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Johdanto

Kiinnostus ikääntymisen ja ikäihmisten mielen hy-
vinvoinnin kysymyksiin on kasvanut selvästi viime 
vuosina. Marja Saarenheimo (2012) kuvasi artikke-
lissaan keskustelun ikäihmisten psyykkisestä hyvin-
voinnista ja mielenterveyden tukemisesta olevan 
käynnistymisvaiheessa. Keskustelu aiheen tiimoilta 
onkin viime vuosina vilkastunut ja aiheen tärkeys on 
tunnistettu paremmin. Ikäihmisten psykososiaalisen 
hyvinvoinnin vahvistaminen on nostettu esille esi-
merkiksi STM:n ja Kuntaliiton (2013) Laatusuosi-
tuksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palve-
lujen parantamiseksi. 

Psyykkisellä hyvinvoinnilla on väestötason tutki-
muksessa todettu olevan toimintakyvyn rinnalla suuri 
merkitys ikäihmisten koetulle yleiselle hyvinvoinnille 
ja elämänlaadulle (Vaarama ym. 2010bc). Myös 
ikäihmiset itse tunnistavat mielen hyvinvoinnin tär-
keyden. Ilka Haarnin (2013) yhteenveto eläkeikäis-
ten omista näkemyksistä mielenterveyden merkityk-
sestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä osoitti yhtäältä 
vastaajien käsityksiä mielenterveyden monitasoisuu-
desta ja toisaalta todensi lukuisia mahdollisuuksia yl-
läpitää omaa mielenterveyttä.

Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kysy-
myksiin löytyy ikääntyneiden parissa joitakin erityi-
siä näkökulmia (Cattan 2009). Väestön ikääntymi-
seen liittyvät, usein negatiivisesti värittyneet yhteis-
kunnalliset pohdinnat ja muistisairauksien liittymi-
nen yleisiin mielikuviin vanhuudesta jättävät Catta-
nin mukaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen 

mahdollisuudet vanhuudessa liian vähälle huomiolle. 
Samat perustelut ikäihmisten mielen hyvinvoinnin ja 
siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelulle ovat kiis-
tatta ajankohtaisia myös Suomessa (Saarenheimo 
2003, 2004, Uotinen ym. 2004). Mielenterveyden ky-
symyksillä on väestötasolla suuri merkitys ja ikära-
kenteen muutoksen myötä tarvitsemme nykyistä täs-
mällisempää tietoa ikäihmisten mielenterveyden tu-
kemisen mahdollisuuksista ja mielen hyvinvoinnin 
edistämisestä (esim. Saarenheimo 2012).

Tässä kirjoituksessa kuvaillaan Ikäinstituutin Van-
huuden Mieli -hankkeessa (RAY 2011–2014) tehtyä 
tutkimus- ja kehittämistyötä, joka perustuu monitie-
teiseen gerontologiseen tietoon. Kiinnostuksemme 
kohdistuu psyykkiseen hyvinvointiin ja erityisesti sen 
moniulotteiseen tulkintaan, jossa keskiössä ovat elä-
män tarkoituksellisuuden ja ihmisenä kasvun teemat 
(Ryff ja Singer 1998, Sarvimäki ym. 2010). Hank-
keessa kertyneet kokemukset, havainnot ja samanai-
kainen perehtyminen alan kirjallisuuteen ovat muo-
dostaneet monipuolisen kuvan ikäihmisten mielen 
hyvinvoinnista ja sen vahvistamisen mahdollisuuk-
sista.

Kirjoituksessa tarkastellaan ikääntymisen ja mie-
len hyvinvoinnin kysymyksiä kahdesta eri näkökul-
masta. Ensiksi pohdimme mielen hyvinvoinnin kä-
sitettä suhteessa psyykkiseen hyvinvointiin, koettuun 
hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Ku-
vailemme myös kirjallisuudessa kuvattuja mielen hy-
vinvoinnin jäsennyksiä. Toiseksi kerromme hank-
keessamme kertyneistä havainnoista ikäihmisten 
mielen hyvinvoinnin tukemisen mahdollisuuksista.

