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Aineistonkeruu
• Sähköinen kysely oli avoinna toukokuusta 2020 marraskuun loppuun 2020 

asti. Linkki kyselyyn toimitettiin suoraan tutkimuksessa haastatelluille ja 
kyselyyn oli linkki hankkeen Facebook-sivustolla.

• Lisäksi kyselyyn kerättiin vastauksia paperisen kyselyn avulla 
Pormestarinluodon asukastuvalla kävijöiltä.

• Vastaajia 26, joista naisia oli 21 ja miehiä 5

• Vastaajat olivat iältään 56-83 vuotiaita

• Vastaajista 16 vastasi omasta puolesta ja 8 läheisen puolesta, 2 vastaajaa 
vastasi ”muu”.

• Vastaajista enemmistö eli 23 ilmoitti olevansa vanhuus- tai 
työttömyyseläkkeellä, työssäkäyviä oli 2, omaishoitajana toimi 1 ja 1 valitsi 
vastausvaihtoehdon ”muu”.
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Elämänlaatu ja osallisuus
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• Vastaajista kaikki kertovat terveydentilansa olevan hyvä, melko hyvä tai keskitasoinen. Yli 
puolet vastaajista (16) kokee elämänlaatunsa olevan hyvä, huonoksi elämänlaatunsa 
kokee yksi vastaaja. Tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilanteeseen on vastaajien kesken 
korkea.



Elämänlaatu ja osallisuus
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Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä 11

Saan myönteistä palautetta tekemisistäni 9

Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön 18

Olen tarpeellinen muille ihmisille 11

Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 19

Tunnen, että elämälläni on tarkoitus 9

Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita 9

Saan itse apua, kun sitä todella tarvitsen 12

Koen, että minuun luotetaan 11

Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin 5

•Oma osallisuus näyttäytyy laaja-alaisena, mutta vastauksissa on melko paljon hajontaa.

•Suurin osa vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja että he 

kuuluvat osaksi heille tärkeään ryhmään tai yhteisöön.

•Valtaosaan osallisuuteen liittyviin kysymysvaihtoehtoihin vastasi alle puolet vastaajista. Vähiten vastauksia 

tuli vaihtoehtoihin "Saan myönteistä palautetta tekemisistäni", "Tunnen, että elämälläni on tarkoitus" ja 

"Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita".



Elämänlaatu ja osallisuus
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•Vastaajista suurin osa kokee jonkinasteista yksinäisyyttä, vaikkakin läheisen ihmisen puutteesta kertoo 

vastaajista vain yksi. Valtaosa vastaajista osallistuu kodin ulkopuoliseen yhteisöllisyyttä 

tukevaan harrastustoimintaan.



Elämänlaatu ja osallisuus
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Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat toimintaasi? Voit valita 
yhden tai useamman vaihtoehdon.
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Lahjoitan rahaa hyväntekeväisyyteen 10

Vaihdan palveluksia lähipiirissä tai vaihtopiirissä 6

Toimin vertaistukena jonkin järjestön kautta (esim. potilas-, 

sosiaali- tai liikuntajärjestö) 3

Vaikutan lähiympäristöön luovin keinoin (esim. katutaide, 

tempaukset, kantaaottavat tapahtumat) 0

Hoidan tai elävöitän yhteisiä tiloja ja alueita (esimerkiksi 

roskien keruu) 5

Keskustelen poliittisista asioista kasvotusten tai 

sosiaalisessa mediassa 8

Teen ympäristöystävällisiä valintoja (esim. kierrättäminen) 

22

Annan itse apua lähiympäristööni kuuluville ihmisille 16



Poikkeusolojen vaikutukset arkeen (vastauksia 26)

|  94.1.2021

• Koronaviruksesta johtuneet poikkeusolot lisäsivät ikääntyvien kokemaa yksinäisyyttä, erityisesti kaivattiin 
lapsenlapsia ja muita omaisia.

