta (Haavio-Mannila ym. 2009.)  
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Useista tutkimuksista ilmenee iäkkäiden haluavan asua mahdollisimman pitkään omissa 

kodeissaan (Heikkinen & Marin 2002). Vuonna 1994 tehdyn vanhusbarometrin mukaan 

86% 60-vuotta täyttäneistä piti parhaana asuinpaikkana kotia, jossa hoitoa tarvitseva voisi 

asua palveluiden turvin (Heikkinen & Marin 2002). 

 

Kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jolla tuetaan kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäi-

sissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse suoriudu. Kotihoidon tehtävänä on vanhusten, yli 

18-vuotiaiden vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden hoito ja palvelut niin, että 

eläminen kotona on turvallisesti mahdollista myös toimintakyvyn heikentyessä. Tämän 

lisäksi kotihoito huolehtii hoivasta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä, lääkkeistä ja pe-

rushoidosta (Helsingin kaupunki, kotihoito 2015). Palvelut määräytyvät asiakkaan tulo-

jen ja varallisuuden mukaan, ja lisäksi kotihoidon kautta on mahdollista saada muita ko-

tona selviytymistä tukevia palveluita, kuten esimerkiksi ateria-, kuljetus-, kylvetys- ja 

turvapalvelua (Eksote, ikäihmisten palvelut 2015).  

 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaita Suomessa oli vuoden 2014 marraskuussa kaikki-

aan 72 531, joista 75-vuotta täyttäneitä oli 56 066. Tämä oli 11,8 prosenttia koko maan 

75 vuotta täyttäneestä väestöstä. (THL, 2014).  Digitalisaation avulla pyritään löytämään 

ratkaisuja vanhusten hoivapalveluihin helpottamaan paitsi hoitohenkilökunnan resurssi-

vajetta, myös mahdollistamaan vanhusten mahdollisimman pitkä kotona selviytyminen 

apujen turvin. Uusimpana innovaationa osaksi vanhustenhoitoa on otettu käyttöön esi-

merkiksi virtuaalihoitaja. Virtuaalihoitaja on videokuvayhteys kotona asuvan kotihoidon 

asiakkaan ja hoivapalvelujen välillä. Palvelun tarkoitus on tukea itsenäistä kotona asu-

mista, ja yhteyden koulutettuun hoitohenkilökuntaan saa tarvittaessa ympäri vuorokauden 

(Palmia 2012). 

 

Palveluverkostot kotona asuvan ikäihmisen ympärillä koostuvat erillisistä palveluista, 

jotka esimerkiksi terveydenhuollon ammattilainen kokoaa kullekin asiakkaalle tämän yk-

silöllisiä tarpeita vastaavan kokonaisuuden. Kuten Kivilehto ja Ritala tutkimuksessaan 

Ikäihmisten arjen rakentuminen (2014, s.241) toteavat: vanhusten tukipalvelut on tarkoi-

tettu edistämään ikäihmisten päivittäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Esi-

merkkejä tällaisista tukipalveluista ovat ateriapalvelu, kuljetuspalvelu, saattoapu, erilaiset 

turvapuhelinratkaisut, kylvetys, vaatehuolto, siivouspalvelu ja päivätoiminta. Nykyisin 

yksityiset palveluntarjoajat paikkaavat yhä enemmän kunnallisten palvelujen niukkuutta 
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ja puutetta (Kivilehto & Ritala). Tukipalvelut ovat vanhukselle tavallisesti maksullisia, 

joihin hyvin pienituloisilla ei välttämättä ole varaa. Mikäli omaisia ei ole tai he asuvat 

pitkien matkojen päässä, voi iäkkään tilanne olla hankalasti ratkaistavissa.  

 

Yhteiskunnan palvelut ovat jaettu neljään eri sektoriin. Ensimmäisen sektorin koostavat 

markkinat ja yrityselämä. Toisen sektorin muodostavat julkisen sektorin, eli kunnan sekä 

valtion palvelut. Näiden lisäksi tarjolla olevat kolmannen sektorin palvelut koostuvat tyy-

pillisimmin erilaisista säätiöistä, kansalaisjärjestöistä ja vapaaehtoisesta kansalaistoimin-

nasta. Neljäs sektori kattaa kotitaloudet ja perheen (T. Kuronen väitöskirjassaan Hoiva-

pommin purkajat, 2015, 123-124). 

 

Vaikkakin julkista sektoria aina korostetaan, ei se Suomessa ole ainut eikä pääasiallinen 

palveluntarjoaja (Kuronen 2015). Julkinen sektori käyttää ostopalveluna kolmannen sek-

torin palveluita, ja nämä ostopalvelut ovat muodostaneet kiinteän osan kunnallista palve-

lujärjestelmää (Kröger 2009, Möttönen & Niemelä 2005, Murto 2003 Kurosen mukaan 

2015). Erityisesti nyt, kun julkinen sektori on vähentänyt ja vähentämässä edelleen pal-

veluitaan (esimerkiksi vanhusten siivousavun lopettaminen), korostuu kolmannen sekto-

rin palveluiden merkitys.  

 

Osa julkisen sektorin palveluista on lähtöisin kolmannen sektorin ylläpitämästä toimin-

nasta, ja myös muun muassa kotipalvelu on alun perin saanut alkunsa Mannerheimin Las-

tensuojeluliitosta ja Väestöliitosta (Simonen 1987 Kurosen 2015, s. 123 mukaan). Kun-

nallisten terveyspalveluiden lisäksi tarjolla on lukuisia erilaisia yksityisiä hoivapalveluita, 

joita asiakkaan on mahdollista saada myös kotiin. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta on 

muun muassa yksityinen Stella kotipalvelu Oy, joka tarjoaa kodinhoidollisten (siivous, 

kauppa-asiointi) palveluiden ohella monipuolista ja kokonaisvaltaista terveyspalvelua 

sekä myös lasten- ja vanhustenhoitopalveluita (Stellan verkkosivut). Nostan tämän pal-

velun esiin, koska muiden kotihoiva- palveluiden rinnalla Stellan konsepti eroaa muista 

palveluntarjoajista sen suurten lupausten vuoksi. Stella Kotipalvelu Oy:n toimitusjohtaja 

Artti Aurasmaan mukaan konseptilla pyritään nyt luomaan digitalisaation ja uuden tek-

nologian turvin vientikelpoista ratkaisumallia vanhustenhoidon järjestämiseen tulevai-

suudessa. Aurasmaa ilmaisee asian Kauppalehden haastattelussa (2015) seuraavasti:  
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”Stella haluaa ottaa vanhustenhoidosta kokonaisvastuun ja kehittää nyt palvelu-

konseptia, joka yhdistää julkiset ja yksityiset palvelut sekä omaishoitajien ja per-

heenjäsenten työpanoksen”. 

 

Kuten Sitran (2015) selvityksissä mainitaan, kotona asuvan iäkkään tukemiseksi olisi tär-

keintä, että palveluverkosto tämän ympärillä olisi joustava ja toimiva. Jonkin järjestelmän 

osan toimiminen ei yksin riitä ylläpitämään toimivaa palveluketjua ja hoitokokonaisuutta. 

Erityisen tärkeää eheä ja toimiva palveluverkosto on silloin, kun kyseessä on paljon pal-

veluita käyttävä asiakas. (Sitran selvityksiä 82, Palvelutori, ohjaus- ja neuvontapalvelu 

ikäihmisille 2015). 

 

4 Perheen elinkaari ja sosiaalinen vuorovaikutus  

Mikko Myrskylä Tilastokeskukselle kirjoittamassaan artikkelissa Elämme toistakym-

mentä vuotta elinajanodotetta pidempään (julkaistu Tieto&trendit-lehdessä 1/2010) ku-

vaa odotetun elinajan jatkavan todennäköisesti kasvuaan tulevaisuudessa. Tilastollisesti 

tarkasteltu syntymähetkestä laskettava elinajanodote tulkitaan usein odotetuksi eliniäksi. 

Kuitenkin toteutuneet keskimääräiset eliniät eli kohorttieliniät ovat yleensä syntymähet-

kestä laskettavaa elinikää korkeammat (Tilastokeskus, 2010). 

  

Kuvio 3. näyttää kohorttien keskimääräisen eliniän, kuoliniän mediaanin (ikä johon 50 % 

kohortista yltää) ja ylimmän viidenneksen (ikä johon 20 % kohortista yltää). Lisäksi ku-

viossa on tyypillisimmin käytetty eliniän mittari, syntymähetken kuolleisuuteen perus-

tuva elinajanodote. Syntymähetken elinajanodotteen ja kohortin todellisen keskimääräi-

sen eliniän välinen ero on selvä: vuodesta 1910 lähtien miesten keskimääräinen elinikä 

on ollut syntymähetken elinajanodotetta korkeampi. Naisilla ero on selvästi näkyvissä jo 

ensimmäisestä tarkasteluvuodesta (1875) lähtien. (Tilastokeskus 2010) 
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Naiset 

 

 

Miehet 

 

 

Kuvio 3. Suomalaisten syntymähetken elinajanodote ja ennusteeseen perustuvia kohortin elinikää 

kuvaavia eliniän tunnuslukuja (Tilastokeskus 2010) 

 

Elinajan pidentyessä seuraa, että samanaikaisesti elää myös yhä useampia sukupolvia. 

Nykyisin suomalaisessa perheessä neljä biologista sukupolvea on tavallista ja viiden su-

kupolven perheetkin ovat yleistymässä. (Tulva, Uusitalo & Harra, 2007 s.22).  

 

Eroavaisuuksia sukulaisten yhteydenpidossa on paitsi suhteessa eri sukupolviin, niin 

myös naisten ja miesten välisessä yhteydenpidossa. Tutkimuksessa Sukupolvien ketju 
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(2009, 43) tuodaan esille, että yli 80 prosenttia suurten ikäluokkien sekä nuorimman pol-

ven naisista ovat yhteydessä äitiinsä vähintään kerran viikossa. Miehet taas pitävät yh-

teyttä hieman naisia harvemmin. Myös isään ollaan paljon yhteydessä, noin kaksi kol-

masosaa sekä suurten ikäluokkien että nuorimman polven edustajista oli yhteydessä vä-

hintään kerran viikossa. Yhteydenpitoa on myös toiseen suuntaan, lähes neljä viidesosaa 

suurten ikäluokkien jäsenistä on viikoittain yhteydessä 18 vuotta täyttäneisiin lapsiinsa. 

Samoja tuloksia on esitetty myös Väestöliiton tutkimuksessa Sukupolvien vuorovaikutus: 

Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä (Daniels-

backa & Tanskanen ym. 2013, 39), missä kerrotaan suurten ikäluokkien olevan eniten 

yhteydessä omiin lapsiinsa, eli keskimäärin kerran viikossa. Yhteydet isovanhempiin ovat 

harvalukuisemmat ja vain noin viitisen prosenttia nuorimmasta polvesta on viikoittain 

yhteydessä omiin isovanhempiinsa. Kiinnostavaa on huomata, että yhteydenpito äidinäi-

tiin on selkeästi tiiviimpää kuin muihin isovanhempiin (Haavio-Mannila ym. 2009, 43). 

 

Kuvio 4. Viikoittain lähiomaisiin yhteyttä pitäneiden osuus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 

aikana sukupolven mukaan (%). Tarkastelussa mukana ne, joilla on kyseinen omainen (Haa-

vio-Mannila et.al. Sukupolvien ketju, Suuret ikäluokat ja sukupolvien vuorovaikutus Suomessa, 

2009, s. 44, Sosiaali-ja terveysturvan tutkimuksia/ 107) 

 

Sukupolvien välisen avunannon voidaan katsoa jakautuvan emotionaaliseen tukeen, yh-

teydenpitoon sekä käytännölliseen ja taloudelliseen tukeen. Taloudellista apua voidaan 
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katsoa olevan erilainen rahallinen apu, ja käytännöllinen tuki tarkoittaa erilaista konkreet-

tista toimintaa, kuten lastenhoitoapua tai muuta sellaista (Haavio- Mannila, Majamaa, 

Tanskanen, Hämäläinen, Karisto, Rotkirch & JP Roos, 2009). Kelan tutkimusosastolle 

tehdyssä tutkimuksessa Sukupolvien ketju, suuret ikäluokat ja sukupolvien välinen vuo-

rovaikutus Suomessa Haavio-Mannila et.al. ilmaisee olevan lisäksi usean tutkimuksen 

näyttöä siitä, että esimerkiksi taloudellinen tuki tyypillisimmin sukupolvien välillä kulkee 

vanhemmalta sukupolvelta nuoremmalle polvelle (2009, 13). Mutta samaisessa tutkimuk-

sessa sukulaisten vuorovaikutuksesta todetaan myös, että sukulaiskontaktien määrä ja 

laatu vaihtelevat huomattavasti perheiden ja sukujen kesken, ja joillekin hyvin luonnolli-

nen vuorovaikutussuhde voi toiselle olla hyvin vieras (Haavio-Mannila ym. 42). 