Mielen hyvinvoinnilla on keskeinen 
rooli osana koettua hyvinvointia

Ikäihmisten hyvinvointi voidaan ymmärtää moni-
ulotteisena kokonaisuutena ja sitä voidaan arvioida 
eri näkökulmista. Hyvinvoinnin arvioinnilla ja hyvin-
vointiin vaikuttavien tekijöiden selvittämisellä on 
pitkät perinteet gerontologisessa tutkimuksessa 
( George 2010, Vaarama ym. 2010c). Hyvinvoinnin 
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kokonaisuutta jäsennetään tutkimuksessa usein ter-
veyden, materiaalisen hyvinvoinnin tai koetun hyvin-
voinnin kautta (Vaarama ym. 2010a). Tässä kirjoituk-
sessa huomio kohdistuu nimenomaan koettuun hy-
vinvointiin, johon eri yhteyksissä viitataan esimer-
kiksi käsittein subjektiivinen hyvinvointi, elämään 
tyytyväisyys tai elämänlaatu. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusar-
jassa ”Suomalaisten hyvinvointi” käytetään WHO:n 
elämänlaadun mittaria, joka koostuu fyysisestä, 
psyykkisestä, sosiaalisesta ja ympäristöosiosta. Lisäksi 
mittarissa on mukana kysymys koetusta terveydestä 
ja yleinen kysymys vastaajan kokemuksesta omasta 
elämänlaadustaan. (Vaarama ym. 2010b.) Hyvinvoin-
nin kokemuksiin on ikääntymisen tutkimuksissa lii-
tetty myös ihmisen mahdollisuudet mielekkääseen 
toimintaan ja omien arvopäämäärien toteuttamiseen 
(Sarvimäki ja Stenbock-Hult 2000, Karisto ja Kont-
tinen 2004, Pirhonen 2013).

Kansainvälisissä yhteyksissä elämänlaatu ja mie-
len hyvinvointi tulkitaan keskenään lähes rinnakkai-
siksi käsitteiksi (esim. Windle 2009). Subjektiivista 
hyvinvointia kartoittavassa katsauksessaan George 
(2010) käytti hakutermeinä subjektiivisen hyvinvoin-
nin kanssa rinnakkain psyykkistä hyvinvointia, elä-
mään tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja myönteisiä tun-
teita. Yhteenvetona voi todeta, että subjektiivisen ja 
koetun hyvinvoinnin ja elämänlaadun tulkinnat eroa-
vat hieman eri tieteenaloilta kumpuavien mielenkiin-
non kohteiden mukaan.

Gerontologisen tutkimuksen piirissä subjektiivi-
sen hyvinvoinnin ja elämänlaadun tutkimus kuuluvat 
tieteenalan perinteisiin kiinnostuksen kohteisiin 
(George 1991, 2010). Psykologisen tutkimuksen 
kentällä kiinnostus hyvinvointiin ja positiiviseen psy-
kologiaan on vahvistunut vähitellen 1960-luvulta al-
kaen ja viime vuosikymmeninä hyvin voimakkaasti. 
Hyvinvoinnin psykologinen tutkimus jakautuu sel-
västi ainakin kahteen eri suuntaukseen eli hedonisen 
ja eudaimonisen hyvinvoinnin tutkimukseen. (Diener 
ym. 1999, Ryan ja Deci 2001, Mattila 2014) Keskei-
nen psykologisen tutkimuksen ja kehitystyön kohde 
viime vuosina on ollut positiivisen psykologian muo-
toutuminen omaksi alakseen (Seligman ja Csikszent-
mihalyi 2000). Omassa työssämme pyrimme sovel-
tamaan gerontologista ja psykologista tutkimustietoa 
tekemättä tiukkoja rajauksia psykologisen hyvinvoin-
nin tulkinnan osalta.

Psyykkisen hyvinvoinnin tarkastelu kohdistuu 
usein kognitiiviseen toimintakykyyn ja sen osa-aluei-
siin (Ruoppila ja Suutama 2013). Sarvimäki ym. 
(2010) jäsentävät mielen voimavaroja haavoittuvuu-
den näkökulmasta kolmeen erilaiseen toiminnan 
osa-alueeseen: kognitiiviseen, emotionaaliseen ja ko-
natiiviseen1. Carol Ryff (1989) puolestaan on jäsen-
tänyt psyykkisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia itsensä 
hyväksymisen, myönteisten ihmissuhteiden, autono-
mian, ympäristön hallinnan, elämän tarkoitukselli-
suuden ja ihmisenä kasvun kautta. Mielen hyvinvoin-
tia voi ilmentää myös jatkumona, dynaamisena tilana. 
Marja Saarenheimo (2013) kuvailee psyykkistä hy-
vinvointia jatkuvana prosessina, jota tarkasteltaessa 
tarvitaan ymmärrystä eri ulottuvuuksien vaikutuk-
sista toisiinsa psyykkistä hyvinvointia vahvistavana 
tai heikentävänä.

Vanhuuden Mieli -hankkeessa olemme käyttäneet 
mielen hyvinvoinnin käsitettä ja pyrkineet tällä va-
linnalla korostamaan aihepiirin laaja-alaisuutta ja 
avoimuutta ihmisten omille tulkinnoille. Käsitteen 
valinnalla olemme halunneet myös rohkaista ikäih-
misiä keskustelemaan aiheesta ja tuomaan omia nä-
kemyksiään esiin.