• Osalle muutokset toivat elämään lisää joustoa, mutta pääasiassa tilanne koettiin ahdistavaksi.

• Kotona ja mökillä oleskelu lisääntyivät monella huomattavasti.

• Myös yhteydenpito ystäviin vähentyi poikkeusolojen aikana ja tavat pitää yhteyttä muuttuivat yksipuolisemmaksi.

• Etäyhteydenpidon ei koettu korvaavan kasvokkaista yhdessäoloavaikka niistä saa helpotusta ikävään oloon, 
yksinäisyyteen ja tylsyyteen.

• Arkielämää kuvailtiin vastauksissa monotomisemmaksi, koska elämästä poistuivat monet harrastukset, 
matkustaminen sekä kulttuuritapahtumat.

• Kodin ulkopuolisten harrastusten vähennyttyä, vastaajat kertoivat lukevansa ja tekevänsä käsitöitä aiempaa 
enemmän.

• Osalla poikkeusolot vaikuttivat arkeen vain vähän tai eivät lainkaan.

• Kaupassa käymistä harkittiin aiempaa enemmän. Kaupassa pyrittiin käymään rauhalliseen aikaan tai joku muu, 
kuten sukulaiset tai ystävät, tekivät ostokset ikääntyvien puolesta. Ylipäätään päivittäisten kodin ulkopuolella 
tapahtuvien toimintojen koettiin vaikeutuneen.

• Yleisiä koronasuosituksia (turvavälit, kasvomaskin pitäminen ja hyvä käsihygienia) korostettiin ja niitä 
kerrottiin myös noudatettavan huolellisesti. Pintojen koskettamista pyrittiin myös välttämään.

• Omasta itsestä ja ulkonäöstä huolehtiminen saattoi jäädä toissijaiseksi. Eräs vastaajista 
koki vanhentuneensa ulkonäöltään ihan silmissä.



Poikkeusolojen myönteiset vaikutukset 
arkeen (vastauksia 26)
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• Osa vastaajista ei kokenut poikkeusolojen tuoneen arkeen mitään positiivista.

• Lisääntynyt kotonaolo saatettiin kokea rauhoittavana. Kun ei voinut/joutunut lähtemään mihinkään, jäi enemmän 
aikaa mm. käsitöiden tekemiselle, lukemiselle, elokuvien katselulle, remonteille ja puutarhanhoidolle.

• Aikatauluttamisen ja velvollisuuksien väheneminen koettiin hyvänä. Aikaa oli enemmän itselle ja perheelle. 
Työssäkäyvät kokivat etätyöt mielekkäinä. Kotiin sai jäädä "hyvällä omallatunnolla".

• Lisääntynyt sosiaalisen median käyttö koettiin positiivisena.

• Osalla liikunnan harrastaminen lisääntyi poikkeusolojen aikana.



Poikkeusolojen negatiiviset vaikutukset 
arkeen (vastauksia 26)
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• Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että poikkeusolot eivät vaikuttaneet arkeen negatiivisesti.

• Fyysisten tapaamisten välttely lisäsi fyysisen kosketuksen kaipuuta.

• Yleinen rajoitusten ilmapiiri ja poikkeusolojen jatkuva esilläolo ovat vaikuttanut mielialaan laskevasti. 

• Poikkeusolot ja niistä tiedottaminen ovat aiheuttaneet epätietoisuutta.

• Kodin ulkopuolella liikkuessa varovaisuus ja huolellisuus ovat lisääntyneet.



Ratkaisut poikkeusolojen aiheuttamiin arjen 
tilanteisiin (vastauksia 23)
• Kaupan noutopalvelujen käyttö.

• Omaiset ja läheiset ovat käyneet kaupassa. 

• Ennakoiminen asioinnissa (esim. Kaupassa käyntien vähentäminen ja hiljaisten kauppa-aikojen hyödyntäminen).

• Väkimäärien vähentäminen omilla toimilla, esim. Puoliso odottanut autossa kaupassa käynnin ajan.

