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Tietoa kyselystä



Tietoa kyselystä (1/3)

Tavoitteena saada pohjoispohjalaisten, eri 
elämänvaiheisiin kuuluvien asukkaiden näkemyksiä 
seuraaviin kysymyksiin: 
• Millaiseksi arvioin oman arkeni ja elämäni 

kokonaisuutena? 
• Millaiseksi arvioin elämäni osa-alueet, joista 

hyvinvointini muodostuu? 
• Kaipaanko arkeeni ja elämääni muutosta? 
• Jos kaipaan, mitkä ovat kolme tärkeintä osa-aluetta, 

joihin kaipaan muutosta?
• Millainen rooli minulla ja muilla on kaipaamieni 

muutosten toteutumisessa? 
• Mitkä ovat mielestäni tärkeimmät elämän osa-

alueet, joihin kunnassa pitäisi tulevina vuosina 
panostaa asukkaiden hyvän arjen ja elämän 
edistämiseksi?    



Tietoa kyselystä (2/3)

• Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 
yhteistyössä 28 kunnan kanssa (ks. kartta)

• Kysely oli saatavilla Webropol-kyselynä, 
mutta jotkin kunnat jakoivat kyselyä myös 
paperisena

• Tuloksia saa vapaasti hyödyntää

• Tulosraportti hyvinvointialueen 
hyvinvoinnin edistämisen sivulla

• Raportissa on kuvattu tarkemmin koko 
kyselyprosessi
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Tietoa kyselystä (3/3)

• Kyselyyn vastasi 4693 pohjoispohjalaista

• Tässä diasetissä on esitelty ikäihmisten 
vastaukset (sekä numeeriset vastaukset 
että sanallisten vastausten tiivistelmät) 

• Ikäihmisten eli 65-vuotiaiden ja sitä 
vanhempien vastaajien lukumäärä ja osuus 
vastaajista on kuvattu oheisessa taulukossa

• Kyselyn suunnitteluun ja tulosten 
analysointiin osallistui yhteensä 38 
henkilöä eri organisaatioista

Vastaajan ikä Lukumäärä Prosenttia 
vastaajista

Raportissa käytetty 
ikäluokittelu

13-17-vuotias 1234 26,3% Nuoret

18-29-vuotias 385 8,2% Nuoret aikuiset

30-49-vuotias 1611 34,3%
Työikäiset

50-64-vuotias 978 20,9%

65-74-vuotias 367 7,8%
Ikäihmiset75 vuotta tai 

vanhempi
118 2,5%



Ohje sanallisten vastausten tiivistelmien lukemiseen

• Kaikki vastaajat kirjoittivat noin 27 000 
sanallista vastausta

• 19 maakunnallista asiantuntijaa eri 
organisaatioista ja neljä yliopisto-opiskelijaa 
analysoivat vastaukset 

• Tulokset on esitetty oheisen esimerkin 
kaltaisissa kuvioissa. Tulokset on jaoteltu 
kuviossa sen mukaisesti, millaiseksi vastaaja on 
arvioinut oman tilanteensa kyseisellä elämän 
osa-alueella. Tekstikentän vieressä on kuvailtu 
tarkemmin sitä, mitä sanallisista vastauksista 
nousi esille.

Ylin, turkoosi
tekstikenttä: 

Tilanne on hyvä tai 
erittäin hyvä

• Tekstikentän vieressä on 
tiivistelmiä sanallisista 
vastauksista. Joissakin on 
myös suoria lainauksia 
vastauksista. 

Keskimmäinen, 
harmaa tekstikenttä: 

Tilanne on 
keskinkertainen

Alin, punainen 
tekstikenttä: Tilanne 
on huono tai erittäin 

huono



Tulokset



Tiivistelmä tuloksista



Tiivistelmä 
tuloksista

KYSELYYN VASTANNEIDEN 
POHJOIS-POHJALAISTEN 

VÄHINTÄÄN 
64-VUOTIAIDEN 

IKÄIHMISTEN KOKEMUS 
OMASTA ARJESTA JA 

ELÄMÄSTÄ

Minun arkeni ja elämäni -kysely touko-
kesäkuussa 2021. Vastaajina 485 

ikäihmistä.

* Prosenttiluku kertoo heidän 
osuutensa, jotka arvioivat tilanteensa 
osa-alueella olevan hyvä tai erittäin 

hyvä.

