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Aktiivisen ikääntymisen muodot, mahdollisuudet 
ja esteet Pohjanmaalla GERDA-kyselyaineiston 
valossa
FREDRICA NYQVIST & MIKAEL NYGÅRD

Mahdollisuus osallisuuteen on keskeinen osa uut-
ta, kesällä 2013 voimaan tullutta vanhuspalve-
lulakia. Lain tavoitteena on muun muassa tukea 
ikääntyvän väestön hyvinvointia, terveyttä ja toi-
mintakykyä sekä parantaa iäkkäiden mahdolli-
suuksia osallistua kuntapalvelujen kehittämiseen. 
Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että iäkkäi-
den osallisuudella on läheinen yhteys terveyteen 
ja hyvinvointiin ja että toiminnasta ja palveluista 
poissulkemisella on negatiivisia vaikutuksia niin 
yksilöiden hyvinvointiin kuin sosiaaliseen kohee-
sioon laajemmin yhteiskunnassa. 

Tarkastelemme tässä artikkelissa, miten iä-
käs väes tö Pohjanmaalla kokee mahdollisuuten-
sa osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. Osallisuus 
on moniulotteinen käsite. Olemme valinneet ana-
lyysiin kaksi näkökulmaa: sosiaalisen ja poliittisen 
osallisuuden. Kuvailemme osallisuutta GERDA-
kyselyaineiston pohjalta vuosilta 2005 ja 2010 ja 
keskitymme erityisesti kysymykseen, mitä estei-
tä ja mahdollisuuksia voidaan tunnistaa iäkkäi-
den pohjalaisten osallisuudessa. Kuvaamme aluksi 
osallisuuden ja osallistumisen käsitteitä, jotka voi-
daan nähdä aktiivisen ikääntymisen edellytyksinä.

Iäkkäiden osuus kasvaa tällä hetkellä useimmissa 
länsimaissa. Suomessa yli 65-vuotiaiden osuus on 
lähes kolmannes suhteessa työikäiseen väestöön, 
ja osuuden odotetaan nousevan vajaaseen 40 pro-
senttiin vuonna 2030 (Suomen virallinen tilasto 
2015). Tämä on merkityksellistä monista eri syis-
tä, eikä vähiten taloudellisista. Tosiasia, että ihmi-
set elävät yhä pidempään, luo paineita esimerkik-
si julkiseen talouteen. Suomessa on nykyisin 3,3 
työikäistä (20–64-vuotiaat) jokaista yli 65-vuoti-
asta kohden, mutta suhde tulee muuttumaan huo-
nommaksi tulevien vuosikymmenten aikana.

Demografinen muutos on merkityksellinen 

myös poliittisesti ja sosiaalisesti. Saanemme tu-
levaisuudessa kokea sukupolvien valtatasapainon 
muutoksen, sillä samalla kun iäkkäiden osuus kas-
vaa, he ovat pääsääntöisesti myös nuoria poliit-
tisesti aktiivisempia (esim. Goerres 2010). Iäk-
käät eroavat nuoremmista myös toisessa suhtees-
sa: heillä on useimmiten toisenlaisia sosiaalisia re-
sursseja kuin nuorilla, kuten korkeampi osallisuus 
yhdistystoimintaan (Nieminen & al. 2012). Tämä 
on merkityksellistä monesta eri syystä. Tällaiset re-
surssit ovat muuan muassa osoittaneet vaikuttavan 
positiivisesti itsekoettuun terveyteen ja elämänlaa-
tuun iäkkäiden keskuudessa (Nyqvist & Forsman 
2015). Lisäksi aikaisemmat tutkimukset viittaavat 
siihen, että sosiaalisilla resursseilla (esim. verkos-
toilla ja yhdistysaktiivisuudella) on positiivinen 
yh teys iäkkäiden äänestysaktiivisuuteen (Nygård 
& al. 2015). Yhteys yhteiskunnalliseen toimin-
taan osallistumisen ja terveyden ja hyvinvoinnin 
välillä on kuitenkin monisyinen – erityisesti, kun 
on kyse iäkkäistä. Toisaalta osallistuminen tukee 
terveyt tä ja hyvinvointia, toisaalta terveys on mer-
kityksellistä osallistumiselle: se ikään kuin mah-
dollistaa iäkkäiden aktiivisuuden yhteiskunnassa.

Fokus sosiaaliseen ja poliittiseen  
osallisuuteen

Osallisuuden käsitteellä on erilaisia määritel-
miä ja merkityksiä. Toisinaan käsitteen synonyy-
meinä käytetään vaikutusvaltaa, osallistumista, 
määräysvaltaa ja sitoutumista (Jämsén & Pyykkö-
nen 2014). Englanniksi käytetään usein sanaa par-
ticipation kuvaamaan sekä osallisuutta että osal-
listumista. Laajemmasta näkökulmasta katsottu-
na osallisuuteen kuuluu Maailman terveysjärjestö 
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WHO:n luokituksen mukaan toimintakyky, toi-
mintarajoitteet ja terveys (ICF; WHO 2001), ja se 
voidaan määritellä ”elämäntilanteeseen sitoutumi-
seksi”. ICF-luokituksen avulla arvioidaan osalli-
suuden määrää yksilön sitoutuneisuudesta, ja yk-
silö itse on tässä yhteydessä se, joka kuvaa omaa 
osallisuuden kokemustaan (Björck-Åkesson & 
Granlund 2004.) Tästä suuresta kokonaisuudesta 
on mahdollista havaita kaksi eri osallisuuskäsitteen 
päätulkintaa (Elvstrand 2009). Ensimmäinen tul-
kinta nostaa esiin osallisuuden sosiaaliseen toi-
mintaan osallistumisena, ja toinen kuvaa osalli-
suutta poliittisessa päätöksenteossa. Sosiaaliseen 
toimintaan osallistuminen nähdään hyvinvoivan, 
sitoutuvan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan avainte-
kijänä, ja sillä on keskeinen osa sosiaalisen pää-
oman teoriassa, josta keskustellaan tekstissä myö-
hemmin (Putnam 2000).