• Etäyhteydenpitokeinojen käyttäminen aiempaa enemmän.

• Kotiin tuotavien palvelujen käyttö (esim. Verikokeiden otto)
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Perheen ulkopuolinen tuki arjen tilanteiden hoitamisessa? (22 
vastausta)

• Valtaosa vastaajista ei saanut/tarvinnut apua arjen tilainteiden hoitamisessa.

• Suurin osa avusta on tullut omilta läheisiltä, kuten lapsilta.

• Naapuriapu on lisääntynyt (kaupassakäyminen ja siivousapu).

• Asukastuvalta on saatu maskeja.
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Oma tuki muille ihmisille korona-kriisin aikana? (22 vastausta)

• Suurin osa vastaajista ei ole auttanut muita ihmisiä

• Omaa puolisoa ja sukulaisia autettiin eniten.

• Keskusteluapua tarjottiin muille ikäihmisille sekä läheisille.

• Kuljetus- ja muuta apua tarjottu naapureille.

• Lastenhoitoapu.
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Kevät 2020 on ollut monella tavalla poikkeuksellinen. Millaiselta 
ensi syksy näyttää omissa mielikuvissa? (23 vastausta)

• Normaalia elämää ja työntekoa toivotaan. 

• Etätöiden toivotaan jatkuvan ainakin jossain muodossa.

• Vastaajat ovat odottavalla kannalla, mutta koronan toista aaltoa myös pelätään.

• Huolestuttavalta, epävarmalta ja vähän pelottavalta. Synkemmältä.

• Toiveikkaalta.
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Muita ajatuksia ja korona-kevään kannalta oleellisia muita asioita. 
(14 vastausta)

• Huoli yksinäisistä ihmisistä on kasvanut. 

• Ihmiset välittävät toisistaan enemmän. Suomen talous ja sote-asiat huolestuttavat tulevissa vuosissa.

• Palvelu- ja vanhustentaloissa asuvien vanhusten yksinäisyys ja ikävä huolestuttavat. Huolta herättää myös yksin 
asuvien vanhusten ulkoilu, ruokailu ym.

• Hoitajien jaksaminen. 

• Ihmisten turha joukkokokoontuminen huolestuttaa.
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Avoin palaute kyselystä. (13 vastausta)

• Kiitos, teette tärkeää työtä

• Oma ikääntymiseen varautuminen on haaste, koska tulevassa on niin paljon muutosta ja miettii miten kaikessa 
pysyy mukana.

• Mielenkiintoinen, asiallinen ja kysymykset olivat helppoja vastata.

• Kiitos, että saadaan tästä tärkeästä asiasta tutkimusta vastaisuudenkin varalle.

• Hyvä, että ihmisten tuntemuksia ja kokemuksia kartoitetaan ja analysoidaan. Ehkä vastaajan taustatietoja (yksin 
/kaksin) olisi voinut kysyä enemmän.

• Kysely on hyvä. Ihmiset saavat kertoa tunteistaan ja näkemyksistään.

• Hyvät kysymykset! Hyvää syksyä kaikille ja iloinen mieli Meille annetaan mitä jaksamme kantaa.

• Olisi mielenkiintoista kuulla tämän tutkimuksen tuloksista. Osallisuusosio: minusta hieman naiivia tämä 
"merkityksellisyys" sana, mitä sekin sisältää. Minulla on kaksi lasta 3 lastenlasta. Ikävä kyllä he asuvat muualla. 
Puhelinkeskustelut ovat tärkein yhteydenpitomme näin koronan aikaan. Ja niitä kyllä riittää. Pikkuhiljaa kuitenkin 
teen itseni vähän tärkeäksi heille. Se, se elämän kiertokulku!

• Mielenkiintoinen

• Ihan asiallinen kysely

• On hyvä, että kysytään, miten jokainen yrittää toimia ja selviytyä tilanteesta.
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