 

Käytännön apua ajatellen tietoteknisesti valveutuneet lapsenlapset voisivat vastavuoroi-

sesti olla esimerkiksi enemmän tukemassa isovanhempiensa digitaalisten välineiden 

opettelua. Samalla he auttaisivat iäkkäitä säilyttämään sosiaaliset kontaktit ja kokemuk-

sen vuorovaikutteisesta elämästä. Mutta kuten Tulva ym. kirjansa Vanhuuden monet kas-

vot (2007) esipuheessa asian hyvin ilmaisee, nuoremmilla ikäpolvilla ei vaikuttaisi olevan 

enää aikaa samalla tavalla kuin ennen tutustua ikääntyviin sukulaisiin. Työelämän vaati-

mukset ja kasvavat paineet ovat saaneet työssäkäyvät aikuiset vieraantumaan omista van-

hemmistaan ja näin ollen isovanhemmat tapaavat myös lapsenlapsiaan mahdollisesti vain 

satunnaisesti (Tulva ym. 2007). Näin ollen vanhempien ikäluokkien elämäntarinat ja ko-

kemukset jäävät myös herkästi vieraiksi lastenlapsille ja heidän lapsilleen. Lisäksi naisten 

työssäkäynnillä ja hyvinvoinnin lisääntymisellä on ollut osaltaan vaikutuksensa perhei-

den olosuhteisiin tänä päivänä. Suurperheet hajoavat ja eri sukupolvet asuvat usein etäällä 

toisistaan pitkienkin välimatkojen päässä (Tulva ym. 2007, 9). Sosiaalisten suhteiden yl-

läpidossa voidaan siis todeta tulleen tilanteeseen, missä erilaiset viestimet ovat olennai-

nen osa sukupolvien välistä vuorovaikutusta, sillä kasvokkain tapaaminen ei ole aina 

mahdollista. 

4.1 Vuorovaikutuksen merkitys  

Kaiken sosiaalisen kanssakäymisen, niin verbaalisen- kuin non-verbaalisenkin viestimi-

sen, voidaan ajatella olevan vuorovaikutuksellista. Hyvät vuorovaikutustaidot edesautta-

vat hyvää ymmärrystä ja ymmärretyksi tulemista. Vuorovaikutusta ihmisten välillä on 

hyvin monen tasoista, eikä yksiselitteistä määritelmää oikeastaan ole antaa. Psykologi 

Virpi-Liisa Kykyrin (2009) määrittää vuorovaikutustaitojen olevan ihmiselle elintärkeitä 
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ja ne rakentuvat jo varhaisesta lapsuudesta. Vuorovaikutusta ovat esimerkiksi keskustelu, 

kuuntelu, sanallinen ja sanaton viestintä sekä ongelmanratkaisutaidot. Vuorovaikutus on 

ihmisten välistä, kaksisuuntaista, eli vastavuoroista, monimutkaista kaikessa yksinkertai-

suudessaankin. Lisäksi se on henkilökohtaista (Kykyri 2009).  

4.2 Sosiaalisten suhteiden merkitys iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnille 

Ihmisen hyvinvoinnin voidaan katsoa koostuvan eri ulottuvuuksista. Päivi Puumalainen 

pro gradu- tutkielmassaan (2011, 18) viittaa Kauton (2006) määritelleen keskeisiksi hy-

vinvoinnin ulottuvuuksiksi terveyden, taloudellisen toimeentulon, työn, koulutuksen, 

asumisen, turvallisuuden sekä sosiaaliset suhteet. (Kautto 2006, Puumalaisen 2011 mu-

kaan).  

 

Kun on tutkittu erittäin onnellisten ihmisten elämäntapaa, laaja sosiaalinen verkosto näyt-

tää olevan tärkein heitä yhdistävä tekijä (Diener, Seligman, 2002 Mattilan mukaan, 2009, 

Terveyskirjasto). Myöskin ihmiset, jotka ovat muodostaneet ja ylläpitäneet tyydyttäviä 

ihmissuhteita, vaikuttaisivat todella olevan onnellisempia kuin ne, jotka näin eivät ole 

tehneet Aspinwall & Staudinger (2006, 53). Dokumentoitua tietoa on lisäksi päinvastai-

sesta. Berscheid & Reis (1998) Aspinwallin & Staudingerin (2006, 53) mukaan ovat to-

denneet yksinäisyydellä ja onnettomuudella sekä yksinäisyyden, että mentaalisten- ja fyy-

sisten vaivojen välillä olevan selkeä yhteys. 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus vähenee iän myötä, mihin on arveltu olevan useita syitä, kuten 

iäkkäiden tunne-elämän latistuneisuuden ja tästä johtuvan seuraelämästä vetäytymisen, 

tai yleisen masentuneisuuden ja syrjäytymistaipumuksen. Empiiriset tutkimukset kuiten-

kin osoittavat päinvastaista, että vanhukset ovat todennäköisesti kliinisesti vähemmän 

masentuneita kuin nuoret ja keski-ikäiset. Vanhukset lisäksi ovat nuoria tyytyväisempiä 

ihmissuhteisiinsa. Emotionaalinen läheisyys perheenjäseniin ja läheisiin ystäviin myös 

vahvistuu ikääntymisen myötä (Aspinwall & Staudinger, 2006, 85-86). 

 

 Sosiaalisen vuorovaikutuksen yleinen väheneminen iäkkäillä voidaan katsoa johtuvaksi 

satunnaisten tuttavuuksien vähenemisestä, ei heikentyneistä kontakteista emotionaalisesti 

merkityksellisiin suhteisiin (Lang & Carstensen, 1994 ym. Aspinwallin & Staudingerin, 

2006, s. 86 mukaan). Toisaalta hyvätkään verkostosuhteet eivät ole tyydyttäviä, mikäli 
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yhteydenpito heihin on hankalaa eikä sosiaalista kanssakäymistä voida toteuttaa sille tar-

peellisena ajankohtana (Hansson 2001 ym. Heikkisen & Marinin, 2002, s. 105 mukaan). 

 

5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  

Tutkimustehtävänä on laadullisin menetelmin kuvata, analysoida ja tulkita millaista vuo-

rovaikutus tänä päivänä eri sukupovien välillä on, ja miten digitalisaation vaikutukset 

heijastuvat kotona asuvien iäkkäiden ihmisten arkeen. Tutkimuskohteena on kaksi ja 

neljä sukupolvea omaavat suvut. Tutkimuksen keskiössä ovat suvun vanhimmat henkilöt. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena tässä tutkimuksessa on tarkastella ilmiötä alustavasti 

kartoittaen, miten digitalisaation vaikutukset näkyvä nykypäivänä yhä useamman saman-

aikaisesti elävän sukupolven välisessä vuorovaikutuksessa.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaista on vuorovaikutus ja yhteydenpito 1920- luvulla syntyneiden keskushen-

kilöiden sekä heidän lähiomaistensa/lähiyhteisön välillä digitaalisten välineiden 

yleistyttyä?  

2. Kuinka tiheää yhteydenpito eri sukupolvien välillä on ja kuka toimii aloitteente-

kijänä missäkin sukupolvessa?  

3. Mitä viestiminen ja vuorovaikutus eri sukupolvien välisessä yhteydenpidossa pi-

tää sisällään?  

4. Miten digitaaliset viestimet koetaan keskushenkilön ja tämän lähiomaisten/lähi-

verkoston välisessä viestimisessä? 

5. Miten keskushenkilöt kokevat palveluiden tukevan selviytymistä arjessa? 

 

Muutoksia tutkittaessa on huomioitava, että yli 80-vuotiaiden iäkkäiden ihmisten ikään-

tyminen on alkanut aikana, jolloin digitaalisia välineitä ja laitteita ei ole vielä ollut. Suurin 

muutos digitaalistuvassa yhteiskunnassa on tapahtunut vasta kuluneen kymmenen vuo-

den aikana. Täten kaikki muutokset vanhusten arjessa ja elämässä ei voida katsoa johtu-

van digitalisoitumisen vaikutuksesta, vaan on pyrittävä erottamaan pelkästään iän muka-

naan tuoma passivoituminen nuoruuden aktiivisiin vuosiin verraten, ja mahdolliset koke-

mukset tietotekniikan kehittymisen aiheuttamista muutoksista heidän elämässään. 
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Lähiomaisilla tässä tutkielmassa tarkoitetaan keskushenkilöiden, eli suvun iäkkäimpien 

lapsia, lapsenlapsia sekä lapsenlapsenlapsia. Lähiyhteisöllä tarkoitetaan muita sukulais-

suhteita, naapurustoa, ystäviä sekä hoito- ja palveluverkostoa keskushenkilöiden ympä-

rillä. 

 

6 Aineistokeruu ja analyysi 

Tutkimuksen toteutin haastattelemalla puolistrukturoidusti suvun jäseniä, jotka oli mah-

dollista tavoittaa loka- marraskuun 2015 aikana. Tutkimuksen aineiston keräsin yhteis-

työssä KUMOUS-hankkeen puitteissa tapahtuvien, Eksoten alueella organisoitavien 

haastatteluiden avulla. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kattaa kokonaisuudessaan 

yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruoko-

lahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Kaiken kaikkiaan Eksoten alueella on 133 000 asukasta. 

Eksote sisältää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin Pal-

veluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihde-

palvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus, sairaalapal-

velut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelu-

tarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut (Eksote 2015). 

 

Aineiston avulla kartoitetaan, millaista viestiminen eri sukupolvien välillä tänä päivänä 

on. Ovatko digitaaliset viestimet otettu osaksi yhteydenpitoa, vai koetaanko ne vieraiksi. 

Olennaista tutkimuksen kannalta on, että suvun iäkkäimmät henkilöt asuvat Etelä- Kar-

jalan sosiaali- ja terveyspiirin kattavalla alueella. Haastatteluissa on läsnä myös KU-

MOUS-hankkeen puolesta tutkija kartoittamassa iäkkäiden palveluverkostoa sekä digi-

taalisia apuvälineitä.  

 

Tutkimukseen löytyi Lappeenrannan lähialueella toimivan kotihoidon avustuksella kaksi 

vapaaehtoista haastateltavaa, neljän- ja kahden sukupolven suvut. Tutkimuksen keskiössä 

olevat vanhukset asuvat kotona itsekseen, eikä heillä ole diagnosoituna muistisairautta, 

eikä vakavaa- tai keskivaikeaa masennusta, mitkä saattaisivat mahdollisesti vääristää tut-

kimustuloksia. Suvun vanhimmalla ei ollut välttämätöntä olla käytössään älypuhelinta 

tms. tietoteknistä laitetta, mutta vähimmäisvaatimuksena oli, että tavallinen lankapuhelin 

löytyy. Suvun iäkkäimpien haastattelut lisäksi järjestettiin tapahtuvaksi tutkimuskohtei-
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den omassa kodissa heille parhaiten sopivana ajankohtana. Ajankohdista sovittiin erik-

seen puhelimitse, ja sattumalta molemmat haastattelut saatiin sovittua samalle päivälle 

tapahtuvaksi lokakuussa 2015. 

 

Suvun muiden osapuolten asuinaluetta ei tässä tutkimuksessa ole erikseen rajattu, koska 

he voivat asua eri puolella Suomea tai maailmaa. Näin ollen haastattelut katsottiin mah-

dolliseksi tehdä myös puhelimitse tai esimerkiksi jollakin sähköisellä sovelluksella. Mo-

lemmissa haastatteluissa osallisena olivat vanhuksen lapset, toisessa kaksi poikaa ja toi-

sessa tytär. Aiheen ollessa kutenkin jokseenkin henkilökohtainen, ryhmäkoko oli hyvä 

säilyttää pienenä, jotta jokainen haastateltava sai kertoa oman näkemyksensä suvun vuo-

rovaikutuksesta. 

 

Haastatteluilla pyrittiin avaamaan vuorovaikutuksen sisältöä sukupolvien välillä, joten 

haastateltavilta pyydettiin avointa ja ennakkoluulotonta osallistumista tutkimuksen luo-

tettavuuden takaamiseksi. Haastattelut lisäksi nauhoitettiin ja litteroitiin. Jokaiselta nau-

hoitettavaan haastatteluun osallistuvalta pyydettiin erillinen suostumus haastattelun nau-

hoitukseen sekä mahdolliseen yhteydenottoon jatkotutkimusta varten (kts. liite 2). Lisäksi 

yksi haastatteluista tapahtui WhatsApp-keskusteluna. Kysymykset lähetettiin kirjallisesti, 

ja haastateltava sai vastata itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Tutkimustiedotteet 

toimitettiin etähaastateltavalle sähköpostitse etukäteen. 

6.1.1 Puolistrukturoidun haastattelun teemat 

Haastattelun kysymyksillä (kts. liite 4) pyritään kartoittamaan sukupolvien kokemuksia 

vuorovaikutuksesta sekä viestimisestä suvun iäkkäimmän osapuolen kesken. Kysymyk-

set ovat sovellettavissa suvun jokaiseen sukupolveen. Puolistrukturoidulle haastattelulle 

tyypillisesti kysymykset voidaan esittää kysymysrungosta poiketen eri järjestyksessä 

sekä osittain uudelleen muotoiltuna (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Kysymysten teemat 

koostuvat eri aihealueista, joiden alla on tarvittaessa lisäkysymyksiä riippuen vastauk-

sesta. Esimerkiksi miten viestimistä kulloinkin tapahtuu suvun jäsenten välillä, soitta-

malla, tapaamalla, kirjoittamalla vai mahdollisesti Skype-puhelun välityksellä? Kuinka 

usein yhteydenpitoa tapahtuu ja mitä viestiminen pitää sisällään? Entä onko eroavaisuuk-

sia esimerkiksi isovanhemman ja lapsenlapsen välisessä vuorovaikutuksessa suhteessa 
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lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen havaittavissa? Lisäksi kokevatko per-

heenjäsenet yhteydenpidon muuttuneen digitaalisten viestimien lisäännyttyä, ja mitä he 

mahdollisesti toivoisivat tulevaisuudelta. 

6.1.2 Tutkimukseen liittyvät riskit 

Haastateltavien näkökulmasta mahdolliset haitat ovat minimoitu. Haastatteluun osallistu-

minen on vapaaehtoista, ja haastateltavan on mahdollista keskeyttää osallistumisensa 

missä tutkimuksen vaiheessa tahansa. Tutkimushenkilöt kohdataan heidän ehdoillaan 

sekä kunnioittaen heidän toiveitaan. Koska tutkimus on luonteeltaan henkilökohtainen 

sen tarkastellessa sukupolvien vuorovaikutuksen sisältöä, pyritään tutkimushenkilöiden 

kuormitusta minimoimaan luomalla luottamuksellinen suhde tutkittaviin. Tutkittaville 

annetaan tilaa avata vuorovaikutuksen sisältöä siinä määrin, kuin he itse kokevat hyväksi. 