Mielen hyvinvoinnin edistäminen 
kehittämistyön keskiössä 

Vanhuuden Mieli -hankkeessa on kuluneiden kolmen 
vuoden aikana kerätty aineistoa ikäihmisten käsityk-
sistä mielen hyvinvointiin liittyen yksilöhaastatte-
luissa, erilaisissa tapahtumissa ja ryhmissä. Hank-
keessa on myös toteutettu pitkäkestoinen koulutus 
muistisairaiden ihmisten hoidossa toimivalle ammat-
tihenkilöstölle ja kehitetty mielen hyvinvointia tu-
keva tarkoituskeskeisyyteen perustuva Mielen hyvin-
voinnin silta -keskusteluryhmämalli. 

Seuraavassa kuvaamme hankkeessa valitut lähtö-
kohdat mielen hyvinvoinnin tarkasteluun. Toiseksi 
pohdimme hankkeessa kertyneiden aineistojen poh-
jalta ikäihmisten ajatuksia ikääntymiseen ja mielen 
hyvinvointiin liittyen. Samalla kuvailemme kehittä-

1 Sarvimäki ym. (2010, 169 ref. Assaglioli 2003, 
Kåver ja Nilsonne 2002) artikkelin mukaan ”mieli 
koostuu kognitiivisista prosesseista, emootioista 
eli tunteista ja konatiivisesta ulottuvuudesta eli 
tahdonmuodostuksesta”.
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mistyön tuloksena syntyneen käytännönläheisen 
tavan tarkastella mielen hyvinvointia, jonka olemme 
havainneet hyödylliseksi lähtökohdaksi mielen hy-
vinvoinnin edistämiseen pyrkivälle aiheen käsitte-
lylle. Lopuksi nostamme esiin muutaman keskeisen 
haasteen tutkimukselle ja kehittämiselle tulevaisuu-
dessa.

Mielen hyvinvoinnin ulottuvuudet 
ja mielen voimavarat

Työmme hankkeessa käynnistyi mielen hyvinvoinnin 
lähtökohtien kartoittamisella ja keskeisten mielen 
voimavarojen tunnistamisella kirjallisuudesta. Pää-
dyimme jäsentämään mielen hyvinvointia Carol Ryf-
fin (1989) kuvaileman psyykkisen hyvinvoinnin kuu-
den ulottuvuuden kautta. Nämä ovat itsensä hyväk-
syminen, myönteiset ihmissuhteet, autonomia, ym-
päristön hallinta, tarkoitus elämässä ja kasvu ihmi-
senä. Ne osoittautuivat hyödylliseksi keskustelun he-
rättäjäksi ikäihmisille suunnatuissa avoimissa tilai-
suuksissa.

Mielen voimavarojen tarkastelu oli toinen hank-
keen alkuvaiheen tehtävä. Koherenssin tunne, selviy-
tymiskeinot, kimmoisuus (engl. resilience) ja toivo 
ovat empiiriseen tutkimukseen perustuvissa tutki-
muksissa laajasti tunnistettuja mielen voimavaroja 
(Fried 2013).

Mielen voimavarojen käsittely ikääntymisen nä-
kökulmasta sijoittuu gerontologisen jo vahvaan hy-
vinvoinnin ja voimavarojen tutkimuksen perintee-
seen (Heikkinen 2002, Koskinen 2004). Sosiaalige-
rontologisen tutkimuksen yksi pitkäaikaisimpia tee-
moja on subjektiivisen hyvinvoinnin arviointi van-
huudessa (George 2010) ja niin sanotun hyvinvoin-
nin paradoksin pohtiminen (Windle 2009). Ikään-
tyvien hyvinvoinnin paradoksilla tarkoitetaan sitä, 
että ikäihmisten hyvinvointi ei poikkea merkittävästi 
muiden aikuisten hyvinvoinnista, vaikka erilaisten 
vaivojen ja oireiden todennäköisyys on kiistatta van-
hana suurempi. Suomalaisten ikäihmisten elämän-
laatu on jokseenkin samalla tasolla muiden aikuisten 
kanssa noin 80 ikävuoteen asti, minkä jälkeen se vä-
estötasolla hieman heikkenee (Vaarama ym. 2010b). 
Valtaosa 80 vuotta täyttäneistä suomalaisista kokee 
elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa melko hyväksi, 
mutta erityisesti fyysisen ja psyykkisen toimintaky-
vyn heikkeneminen ja avun saamisen vaikeudet hei-

kentävät elämänlaatua aivan vanhimmissa ikäryh-
missä (Vaarama ym. 2010c).

