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TU2 Agency and self-determination of older people
Outi Jolanki, dosentti, outi.jolanki@uta.fi/outi.jolanki@jyu.fi

WP4 Toimijuus & arki & hyvinvointi: yksilölle
merkitykselliset asiat, tarpeet, toiveet ja valinnat koskien 
omaa hyvinvointia

• Asuminen, terveys, apu & hoivapalvelut, teknologian käyttö

• Asuinympäristön mahdollisuudet & rajoitukset

• Asuinympäristö=rakennettu ympäristö, sosiaaliset verkostot, 
julkiset & yksityiset palvelut 
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Miksi huomio asuinympäristöön ja asumisen 
valintoihin?  
• Asmistoiveiden moninaisuus – ’omasta kodista jalat edellä’ versus

useita muuttoja kokeneet ’nomadit’ 

• (Jolanki et al. 2017; Jolanki 2015; Jolanki&Teittinen 2015&2016; 
Jolanki & Vilkko 2015; Karisto&Haapola 2013; Rajakoski & Vatanen 
2017)

• Esteetön ympäristö tukee terveyttä, itsenäistä elämää – mutta myös 
sosiaalisia suhteita ja osallisuutta yhteisössä 

• (Gonyea & Burnes 2013; Karisto & Haapola 2013; Rantakokko ym. 2014; 
Kuoppa 2016)

• ’Yksinäisyys vahingoittaa’ – sosiaaliset suhteet tukevat hyvinvointia  
(Holt-Lundstedt et al., 2010; 2015; Pynnönen et al., 2012; 2013)

• Arkkitehtuurilla, alue- ja kaupunkisuunnittelulla voidaan luoda 
osallisuutta tukevia TAI ulossulkevia tiloja ja paikkoja (Gleeson 2001; 
Kuoppa 2016, Phillips et al. 2005)
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Mitä haluamme tietää? 
• Millaisia ovat toiveet, valinnat ja tulevaisuuden 
suunnitelmat liittyen asuinympäristöön, terveyteen, 
avuntarpeeseen ja hoivapalveluihin? 

• Missä halutaan asua? ’Paikallaan ikääntyminen’ vai 
muutto?  Tukeeko asuinympäristö itsenäistä elämää ja 
mahdollisuutta ’omannäköiseen’ elämään? 

• Keneltä apua: Oma apu? Läheisten ja lähiyhteisön ja/tai 
palveluiden rooli? Kenelle apua annetaan?

• Teknologian käyttö arjessa? Yhteydenpitoväline? Hoivan 
väline?

• Mitkä tekijät mahdollistavat/estävät omia valintoja?
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Keitä tutkimme?

• Keski-ikäiset, eläkeikää lähestyvät ja eläkkeellä olevat & 
läheiset (omaiset, ystävät) – monisukupolvisuus & hoiva- ja 
sosiaaliset verkostot

• Erilaiset elämäntilanteet (parisuhteessa, yksin asuvat, 
lapsia/lapseton) & asuinympäristöt (okt/kt, yhteisölliset 
senioritalot, palvelutalo) & alueet (kaupunki, haja-
asutusalue, maaseutumainen asutus) 
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Miten tutkimme? 

• ’Arjen kuvat’:haastattelut (yksilö-, ryhmä-), 
elämäntarinalliset & ’kävelyhaastattelut’ asuinympäristössä, 
verkostokartat & valokuvat, sähköinen tiedonkeruu

• Aineistonkeruussa
• Tre&JY&Hki ryhmien yhteiset teemat ja käytännöt → käytetään 

myös kansainvälisten yhteistyökumppanien tutkimuksissa

• Pitkittäistutkimus: seuranta 5 – 8 vuotta 
• →Miten elämäntilanteet & olosuhteet muuttuvat? 
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Tavoitteena

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: tutkimusteemojen 
kartoitus ja paikallinen aineistonkeruu → yhteistyö: 
järjestöt, kunta/valtio, yritykset→Millaista tietoa tarvitaan? 

• Osallistava ote: tutkimusteemojen kartoitus yhdessä 
tutkittavien kanssa & vapaaehtoiset ’kanssatutkijat’ →
Mitkä asiat ovat merkityksellisiä arjessa oman ja läheisten 
hyvinvoinnin kannalta?
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Tavoitteena syvempi ymmärrys omien 
valintojen ja asuinympäristön merkityksestä 
hyvinvoinnille vanhetessa
&
tuottaa tietoa hoiva- ja asuntopolitiikkaan, 
alue- ja kaupunkisuunnitteluun miten 
huomioida vanhemmat asukkaat

= ’hyvän vanhuuden eväät’ 
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