Tutkimuksessa ei syvennytä tutkittavien keskinäisiin suhteisiin muutoin kuin vuorovai-

kutuksen ja viestimisen näkökulmasta.    

6.1.3 Aineiston säilyttäminen  

Tutkimuksen aineisto haastatteluineen säilytetään suojatusti KUMOUS-hankkeen tutki-

joiden käytössä hankkeen keston ajan (KUMOUS-hanke 1.2.2015-31.1.2018). Tutki-

muksen jälkeen aineisto arkistoidaan lukittuna tutkimusaineiston hyvän arkistointitavan 

mukaisesti osana KUMOUS-hankkeen aineistoa. Aineistoista poistetaan henkilöitä kos-

kevat yksilöintitiedot, joten niistä ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Aineiston ra-

portoinnissa ei myöskään tuoda esiin haastateltavien henkilöiden nimiä, eikä muita hen-

kilökohtaisia tietoja. 

 

7 Tutkimuksen tulokset 

Haastattelut tapahtuivat Etelä-Karjalan alueella lokakuussa 27.10.2015. Yksi haastatte-

luista käytiin WhatsApp-sovellusta käyttäen marraskuussa 2015. Yhteensä haastatteluja 

tutkielmaan saatiin kuusi. Kyseessä on etnografinen case-tutkimus, jossa aineistonana-

lyysissa ilmiötä käsitellään syvällisesti sekä tapauskohtaisesti ilmiötä alustavasti tarkas-

tellen. Etnografista haastatteluaineiston analyysia Hirsijärvi & Hurme (2001, 160) kuvaa-

vat seuraavasti: 

 

”Etnografisessa tutkimuksessa tutkittavien elämä ja heidän kokemuksensa ovat keskeisiä 

tutkimuksen kohteita. Usein etnografisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan yhteisön 
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toimintaa. Havainnoilla on tällöin keskeinen sija, mutta haastattelu on yksi päämenetel-

mistä.” Spradley (1979) Hirsijärven & Hurmeen (2001) mukaan toteaa myös, että ”in-

formanttien kulttuurinen tieto on enemmän kuin vain umpimähkäisiä tiedon palasia; tämä 

tieto on organisoitunut kategorioihin, jotka ovat systemaattisesti suhteessa kulttuuriin ko-

konaisuutena.” 

 

Aineisto koostuu puhelinkontakteista, haastatteluista, havainnoista, kotikäynneistä sekä 

eri sukupolvien välittämistä faktoista, kokemuksista ja mielikuvista. Osana aineiston ana-

lyysia nostan esiin muistiinpanojani kenttäpäiväkirjasta, jonne kirjasin havaintojani koti-

käynneistä. Aineisto esitellään kahtena erillisenä sukututkimuksena, jossa yhteydenotot 

puhelimitse ennen haastatteluja, kotikäynnit, haastatteluista esiin nousseet kertomukset 

sekä havainnot haastateltavien suhteista ja keskushenkilöiden kodeista kertovat oman ta-

rinansa näiden kahden suvun elämästä vastaten samalla tutkimuskysymyksiin.  

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa sukupolvien välistä yhteydenpitoa kahden suvun avulla, 

joista toisessa on neljä sukupolvea ja toisessa kaksi. Neljän sukupolven sukua kuvaan 

nimellä Case 1, jossa Keskushenkilönä on rouva 1. (R1). Hänen haastatellut jälkeläiset 

ovat toisen polven edustajat eli pojat 1. ja 2. (P1 ja P2) sekä kolmannen polven edustaja, 

eli P2:n poika ja Keskushenkilön pojanpoika (PP1). Haastatteluun osallistuneista keskus-

henkilön pojista toinen asuu vieressä, toinen poika ja pojanpoika asuvat pääkaupunkiseu-

dulla. Kahden sukupolven suvusta käytän nimeä Case 2. Siinä Keskushenkilönä on rouva 

2 (R2). Haastatteluun osallistui hänen tyttärensä (T1), joka asuu 60 kilometrin päässä äi-

distään.  
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7.1 Case 1.- Lotta ja suurperheen äiti Karjalasta 

 

Kuvio 5. Sukupolvien jakautuminen keskushenkilöstä lähtien, Case 1. 

 

Lokakuussa 2015 sain alueen kotihoidosta tiedon vapaaehtoisen haastateltavan löyty-

neen. Ensi tietojen valossa kyseessä oli 93- vuotias nainen ja sukua hänellä on jopa nel-

jännessä polvessa. Ensimmäinen puhelinkontakti R1:lle oli epäselvä. Hän kuunteli ja vas-

tasi lyhyen napakasti ”juu ja kyllä”, mutta varsinaisia vastauksia ei tahtonut saada. Kuu-

lolaite vinkui äänekkäästi, ja kävi hyvin selväksi, ettei R1 kuullut juuri mitään mitä yritin 

kertoa hänelle tutkimukseni tarkoituksesta sekä haastattelun ajoituksesta. Nopeasti hän 

siirsikin puhelun paikalla olleelle kotihoidon työntekijälle, joka ystävällisesti lupasi vä-

littää viestini, jotta saisimme sovittua haastatteluajankohdan.  

 

Toisella yhteydenotolla R1 vastaili ymmärtävänsä millä asialla soitan, ja sanoi jo odotta-

neensa puheluani. Ääni on ystävällinen, mutta hyvin topakka, selvästi iäkkään rouvan 

ääni. Hän kertoo, että ehdottamani haastatteluajankohta sopii klo: 11:00 hänen kotonaan, 

ja että kaksi hänen poikaansa on myös tulossa paikalle. Puhelusta välittyy helposti lähes-

tyttävän ja lempeän isoäidin kuva, ja koen jo luoneeni yhteyden haastateltavaan näinkin 

lyhyiden puheluiden välityksellä. Erillinen varmistussoitto tapahtui vielä haastattelua 

edeltävänä päivänä. Kaikki oli kunnossa ja haastattelun määrä tapahtua sovitusti. 

 

Pihalla näkyy ainoastaan kaksi autoa, muutoin on hiljaista. Asunto on matala rivitaloasunto, ja 

pihapiiri vaikuttaa rauhalliselta asua. Asunnossa on ovelle asennettu luiska, joka helpottaa liik-

kumista rollaattorilla. Ensivaikutelma on ystävällinen, hiukan jännittynyt. Pidemmällä olohuo-

neessa näkyy rva itse nojatuolissaan istumassa. Koti näyttää siistiltä, tavaraa ei ole mitenkään 

liikaa kertynyt vaan juuri tarpeelliset esineet ovat asettuneet kodin eri tiloihin. (Kenttäpäiväkirja 

27.10.2015) 
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R1:n luona oli vastassa toinen pojista (P2), joka auttoi takkeja pois päältä ja asetteli ne 

naulakkoon. R1 odotteli meitä nojatuolissaan olohuoneen perällä, takana ikkunasta näkyi 

puutarhan syksyinen kuva. Toinen poika (P1) istui keittiössä R1:n vasemmalla puolella. 

Käteltäessä hän ei nouse, mutta esittäytyy. R1 on suostuvainen haastattelun nauhoituk-

seen, eikä P2 ehdi sanoa mitään, kun P1 jo kieltäytyy jyrkästi. Hän ei halua osallistua 

haastatteluun, sillä kokee äidin ripustautuvan herkästi häneen, jolloin joutuisi vastaamaan 

äitinsä puolesta kysymyksiin. Kerrottaessa haastattelun ja tutkimuksen tarkoituksesta, 

lähtökohdista sekä luottamuksellisuudesta, myös P1 myöntyy haastatteluun ja nauhoituk-

seen. Ilmeni, etteivät pojat olleet tienneet mistä haastattelussa oli kyse, kuten ei myöskään 

R1, mikä tuli minulle yllätyksenä. Olimmehan puhuneet puhelimessa asiasta. Jaoin tutki-

mustiedotteet läsnäolijoille luettavaksi ja suostumus kaavakkeet täytettäviksi. 

 

Istumme tutkijat sohvalla olohuoneessa, ja R1 omalla tuolillaan ikkunan edessä. Molemmat pojat 

ovat vetäytyneet taka-alalle keittiöön, joka aukeaa olohuoneesta. Rva istuu meidän välissämme. 

Aluksi keskustelu on hiukan kankeaa. Tunnelma on jännittynyt, P1 antaa epäilevän vaikutelman 

tutkijoiden tarkoitusperistä ja tulee tarve ”selitellä” läsnäoloaan. (Kenttäpäiväkirja 27.10.2015). 

 

R1 vastailee kysymyksiin lyhyesti. Välillä hän vilkuilee poikiinsa päin keittiöön ikään 

kuin hakeakseen myönnytystä vastauksilleen. R1:llä on suuri suku, ja lähiomaisia hän 

kertoo olevan yhteensä 14. Osa lähiomaisista asuu lähellä lapsineen ja lapsenlapsineen, 

ja R1 myös tapaa heitä useammin. Lapsia R1:llä on neljä, lapsenlapsia kuusi ja lapsen-

lapsenlapsia neljä. P2 sekä tämän poika PP1 asuvat kauempana pääkaupunkiseudulla 

Lähiomaiset ovat merkittävässä roolissa R1:n elämässä. Miehen kuollessa syöpään olles-

saan vain 58- vuotias, koki R1 lasten olleen tuki ja turva: ”oli niin hyvä kun oli lapset 

turvana” (R1. 

 

Menneisyyden menetyksistä tähän päivään  

Syntyjään R1 on Karjalasta, ja on joutunut kahdesti lähtemään evakkoon jättäen synnyin-

seutunsa näin ollen lopullisesti. Kuva lapsuudenkodista on suvun lasten ohella vitriinin 

hyllyillä, ja R1:n katse hieman lasittuu ja ääni muuttuu kaihoisaksi hänen puhuessaan 

aiheesta meille.  

Ja sitten, minulla nyt on, mie aina katson tuonne (- osoittaa vitriiniä), kun minä oon kaks 

kertaa joutunu lähtemään. Minun syntymäkotini on tuossa. (R1) 

 

R1 on sotaveteraani, ja asuu kotonaan yksin kotihoidon palveluiden turvin. R1:lle ajat 

lottana ovat olleet merkittävät, josta muistona vitriiniä koristaa kolme vuotta sitten saatu 
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ansiomerkki: ”Ja sotavete-, ne pitää minuun yhteyttä. Minä kun täytin 90 niin, minä sain tuon 

(viirin) [0:30:58] ja sitten.. Minut haettiin sit oikein, sinne juhlaan että, juu” (R1 kertoo ää-

nessä aavistus ansaittua ylpeyttä).   

 

Kotona apujen turvin on turvallista olla 

Kotihoito käy hänen luonaan kolmesti päivässä ja seitsemänä päivänä viikossa. Kerran 

viikossa rouvaa avustetaan suihkussa, mutta päivittäisestä hygieniastaan hän huolehtii 

muuten itsenäisesti. Hänellä on lisäksi kotihoidon turvapuhelin, johon kuuluu ranneke 

sekä erillinen puhelinyhteyslaite, joiden R1 kokee tuovan turvallisuutta ollessaan itsek-

seen kotona: ” Tietysti pitää maksaa nyt kahta, puhelinta mutta ei se haittaa mitään. Kunhan on 

vaan turvallista.” (R1). Turvallisuuden tunteella ilmenee olevan merkitystä muillekin per-

heenjäsenille, sillä ohimennen kokemus turvallisuudesta nousee haastattelussa myös 

omaisten näkökulmasta: ” ja sit se, se on se turvallisuus. Että omaisetkin voi olla turvallisesti, 

missä nyt sitten kukin on päivittäin” (P1 kommentoi kotihoidon päivittäisiä käyntejä). 

 

Kotihoidon hoitajat auttavat pienissä siivouksissa paikallisesti tarvittaessa, mutta kahdesti 

kuussa käy ulkopuolinen siivooja tekemässä perusteellisemman siivouksen. Viidesti vii-

kossa tuodaan valmisruoka, mutta toisinaan kiusaus tehdä itse ruokaa ylittää sietokyvyn, 

ja liikkumisen rajoitteista huolimatta hän kertoo laittavansa itse vielä satunnaisesti ruokaa 

liedellä. Uusia perunoita ja kukkakaalia R1 muistelee erityisesti. Ruoan laittaminen on 

selvästi merkityksellistä R1:lle antaen kokemuksen oman elämänhallinnan säilymisestä 

ennallaan. Mukana on hieman jopa kapinaa, sillä omaiset ovat kieltäneet häneltä itsenäi-

sen ruoanlaiton turvallisuus syistä. Salaatit hän kertoo laittavansa aina itse. 

 
H: Laitatteko ruokaa itse vielä joskus?  

 

 R1: [nauraa] Hän on sanonu (osoittaa P1:stä keittiössä) että, ei kattiloitten kans piä 

ruveta mutta.. Mutta kyllä nyt uskallan sanoo, että kyllä olen laittanut. 

 

H: Vähän pojilta salaa niinkö, laitatte ruokaa välillä? [naurua]  

 

R1: Ei uskalla hänelle sanoa, hän sanoi ettei. Olen.(katsoo poikaansa päin keittiöön 

nopeasti vilkaisten)  

 

H: Onko se vähän semmonen asia se ruoanlaitto että kun on niin paljon, elämässään 

laittanu ruokaa et välillä tekee mieli laittaa vai?  