Mielen voimavaroja on myös mahdollista tarkas-
tella voimavaraisuuden paradoksina. Erilaisten mie-
len voimavarojen tunnistaminen on usein liittynyt 
vaikeuksien ja vastoinkäymisten tutkimuksiin. Ihmis-
ten on tutkimuksissa havaittu kokevan hyvinvointia 
oireista ja sairauksista huolimatta. Vakavasti sairaat 
(Kylmä ja Isola 1997), vaikeassa elämäntilanteessa 
olevat (Folkman 1997) tai hyvin raskaita elämänvai-
heita kokeneet ihmiset (Antonovsky 1979, Werner 
1993, Bonnano ym. 2012) ovat tutkimuksissa herät-
täneet tutkijoiden kiinnostuksen juuri odottamatto-
mien selviytymisten, sopeutumistarinoiden ja ihmi-
senä kasvun kuvausten vuoksi. Edellä kuvatuissa tut-
kimuksissa saadut tulokset ovat kukin osaltaan osoit-
taneet inhimillisten vahvuuksien ja voimavarojen 
monipuolisuuden sekä ihmisenä kasvun mahdolli-
suuden vaikeuksista selviytymisen myötä.

Kolme havaintoa ikääntymisestä 
ja mielen hyvinvoinnista

Hankkeen keskustelutilaisuuksissa esiin nostettujen 
kysymysten joukosta on täsmentynyt kolme keskeistä 
havaintoa tai pohdinnan aihetta. Tilaisuudet käyn-
nistyivät aina ikääntymiseen ja mielen hyvinvointiin 
liittyvällä puheenvuorolla, minkä jälkeen käytiin 
yleistä keskustelua. Projektin työntekijä teki keskus-
teluista kirjalliset muistiinpanot. Ensinnäkin monet 
keskustelutilaisuuksiin osallistuneet totesivat, että 
Ryffin (1989) kuvaamat kuusi mielen hyvinvoinnin 
ulottuvuutta vastaavat heidän omia kokemuksiaan ja 
että hankkeessa tarkastellut mielen voimavarat olivat 
osuvia. Osa osallistuneista kuvasi omia arkisia toi-
mintatapojaan mielen hyvinvoinnin jäsennyksiin liit-
tyen. Moni myös kiitti siitä, että puheenvuorojen tee-
mat muistuttivat heitä näistä asioista. Asiat olivat 
tuttuja, mutta oman mielen hyvinvoinnin ylläpidon 
tärkeys ja keinot olivat saattaneet jostain syystä 
unohtua.

Toinen yleinen palaute ja yleisin epäilyn aihe liit-
tyi siihen, onko mielen hyvinvoinnin edistäminen 
vanhuudessa todella mahdollista. Vanhenemiseen lii-
tetään edelleen usein stereotyyppisiä odotuksia toi-
mintakyvyn ja koetun hyvinvoinnin heikkenemisestä. 
Ihmiset ikääntyvät näiden odotusten ja ennakkoluu-
lojen ja yleisten asenteiden ympäröiminä. Subjektii-
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viseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvät tutki-
mukset ovat johdonmukaisesti kuitenkin osoittaneet, 
että hyvinvointi ja elämänlaatu eivät iän myötä heik-
kene väestötasolla (Diener ym. 1999, Ryan ja Deci 
2001).

Keskustelutilaisuuksissa saatettiin lisäksi todeta, 
että ihmiset ovat sellaisia kuin ovat, eivätkä siitä 
muutu. Mielen hyvinvoinnin tason yhtäältä pysyvyy-
teen ja toisaalta muuttumiseen liittyvä pohdinta 
onkin yksi tärkeimpiä aihepiiriin liittyviä kysymyk-
siä. Nyt jo vuosikymmenien tutkimukseen perustu-
van käsityksen mukaan ihminen todella kehittyy läpi 
elämän ja muutoksia koetussa hyvinvoinnissa tapah-
tuu elämän aikana.

Gerontologisen tutkimuksen piirissä on jo pit-
kään ollut tietoa ikääntymiseen liittyvistä sopeutu-
misen ja muutoksen sietämisen inhimillisistä tai-
doista (esim. Ruth ja Coleman 1996). Psykologisissa 
tutkimuksissa ihmisten on havaittu jollain tapaa py-
syvän ennallaan, mutta myös muuttuvan monella 
tapaa. (Saarenheimo 2003, Uotinen ym. 2004). Aivan 
tuoreet tulokset puolestaan ovat vahvistaneet esimer-
kiksi käsitystä tunne-elämän positiivisista mahdolli-
suuksista vanhana (Carstensen ym. 2011) ja omien 
valintojen merkityksestä mielen hyvinvoinnin kan-
nalta (Headey ym. 2010).