Arkeni ja elämäni on kokonaisuutena hyvää tai erittäin hyvää: 82 %
Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää enkä kaipaa muutosta: 51 %

Parhaimmiksi arvioidut oman elämän osa-
alueet*:
1. Asunto 93 %
2. Ihmissuhteet 87 %
3. Asunnon lähiympäristö 85 %
4. Turvallisuuden tunne 85 %
5. Elintavat 83 %

Heikoimmiksi arvioidut oman elämän osa-
alueet*:
1. Työ 48 % 
2. Seksuaalinen hyvinvointi 51 %
3. Fyysinen terveys 57 %
4. Avun ja tuen saanti, kun niitä tarvitsen 63 %
5. Taloudellinen toimeentulo 64 %

Pientä muutosta omaan elämäänsä kaipaa 41 % ja isoa 
muutosta 8 %. Tärkeimmät oman elämän osa-alueet, 
joihin kaipaa muutosta:
1. Fyysinen terveys 31 %
2. Avun ja tuen saanti, kun niitä tarvitsen 26 % 
3. Harrastukset 25 % 
4. Ihmissuhteet 23 % 
5. Taloudellinen toimeentulo 23 %

Mihin kunnassa pitäisi panostaa, 
jotta kuntalaisten arki ja elämä olisi hyvää?
1. Avun ja tuen saanti, kun niitä tarvitsee 50 %
2. Fyysinen terveys 28 % 
3. Asuntojen lähiympäristöt 22 %
4. Elinympäristö, esim. kunta 21 % 
5. Turvallisuuden tunne 18 %  



Oma arki ja elämä 
kokonaisuutena



Arvio omasta 
arjesta ja 
elämästä 
kokonaisuutena
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Sanallisten vastausten tiivistelmä: Oma arki ja elämä 
kokonaisuutena 

Elämä on hyvää, kun on 
terveyttä ja sosiaalisia 

suhteita (n=68)

• Terveys
• Sosiaaliset suhteet
• Omaa aikaa
• Koronaepidemia rajoittaa läheisten näkemistä ja 

harrastuksia

Pääosin tyytyväinen, 
kaipaa pieniä muutoksia 

(n=13)

• Kaipaa apua arjen toimintoihin, 
kuten siivoukseen

• Yksinäisyys, sosiaalisten 
suhteiden puute 

Tulevaisuus epävarma 
(n=1)

• Riippuvaisuus muista

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Kokemus oman elämän 
osa-alueista 



Arvio oman elämän 
osa-alueista
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Huonoksi tai 
erittäin huonoksi 
arvioitujen elämän 
osa-alueiden 
järjestys 
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Sanallisten vastausten tiivistelmä: Ihmissuhteet 

Ihmissuhteet ovat 
kunnossa, mutta ajoittain 

yksinäisyyttä (n=116)

• Ihmissuhteet kunnossa
• Läheisten asuminen lähellä tärkeää
• Kaukana asuviin pidetään yhteyttä  
• Ajoittain kokee yksinäisyyttä

Yksinäisyys 
(n=8)

• Yksinäinen
• Lapset ja lapsenlapset asuvat 

kaukana
• Terveysongelmat ja 

koronapandemia vaikeuttavat 
ihmissuhteiden ylläpitämistä

Yksinäisyys ja turvattomuus
(n=9)

• Yksinäisyys
• Turvattomuus
• Lähiomaisia ei ole tai he asuvat kaukana
• Terveysongelmat heikentävät ihmissuhteiden 

luomista ja ylläpitämistä

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunto

On tyytyväinen omiin 
tarpeisiin sopivassa 

asunnossa itselle sopivassa 
paikassa (n=114)

• Erilaisia asumismuotoja
• Viihtyisä ja omiin tarpeisiin sopiva asunto mukavassa 

ympäristössä 
• Palveluiden läheisyys korostuu

Asunto ei vastaa omia 
tarpeita (n=8)

• Vuokra-asunto
• Parempaa ei ole tarjolla
• Toimintakyvyn rajoitteet

Nykyisessa asunnossa on 
paljon puutteita 

(n=6)

• Asunto huonokuntoinen ja vaatisi remonttia
• Taloudelliset esteet 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunnon lähiympäristö

Rauhallinen, viihtyisä ja tuttu. 
Hyvät naapurit ja oma laaja 

pihapiiri, jossa on aina puuhaa. 
(n=108)

• Rauhallinen ympäristö, hyvät naapurit, hyvät 
ulkoilumahdollisuudet 

• Kaupat ja terveyskeskus lähellä tai kaukana
• Valtatien melu häiritsee
• Keskusta-alueen siisteys retuperällä

Katu huonossa kunnossa, 
puiston hoito kesken, 

tonteilla kaatopaikkoja
(n=16)

• Välinpitämättömyys pihapiiristä 
huolestuttaa

• Pyörä- ja kävelytie tarpeen
• Kaksi isoa tuulivoima-aluetta kylän 

reunalla vähentää viihtyvyyttä
• Mopoilijat ja ajoittainen levottomuus 

pihapiirissä häiritsevät

Melu, pöly ja liikenne 
häiritsevät (n=11)

• Ympäristö epäsiisti ja öisin rauhaton
• Vedet valuvat pihalle ja oven eteen

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elinympäristö (esim. kunta) 

Palveluja, myös 
kulttuuripalveluja, löytyy 

(n=81)

• "Toistaiseksi kehittyvä kunta, puhtaus ja vesistö lähellä, 
kulttuurillinen"

• "Muuten hyvä asua mutta saisi olla enemmän naapureita"
• "Epäsiisteys ja huonosti puhdistetut yleiset kadut ja 

keskusta"
• Palveluita ja joukkoliikenne puuttuu, terveydenhoito 

takkuaa

Peruspalvelut karkaavat
(n=26)