 

R1: No kyllä kyllä. 
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Kotihoito toimittaa apteekin lääkerullan rouvalle kotiin kahden viikon välein, ja seuraa 

lääkehoidon toteutumista käynneillä. Lisäksi R1:llä käy fysioterapeutti kuntouttamassa 

kotona säännöllisesti: ”Ja minä sain sitten, lotta-kuntoutuksen sekä veteraanikuntoutuksen. 

Mutta nyt sitten kotiin. Ennen minä aina kävin Lappeenrannan kylpylässä. Mutta nyt sitten käypi, 

terapia kotona kerran viikossa.” (R1) Kunnon heikkenemisen vuoksi päivätoiminnassa 

käynnit ja veteraanikuntoutus kylpylässä ovat jääneet pois. Siivouspalvelu käy kerran 

kahdessa viikossa.   

 

Päivät kulkevat joutuisasti 

Edelleen R1 käy kertomansa mukaan päivittäin ulkona kävelemässä ja istuskelemassa 

pihalla. Viereiset naapurit ovatkin tärkeä osa hänen sosiaalista elämäänsä, ja pihalla tava-

tessa kuulumisia vaihdellaan mielellään. Toisinaan naapurit poikkeavat kylässäkin, ja 

myös R1 kyläilee heidän luonaan kahvittelemassa aika ajoin. 

 

”Sitten, jos on hyvä ilma, minä lähden siinä iltapäivällä. Joskus olen tunnin, joskus olen 

toistakin tuntia ulkona, rollaattorin kanssa. Piän lenkkiä ja istun ja, siinä tulee sitten 

minulle tuttuja, haastelemaan minun kanssa ja, se menee sitten siinä. me ollaan, yhtä 

perhettä nää meidän talon asukkaat.”(R1) 

 

Päivää rytmittävät paitsi kotihoidon käynnit sekä päivittäiset ulkoilut ja ruokailut, niin 

myös TV:stä tulevilla ohjelmilla on vahva rooli päivän kulussa: ”Ja sitten tulee ilta, sitten 

pitää kahtoo telkkaria. Minä katon kymmenen uutisetkin vielä.” Television katsominen alkaa 

tavallisesti jo viiden uutisista. ”Ja sitten kun nyt, puol kuus alkaa Kauniit ja Rohkeat ja, sitten 

alkaa oleen niitä Emmendaalia ja, Salattuja ja, välillä pitää vielä syödä!” 

 

Sade on lakannut ja aurinko paistaa. Tunnelma on keventynyt, keskustelu on muuttunut luonte-

vammaksi ja hetkittäin jopa lämpöiseksi. Poikia huvittaa äidin kertomiset päivän puuhistaan, ja 

he vaihtavat katseita keskenään nauravin silmin. Tunnelma on välitön ja lämmin. Tuli vaikutelma, 

että tässä perheessä on huolenpitoa ja rakkautta kaiken sen varautuneisuuden alla. (Kenttäpäi-

väkirja 27.10.2015) 

 

R1 kokee palveluiden riittävän tällä hetkellä hyvin, eikä osaa sanoa mitä voisi kaivata 

vielä näiden lisäksi. Haastattelusta paistaa enemmänkin huoli siitä, että terveyspalvelut 

säilyisivät ennallaan tai eivät ainakaan heikentyisi tulevaisuudessa: ”Tietysti ettei tää muut-

tus tää, Eksote huonompaan suuntaan. Että pitäisivät vanhuksista huolen.”  

 

R1 puhuu lämpöiseen sävyyn ja ylpeänä suvustaan sekä esittelee vitriinin hyllyjä, jotka 

notkuvat lapsien ja lastenlasten kuvia: Ja ne on kaks tyttöö, ne on ylioppilaita molemmat ja 
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sitten tuon.. Vantaan pojanpoika on tuos ylioppilas ylläällä.” Omaiset ovat hyvin merkittäviä 

R1:n elämässä. He auttavat paitsi käytännön asioissa arjessa, niin myös jaksamaan elä-

mässä kiinni:  

 

Sehän minut pitää pirteänä. Se yksi, puhelinsoittokin voi tehdä paljon.”(R1) 

 

Lähtiessä oli tunnelma jo melkein kotoisa, pojat selkeästi vapautuneempia ja vaikutti, että ilma-

piiri oli jopa helpottunut. R1 istui tuolissaan ja kättelimme. P2 tuli auttamaan takkien kanssa, ja 

kyseli hiukan meistä tutkijoistakin. Pojat istahtivat äitinsä nojatuolin viereen sohvalle missä me 

hetkeä aikaisemmin olimme istuneet. P2 tuli vielä saattelemaan ovelle saakka ja toivotteli hyvät 

päivänjatkot. P1 huikkasi sohvalta heipat, ja R1 katseli peräämme. (Kenttäpäiväkirja 27.10.2015) 
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7.1.1 Case 1. Analyysi ja tulokset 

 
 

Kuvio 6.  Lähiomaisten yhteydenpito sukupolvittain suhteessa keskushenkilöön, Case 1. 

 
 

R1 pitää kertomansa mukaan paljon yhteyttä lähiomaisiinsa: Päivittäin! Päivittäin aina, 

millon yhen millon toisen. Mutta päivittäin kyllä. (R1 kysyttäessä yhteydenpidosta lasten 

kanssa). Lapsiinsa R1 on yhteydessä eniten, eli viikoittain useaan otteeseen, ja samoin 

myös lapset ovat äitiinsä paljon yhteydessä. Yhteydenpitoa tapahtuu tapaamisten lisäksi 

kännykällä soittaen, ja soittaminen koettiinkin viestimisessä ainoaksi luontevaksi tavaksi 

olla yhteydessä kasvokkain tapaamisten lisäksi. 

 

 Lapsenlapsien kanssa yhteydenpitoa tapahtuu hiukan harvemmin kuin lasten: ”No ei päi-

vittäin koska ne jo, ovat työelämässä niin, ei se oo sil lailla. Kyllä ne soittelee ja minä soit-

telen kans.” Tekstiviestit eivät R1:lle sovellu viestimiseen: ”En osaa tekstiviestejä laittaa enkä 

ottaa. Ja niin monet kerrat kun, näyttäneet miten mutta, vaikka miul on hyvä muisti kyllä mutta, 

en osaa. Mutta muuten minä kännykkää osaan käyttää.” Lapsenlapsista PP1 kertoo olevansa yh-

teydessä isoäitiinsä noin kerran kuussa: ”isoäitini on yleensä se, joka soittaa minulle. Yhtey-

denpito tuntuu suht helpolta.” (PP1) Herää kuitenkin vaikutelma, että pojanpoika kokee 

pitävänsä yhteyttä liian harvoin: ”Voisin toki soittaa hänelle useammin kuin nyt olen teh-

nyt.”(PP1). Erityistä syytä yhteydenpidon yksipuolisuuteen ei WhatsApp- haastattelusta 

ilmennyt. 

 

 

Lapsia 4. Kaksi poikaa (P1 & P2) 

aktiivisesti hoitavat äitinsä asioita 

Lapsenlapsenlapsia 4. Lähellä asuvat 

vierailevat enemmän 

 

 

R1 

Lapsenlapsia 6. 
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Neljännestä polvesta lapsenlapsenlapsia asuu lähellä kaksi, joita R1 tapaa, kun he poik-

keavat kylään: ”Ja pienetkin pojat joskus käyvät että, ihan mukava on. Ne asuu, vähän matkan 

päässä niin, ne sitten käypi, vanhempien tai vaarin kanssa. ” Tietokonetta R1 ei omista, mutta 

kotihoidon turvapuhelin sekä siihen kuuluva ranneke hänellä on käytössä turvallisuutta 

parantamassa. 

 

Lähellä asuva vanhin poika on jäänyt hiljattain eläkkeelle, ja auttaa nykyään äitiään eri-

näisissä asioissa, kuten käy puolesta kaupassa ja tarvittaessa vie äitiään lääkäriin. Kun P1 

oli vielä työelämässä, he tapasivat R1:n mukaan vähemmän aikaa. Virallista omahoita-

juutta pojalla ei kuitenkaan ole, ja tarvittaessa vaikuttaa, että lähellä asuvista omaisista 

muutkin osallistuvat R1:n avustamiseen. 

 

Ja tää vanhempi poikani asuu aika, onko kilometri siitä, hänellä niin, kyllä hän.. käypi 

monta kertaa viikossa ja kun hän hoitaa kaikki minun asiat nuo, pankkiasiat, kauppa-

asiat. Ja lääke tulee kyllä jo (-) [0:04:32] apteekista että niitä ei, reseptilääkkeitä ei huoli 

mutta muuten sitten hän, apteekkiasiat hoitaa. (R1) 

 

 

Samoin kokee eläkkeelle jäänyt poika, mainiten kuitenkin haastattelun lomassa haasta-

vaksi osaltaan sen, että eläkkeellä olosta huolimatta hänellä on omaakin perhettä ja lap-

senlapsia, jotka tarvitsevat hänen aikaansa: 

 

…”vähintään kaks kertaa viikossa nään, vähintään. Se on minimi. Mutta tietysti, saate-

taan nähä useemmin. Ja sitten jos hänellä on joku hätä niin, hän soittaa aina miulle ja 

jos mie oon paikalla niin se on, semmonen pari kolme minuuttia, koska mä asun niin 

lähellä. Ja jos satun oleen paikalla. Koskaan sitä ei tietyst tiiä, mähän voin olla vaikka, 

[naurahtaen] toisella puolella Suomea. Mut silleen että koko aika on jonkinnäkönen yh-

teys. Jos ei muuten niin puhelimitse sitten. (P1) 

 

P1 toteaa, että heidät on kasvatettu huolehtimaan vanhemmista ikäpolvista, että se on hä-

nelle ja muille sisaruksille itsestään selvää, että myös äidistä nyt pidetään huolta. Haas-

tattelusta nousikin esiin selkeä huolenpidollinen merkitys sukupolvien keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa. Yhteydenpidossa olennaiseksi aiheeksi nousi juuri voinnin tiedustelu ja 

huolenpito päivittäisten kuulumisten lisäksi. R1 kokee lähiomaisten huolehtivan hänestä, 

ja sama huolenpito välittyy vahvasti myös toiseen suuntaan: 

R1: No tietysti ne kysyy miten mummi jaksaa ja, miten on pärjänny ja.. 

H: Voinnista. 

R1: Voinnista ne huolehtii 
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Viestimisessä joitakin asioita saatetaan myös jättää kertomatta, jotta ei huolestuteta toista. 

Kauempana asuva PP1 toteaakin, ettei halua huolestuttaa isoäitiään omilla asioillaan, ja 

keskustelut koskevat ”pikemminkin tapahtumia viime ajoilta. En halua rasittaa mahdol-

lisilla omilla huolillani isoaäitini. Kerron hänelle yleensä vain positiivista kuultavaa.”  

 

Kohtaamiset P2:n kanssa kasvokkain ovat harvemmassa hänen asuessa kauempana pää-

kaupunkiseudulla. Kuitenkin yhteyttä heidän välillään on viikoittain, ja enimmäkseen po-

jan aloitteesta: ”Ja sama tämä, toinen poika mikä asuu Vantaalla niin joka viikko soittaa. 

Pitävät huolen.” Kasvokkain tapaamisten ollessa hankalaa pidemmän välimatkan vuoksi, 

P2 mainitsee huolensa siitä, mahtaako äitinsä aina ihan kertoa todellista vointiaan täysin 

rehellisesti puhelimitse käydyissä keskusteluissa.  

 

”Koska sillonhan, sanotaan jos haluaa ihmisestä nähdä sen, et minkälaisessa kunnossa 

se on niin, sä näät sen kasvotusten. Mutta kun on puhelimessa niin se, vastapuolihan voi 

sanoo ihan mitä vaan. Ja tuntuu vaan joskus silleen että kun tietää, oman äitin kunnon 

niin kun soittaa sille ja kysyy mitä kuuluu ja, miten sä oot voinu ja kaikkee tätä niin, aina 

on se sama vastaus: kaikki on hyvin. Ei se mulle silleen paljon sano kun, sanotaan et 

kaikki on hyvin. - ja sit on viel se että hän, pyrkii viel siihen et kun me ollaan aikuisia 

ihmisiä et se, pyrkii meistä vielä huolehtimaan koska, mä oon monta kertaa sanonu hä-

nelle että hei, minul on kaikki hyvin. Yritä pitää siitä omasta kunnostasi kiinni, ja omasta 

terveydestä.”(P2). 

 

Mikäli aihetta huoleen äidin todellisesta voinnista herää, ottaa P2 yhteyttä lähellä asuviin 

sisaruksiin saadakseen todellisen kuvan tilanteesta ja mielenrauhan.  

 

”Mul on silleen et mä pyrin, kerran viikossa hänelle soittamaan ja, se on joko lauantai- 

tai sunnuntaipäivä ja, kyselen hänen kuulumisiaan ja miten on viikko menny ja, mikä on 

ollu vointi ja, kaikkee tällasta näin mut sit mul on vielä, tää mun vanhin veli ja sit mul on 

siskoja. Mä jopa mun omalle siskollekin soitan ja kysyn että, joskus kun hänest ei saa, 

oikein mitään irti et hän vaan sanoo et kaikki on hyvin ei oo mitään hätää niin, ei se mulle 

paljon mitään sano. Sitten mä varmistan vaikka mun siskolta kun sekin käy täällä, sano-

taan viikottain kattomassa häntä niin, siltä mä saan sen todellisen tiedon, missä men-

nään.” (P2)  

 

Tutkimukseen osallistuneet kaksi poikaa vaikuttaisivatkin olevan lähiomaisista aktiivi-

simpia keskushenkilön elämässä. Toinen P1 asuu vieressä ja on jäänyt jo eläkkeelle, joten 

aikaa on enemmän. Toinen poika, P2, asuu kaukana, mutta matkustaa äitinsä luokse varta 

vasten tutkimusajankohtana. P1 antaa ymmärtää olevansa äidin asioilla vahva yhteyshen-
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kilö hoitotahojen välisessä viestimisessä, mutta myös sisarusten kesken. Huoli terveys-

palveluiden heikkenemisestä nousi erityisesti P1:n kerronnasta, mikä osittain kielii huolta 

myös hänen omasta jaksamisestaan.  