Kolmas yleinen pohdinnan aihe eri tilaisuuksissa 
oli mielen hyvinvoinnin vahvistamisen eri keinot. 
Kuulijat kaipasivat usein konkreettista lisätietoa siitä, 
mitä he voisivat tehdä oman tai läheisten mielen hy-
vinvoinnin edistämiseksi. Tämä kysymys johdatteli 
pohtimaan täsmällisemmin sitä, mistä mielen hyvin-
voinnissa on oikeastaan kyse, mitä keinoja sen vah-
vistamiseksi on ja mitä hyvästä mielen hyvinvoinnista 
seuraa.

Linda George (2010) käsittelee ytimekkäästi 
tähän kysymykseen subjektiivisen hyvinvoinnin mo-
nimutkaisuuteen liittyvää konkreettista ongelmaa. 
George löysi yhteensä noin 50 tekijää, joilla on vai-
kutusta subjektiiviseen hyvinvointiin eli ne ovat sub-
jektiivisen hyvinvoinnin determinantteja. George itse 
toteaa suosivansa selkeiden syy ja seuraus -suhteiden 
tarkastelua. Käytössä on kuitenkin myös moniulot-
teisia malleja, kuten Ryffin (1989) kuuden ulottuvuu-
den malli. Ne eivät yksiselitteisesti erottele toisistaan 
ennustavia tekijöitä, determinantteja, itse hyvinvoin-
nin ulottuvuuksia, osa-alueita ja hyvinvoinnin seu-
raamuksia. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet ovat jois-

sakin asetelmissa hyvinvointia ennustava tekijä, toi-
sessa hyvinvoinnin osa-alue ja kolmannessa hyvin-
voinnin seuraamus.

Aloitimme hanketyön Ryffin (1989) moniulottei-
seen malliin nojautuen, mutta kehittämistyön ede-
tessä päädyimme saamamme palautteen kannusta-
mana jäsentämään aihetta palaamalla mielen toimin-
nan kolmeen tasoon eli taitoihin, tunteisiin ja tah-
toon (esim. Sarvimäki ym. 2010). Käytimme edelleen 
Ryffin (1989) ulottuvuuksia johdantona mielen hy-
vinvoinnin laaja-alaisuuteen. Tämän jälkeen käsitte-
limme mielen hyvinvoinnin tuoretta kirjallisuutta, 
mielen voimavaroja ja sovelluksia jaoteltuna mielen 
taitoihin (Folkman ja Greer 2000, Wagnild ja Col-
lins 2009), tunne-elämän ilmiöihin (esim. Fredrick-
son 2009, Phillips ja Ferguson 2013) ja tahtoon ja 
tahdonvoimaan (esim. Baumeister ja Tierney 2012). 
Jäsennys kolmeen ulottuvuuteen teki mielen hyvin-
voinnista helpommin ymmärrettävän kokonaisuu-
den. Kunkin osa-alueen kohdalla on tuoreen kirjalli-
suuden avulla mahdollista käsitellä mielen hyvin-
vointia heikentäviä ja edistäviä tekijöitä mukaan lu-
kien konkreettisia keinoja oman mielen hyvinvoinnin 
edistämisen avuksi.

Tulevaisuuden suuntia 
tutkimukselle ja kehittämiselle

Kolmen vuoden työ ikäihmisten mielen hyvinvoin-
nin teeman parissa on tuottanut varsinaisten tulosten 
lisäksi ajatuksia siitä, mitä olisivat kiireellisimmät jat-
kotutkimusten ja tulevien kehittämishankkeiden ai-
heet. Laajasti ajatellen on selvää, että mielen hyvin-
voinnin tukemiseksi on tärkeää luoda ja vakiinnuttaa 
ikäihmisille suunnattuja käytäntöjä kuten mahdolli-
suuksia matalan kynnyksen ohjaukseen ja neuvon-
taan sekä tukea raskaiden elämänvaiheiden aikana. 
Tällaisen monitieteisen ja soveltavan gerontologisen 
tutkimuksen tarpeellisuudesta on kirjoitettu pitkään 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti (esim. Pitkälä 
ym. 2004, Ruoppila 2004, Fernández-Ballesteros 
2006, Vaarama ym. 2010, Saarenheimo 2012).