• "Paikkakunnan ilmapiiri sisäänlämpiävä"
• "Palvelut lähellä mutta luonto kaukana"
• Pyörä- ja kävelytie tarpeen
• "Voisi huomioida enemmän 

sivukyliäkin"
• Tuulimyllyt häiritsevät

Huonot peruspalvelut. Ei 
viihtyisä 

kaupunkirakentaminen.
(n=17)

• "Pysähtyneisyys, asenteellisuus, aina tiukka talous"
• "Kunta ei huomioi ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia 

asuinalueellani"
• Tiet surkeassa kunnossa
• Tuulivoimarakentaminen

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Turvallisuuden tunne

”Kaksi huonokuntoista on 
parempi kuin yksi”

(n=220)

• ”Oma tupa, oma lupa. Alue rauhallinen, ei aihetta 
pelkoon.”

• ”Läheiset tukena ja auttavaisia”
• ”Niin kauan kuin terveys sallii, paras paikka asua” 
• Palveluiden saatavuus, olemassa olevat tukiverkostot ja 

mieluinen asuinalue korostuu vastauksissa

Pitkät välimatka ja 
rajalliset palvelut

(n=30)

• ”Poliisi ja palokunta lähikunnista”
• ”Miten käy, kun tarvitsen hoitoa ja 

tukea myöhemmin?”
• ”Varovaisuus lisääntynyt”
• Terveydellinen näkökulma korostuu 

vastauksissa

Tukiverkon supistuminen, 
muuttuva toimintaympäristö

(n=16)

• ”Asun yksin…. iäkkään on hidasta löytää uusia 
tuttavuuksia”

• Digitalisaation myötä sähköistyneiden palveluiden 
käyttö voi muodostaa haasteita

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun poliisilaitoksen tietoanalyytikko Miikkael Tiitinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Työelämä

Mieluisa työura on takana ja 
nyt on aikaa itselle 

(n=61)

• Eläkkeellä ansaitusti
• Aikaa harrastuksille ja arjen askareille omassa tahdissa
• Osa-aikatöissä jaksamisen mukaan

Pääosin eläkkeellä, 
osa kaipaa lisätienestiä

(n=47)

• Eläkepäivistä nautitaan
• Aikaa harrastuksille ja kotitöille
• Muutama osa-aikatyössä
• Osa haluaisi lisätienestiä

Ei enää työelämässä (n=5) • Sairaudet korostuvat

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Taloudellinen toimeentulo

Taloushuolista vapaa eläkeikä 
(n=63)

• Eläketulot mahdollistavat kohtuullisen toimeentulon: "Ei ne suuret 
tulot, vaan pienet menot"

• Säästöjä ja muuta varallisuutta 
• Asuntolainat ja muut velat maksettu
• "Voin ostaa monipuolista ruokaa, eikä lääkkeisiin mene paljoa, 

ainakaan vielä."

Tyytyminen vähään 
(n=41)

• Eläkkeellä pärjää, jos terveys ei petä eikä tule 
yllättäviä menoja

• "Pienelläkin eläkkeellä sota-ajan lapsi pärjää."
• ”Toimeen tullaan kun ei ole velkoja mutta jos 

jäisin yksin tilanne olisi minulla erittäin huono”

Eläke ei riitä 
(n=16)

• Pienet eläkkeet 
• Sairastaminen on kallista: "Hävyttömän pieni eläke 45-vuoden 

työurasta. Sairaskulut: matkat, lääkkeet ym. maksavat paljon.”
• Kädestä suuhun eläminen: "Kitkutellaan päivästä toiseen", ”Pieni eläke 

ei anna mahdollisuutta normaaliin elämään, pystyn syömään 
lämpimän aterian vain kerran viikossa elän näkärillä ja teellä”

Sanalliset vastaukset analysoineet Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tutkija Sanna-Liisa Liikanen ja kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö sekä 
Takuusäätiön verkostokoordinaattori Taina Rajanen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Vapaa-aika

Vapaa-aikaa riittää ja on 
mahdollisuus valita, mitä 

tekee (n=193)

• Harrastukset: ulkoilu, mökkeily, liikunta (34)
• Vapaa-aikaa riittävästi (45)
• Harrastusmahdollisuuksia tarpeeksi (23)
• Sosiaalinen elämä ja järjestötoiminta (7)
• Koronarajoitukset (8)
• Vapaus valita (21)
• Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia lisää

Vapaa-aikaa ja harrastuksia 
riittää tai vapaa-aikaa vähän ja 

yksinäistä (n=48)

• Vapaa-aikaa riittää (4) 
• Vapaa-aikaa vähän (3)
• Yksinäisyyttä ja pitkästymistä (3) 
• On harrastuksia (3)
• Talous vaikuttaa harrastuksiin (2) 
• Korona vaikuttaa (1) 

Harrastuksia rajoittavia asioita
(n=19)

• Korona rajoittaa elämää (5)
• Harrastukset ovat tauolla (3) 
• Terveydelliset tekijät rajoittavat harrastuksiin 

osallistumista (2) 
• Harrastukset sitovat (1) 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Harrastukset