 

” mikä on tää Eksoten. Tää on vähän takkuillu. Mie en tiiä miten se sit tulevaisuudessa 

tulee toimimaan. 

 - ja sen takia kodinhoitajat käy täällä koska, se helpottaa meitä omaisia. Meiän ei tarvii 

sitten, myö voijaan keskittyä omiinkin. Muutenhan se menis siihen että, täällä pitäs käydä 

sitten, jonkun omaisen kolme kertaa päivässä. Ja se, tänä päivänä.. se ehkä ei meillä 

onnistu. Jossain se muualla saattaa onnistua, mut meillä se ei vielä onnistu että, mul on 

niin paljon muutakin.” (P1) 

 

Erilaisilla sovelluksilla ei suvun keskinäisessä yhteydenpidossa suhteessa keskushenki-

löön koettu olevan tarvetta, myöskään kauempana asuvien lähiomaisten näkökulmasta.  

Kysyttäessä esimerkiksi skype-yhteyden tai muun vastaavan kuvapuhelun mahdollisuu-

desta osana yhteydenpitoa, P2 kokisi sen hyvänä lisänä, mutta käytännössä kuitenkin liian 

hankalana toteuttaa, sillä R1 ei tietokonetta hallitse. Myös PP1 ilmaisee, että merkitystä 

digitaalisilla viestimillä isoäidin kanssa viestimisessä ei ole: ”Minun tapani pitää yhteyttä 

ei ole muuttunut tässä vuosien varrella (- digitalisaation vaikutus). Soittaminen puheli-

mella on paras tapa pitää yhteyttä etäältä.”(PP1). Näin ollen herää vaikutelma, että var-

sinaista lisäarvoa muille viestimille tai digitaalisten sovellusten käytölle perinteisen pu-

helun sijaan ei suvun keskinäisessä viestimisessä suhteessa iäkkäimpään jäseneen koeta. 

 

Kuvio 7. Lähiverkosto keskushenkilön näkökulmasta, Case 1. 

 

Siivooja 
2x kk 
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7.1.2 Tulokset kiteytettynä 

 

Yhteyttä keskushenkilöllä on lähiomaisiin päivittäin. Viestimistä tapahtuu soittamalla ja 

kasvotusten tapaamalla. Samoin soittaminen on pääasiallisin muoto lähiverkoston ja kes-

kushenkilön välisessä yhteydenpidossa. Yhteydenpito on keskushenkilön ja toisen suku-

polven välillä vastavuoroista ja viikoittaista. Kasvotusten tavataan pääasiassa lähellä asu-

vien omaisten kesken. Erityisessä asemassa keskushenkilön elämässä on yksi lähiomai-

nen, joka on eniten viikoittain tekemisissä R1:n kanssa. Viestiminen on selvästi vähäi-

sempää kolmannen sukupolven kanssa, ja aloitteentekijänä toimii pääasiassa keskushen-

kilö itse. Kolmannelle sukupolvelle erilaiset digitaaliset viestimet ja sovellukset olivat 

tuttuja ja päivittäin käytössä. Neljännen sukupolven lapsia taas tavataan lähinnä kasvo-

tusten, ja kohtaamiset tapahtuvat toisen tai kolmannen sukupolven välityksellä. Yhtey-

denpito ylipäätään koetaan tyydyttäväksi, eikä digitaalisilla viestimillä koettu olevan mer-

kitystä suvun yhteydenpidossa suhteessa suvun iäkkäimpään keskushenkilöön.  

 

Kotiin suuntautuviin palveluihin ollaan pääasiallisesti tyytyväisiä, mutta huoli vanhus-

palveluiden riittävyydestä tulevaisuudessa aiheuttaa huolta ja epävarmuutta. Myös lähim-

män ja aktiivisimman omaisen oma jaksaminen ja voimavarat koettiin rajallisiksi. Yhtey-

denpito kotihoidosta omaisiin koettiin ajoittain puutteelliseksi, ja myös hoitotapaamisia 

toivottaisiin enemmän. 

 

7.2 Case 2.  Sisukas maailmanparantaja 

 

Kuvio 8. Kahden sukupolven suku, Case 2 

 

Ensimmäiset kontaktit tutkimushenkilöön oli syys- lokakuussa 2015 puhelimitse. R2 oli 

ilmoittautunut vapaaehtoiseksi haastateltavaksi alueen kotihoidon henkilökunnalle, josta 
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sain sähköpostitse hänen yhteystietonsa. Puhelimessa R2 kertoi heti avoimen välittö-

mästi elämästään sekä tämän hetkisestä ja menneestä terveydentilastaan kuin vanhalle-

kin tutulle. Olin jopa hieman yllättynyt reaktiosta. Varsinainen yhteydenottoni tarkoitus 

oli puhelinkeskusteluissa selvästi toissijaista, joten päätin heittäytyä keskusteluun ja jut-

telimmekin pitkähköjä toveja R2:n elämästä ja päivän polttavista aiheista. Muodostin 

kuulemani perusteella jo käsitystä haastateltavasta, että hän on kenties yksinäinen. Ajat-

telin, että hänet on jopa jätetty osittain heitteille. Lapsia R2 kertoi olevan kaksi. Huoma-

sin pohtivani, miten näin sosiaalinen ja juttelevainen rouva mahtaa voida kotona itsek-

seen. Mitä jos omaisiakaan ei oikein ole kenelle jutella, ja terveydentilakin on ilmeisen 

heikko. Huolestuin jopa hieman, mahdoinkohan olla hänen ainut keskustelukontaktinsa 

pitkiin aikoihin kiireisten kotihoidon hoitajien lisäksi. Miten väärässä olinkaan. 

 

Tuuli oli voimistunut saapuessamme seuraavaan haastatteluun. Suurehkolla tontilla seisoi pieni 

omakotitalo. Näky herätti sympaattisia tunteita ja mielikuvan pienestä rouvasta elämässä vaati-

matonta elämää pienen mökkinsä suojassa. Liikutuin hieman ajatuksesta. Pihalla ympäriinsä 

lentäviä lehtiä omiin kasoihinsa lehtipuhaltimella siivosi mies, ja pohdimme kuka hän mahtaa 

olla. Kenties naapuri, tai jospa poika olisi sittenkin ollut halukas osallistumaan haastatteluun. 

(Kenttäpäiväkirja 27.10.2015) 

 

Ensimmäinen tapaaminen peruuntui, mutta toinen tapaaminen haastatteluun saatiin on-

neksi hyvin sovittua ja vieläpä samalle päivälle case 1:n kanssa. R2 oli toivonut haastat-

telun vasta iltapäivän puolelle, sillä aamun lääkkeet väsyttävät, eikä hän koe jaksavansa 

liikaa ohjelmaa vielä silloin. Paikalle oli määrä saapua keskushenkilön tytär, ja pihalla 

siivoamassa ilmeni olevan tämän aviomies, eli R2:n vävy. 

 

Pienen talon lempeä, mutta vahva emäntä 

”aina sannoo että sie oot ku kuningatar Elisabeth sammaa näkköö.”(R2) 

 

Sisältä kuuluu kovaa koiran haukuntaa ja ovi avautuu. Vastassa on tytär, joka kaappaa pienen, 

mutta kovaa haukkuvan terrierin syliinsä rauhoitellakseen tätä. Eteinen on pieni, mutta riittävä 

yhdelle ihmiselle. Ilmassa tuoksui lapsuudesta tuttu isomummolan tuvan tuoksu. Eteiseen keit-

tiön puolelta kurkisti rouva itse ja toivotteli ystävällisesti tervetulleeksi ja astumaan perälle. Ty-

tär siirtyy puuhastelemaan kahvinkeittimen äärelle ja tuttu porina alkaa kuulua taustalla. Tun-

nelma oli välitön ja lämmin (Kenttäpäiväkirja 27.10.2015). 

 

R2 on 88- vuotias leski, syntyjään Savonlinnasta. R2:lla on kaksi lasta, tytär ja poika. 

Poikakin oli alun perin saapumassa haastatteluun tyttären (T1:n) lisäksi, mutta olikin es-

tynyt kyseessä olevana päivänä saapumasta. Poika on R2:n tytärtä 15- vuotta nuorempi, 

ja jättäytynyt hiukan erilleen, vaikkakin välit omaisilla vaikuttavat olevan hyvät joka 
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suuntaan: ”Suku, niin, ku mie en oo suvun kans riielly että miul on suvun kans hyvät välit mutta 

kun ne ei oo täs lähellä (R2). Sukulaisia asuu paljon edelleen Savonlinnassa, mutta osa 

myös kauempana Kuopiossa ja Espoossa. R2 pitää sukulaisiin paljon yhteyttä edelleen, 

ja he tapaavatkin satunnaisesti juhlien merkeissä, kun joku päättää järjestää.  

 

”Koti on yksityiskohtainen ja sympaattinen, selkeästi iäkkään rouvan koti. Jokaiseen nurkkaan 

ja hyllynväliin oli sijoitettu erilaisia muistoesineitä persoonallisine yksityiskohtineen, ja keittiön 

ikkunaa somistivat valkoiset todennäköisesti R2:n itsensä kutomat pitsiverhot. Pitsiä kertoo ku-

toneensa aikoinaan, kun reuma vielä salli ja kädet olivat paremmassa kunnossa.” (Kenttäpäivä-

kirja 27.10.2015) 

 

Kotona apua kaivataan 

Kotisairaanhoito käy R2:n luona viidesti viikossa maanantaista perjantaihin, ja käynnit 

ajoittuvat aamupäivään. Iltaisin kotihoidosta vielä soitetaan voinnin tarkistamiseksi. Ko-

tihoidon käyntejä on vähennetty pikkuhiljaa vuodesta 2013 alkaen, vaikkakin R2 kokee 

voinnin jatkuvasti heikentyneen samaan aikaan. ”On sul parhaimmillaan käyny kaks 

kertaa päivässä, ja seitsemänä päivänä viikossa. Mutta sit aina, tietysti ku kunto, mu-

kaan ni sit aina on vähennetty, aina on vähennetty ja vähennetty.” (T1). Palvelut ovat 

myös välissä räätälöityneet erilliseen kotisairaanhoitoon ja kotihoitoon, joissa kotisai-

raanhoito hoitaa pääasiassa sairaanhoidollisia tehtäviä R2:n luona, eli lähinnä voinnin 

seurannan sekä lääkehoidon turvallisen toteutumisen. Muutoin R2 on hyvin omatoimi-

nen, vaikkakin kokee sen olevan terveyteen ja jaksamiseen nähden lähinnä pakon sane-

lemaa:  

”Mie oon kuulemma niin sisukas että mie tulen toimeen että mie oon aina se (viimenen). 

- nää hoitajat sannoo minulle että sie oot, et mites ne sannootkaan.. kärs.. Sijaiskärsijä 

aina. Jotta minulle tullaan sitte ku tarvii, tai sitte ku aikaa riittää. Jotta mie en sotke 

mittään enkä silleen” (R2 kommentoi kysyttäessä kotihoidon vähentyneistä käynneistä). 

 

R2 kokee erityisesti terveyspalveluiden vähentyneen alueella merkittävästi, mikä on 

vaikeuttanut hoitoon pääsyä sekä avun saantia kotona. Samoin kokee T1, ja havaitta-

vissa on voimavarojen ylikuormituksesta paljon auttavana lähiomaisena. T1 auttaa äiti-

ään myös kuljetuksissa, jotta ei taksilla tarvitsisi nii paljon liikkua: ” Minä, mie oon aika 

paljo, suurimman osan oon kyllä, (--), sano että se on hyvä, lainausmerkeissä hyväki (siis mi-

nun) kannalt ei oo hyvä mut hänen kannalt hyvä et mie oon eläkkeel.” (T1 kysyttäessä R2:n ter-

veyspalveluihin pääsemisestä).  
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Samaan aikaan kotihoidon käyntien vähentyessä hoitajien tehtäviä on rajoitettu siinä 

määrin, että tietyn ajan puitteissa tapahtuvat pakolliset asiat hoidetaan, mutta ”ylimää-

räisiä” apuja ei välttämättä voida tehdä tai ehditä tarjota. Tästä esimerkkinä R2 kertoo 

lakanoiden vaihdon sekä perunoiden kuorimisen, joita hän ei itse kykene pahentuneen 

reuman vuoksi tekemään, mutta kotisairaanhoidon hoitajilta kyseiset tehtävät on rajattu 

työtehtävien ulkopuolelle. 