Keskusteluista on päästy kehitystyöhön monilla 
tahoilla. Eri hankkeissa on tuotettu esimerkiksi 
ikäihmisille itselleen suunnattuja mielen hyvinvoin-
nin edistämisen oppaita (Laine 2013, Haarni 2014). 
Gerontologia-lehden numerossa 2/2014 julkaistiin 
kaksi ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen 
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liittyvää kirjoitusta. Antikainen-Juntunen (2014) ku-
vaili kirjoituksessaan psykososiaalisen tuen mahdol-
lisuuksien kehittämisestä osana vanhussosiaalityötä. 
Korteniemi ja Tuominen (2014) puolestaan raportoi-
vat artikkelissaan lupaavia tuloksia tietoisuustaitojen 
soveltamisesta iäkkäiden sydänpotilaiden ryhmässä. 
Vanhuuden Mieli -hankkeessa on kehitetty Mielen hy-
vinvoinnin silta -keskusteluryhmämalli, joka sopii 
sovellettavaksi erilaisille ikäihmisten ryhmille tavoit-
teellisena mielen hyvinvoinnin tukemisen prosessina. 
Järjestökentällä Eloisa ikä -ohjelman puitteissa on 
myös toteutettu monia hankkeita, joissa mielen hy-
vinvoinnin edistäminen on yksi toiminnan tavoit-
teista (Eloisa ikä 2014).

Seuraavassa nostamme esiin lisäksi kaksi täsmäl-
lisempää kysymystä, joihin olisi havaintojemme pe-
rusteella tärkeää syventyä tarkemmin. 

Mielen hyvinvointi ja sukupuoli

Ensinnäkin esiin on noussut miesten ja naisten väli-
set erot mielen hyvinvoinnin kysymysten kokemi-
sessa ja käsittelyssä. Tutkimuksissa on aiemmin pal-
jastunut muun muassa, että ikääntyvät naiset kokevat 
vaikutusmahdollisuutensa laajemmiksi kuin ikäänty-
vät miehet. Naiset myös sijoittivat lähivuosiin enem-
män myönteisiä tapahtumia, kun ne miehillä useam-
min löytyivät kauempaa menneisyydestä (Karisto ja 
Konttinen 2004). Naiset vaikuttavat Kariston ja 
Konttisen (2004) mukaan olevan ”kyvykkäämpiä 
omaksumaan elämäänsä uusia asioita”. Elämänasen-
teeseen kohdistuneessa tutkimuksessa on havaittu, 
että yksinasuvilla miehillä elämänasenteen muutos 
heikompaan suuntaan oli yksinasuvia naisia suu-
rempi. (Eloranta ym. 2013.)

Kysymys miesten ja naisten välisistä eroista nousi 
esiin erityisesti haastatteluissa. Haastatelluista nai-
sista useampi esimerkiksi pohti sitä, miten voisi tukea 
kielteisyyteen taipuvaista puolisoaan. Keskustelutilai-
suuksissa valtaosa osallistujista oli naisia muutamaa 
lukuun ottamatta. Eräässä tilaisuudessa, jossa mu-
kana oli runsaasti miehiäkin, miesosallistuja otti 
esille sen, että miehenä hän ei voi tehdä erilaisia 
asioita, kuten hakeutua uusiin harrastuksiin, yhtä 
monipuolisesti kuin naiset voivat. Ikääntymisen tut-
kimuksen piirissä miesten ja naisten erilaiset tilanteet 
on tunnistettu yleisellä tasolla (esim. Ojanen ja Pie-
tilä 2013), mutta yksiselitteistä vastausta mielen hy-

vinvoinnista ja sukupuolten välisistä eroista ei vielä 
ole esitetty (Diener ym. 1999, Windle 2009).

Oman aineistomme2 valossa miesten ja naisten 
välisiä eroja ei ole mahdollista selvitellä yksittäista-
pauksia tarkemmin. Vaikuttaa olevan selvää, että niin 
miehet kuin naiset pohtivat sekä omaa että läheis-
tensä mielen hyvinvointia. Hankkeessa haastattelui-
hin osallistuneiden miesten kohdalla liikunta osoit-
tautui tärkeimmäksi oman hyvinvoinnin ylläpitämi-
sen keinoksi. Yksi haastatelluista miehistä nosti itse 
vahvasti esiin oman huolensa eläkkeelle jäävien mies-
ten hyvinvoinnista, koska miehille suunnatut eläke-
ikäisten toimintamahdollisuudet olivat hänen ha-
vaintojensa mukaan vähäisemmät kuin naisilla. 
THL:n kyselytutkimuksen mukaan iäkkäät naiset 
todella ovat sosiaalisesti aktiivisempia kuin miehet 
niin ystävien tapaamisessa, yhteyksien pitämisessä 
kuin harrastamisessakin (Holstila ym. 2012, vrt. Ka-
risto ja Konttinen 2004).