Olen tyytyväinen, 
harrastukset kuuluvat elämään

(n=86)

• Harrastuksia on riittävästi ja ne ovat mieluisia (76)
• Harrastamismahdollisuuksia voisi olla enemmänkin (7)
• Korona on rajoittanut harrastamista (6)

Olen suhteellisen tyytyväinen, 
vaikka elämässä on myös 
harrastamista rajoittavia 

tekijöitä (n=20)

• Korona rajoittaa harrastamista (8)
• Harrastuksia ei ole mm. iän, 

terveystilanteen tai varallisuuden 
vuoksi (5) 

• Itselle sopiva harrastus on (4) 
• Sopiva harrastusmahdollisuutta ei löydy 

paikkakunnalta (3)

Sopivista 
harrastusmahdollisuuksista 

puutetta 
(n=10)

• Sopivia harrastusmahdollisuuksia ei ole (5) 
• Korona rajoittaa harrastamista (5)

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton erikoisasiantuntija Auli Suorsa.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elintavat

Elintavat hyvät tai erittäin 
hyvät (n=98)

• Elettiinhän sitä ennenkin
• Elintavat olleet aina hyvät
• Itse voin valita elintavat
• Normaali arki ja pyrkimys pysyä terveenä omilla valinnoilla

Keskinkertaiset elintavat 
(n=16)

• Joka päivä pyrin valmistamaan ruokani
• En tupakoi enää
• Liikkuminen on rollaattorin varassa

Elintavat huonot tai 
erittäin huonot 

(n=7)

• Ruokaa joudun loppukuusta ostamaan Visalla, huono 
juttu

• Sairauden vuoksi liikkuminen heikkoa tai vähäistä
• Nukahtaminen huonoa

Sanalliset vastaukset analysoineet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi ja assistentti Lea Mäkelä. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Fyysinen terveys

Fyysinen terveys on hyvä 
tai erittäin hyvä 

(n= 61)

• Pikku vaivoja; nivelet, tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, 
eteisvärinä, diabetes, lääkityksiä ym. – ei rajoita elämää

• ”Kopsakka mummo toistaiseksi”
• ”Minulla on kultainen vartalo”
• ”Vähän kremppaa”, mutta hyvin pärjätään

Fyysinen terveys on 
keskikertainen 

(n=34)

• Toiveena omalääkäri ja -hoitaja 
• Toimintakyky on heikentynyt
• Terveystarkastuksien puute, torjuttu 

palveluihin hakeutuessa
• Omalääkäri olisi huippua, lääkärin jatkuva 

vaihtuvuus huolena
• Liikuntaryhmät pitäisi aloittaa uudelleen –

vaivat helpottaisi

Fyysinen terveys on 
huono tai erittäin huono 

(n=16)

• Jotenkuten lenkataan
• Leikkauksia, syöpää ym.
• Elämänlaatu heikentynyt
• Sairaudet heikentävät elämänlaatua
• Hermosärkyjä
• Iän myötä vaikeudet lisääntyneet

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijalääkäri Päivi Hirsso.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Mielen hyvinvointi

Voi mieleltään 
hyvin (78 %)

• Ei turhia paineita eikä murheita asioista, joihin en voi vaikuttaa. Ainahan sitä perheestä kantaa 
pientä huolta.

• Kaikki hyvin. Eniten apua positiivisesta asenteesta. Muita: luonto, liikunta, hyvät ihmissuhteet, 
perhe ja läheiset, hengellisyys, koronarokote. 

• Vaihtelee, mutta etupäässä hyvä
• Useimmiten hyvä, nautin elämästä
• Eniten kuormittaa korona, joka rajoittaa harrastamista. Muita: sukulaiset kaukana, läheisen 

kuolema, kivut, yksinäisyys

Mieliala on 
keskinkertainen 

(15 %)

• Normaali. Luonto, lapset ja lapsenlapsi ja ystävät (keskustelu kumppanit) 
ilahduttavat mieltä.

• On ylä- ja alamäkiä
• Toisinaan kivut ja säryt ns. v***ttavat, mutta olen oppinut niitten kans

tulemaan toimeen
• Fyysiset vaivat vaikuttavat myös mieleen. Puolison sairastaminen 

kuormittaa henkisesti. Huono yöuni.
• Eniten kuormittaa ihmissuhteissa tapahtuneet muutokset tai ongelmat, 

yksinäisyys, fyysiset vaivat ja huono yöuni sekä korona.