 

”Ku aikasemmin, saat vaihtaa lakanat ja silleen, ku se on kotihoito, nyt on lähihoito se 

muuttu se nimiki, ja me ollaan nyt asiakkaita ennen oltiin potilaita. Niin miulle sano koti-

sairaanhoitaja että ei saa vaihtaa lakanoita, nyt sanotaan toista vuotta sitte ku se muuttu 

tää systeemi. Sano siivooja tekkee ne. Ni mie sanoin miulla käypi juhannukseks ja jouluks 

siivooja, niin joka asial on kaks puolta. Niin no eipähän tule niin paljon pyykkiä ku kaks 

kertaa vuoteen vaihtaa lakanat. Seuraavan kerran ku tuli kotisairaanhoitaja sano kyllä 

sanottiin että kyllä sinne saa vaihtaa lakanat.”(R2) 

 

Kekseliäisyys apuna arjessa 

Koska R2 on allerginen monelle eri ruoka-aineelle, on hänen lähes välttämätöntä tehdä 

ruokansa alusta alkaen itse. Apua tähän hän saa tyttäreltään (T1), mutta välimatka kui-

tenkin rajoittaa avun antamista ja kuormittaa luonnollisesti myös sairaseläkkeellä olevaa 

tytärtä. Näin ollen kekseliäs R2 valvoi eräänä yönä pohtien ratkaisua ongelmaan, ja ke-

hitteli itselleen apuvälineen (kuva 9). Näin eniten hankaluutta aiheuttavien kasvisten 

kuoriminen ja pilkkominen hoituvat omatoimisesti, sillä kotisairaanhoidon hoitajat eivät 

voi auttaa ruoanlaitossa. Kuitenkin poikkeuksiakin löytyy, ja toiset kyllä auttavat hanka-

lien kasvisten kuorinnassa. Kuitenkin vaikuttaa, että apua tarjotaan hiukan salassa. Kuin 

siitä koituisi ongelmia hoitajalle, jos asia tulee ilmi:  

Kuva 9. Apuväline, eli ”perunankuorintakone” 
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”Miul on kala tuossa ois kalakeittoo pitäny tehhä kolme isoo perunaa oli ku ois pitäny kuoria ja 

ku ei saanu, ni sattu tulemaan semmonen, lähihoitaja käymään, sano ku et virka kellekään mit-

tään ni hän kuorii” (R2 kertoo käydystä keskustelusta kotihoidon työntekijän kanssa). 

 

Ongelmallista on erityisesti ollut hoitoon pääsy, sillä esimerkiksi takaisinsoittopalvelu 

Terveysasemalle ei ole aina toiminut toivotulla tavalla. Samoin sairaalassa on saattanut 

olla jonoa vuodepaikoille, jolloin R2 kertoo tulleensa käännytetyksi huonokuntoisena 

kotiin. Toki hetken perään on ollut pakko palata sairaalaan voinnin heikennyttyä merkit-

tävästi. Hoitotahoissa on lisäksi ilmennyt R2:n kertoman mukaan epäselvyyttä, kenelle 

hänen asioiden hoito oikeastaan kuuluu: 

 

”Ku mie kuulun kotihoidon piiriin, ni nyt ei saa tää kotisairaanhoitaja tilata lääkärin-

vastaanottoo miulle. Jotta pittää tilata ajanvarauksesta. Sillon on lääkärillä hoitaja 

joka antaa niitä aikoja sitte. Miulle sanottiin tai hyö sano että ens viikolla pittää soittaa 

miulle, ku perjantaina mie soitin. Ni ei kuulunu kahteen, reilu kaks viikkoo. Sitten tuli se 

puhelu, miun piti uuemman kerran tilata. Sitten tuli, hän sano että se on seuraavana 

päivänä soitettava, sano se vastaanottaja joka otti, ni se soitti minulle ja sano, ette työ 

kuulu  hänelle ku työ kuulutte kotihoidon piiriin. Mie et hitsi vieköön enhän mie kuulu 

kellekään.” (R2) 

 

R2 on kuitenkin yllättävän hyvin oikeutensa tiedostava ja valveutunut palveluiden käyt-

täjä, joten hän on aina lopulta saanut tarvitsemaansa apua oman periksi antamattomuu-

tensa ansiosta.  

”Ni sit hän vielä sano miulle että saako hää sinutella, ni mie sanoin et ilman muuta saat 

minnuu sinutella, saankos mie ni sitä kävi naurattamaan että tietysti ja, nii sitte kerroin 

tän asian, hänelle. Hää kysy kuka se minun omalääkäri on, mie sanoin että _ on oma-

lääkäri ja, sano jos hää ei maanantaina soita, nii eiku sitte huomenna jos hää ei soita ni 

viimestään soittaa sitte maanantaina. No tuli perjantaipäivä ni kotisairaanhoitaja soitti 

jotta lääkäri sano että siul on aika varattu.” (R2 kertoo yhteydenotostaan Eksoten joh-

tokuntaan ) 

 

Haastattelusta nouseekin esiin useampia tilanteita, joissa apua on saanut vasta sinnik-

kään puolensa pitämisen jälkeen. Kuitenkin R2 on tässä toistaiseksi onnekkaasti onnis-

tunut, ja huumori ja hyväntuulisuus ovat varmasti jaksamisen takana. Samoin ovat to-

denneet tutut hoitajat R2:n positiivisuudesta: ” tuota älä hävitä, tuo on pitänyt sinut pys-

tyssä.”(R2 kertoo hoitajien kommentoineen). 

 

”Haastateltavat ovat hyvin rauhallisia, puhe säilyttää tasaisen kerronnallisuuden ja on 

sävyltään välittävää. Äidin sekä tyttären vahva side on hyvin havaittavissa vastauksista, 

kuin he lukisivat toistensa ajatuksia. Myös huumori on selkeä osa heidän suhdettaan. 
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Kurjatkin kokemukset saatiin käännettyä kuulostamaan positiiviselta voimavaralta. 

(Kenttäpäiväkirja 27.10.2015) 

 

R2 on hyvin tarkkaavainen ja perillä ajankohtaisista asioista. Myös televisiosta hän seu-

raa aktiivisesti ajankohtaisohjelmia, uutisia ja politiikkaa. Yllättävää kyllä, myös formu-

lat ja jääkiekko kiinnostavat ja urheilu onkin selvästi tärkeä osa R2:n ajanvietettä. Jopa 

sairaalassa ollessaan eristyshuoneessa Noro-viruksen kourissa, hän seurasi yöllä tullutta 

Suomi – Venäjä jääkiekko-ottelua, mikä aiheutti hilpeyttä sairaalan hoitohenkilökun-

nassa. 

 

Kunnon heikennyttyä parin viime vuoden aikana, on R2:n elämä painottunut yhä enene-

vässä määrin kotiin. Ennen R2 kävi vielä päivittäin kävelyllä ystävänsä kanssa, mutta 

viime aikoina on liikkuminen ollut vähäisempää. Haastattelupäivänä postikin oli jäänyt 

noutamatta: ”Nii, nyt en oo käyny. Siellä se on postilaatikossa.” (R2)  

 

Läheisiä ystäviä R2:lla asuu vieressä kolme, joita hän tapaa usein. Voinnin vielä ollessa 

parempi, hän tapasi käydä erään ystävättären kanssa päivittäin kävelyillä. Nykyään he 

lähinnä kyläilevät toistensa luona tai ovat muutoin yhteydessä. Vahvuutena R2:n elä-

mässä ovat selvästi hyvät ja läheiset suhteet omaisiin sekä ystäviin, terävä pää ja äärim-

mäisen hyvä huumorintaju: 

 

”Hematologian lääkäri sano miulle ku verenpainetta mittas ja sitten nousin siitä pois 

ni, ku oli pitkällään ni, sano kyllä se pittää sannoo ei sinnuu tarvii vielä holhoukseen 

laittaa.”(R2) 

 

Keittiön pöytä on katettuna, tarjolla on jos jonkinmoista herkkua, pullaa ja keksiä joka lähtöön. 

Olo on välittömästi kotoisa ja keskustelu tuntuu luontevalta ja avoimelta. Asettelemme nauhurit 

paikoilleen ja haastattelu voidaan aloittaa, tytär kaataa kahvia kuppeihin. Miten saimmekaan 

tavata näin ystävälliset ja ihmiset tänään. Olo oli kiitollinen ja iloinen. (Kenttäpäiväkirja, haas-

tattelun alkutunnelmia sekä lopetus 27.10.2015). 

 

7.2.1 Case 2. Analyysi ja tulokset 

 
Yhteyttä lähiomaisiin R2 pitää tiiviisti. Vuorovaikutus koetaan myös olevan hyvää ja vas-

tavuoroista: ”sitä nyt ei pysty parantamaan oikeestaan ennää” (R2). Yhteyttä pidetään 

pääasiassa soittamalla, mutta R2 on myös kokenut tekstiviestien lähettäjä, ja viestittelee 

mielellään myös muille sukulaisille ja tuttaville erinäisillä asioilla: ” Hyvinki tekstiviestii 

kirjottaa ja lähettää ja, onnittelut suvulle ja kaikkea.” (T1 kertoo hiukan huvittuneena äitinsä 

viestittely tottumuksista). 
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Erityislaatuisen tiivis on suhde äidin ja tyttären (T1:n) välillä, ja viestimistä tapahtuu 2-3 

kertaa päivässä puolin ja toisin. Tytär onkin äitinsä elämässä ilmeisen läheisin omainen, 

vaikkakin asuu hiukan pidemmällä 60 km päässä. 

 
Kuva 10. Lähiomaiset ja lähiverkosto keskushenkilön näkökulmasta, Case 2. 

 

 
Hetkittäin haastattelun lomassa vaikuttaa, että he lähes lukevat toistensa ajatuksia, ja näin 

tytärkin ilmaisee kokevansa: ”Tietysti ku mie oon, isän kuolemast yli 20 vuotta aikaa ni ku 

samat asiat aina, ni eihän siinä, ulkopuolisil on eri asiat ja muuta, mut ku mie tiiän hänen, ei 

tarvii sannookaan ni mie tiiän, mie kuulen äänestä, mikä on, ni se on sinänsä että ku joka päivä 

kaks kertaa päivässä..”(T1 yhteydenpidosta äitiinsä). 

 

Yhteisestä sopimuksesta he myös soittavat tiettyinä aikoina vuorokaudesta, jotta T1 tietää 

äidillä olevan kaikki hyvin. Mikäli puhelua ei kuulu, soittaa T1 äidilleen ja tarvittaessa 

on yhteydessä vielä kotihoitoonkin, ellei tavoita R2:sta tietyn ajan jälkeen: 

 

”Nyt oli hyvä esimerkki ku sano että, viime viikon torstai-iltana, ku hän soittaa yleensä 

aina kymmenen, tai tossa seitsemän uutisten jälkeen kun (-) alkaa, ni ei kuulunukaan 

soittoo ei kuulunu, sit meni kello puol, vähän yli, sit mie yritin soittaa ei vastaa, ei vastaa 

puhelimeen, useemman kerran soitin ja, sit otin yhteyttä kotihoitoon että hei että käykääs 

kattomassa. Mut sit hän ite oli pois sit hää soitti (sairaalaan)”.(T1) 
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Yhteyttä poikaan on harvemmin, ja pääasiassa R2:n aloitteesta: ” Samalla viisiin on. Hä-

nellä harvemmin. Ei ne pojat niin välitä. Heil on se oma (perheensä) taas enempi ja, 

vaimot ja muuta ni se enempi on. ”Mut ku mie pojalle soitan ni sieltä kyllä puhetta tulloo 

aika paljon” (R2) Kuitenkin suhde koetaan läheiseksi, ja vähäinen yhteydenpito nähdään 

johtuvan enemmänkin sukupuolten erilaisista viestimistottumuksista, etteivät miehet niin 

tapaa pitää yhteyttä:  

 

”Mun veli on (semmonen) [0:21:10] et hän ei soita, just et hän ei.. hä on sanonuki et hän 

ei, sit hänel pitää olla asia ku hän soittaa, yleensäkään. Mut sitte, kylhän hänet, hänelle 

päin ku soittaa eikä meil sillä tavalla oo, hyvät välit on kaikilla ettei siin oo mutta, aina 

sanoo et hää ei..” (T1 kuvailee veljeään).  

 

”Puhetta tullee sitte mutta, hän on sanonu että sit ku on asiaa ni sit hää soittaa.”(R2 

kuvailee poikaansa) 

 

Yhteydenpito liittyy vahvasti voinnin tiedusteluun ja päivän kuulumisiin: 

”aamusella, ku mie soitan ni kysyn et miten yö meni, nukuttiko, kaikki nää tällaset. Sit 

hää taas iltasella, ku soittaa, ni kertoo sit taas päivän tapahtumat mitä on tapahtunu. 

Suvun asioita me käsitellään ja, millon mitäkin ja, sit tietysti missä kunnos mie itekin 

koska miehän oon täs sairaseläkkeellä sairaana. Ni sitte on semmosii päivii ettei aina 

niin jaksa sitä mut kuuntelee kumminkin.”(T1) 

 

Etäyhteyslaite  

R2:lta löytyy kotoa myös Terveyskeskuksen omistama etäyhteyslaite kotihoitoon, eli tie-

tokone, jonka asiakaskokeilussa R2 on mukana kesästä 2015 alkaen. Etäyhteyden, eli niin 

sanotun virtuaalihoidon tarkoituksena on ollut korvata kotihoidon kotikäyntejä, ja tukea 

kotona pärjäämistä. Laite ei kuitenkaan ole tarjonnut kaivattua lisäapua kotona itsenäi-

seen selviytymiseen, ja koneen käytössä on ollut toistuvasti ongelmia: 

R2: ”Mut ei toimi. 

 

H: Ai se ei toimi?  

 

R2: Ei toimi. 

 

H: Voi harmi. 

 

R2: Tai koneet toimii mutta systeemi ei toimi.” 