On kuitenkin niin, että väestötason tutkimusten 
tulosten mukaan miesten ja naisten elämään tyyty-
väisyys on jokseenkin samalla tasolla ja aivan van-
himmissa ikäryhmissä naiset itse asiassa raportoivat 
heikompaa elämään tyytyväisyyttä ja hyvinvointia 
(Holstila ym. 2012, Vaarama ym. 2010). Kansainvä-
lisestikin on havaittu se, että miesten ja naisten ylei-
nen elämään tyytyväisyys on samalla tasolla, mutta 
esimerkiksi masennus on naisten keskuudessa ylei-
sempää kuin miesten (Diener ym. 1999. Olisikin tär-
keä tutkia tarkemmin vanhojen miesten ja naisten 
eroja hyvinvoinnissa ja niin miesten kuin naisten ko-
kemuksia siihen vaikuttavista tekijöistä. Sen myötä 
olisi mahdollista kehittää tuloksellisempia tapoja vä-
littää tietoa mielen hyvinvoinnin edistämisen mah-
dollisuuksista naisille ja miehille tasapuolisesti.

Mielen hyvinvointi ja haavoittuvuus

Toiseksi nostamme esiin haavoittuvuuden ja ikään-
tymisen teeman mielen hyvinvoinnin tukemisessa. 
Tämä teema sisältää kaksi eri kysymystä. Ensimmäi-

2 Aineistokokonaisuus muodostuu 30 haastattelusta, nel-
jästä Voimavaroja Voimapajoista -keskustelutilaisuu-
desta talven 2011–2012 aikana (osallistujia yhteensä 
noin 250) ja erilaisissa ikäihmisten tapaamisissa jär-
jestetyistä alustetuista keskusteluista vuosien 2013 ja 
alkuvuoden 2014 aikana (osallistujia on ollut yhteensä 
noin 230).
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nen kysymys liittyy haavoittuvuuden tunnistamiseen 
ja mahdollisuuteen saada tukea haavoittuvuutta ai-
heuttavissa tilanteissa. Vaikuttaa siltä, että eläkeikäi-
sen kansalaisen on vaikea saada tukea mielen hyvin-
voinnin ylläpitämiseksi (esim. Pietilä ja Saarenheimo 
2011). Kaikissa kunnissa ei ole mielenterveysalan 
ammattilaista, jolla olisi perehtyneisyyttä vanhuuden 
kysymyksiin tai vastaavasti vanhuspalvelujen työnte-
kijää, jolla olisi osaamista psykososiaalisen tuen an-
tamiseen. Ennakoivien tukitoimien löytäminen on 
kaiken kaikkiaan havaittu vaikeaksi (Vilkko ym. 
2010). 

Tämän eläkeikäisten mielen hyvinvointia vahvis-
tavien palvelujen yleisen saatavuuden tehostamisen 
lisäksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä siitä, että van-
hanakin ihminen saattaa tarvita tukea erilaisista elä-
mäntilanteista selviytymiseen. Läheisten kuolemat, 
muuttaminen pitkäaikaisesta kodista tai sairastumi-
nen yhtäältä ovat usein osa vanhuutta, mutta raskaita 
kokemuksia ennakoitavuudesta huolimatta.

Ennalta ehkäisevän tuen ryhmiä voi olla vaikea 
löytää. Erilaisten psykososiaalisen tuen ryhmätoi-
minnoilla on kuitenkin havaittu olevan mielen hy-
vinvointia tukevia ja elämänlaatua vahvistavia vaiku-
tuksia (Forsman ym. 2013). Tutkittua tietoa mielen 
hyvinvointia tukevista tehokkaista interventioista on 
vielä vähemmän saatavilla kuin esimerkiksi liikunnan 
eduista niin fyysisen kuin psyykkisen hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi. Erilaisia elinikäisen oppimisen ja ih-
misenä kasvun mahdollisuuksia kuitenkin pidetään 
yleisesti hyödyllisinä. (Clow ja Aitchison 2009.)

Psykososiaalisen tuen muotoja on tarpeen kehit-
tää erilaisten sairauksien ja toimintakyvyn muutosten 
kanssa eläville. Korteniemen ja Tuomisen (2014) 
hankkeessa järjestettiin tietoisuustaitojen kurssi sy-
dänpotilaille, ja kokeilusta saatiin lupaavia tuloksia. 
Vanhuuden Mieli -hankkeessa pilotoimme Mielen hy-
vinvoinnin silta -keskusteluryhmämallia muun 
muassa muistisairauden varhaisessa vaiheessa oleville 
ikäihmisille ja saimme siitä rohkaisevia kokemuksia. 
Muistisairaiden ihmisten mielen hyvinvoinnin kysy-
mykset ovat jääneet sairauskeskeisen ajattelun var-
joon. Kirjallisuudesta löytyy selkeitä viitteitä siitä, 
että muistisairaus voi johtaa koetun elämänlaadun 
heikkenemiseen (Windle 2009). Muistisairaiden ih-
misten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi toteutettuja 
hankkeita löytyy jo jonkin verran ja niissä on hyö-
dynnetty esimerkiksi luovia menetelmiä menestyk-

sellisesti (esim. Harris 2008, McFadden ja Basting 
2010, Roush ym. 2011). Luovat menetelmät ovat 
osoittautuneet tuloksellisiksi muistisairautta sairas-
tavien ihmisten koetun hyvinvoinnin tukemisessa (de 
Medeiros ja Basting 2014).