Mielen hyvinvoinnissa 
on isoja ongelmia 

(7 %)

• Jaksamattomuus ja liikkumisen vaikeus masentaa
• Yksinäisyys
• Jatkuva kipu masentaa, pimeys, ankeus, koronakin jonkin verran
• Kun rahat ei riitä niin valvottaa
• Eniten kuormittaa fyysiset kivut ja vaivat, mielenterveysongelmat, huono rahatilanne, 

yksinäisyys, korona ja jaksamattomuus 

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Raija Fors.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Seksuaalinen hyvinvointi

Elämää pilke 
silmäkulmassa

• "Myös ikääntyvä on seksuaalinen olento - voi olla rinta rottingilla, silleen 
komiasti"

• "Rakkaus kumppaniin tekee siitä ihanaa nyt olen löytänyt seksin 
estottomuuden"

• "Ikääni arvioiden hyvä"
• "Mihinkäpä se hyvinvointi keväällä katoaisi"
• "Vielä sokeri sulaa suussa"
• "Läheisyys riittää minulle tällä hetkellä"

Terveydentilalla 
heikentävää vaikutusta

• "Olen leski, ei parisuhdetta, mutta hyvä parisuhde 
muistoissa kantaa ja ylläpitää seksuaalista hyvinvointia 
mielen tasolla"

• "Rajoitteet terveys"
• "Aktiivisempi voisi olla"
• "Ei enää kiinnosta"

Ikä vähentää seksuaalisia 
haluja ja tarpeita. 

Seksuaalisen tarpeen 
täyttää läheisyys.

• "Yksineläjänä kaipaan joskus läheisyyttä, en seksiä."
• "Ei enää tässä iässä"
• "Ei ole seuralaista eikä ole koronan vuoksi päässyt seuraa hakemaankaan"

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Arja Rantapelkonen. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Toimintakyky

Toimintakyky mahdollistaa 
itsenäisen, monipuolisen 

toimimisen (n=186)

• Tyytyväinen kun pystyy kaikenlaiseen toimintaan
• Suoriudun kaikesta vielä itsenäisesti. 
• Kaiken minkä haluan tehdä niin saan aikaseksi 
• Ikään nähden ok. Teen kotiaskareet ja puutarhatyöt itse. 

Toimintakyky mahdollistaa 
arjen askareita itsenäisesti

(n=51)

• Arkielämässä pärjään, mutta enemmän
haluaisin touhuta

• Pärjätään vielä ilman apua
• Pystyn hoitamaan päiväaskareet

Toimintakyky on selvästi 
rajoittunut, syyt useimmiten 

sairauksiin liittyviä
(n=28)

• Toipilas
• Sairaudet rajoittavat

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen kuntoutuksen projektikoordinaattori Marjaana Teerikangas ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Arjen Sankarit -hankkeen projektikoordinaattori Sirpa Hyyrönmäki. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Sujuva arki

Arki sujuu hyvin ja 
saan apua läheisiltä 

(n=210)

• Arki sujuu hyvin (40)
• Läheisiltä saa apua (7)
• Kun on terve, niin arki sujuu (5)
• Vaativa elämäntilanne (4)
• Vastuuta kotitöistä saa jaettua (4)
• Palvelut ovat lähellä (2)

Arki menee päivä kerrallaan 
ja terveys edellä 

(n=45)

• Terveyteen liittyvät syyt vaikuttavat 
arkeen (5)

• Eläminen päivä kerrallaan (5)
• Kokemus avun tarpeesta (3)

Apua tarvitaan 
(n=15)

• Kokemus avun tarpeesta (3)
• Huono terveys (1) 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Avun ja palvelujen saanti silloin, 
kun niitä tarvitsen

Asiat ovat hyvin tai 
erittäin hyvin  
(n=167, 63 %)

• Palveluja on tarjolla
• Toimiva terveydenhuolto ja hyviä terveysalan yrittäjiä
• Lääkäriin on päässyt akuutissa tilanteessa
• Turvaverkkona on naapuristo, lapset ja suku
• Siivouspalvelu toiminut hyvin

Asiat ovat 
keskinkertaisesti

(n=60, 23 %)

• Terveydenhoitoon saa aikoja huonosti, pitkät jonot
• Apua ja palveluja saa, kun itse maksaa ja muutkin

palvelut digipalveluna
• Eläinlääkäripalveluja ei ole
• Paremminkin voisi olla

Asiat ovat huonosti tai 
erittäin huonosti 

(n=36, 14 %)

• Kotipalvelun käynnit liian lyhyitä ja asiat ei tule hoidettua
• Kela tai sosiaalipalvelut eivät auta tarpeeksi ja vähättelevät hätää
• Digipalvelujen käyttöä ei osaa
• Tukea muistisairaan hoitamiseen ei saa
• Olisi tarvinnut jalkojenhoitoapua, kodinhoitoapua ja toivonut

ystäväpalvelua

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön suunnittelija Ulla Isopahkala.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Kykyni käyttää etäpalveluja, 
joita tarvitsen arjessani

Erittäin hyvä / hyvä 
(n=70)

• Arjen kannalta riittävien digitaitojen hallinta sekä
motivaatio palveluiden käyttämiseen on hyvä

• Erilaisten palveluiden monipuolinen käyttö arjen tukena

Keskinkertainen
(n=12)

• Oman motivaation ja tarpeiden 
mukaan digitaidot olemassa

• Yhteydenpito läheisiin koetaan 
tärkeäksi

• Taidot laitteiden peruskäyttöön 
riittävät

Huono / erittäin huono
(n=8)

• Riittäviä digitaitoja palveluiden käyttämiseen ei ole
• Tarvittavia verkkoyhteyksiä tai toimivia laitteita ei ole