 

Haastateltavat kertovat myös kotihoitajien jättävän herkästi käyttämättä etäyhteyttä sen 

epäkäytännöllisyyden vuoksi: - ”esimerkiks ku hoitajat, ovat liikenteessä, niin ne mieluummin 

soittaa puhelimella hänelle siinä liikentees ollessa.” (T1). Samoin lisäarvoa kuvayhteys ei tuo 
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muuhun viestimiseen myöskään omaisten välillä, sillä yhteydenotto vaatii erillisen sopi-

misen, jotta molemmat osapuolet saadaan koneen äärelle samana ajankohtana: -”se pitää 

taas sit hänelle soittaa, että hei että jos on pitkälläänkin tai muuta ni meepä avaa kone. Niin myö 

pystytään se asia hoitamaan puhelimessa, saatikka sitte että hän tulee sit hän seisoo siinä eessä 

että, sama sitten loppujen lopuks.” (T1) 

 

Hankalaksi tietokoneen käytössä koettiin paitsi sen aikaan ja paikkaan sitominen, niin 

myös herkästi ilmenevät yhteyskatkokset ynnä muut ilmenevät yllättävät tilanteet, joille 

R2:n on hankala ilman apua tehdä mitään: ”Sit ei oo minkäänlaisia ohjeita, joita vois, sehän 

välillä mennee silleen ku se on aina oltava auki. Ni ei siihen, ei ossaa mittään tehä silleen.” (R2).  

 

Kotihoidon käyntejä osittain korvaamaan tullut tietokoneyhteys ei näin ollen aja täysin 

asiaansa kenenkään osapuolen näkökulmasta. R2 kertoo kaipaavansa tällä hetkellä enem-

män kasvotusten kohtaamista ja huolenpitoa arjessa. Kotihoidon vähentyneet kotikäynnit 

ja vähentynyt henkilökohtainen apu ovat hankaloittaneet kotona itsekseen selviytymistä: 

”Ennen oli jo, siis enempi käytiin kotona henkilökohtasesti. Siinä nähtiin jos tarvittiin jotaki apua, 

mut eihän tää kone, mitäs tää auttaa. Se siin on.”(R2). Lähiomaisena sairaseläkkeellä oleva 

T1 onkin joutunut ottamaan suuren roolin äitinsä huolehtimisessa välimatkasta ja omasta 

voinnistaan huolimatta. R2 ilmaisee potevansa tästä hieman huonoa omaatuntoa, vaikka-

kaan T1 ei anna osviittaa olevansa vielä ainakaan ylikuormittunut: 

 

R2: ”Jotta ku ymmärrettävä asia ku hääki on sairas ni, minnuu jollain taval nii harmittaa 

se kuinka hän joutuu niin paljon noita minun.. juttujani.” 

 

T1: ”Miehän oon sanonu että mie sanon sitte ku mie en tee. Ja sit taas ku mie jaksan ni 

mie teen.” 

 

Taitava kännykän käyttäjä 

 

Kännykkää R2 käyttää ikäisekseen paljon, eikä ainoastaan soittamiseen ja viestittelyyn, 

vaan myös valokuvaamiseen. Kuvia R2 osaa itse ottaa sekä vastaanottaa kuvia, mutta 

lähettäminen ei ole tullut tutuksi. Kuvaus on tehnyt viestimisestä monipuolisempaa, ja 

kaukana asuvat sukulaiset lähettävätkin terveisiä usein kuvaviestein.  

 

Punaisella kännykällä (kuva 11) otetut kuvat ilmaisivat hyvää sommittelutaitoa sekä 

R2:lle merkittäviä asioita ja maisemia: ” Täs on kesämökiltä otettu kuva. Tos on sitte etupuo-

lelta ni siinä ku on puut ni se näyttää. Niin täs on sitte näkyy aitta, ja täs on sitä maisemaa.” (R2 
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esittelee ottamiaan kännykkä kuvia). Kuvien katselu ja esittely tuottavat ilmeistä iloa, ja R2 

oli selvästi itsekin otettu ottamistaan kuvista. Reuman kipeyttämillä käsillä kuvaus on 

vielä onnekkaasti onnistunut. 

 

Kuva 11. R2: ” mie suoraan Soneralta tilasin ni siel oli musta ja punanen ni ei värillä väliä 

kuhan se on punanen.”  

 

Ystävyyssuhteet vieressä asuviin naapureihin ja tuttaviin ovat tyttären ja tuttujen koti-

sairaanhoitajien lisäksi merkittävät sosiaaliset kontaktit R2:n elämässä. Yhteydenpitoa 

tapahtuukin paljon, niin kasvotusten kuin puhelimitsekin. Keskustelut liikkuvat milloin 

missäkin, mutta erityisesti R2 kaipaa keskustelua päivän polttavista ajankohtaisista asi-

oista ja politiikasta:  

 

”Kyllä minnuu kiinnostaa mutta onneks minulla käy oppineita toisia semmosia hyviä 

ystäviä, joiden kans parannettaan maailmaa. Sitten puhutaan kaikkee lystii ja noita 

maailmaa parannettaan ja, sitte nytte ku viimeks lähti no mitäs myö sitte seuraavalla 

kerralla. Mikä puheenaihe meil on sitte.” (R2). 

 

Myös koirat ovat merkittävässä roolissa R2:n elämässä, ja vaikuttava kokoelma valokuvia 

on tästä todisteena olohuoneen seinällä. Lemmikeistä puhuttaessa ei jää epäselväksi 

kuinka tärkeässä roolissa ne ovat olleet elämän kaikissa vaiheissa näiden 88- vuoden ai-

kana. 
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7.2.2 Tulokset kiteytettynä 

 

Yhteyttä keskushenkilöllä on lapsiinsa säännöllisesti. Tyttären kanssa yhteydenpito on 

selvästi tiiviimpää, ja he saattavat soitella puolin ja toisin useita kertoja päivässä. Poikaan 

yhteys on vähäisempää ja tapahtuu pääasiassa R2:n toimesta.  

 

Viestimistä tapahtuu kännykällä soittaen sekä tekstiviestein. Yhteydenpito koetaan, niin 

äidin, kuin tyttärenkin puolesta luontevana. Parannettavaa yhteydenpidossa ei kumman-

kaan mukaan voisi olla ja viestiminen koettiin hyväksi kaikin puolin. Kännykän käyttö 

myös kuvaamiseen ja kuvien vastaanottamiseen koettiin viestimistä rikastuttavana teki-

jänä, ja valokuvaus toi uuden ulottuvuuden tärkeiden asioiden ja paikkojen tallentami-

seen. Digitaalisista viestimistä R2:lla on kokemusta kotihoidon etäyhteyslaitteen ansi-

osta, mutta käyttö koetaan lähinnä yhteydenpitoa hankaloittavana tekijänä, eikä lisäarvoa 

yhteydenpidossa ole nähtävissä.  

 

Tyytyväisyys lähiverkostoon on hyvä. Suhteet sukulaisiin ja ystäviin koetaan tärkeäksi 

voimavaraksi. Osana tärkeitä läheisiä olivat myös lemmikkikoirat, joiden kuvat olivat 

löytäneet arvoisensa paikat osana muuta sukua. Luottamus hoitotahoihin ja palveluihin 

koettiin puutteellisena ja huoli tulevasta oli vahvasti esillä. Keskushenkilö antoi vaikutel-

man, että puolensa hän aikoo tosin jatkossakin pitää, jotta saa tarvitsemansa hoidon ja 

avun.  

 

8 Yhteenveto tuloksista 

Molemmat keskushenkilöt ovat 1920-luvulla syntyneitä naisia, äitejä ja leskiä. Kummal-

lakin on jo vuosia ollut kotihoidon asiakkuus ja he asuvat yksin, ikäeroa on ainoastaan 5-

vuotta. Lähiomaisia R1:llä on neljätoista, kun taas R2:lla kaksi. Lähiomaisista yksi on 

korostuneessa asemassa arjen asioissa ja yhteyshenkilön roolissa kummankin keskushen-

kilön elämässä. R1:llä on kotihoidosta lähes maksimiavut sekä lisäksi sotaveteraaneille 

tarjotut muut etuudet käytettävissä. R2:lla kotihoito on vähentänyt palveluita, mutta otta-

nut etäyhteyslaitteen korvaamaan vähentyneitä kotikäyntejä.  

 
Millaista on vuorovaikutus ja yhteydenpito 1920- luvulla syntyneiden keskus-hen-

kilöiden sekä heidän lähiomaistensa/lähiyhteisön välillä digitaalisten välineiden 

yleistyttyä? Kuinka tiheää yhteydenpito eri sukupolvien välillä on ja kuka toimii 
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aloitteentekijänä missäkin sukupolvessa? Mitä viestiminen ja vuorovaikutus eri su-

kupolvien välisessä yhteydenpidossa pitää sisällään? 

 

Vuorovaikutuksessa ja yhteydenpidossa 1920-luvulla syntyneiden keskushenkilöiden 

sekä heidän lähiomaistensa/lähiyhteisön välillä ei koettu muutoksia digitaalisten välinei-

den yleistyttyä. Molemmissa suvuissa yhteydenpito koettiin hyväksi ja riittäväksi, eikä 

juuri osattu nimetä mitä lähiomaisten vuorovaikutuksessa olisi voinut kaivata enemmän. 

Kuten kirjallisuudestakin ilmeni, läheiset sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys ihmisen 

hyvinvoinnille nousevat esiin myös tästä tutkimuksesta. Suvun koolla ei vaikuttaisi ole-

van merkitystä suvun iäkkäimmän hyvinvointiin, mikäli suhteet ovat läheiset ja yhtey-

denpito vastavuoroista.  

 

Kummassakin korostui omaisten merkitys arjessa selviytymisessä. Suvun iäkkäin tarvit-

see muiden terveys- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi yhden aktiivisen lähiomaisen, joka 

auttaa liikkumisessa paikasta toiseen, että huolehtii muun muassa ruokaostoksista ja 

muista mahdollisista tarpeista. Lähiomaisista läheisimmäksi tulee henkilö, joka eniten 

auttaa ja osallistuu arjessa. Lähin omainen on myös eniten yhteydessä hoitotahoihin su-

vun vanhimman ympärillä sekä toimii yhteyshenkilönä muiden omaisten keskuudessa. 

Tämä omainen on myös selkeässä riskiryhmässä ylikuormitukselle, sillä usein oma vointi 

ja tarpeet asetettiin toissijaiseksi. 

 

Yhteydenpitoa eri sukupolvien välillä on vaihtelevasti. Yhteys suvun iäkkäimmän ja toi-

sen sukupolven välillä on selkeästi tiiviimpää kummassakin suvussa. Yhteyttä myös pi-

dettiin vähintään viikoittain. Kolmannen sukupolven kohdalla (case 1) oli havaittavissa 

viitteitä viestimisen erilaistumisesta, ja aloitteentekijänä yhteydenpidossa oli enimmäk-

seen keskushenkilö. Yhteyttä oli myös harvemmin, noin kerran kuussa. Neljännen suku-

polven lapsenlapsenlapset olivat yhteydessä keskushenkilöön välillisesti, pääasiassa toi-

sen- tai kolmannen sukupolven kautta.  

  

Viestiminen ja vuorovaikutus eri sukupolvien välisessä yhteydenpidossa pitää sisällään 

selkeän voinnin ja huolenpidon merkityksen. Huolenpito on molemminpuolista suhteessa 

kaikkiin haastateltuihin sukupolviin, eikä omilla huolilla haluttu huolestuttaa erityisesti 

suvun iäkkäintä henkilöä. Viestimisessä tärkeässä roolissa olivat myös päivänkulun läpi-

käyminen sekä muiden sukulaisten kuulumiset. 
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Miten digitaaliset viestimet koetaan keskushenkilön ja tämän lähiomaisten/lähiver-

koston välissä viestimisessä? Entä miten hoivapalveluiden koetaan tukevan keskus-

henkilöiden selviytymistä arjessa? 

Digitaaliset viestimet olivat suvun iäkkäimmille vieraita. Yhteydenpidossa merkittävin 

väline on kännykällä tapahtuva soittaminen, jonka avulla saadaan tärkeimmät asiat hoi-

dettua aikaan ja paikkaan sitomatta. R2 on aktiivinen myös tekstiviestin lähettämisessä 

sekä valokuvien ottamisessa ja vastaanottamisessa kännykällä. Tietokoneen käyttö tuotti 

vaikeuksia ja etäyhteyslaite koettiin turhaksi, yhteydenpitoa arjessa jopa hankaloittavaksi 

tekijäksi. Lisäarvoa digitaalisille viestimille yhteydenpidossa suvun iäkkäimpien kanssa 

ei koeta. Lähinnä syyksi tähän nousi suvun iäkkäimpien kiinnostuksen puute, sekä rajal-

liset tietotekniset valmiudet. Eniten kaivattiin kasvotusten kohtaamisia ja kontakti oikean 

ihmisen kanssa koettiinkin koneellista yhteyttä selkeästi merkityksellisemmäksi. 

 

Turvallisuusaspekti koettiin molemmissa suvuissa tärkeäksi. Tässä digitaalinen turvapu-

helin kotihoidon ja yksin kotona asuvien keskushenkilöiden välillä oli tärkeässä ase-

massa. Molemmat keskushenkilöt ilmaisivat myös käyttävänsä sitä tarvittaessa herkästi. 

R2:n sekä kotihoidon välisessä viestimisessä tietokoneella tapahtuva kuvayhteys koettiin 

hankalaksi, eikä sillä ollut tarjota lisäarvoa hyvinvoinnissa eikä turvallisuuden tunteessa. 

 

Palvelut kotona koettiin ristiriitaisesti toisaalta riittäviksi, mutta toisaalta taas ilman 

omaisten panostusta apu kotiin saatavista palveluista olisi ollut riittämätöntä. Mikäli 

omaisten apua ei olisi tarjolla, myös maksimi-avuilla asuva R1 olisi tarvinnut lisäapua 

esimerkiksi kauppapalvelun ja kuljetusapua muun muassa lääkärissä asioimiseen. Myös 

paljon itse tekevä ja omatoiminen R2 tarvitsisi merkittävästi maksullisia lisäapuja, ellei 

sairaseläkkeellä oleva tytär olisi näinkin paljon apuna arjessa. Näin ollen tyytyväisyyden 

kotihoidosta saataviin palveluihin voidaan tulkita olevan osittain tyytymistä.  