Haavoittuvuus ja haavoittuvuutta aiheuttavat elä-
mäntilanteet eivät tarkoita ikäihmisten voimavarat-
tomuutta, vaan ne ovat tilanteita, joissa haasteena on 
tunnistaa olemassa olevat yksilölliset voimavarat, va-
lita yksilölliset tukemisen keinot ja hyödyntää laaja-
alaista osaamista tuen toteutuksessa (Sarvimäki ym. 
2010). Haavoittuvuutta voi tarkastella nimenomaan 
avoimen vuorovaikutuksen ja ihmisten välisten koh-
taamisten toteutumisen näkökulmasta (Brown 2012). 
Haavoittuvuusnäkökulman ymmärtäminen voi aut-
taa myös mielen hyvinvoinnin vahvistamisen kysy-
myksissä.

Lopuksi

Ikäihmisten mielen hyvinvointi on ajankohtainen 
teema. Ikäihmiset itse ovat kiinnostuneita oman 
mielen hyvinvointinsa ylläpitämisen mahdollisuuk-
sista, mutta matalan kynnyksen toimintamahdolli-
suuksia mielen hyvinvoinnin kysymysten äärellä on 
vielä rajallisesti tarjolla (Saarenheimo 2012). Mata-
lan kynnyksen toiminnan suunnittelussa ja ennalta 
ehkäisevien palvelujen suunnittelussa yleensä on tär-
keää huomioida kaikenikäiset kansalaiset. Ikäänty-
vien ihmisten joukossa tunnistettuja riskiryhmiä ovat 
vasta eläkkeelle jääneet, joilla on toimintakyvyn vai-
keuksia sekä hyvin vanhat naiset (Vaarama ym. 
2010a).

Hauraus ja haavoittuvuus eivät ole esteitä mielen 
hyvinvoinnin tukemiselle. Hyvinvoinnin tukeminen 
vanhuudessa ei tarkoita kamppailua vanhenemista 
vastaan vaan arvostavaa suhtautumista luonnolliseen 
vanhenemiseen ja vanhan ihmisen auttamista niissä 
ongelmissa, jotka ovat autettavissa. 

Saarenheimo (2004) kuvailee ”psyykkisesti vah-
vistavaa elämäntapaa”, joka tekee mahdolliseksi vas-
toinkäymisten kohtaamisen ja elämään kuuluvien 
muutosten sietämisen. Phillipson ja Baars (2013) 
puolestaan kehottavat erottamaan toisistaan vanhuu-
den yhtäältä väistämättömät eksistentiaaliset ongel-
mat ja toisaalta muuteltavissa olevat ongelmat. Ek-
sistentiaalisten ongelmien, kuten esimerkiksi van-
huuteen liittyvän haavoittuvuuden torjuminen, ei ole 
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mahdollista, minkä vuoksi niiden kanssa on opittava 
elämään. Heikot asumisolot, riittämätön hoiva, eris-
tyneisyys ja ikäsyrjintä puolestaan ovat ongelmia, joi-
hin voi vaikuttaa.

Mielen hyvinvoinnin ytimessä ovat tarkoituksel-
lisuus, elämään tyytyväisyys, onnellisuus ja myöntei-
set tunteet. Linda George (2010) on eritellyt näitä 
toisistaan nimenomaan pysyvyyden avulla. Elämään 
tyytyväisyyttä pidetään kognitiivisena arviona ja sen 
vuoksi kohtalaisen pysyvänä tilana. Onnellisuus vaih-
telee jonkin verran ja myönteiset tunteet hetkestä 
toiseen paljonkin. Kaikkiin yllä kuvattuihin mielen 

hyvinvoinnin sisältöihin voi vaikuttaa ja mielen hy-
vinvoinnin edistäminen tukee myös kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. Kinnusen ja työryhmän (2011) työ-
ikäisten aineistosta saatujen tulosten mukaan onnel-
lisuus ennustaa terveyttä. Carol Ryffin (2014) mu-
kaan psyykkisen hyvinvoinnin ja erityisesti tarkoituk-
sellisuuden kokemuksen yhteydet terveyteen ja hy-
vinvoinnin ylläpitämiseen sairauksista huolimatta 
ovat jo osoittautuneet vahvoiksi ja tulosten sovelta-
miseen löytyy jo lukuisia mahdollisuuksia.
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