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeen projektisuunnittelija Veera Melander ja projektipäällikkö Maria Puotiniemi. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Kykyni vaikuttaa oman elämäni 
kulkuun (osallisuutta kuvaava kysymys)

Kokee, että on 
toimintakykyinen, saa 

tarvittaessa apua ja voi tehdä 
omia valintoja

• Vielä ainakin voi päättää omista asioista
• Asenne ratkaisee!
• Toimintakyky riittää vielä
• Saa tarvittaessa apua

Terveydentila määrittelee 
kykyä vaikuttaa oman elämän 

kulkuun

• Voi vaikuttaa asiaan vain osittain
• Terveys sanelee reunaehdot
• Omat tarpeet sivuutetaan

Heikko taloudellinen tilanne, 
sairaudet ja riippuvuus 

esteenä

• Rahattomuus esteenä
• On riippuvainen muista
• Sairaudet rajoittavat
• Asuinpaikka kaukana palveluista

Sanalliset vastaukset analysoineet Diakonia-ammattiakorkeakoulun Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio (Sokra) -hankkeen asiantuntijat Varpu Wiens ja Ritva Sauvola sekä tutkija Liisa Kytölä. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Jokin muu elämän osa-alue, 
mikä? 

Elämässä on 
voimavaroja ja 

toimivia palveluja
(n=52)

• Kokonaisuus on tasapainossa (1)
• Sosiaalinen elämä (9)
• Harrastukset (6)
• Terveys (6)
• Toimivat palvelut (3)
• Yksin asuminen tärkeää (3)
• Elämäntilanne (2)
• Työ (1)

Harrastus-
mahdollisuuksia ja 

palveluja lisää, 
elämässä on huolia

(n=40)

• Lisää harrastusmahdollisuuksia: liikuntapaikkoja, 
kirkkokonsertteja, kulttuuria, elokuvia (6)

• Ei osaa sanoa (8)  
• Terveyshuolet (5)
• Palveluja ikääntyneille ja sairaille (4) 
• Yksinäisyys (4). Koronan takia ei näe läheisiä (3).

Palvelujen heikkous, 
elämässä on huolia

(n=43)

• Parempia sote-palveluja myös ikääntyneille (kokemusta, ettei enää ikääntyneenä
saa palveluja) ja tiestön kunnossapitoa (20)

• Huono terveydentila (6)
• Korona-aika on raskasta (5)
• Yksinäisyys (4)
• Rahahuolet (3)
• + 7 yksittäistä vastausta

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Muutoksen kaipaaminen 
omaan arkeen ja elämään
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Elämän osa-alueet, 
joihin muutosta 
kaivataan
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Muutosta arkeensa ja elämäänsä kaivanneet ikäihmiset (n=235): 
1-3 osa-aluetta, joihin kaipaa eniten muutosta



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

IHMISSUHTEET, VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET, 
MIELEN HYVINVOINTI
Yksinäisyys vaivaa, aiheuttaa masennusta, ahdistusta. 
Enemmän läheisten tapaamista. Paremmat välit omiin 
lapsiin. Läheiset asuvat liian kaukana. Toive 
koronarajoitusten poistumisesta, voisi tavata ihmisiä 
kasvotusten. Vertaistukea. Uusia ystäviä. Enemmän 
sosiaalisia kontakteja. Toive parisuhteesta. Lisää 
harrastusmahdollisuuksia, ilmaisia tai edullisia. 
Matkailua. Monipuolisempaa liikuntaa, kulttuuria, 
tietovisaa, karaokea, yhteislaulua, luentoja, tanssia, 
kerhoja, kokoontumisia. Omaishoitajille lisää vapaa-
aikaa. Mielenterveyttä kohentavia elämyksiä, piristystä. 
Taloudelliset huolet ahdistavat. Korona aiheuttaa 
huolta, pelkoa ja alakuloisuutta.

ELINYMPÄRISTÖ, LÄHIYMPÄRISTÖ, ASUMINEN
Lisää yhteisöllisyyttä, eläväisempi asuinympäristö. 
Senioritalo omalle paikkakunnalle. Toritoimintaa. 
Avoimia keskustelutilaisuuksia. 
Kokoontumispaikkoja. Istuimia pihapiiriin ja 
kevyenliikenteen väylille. Viihtyisyyttä, siisteyttä. 
Teiden kunnostus ja parempi lumen auraus. 
Enemmän ja monipuolisempia liikuntapaikkoja. 
Luonto virkistyskäyttöön (laavuja, kotia, 
kalastuspaikkoja) ja esteetön kulku näihin. Lisää 
kauppoja, ruokapaikkoja, elokuvateatteri. Koko 
kunnan tasapuolinen kehittäminen. 
Infrastruktuurin ja palveluiden väheneminen 
syrjäisillä alueilla vaarantaa kotona pärjäämisen. 
Julkiset liikenneyhteyksiä vähän sivukylillä ja 
tietoliikenneyhteydet riittämättömät. 
Helppohoitoinen ja esteetön asunto. Asunnon 
remontointitarvetta. Asumiskulut pienemmiksi.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

TURVALLISUUDEN TUNNE
Poliiseja ja valvontaa lisää. Maahanmuuttajien 
kohtaaminen arveluttaa. Nuorten hurjastelu 
liikenteessä häiritsee ja aiheuttaa vaaratilanteita. 
Nuorten metelöinti häiritsee yöunta.