 

Tyytymättömyyttä molemmissa suvuissa tuottivat erityisesti hoitajien kiire, hoitoon pää-

syn haastavuus sekä hoitotahojen vähäinen yhteistyö keskushenkilön omaisten kanssa. 

Huolta aiheuttivat erityisesti hoivapalveluiden mahdollinen väheneminen tulevaisuu-

dessa, keskushenkilöiden selviytyminen kotona sekä omaisten jaksaminen. 
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9 Luotettavuus 

 Aiheen monitahoisuus tuotti haasteen aiheen selkeälle rajaamiselle ja kirjallisuuden kä-

sittelylle. Myös omakohtaiset kokemukseni työstä kotona asuvien vanhusten parissa ovat 

paljon rikkaammat, kuin mitä tässä työssä pystyin kiteyttämään. Näin ollen aiheen rajaus 

ja kohdentaminen koskemaan ainoastaan sukupolvien vuorovaikutusta ja eri viestimiä oli 

haastavaa, koska halusin tuoda lukijalle näkyviin aiheen eri ulottuvuudet.  

 

Etnografinen aineiston analyysi oli tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukainen. Näin mää-

rällisesti pienestä aineistosta saatiin mahdollisimman paljon ilmiön kuvausta tehtyä. Ai-

neistosta olisi mahdollisesti saanut vielä syvemmän ja monipuolisemman, mikäli havain-

nointi olisi tapahtunut pidemmällä aikavälillä. Haastattelutilanteet olisivat lisäksi voineet 

rakentua erilaisiksi, mikäli omaisia ei olisi ollut paikalla. Esimerkiksi Case 1:n kohdalla 

jäin pohtimaan olisiko haastattelutilanne ollut alusta alkaen vapautuneempi ilman poikien 

läsnäoloa. Mutta samaan aikaan omaisten läsnäolo toi mukanaan paljon hienovaraista tie-

toa perhesuhteista ja merkittävimpien omaisten roolista keskushenkilöiden elämässä, 

mikä taas rikastutti aineistoa. Erikseen tehtynä haastattelut olisivat saattaneet omaisten 

osalta jättää paljon olennaista pois.  

 

Luotettavuuden kannalta tutkimuksen tulokset voidaan todeta paikkansa pitäviksi näiden 

kahden suvun osalta. Tutkimuksen tuloksille on saatu myös aineiston keruussa läsnä ol-

leen toisen tutkijan vahvistus. Tutkimuksessa ei pyritty yleistettävyyteen, vaan tarkoituk-

sena oli tarkastella ilmiötä alustavasti kartoittaen. Tuloksissa on kuitenkin havaittavissa 

yhtymäkohtia muihin saman ikäisiin, mitä tukevat myös omat havaintoni työstä kotihoi-

dossa. 

10 Pohdintaa 

Tutkielman tarkoitus oli alustavasti kartoittaa iäkkäiden digitaalisten viestimien käyttöä, 

sekä suvun vuorovaikutusta digitalisaation aikakaudella. Naisten miehiä pidempi eli-

najanodote antaa osviittaa, että suurin osa iäkkäistä vanhimman sukupolven edustajista 

on yksin eläviä naisia. Ja mahdollisesti tästä johtuen myös tutkimushenkilöiksi valikoitui 

kaksi iäkästä naista.  
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Kirjallisuuskatsauksessa käsittelin paljon iäkkäiden asemaa yhteiskunnassa ja hoivakult-

tuuria Suomessa 2000-luvulla. Aiheen laajan käsittelyn koen tutkimuksen luonteen kan-

nalta olennaiseksi kiteyttämään iäkkäiden asemaa tänä päivänä. Tämän hetken iäkkäim-

män sukupolven kokemukset sekä historia tulisi asettaa lähtökohdaksi tulevaisuuden van-

hustenpalveluita järjestettäessä. Esimerkiksi näiden kahden keskushenkilön asema 1920-

luvulta tähän päivään on muuttunut radikaalisti maailman muutoksen mukana. Rooli hoi-

vaajista hoivattaviksi on suuri muutos, jolloin myös hoivattavan asemaan asettuminen 

voidaan kokea haastavana. Koenkin, että ilmiön esiin nostaminen on monessa mielessä 

merkittävää tämän päivän vanhusten asemaa tarkasteltaessa. 

 

Haastattelussa käytetyt kysymykset (liite 4.-) eivät sellaisenaan täysin vastanneet tutki-

muskysymyksiin, vaan tutkimuskysymykset muokkautuivat lopulliseen muotoonsa vasta 

aineiston pohjalta. Aineistosta nousseet seikat, kuten palveluiden riittävyys ja riittämät-

tömyys ja kokemus kotona selviytymisestä, olivat mielestäni olennaiset nostaa erillisinä 

kysymyksinä esille. Jatkotutkimusta ajatellen erityisen kiinnostavaa olisikin laajemmin 

haastatella terveyspalveluiden riittävyyden osalta kotona asuvia iäkkäitä, ja kartoittaa hei-

dän toiveitaan palveluiden suunnasta. Samalla myös omaisten näkemystä voisi syventää 

lisää sekä sitä, miten omaisten ja hoivapalveluiden yhteistyötä voisi kehittää vastaamaan 

tulevaisuuden tarpeita. Tulevissa tutkimuksissa voisi lisäksi tarkastella syvemmin suku-

polvien erilaistunutta viestimiskulttuuria, mistä nousi viitteitä myös tästä aineistosta case 

1:n kolmannen sukupolven kohdalla. Mikä aineistoa laajennettaisiin useampaan sukuun 

ja sukupolven jäseneen, uskoisin saatavan vielä kattavampaa tietoa sukupolvien vuoro-

vaikutuksesta.  

 

Vaikka tutkielmasta tuli pidempi kuin opinnäytetyön on tarkoitettu olla, en olisi voinut 

jättää mitään osa-aluetta pois ilman, että se olisi samalla pyyhkinyt jonkin olennaisen 

osan kokonaisuudesta pois. Koen myös itse rikastuneeni kokemuksellisesti matkan var-

rella. Koska tutkielma poiki useita eri suuntia tarkastella sukupolvien viestimiskulttuuria, 

vuorovaikutusta sekä palveluiden muutosta yhteiskunnassa, uskon jatkavani myös tule-

vassa gradussani tämän tutkimuksen viitoittamalla tiellä. 
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LIITE 1. TUTKIMUSTIEDOTE, opinnäytetutkimus                      17.9.2015 

 

Tutkimuksen suorittaja: Niina Virmo (Helsingin Yliopisto), niina.virmo@helsinki.fi 

(puh. 040 7153433) 

Ohjaajat: Pirjo Korvela (Yliopistolehtori, Helsingin Yliopisto), pirjo.korvela@helsinki.fi 

(puh. 040 5204020) Mervi Hasu, (Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos), mervi.hasu@ttl.fi 

(puh. 040 7163520) 

Yhteyshenkilö Eksotessa: Katja Rääpysjärvi, Projektipäällikkö,katja.raapysjarvi@ek-

sote.fi (puh. 040 1835366) 

 

 

Digitaaliset välineet ja vaikutukset sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa 

Olen kotitalousopettajaopiskelija Helsingin Yliopistosta, ja työskentelen lisäksi lähihoi-

tajana Helsingin kotihoidossa. Valmisteilla oleva opinnäytetyöni liittyy käynnissä ole-

vaan tutkimushankkeeseen, eli kartoitukseen siitä miten palvelut voidaan digitalisaatiota 

hyödyntäen yhdistää hyvinvointia tuottavaksi osaksi ihmisten arkea (Kumous- hanke, 

Palvelutalouden vallankumous- Ihminen digitalisaation keskiössä). Syksyllä 2015 aloitin 

Kandidaatin tutkielmani tekemisen aiheen parissa, ja pyydänkin teitä täten osallistumaan 

tutkimukseen tärkeän asian puolesta.  

Tutkimukseni teemaksi valikoitui ajankohtainen aihe, eli tarkastella sukupolvien välistä 

vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa erilaisten digitaalisten välineiden ja tietotekniikan 

yleistyttyä osaksi jokapäiväistä elämää. Tavoitteeni on selvittää, miten muutokset viesti-

misessä eri- ikäisten välillä vaikuttaa, ja on vaikuttanut, vanhusten arkeen tänä päivänä. 

Kokevatko ikäihmiset yhteydenpidon läheisten kesken riittäväksi ja tyydyttäväksi, ja vas-

taavasti millaiseksi nuoremmat polvet kokevat yhteydenpidon isovanhempien kanssa tie-

totekniikan ja esimerkiksi älypuhelimien kehittymisen myötä?  

Tutkimuskohteenani on kolme- tai neljä sukupolvea käsittävä suku, jossa keskiössä on 

suvun vanhin nainen/mies. Haen tutkimukseeni haastateltavaksi sukupolvista vähintään 

yhtä henkilöä, jotta saadaan selvitettyä, mitä välineitä eri- ikäiset käyttävät keskinäisessä 

yhteydenpidossaan, ja mitä tämä vuorovaikutus pitää sisällään. Haastattelut tapahtuvat 

lokakuun 2015 aikana Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Toivottavaa on 

haastattelun toteutuminen kasvotusten ainakin keskushenkilön, suvun vanhimman 

kanssa. Mahdollista on tehdä myös puhelinhaastattelu sukulaisten parissa. Mukana haas-

mailto:niina.virmo@helsinki.fi
mailto:pirjo.korvela@helsinki.fi
mailto:mervi.hasu@ttl.fi
mailto:katja.raapysjarvi@eksote.fi
mailto:katja.raapysjarvi@eksote.fi
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tatteluissa tulee lisäksi olemaan Kumous- hankkeen tutkija. Tutkimuksen aineisto haas-

tatteluineen säilytetään suojatusti hankkeen tutkijoiden käytössä hankkeen keston ajan, 

jonka jälkeen aineisto arkistoidaan luottamuksellisesti. Tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista. 

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kumous- hankkeen (Palvelutalouden vallanku-

mous- Ihminen digitalisaation keskiössä, 1.2.2015- 31.1.2018), sekä Etelä- Karjalan 

sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa 
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LIITE 2. TÄYSI-IKÄISEN HAASTATELTAVAN SUOSTUMUS HAASTATTE-

LUUN 

Olen saanut riittävästi tietoa opinnäytetutkimuksesta digitaaliset välineet ja vaikutukset 

sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa. 

Olen tietoinen tutkimuksen vapaaehtoisuudesta. Minulla on oikeus peruuttaa tämä suos-

tumus sekä keskeyttää osallistumiseni näin halutessani, jonka jälkeen tietojani ei voida 

enää käyttää tässä tutkimuksessa. Haastateltavien nimiä, eikä henkilötietoja tuoda mis-

sään vaiheessa raportoinnissa ilmi, ja mahdolliset haastatteluotteet esitetään viitaten 

henkilön sijoittumiseen sukupolvissa numeroin. 

 

1.) Annan suostumukseni haastattelun äänitallentamiseen: 

 

Kyllä____ En____ 

 

2.) Minuun saa tarvittaessa ottaa yhteyttä tutkimusaineiston täydentämiseksi myö-

hemmin: 

 

Kyllä____ Ei____ 

 

Tätä suostumusta on tehty kolme kappaletta: suostumuksen antajalle, opinnäytetutki-

muksen tekijälle, sekä Kumous- hankkeen edustajalle. 

 

Paikka_________________________ aika___ / ____ 2015 

 

Henkilön nimi_________________________________________________________ 

Henkilön syntymävuosi _________________________________________________ 

Yhteystiedot __________________________________________________________ 
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Henkilön allekirjoitus ___________________________________________________ 

 

Vastaanottaja 1. _______________________________________________________ 

Allekirjoitus ___________________________________________________________ 

Vastaanottaja 2. _______________________________________________________ 

Allekirjoitus ___________________________________________________________ 
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LIITE 3. Tutkimuslupahakemus 
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Liite 4. Haastattelun kysymykset: 

 

1. Kuinka usein pidätte yhteyttä omaisiinne? 

- lapsiin, lapsenlapsiin? 

- vanhempiin, isovanhempiin? 

 

2. Kenen aloitteesta yhteydenpitoa tapahtuu? 

- onko yhteydenpito vastavuoroista, vai kenties yksipuolista? 

- koetteko yhteydenpidon haastavana/helppona? 

- koetteko yhteydenpidon tyydyttävänä? 

 

3. Millä viestimillä yhteydenpitoa tapahtuu? 

- puhelimella, kännykällä, älypuhelimella, tietokoneella, tekstiviestillä, erillisellä 

sovelluksella (whatsapp, messenger, skype)? 

 

4. Miten koette erilaiset digitaaliset viestimet/sähköiset viestintävälineet (tieto-

koneet, kännykät, älypuhelimet), ovatko ne helppoja/vaikeita käyttää? 

- mitä eri digitaalisia (sähköisiä) viestimiseen tarkoitettuja laitteita teillä on käy-

tössä? 

- löytyykö kenties digitaalisia/sähköisiä apuvälineitä? 

- mitä mahdollisesti kokisitte tarvitsevanne? 

 

5. Mistä asioista keskustelette omaistenne kanssa? 

- vaihtelevatko keskustelut sisällöiltään eri sukupolvien välillä? 

- onko vuorovaikutus erilaista eri sukupolvien välisessä viestimisessä? 

- riippuuko sisältö siitä, mitä viestintä kulloinkin eri omaisten välillä käytetään? 

 

6. Miten viestimistä omaisten välillä voisi parantaa tulevaisuudessa, entä mikä 

on mahdollisesti muuttunut kuluneen 10- vuoden aikana? 

- kehitysehdotuksia/tarpeita/puutteita? 

 

 

 