TYÖ, TALOUDELLINEN TOIMEENTULO
Eläke on pieni. Eläkeläisille kevennettyjä maksuja 
terveydenhoitoon ja verokevennyksiä. ”Kun ikää 
on, ja terveys reistailee, niin apu löytyy vain 
rahalla jota on liian vähän.” Lääkkeisiin ja 
terveydenhoitoon kuluu paljon rahaa. Pieni eläke 
ei välttämättä riitä asunnon huoltotoimiin. 
Pakollisten menojen jälkeen ei jää rahaa 
”ylimääräiseen”. Ei varaa päivittäiseen lämpimään 
ruokaan tai uusien vaatteiden hankintaan. Sopivaa 
helppoa osa-aikaista palkkatyötä tai 
vapaaehtoistyötä.

ELINTAVAT, TERVEYS, TOIMINTAKYKY,
SEKSUAALINEN HYVINVOINTI
Fyysiset kivut, vaivat, sairaudet, aistien 
heikentyminen, liikuntakyvyn aleneminen 
haittaavat elämää. ”Ikä tuo rajoitteita 
terveyteen.” Parempi terveys ja toimintakyky tai 
jäljellä olevan terveyden/toimintakyvyn 
ylläpitäminen. Enemmän panostusta liikuntaan, 
painonhallintaan ja kunnon kohottamiseen, 
vaivojen ja vammojen tehokkaampaa 
kuntouttamista. Toive seksikumppanista ja 
kyvystä seksiin.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

KYKY VAIKUTTAA OMAN ELÄMÄN KULKUUN, AVUN JA PALVELUIDEN
SAANTI TARVITTAESSA, KYKY ETÄPALVELUIDEN KÄYTTÖÖN, SUJUVA ARKI
Että toiveita kuullaan kunnallisia päätöksiä tehtäessä. Kotona pärjääminen. ”En halua 
palvelukotiin.” ”Haluan, että minua kuultaisiin jos elämäntilanteeni muuttuu ja tarvitsen 
ulkopuolista tukea.” Kokonaisvaltaista palvelua terveydenhuoltoon, terveysasemalle oma hoitaja 
ja oma lääkäri. Enemmän potilasneuvontaa.  Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. ”Vaikea 
saada lääkäriaikaa ja jos saa aika riittämätön. Asiat ei selviä. Rahaa menee turhaan.” Nyt apua 
saa vain yhteen asiaan kerrallaan ja aina on asioitava eri henkilön kanssa.” Palveluiden 
saatavuuden turvaaminen myös syrjäkylillä tärkeää. Mieluummin lähipalveluja kuin etäpalveluja. 
Edunvalvojalle/lähiomaiselle/asianhoitajalle tietojen saanti helpommaksi. Informaatiota 
palveluista: ”mistä saa apua, millaisia asumismuotoja, onko turvallista vanhainkotia jatkossa, 
pääsenkö hoitoon, riittääkö rahat.” Apua itsestä huolehtimiseen ja arjen toimintoihin kotona 
pärjäämisen tueksi. Mistä apua talon huoltotoimiin ja remontteihin, polttopuiden tekoon, 
polkupyörän korjaukseen, vaatteiden korjaukseen? Apua tietokoneen käyttöön.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Oma ja muiden rooli vastaajan 
kaipaamien muutosten 
toteuttamisessa



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Oma ja muiden rooli vastaajan 
kaipaamien muutosten toteuttamisessa

Ikäihmiset
Oma rooli  Itseen panostaminen

 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
 Vastauksissa paljon ympäristöön ja muihin 

toimijoihin liittyviä tekijöitä, kuten korona ja 
harrastusmahdollisuudet

Muiden rooli  Kuntien tulisi ottaa ikäihmisten tarpeita paremmin 
huomioon

 Asuinympäristön muutokset
 Paremmat sote-palvelut
 Lisää harrastuksia
 Koronan poistuminen

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Tärkeimmät elämän osa-alueet, joihin 
kunnassa pitäisi tulevina vuosina 
panostaa
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Ikäihmisten (vähintään 65-vuotiaiden) näkemykset: 
Kolme tärkeintä elämän osa-aluetta, joihin kunnassa tulisi 

tulevina vuosina panostaa asukkaiden hyvän elämän edistämiseksi



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

SOSIAALISET SUHTEET JA MIELEN HYVINVOINTI (7%)
”Yksinäisyys on iso ongelma monelle.” 
Asukastupatoimintaa ja yhteisöllisyyttä myös 
eläkeläisille. Tapahtumia, seniorikerhoja, 
kansalaisopistotoimintaa, aktiviteetteja. 
Kohtaamispaikkoja ikääntyville vertaistuen 
mahdollistamiseksi. Osaavia ohjaajia ikäihmisten 
toimintaan. Matalan kynnyksen 
mielenterveyspalvelut, hoitoon pääsy sujuvaksi. 
”Tervehdi edes yksi vastaantulija tai naapuri 
päivässä.” 

VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (8%)
”Seniorikortin ikärajaa alennettava”. Lisää kulttuuripalveluja ja erilaisia tapahtumia. 

Monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaikenikäisille. Ohjattua toimintaa. 
Uimahalli tärkeä ikäihmisille. Edullisia harrastus-mahdollisuuksia eläkeläisille. Lisää 

luontokohteita. ”Harrastusten kautta kokonaisterveys paranee.”

TYÖ JA TALOUDELLINEN TOIMEENTULO (7%)
”Työ lisää olemassaolon mielekkyyttä: Joku 
tarvitsee minua.” Osatyökykyisille 
mahdollisuuksia. Yritys-myönteisyyttä, jotta 
saadaan uusia työpaikkoja. Palvelu- ja 
asiakasmaksujen pienentäminen eläkeläisiltä. 
Verohuojennuksia pienituloisille. ”Jos rahat 
eivät riitä, peruselämiseen tukea.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

ASUMINEN, LÄHIYMPÄRISTÖ, ELINYMPÄRISTÖ (24%)
”Ikäihmisten viihtyisä ja turvallinen asuminen.”

Asumismuodon etukäteissuunnittelu. 

Ennaltaehkäisevä kuntoutus ja riittävä kotiapu 

mahdollistaa omassa kodissa asumisen. 

Palveluasuminen sitä tarvitseville. Esteettömyys ja 

kodinmuutostyöt. Ympäristön siisteys, viihtyisyys ja 

turvallisuus. ”Tienvarsien siivous vaikka koululaisten 

palkkatyönä”. Penkkejä muuallekin kuin keskustaan. 

Turvallinen liikenne: kävelyteitä, suojateitä, teiden 

kunto. Liikenneyhteydet myös taajaman ulkopuolella. 

Kerhotiloja, yhteisöllisiä kokoontumispaikkoja. 

Lähipalvelut, riittävä palveluverkosto myös 

syrjäseuduilla. Ei tuulivoimaa tai kaivoksia 

asuinalueiden läheisyyteen. Luontokohteet ja 

virkistysalueet. 

TERVEYS, TOIMINTAKYKY, ELINTAVAT, SEKSUAALINEN
HYVINVOINTI (15%)
”Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja 

säilyttäminen”. Enemmän kodin ulkopuolisia 

ruokailumahdollisuuksia vanhusväestölle. 

Päihdehoitoa. Pääsy hoitoon tarvittaessa ilman 

odotusta, hoitotakuu. Terveyspalvelut lähellä -

omalääkäri ja -hoitaja. Seniorineuvolatoiminta: 

säännölliset tarkastukset ja elintapaohjaus. Yhden 

luukun palvelu asiakaslähtöisesti. Ohjattua 

senioriliikuntaa. 

TURVALLISUUDEN TUNNE (5%)
”Tunne siitä, että tulee kuulluksi ja apua saa 

tarvittaessa.” Turvakäyntipalvelu. Poliisille lisää 

resursseja. Toimivat netti- ja puhelinyhteydet. 

”Riittääkö jaksavia ja ammattitaitoisia hoitajia?”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

SUJUVA ARKI, AVUN JA PALVELUIDEN SAANTI (20%)
Asiakaslähtöiset palvelut ikäihmisille sujuvasti, esim. 

kotipalvelu, siivous. Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta 

eri palvelumuodoista, netti ei tavoita kaikkia. 

Lähipalvelut matalalla kynnyksellä, myös taajamien 

ulkopuolelle. Terveyspalvelut ja lääkärille pääsy 

sujuvasti, myös päivystysaikaan. Etäpalveluiden 

kehittäminen. Riittävästi erilaisia 

asumisvaihtoehtoja, kaikki eivät halua asua yksin 

omassa kodissaan. Toimivat netti- ja 

puhelinyhteydet.   

Asiointikyyti vanhuksille, joilla ei ole autoa tai 

kuskia. 

KYKY KÄYTTÄÄ ETÄPALVELUITA, MAHDOLLISUUS 
VAIKUTTAA PALVELUIHIN (9%)
Digiapua senioreille. Helppokäyttöiset 
digipalvelut. Ikäihmisille helppokäyttöisiä 
laitteita kotiin tai esim. kirjastoon tai 
asukastuvalle yhteiskäyttöön. Asiakaslähtöisyys 
tärkeää ikäihmisten palveluita suunniteltaessa. 
Toiveiden esittämisen kanava esim. netissä. 
Yhteydenotto kaupungin virkailijoihin 
helpommaksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto 
mukaan palveluiden kehittämiseen. 
”Palveluohjausjärjestelmä kuulostaa 
pelottavalta.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Lisätietoja 

Sanna Salmela

Asiantuntija, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen (TtT)

040 5890 132

sanna.salmela(a)popsote.fi 
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