Toisin sanoen osallisuudella on vahva yhteys oi-
keudenmukaisuusperspektiiviin ja ihmisoikeuk-
siin. Poliittisessa osallisuudessa ei ole kyse pelkäs-
tään äänestämistä vaan myös poliittisesta sitou-
tumisesta arkipäivään. Tavoitteena on todellisuu-
teen vaikuttaminen. Poliittinen osallisuus voidaan 
määritellä monin tavoin. Tässä olemme valinneet 
lähtökohdaksi klassisen määritelmän Sidney Ver-
balta ja kollegoilta (1995, 38). Sen mukaisesti tar-
koitamme poliittisella osallisuudella yksilöllistä, 
ei-ammatillista ja vapaaehtoista toimintaa, joka 
suoraan tai epäsuorasti tähtää poliittiseen hyök-
käykseen tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin vai-
kuttamiseen, muuttaa poliittisten instituutioiden 
perusteita tai joka sisältää päätöksiä tekevien hen-
kilöiden valintaa tai heihin vaikuttamista. Tämän 
määritelmän mukaisesti kampanjatyö tai ehdok-
kuus poliittiseen tehtävään eivät sisälly poliittiseen 
osallisuuteen. Huomioon ei myöskään oteta pel-
kästään yleistä mielenkiintoa politiikkaan (esim. 
sanomalehtien lukemista). Näin osallisuudesta 
voidaan erottaa kaksi päätyyppiä: institutionalisoi-
tunut ja ei-institutionalisoitunut poliittinen osal-
listuminen (Goerres 2009). Institutionalisoitunut 
osallistuminen tarkoittaa enemmän muodollista, 
epäsuoraa toimintaa edustuksellisen demokratian 
raameissa, kuten vaaleissa äänestämistä. Ei-insti-
tutionalisoituneilla toimilla tarkoitamme sitä vas-
toin enemmän epämuodollista ja spontaania toi-
mintaa edustuksellisen demokratian rajojen sisä- 
tai ulkopuolella, esimerkiksi yhteydenottoja polii-
tikkoihin tai tiettyjen yritysten boikotointia.

Osallisuus voidaan myös sitoa sosiaalisen pää-
oman käsitteeseen, jota tavallisesti käytetään ku-

vaamaan yhteiskunnan sosiaalista koheesiota. Kir-
jallisuudessa sosiaalisesta pääomasta tavataan nos-
taa esiin osallistuminen sosiaalisen pääoman kan-
nalta merkityksellisiin yhdistyksiin – osallistumi-
nen luo sosiaalisia kontakteja, jotka vuorostaan 
luovat sosiaalista luottamusta, kansalaisaktiivi-
suutta ja osallisuutta (Putnam 2000). Sosiaalinen 
pääoma muodostaa yhdessä taloudellisen ja inhi-
millisen pääoman kanssa tärkeän perustan menes-
tyvälle yhteiskunnalle ja on jopa osoittautunut 
tärkeäksi yksilöiden terveydelle ja hyvinvoinnille 
(Hyyppä 2010). 

Politiikantutkija Robert D. Putnamin (2000) 
tutkimukset USA:sta indikoivat sosiaalisen pää-
oman laskevaa trendiä. Ihmiset osallistuvat kaiken 
kaikkiaan vähemmän yhdistystoimintaan ja erilai-
siin sosiaalisiin verkostoihin, ja tämän kehityksen 
vaikutukset demokratiaan ovat huolestuttavia. 
Pohjoismaiset empiiriset tutkimukset kuiten-
kin osoittavat, että sosiaalinen pääoma on pysy-
nyt korkealla tasolla sekä osallistumisessa kansa-
laisaktiviteetteihin että sosiaalisessa luottamuk-
sessa (Rostila 2013; Rothstein & Kumlin 2001). 
USA:ssa sosiaalisen pääoman alentumisen syinä 
korostuvat perheiden hajoaminen ja kansalaisyh-
teiskunnan heikentyminen. Pohjolassa taas nou-
see esiin hyvinvointivaltion merkitys sosiaali-
sen pääoman ylläpitäjänä. Bo Rothstein ja Staf-
fan Kumlin (2001) pitävät luottamusta poliitti-
siin instituutioihin sosiaalisen pääoman ratkaise-
vana komponenttina. Sosiaalinen pääoma hyö-
tyy universaalista hyvinvointivaltiosta, jossa ih-
misiä kohdellaan yhtäläisesti ja hyvinvointi ja-
kautuu edelleen kansalaisten kesken; luottamus 
toisiin ihmisiin puolestaan vähenee hyvinvointi 
-instituutioissa, joissa toimitaan tarveharkinnan 
perusteella ja valitaan, kuka saa ottaa osaa näihin 
palveluihin (Rostila 2013). Lisäksi voidaan olet-
taa, että kattavan hyvinvointijärjestelmän maissa 
iäkkäillä henkilöillä on (eläkkeen ja eläkejärjestel-
män ansioista) aikaa ja taloudellisia resursseja osal-
listua aktiivisesti yhdistystoimintaan ja tavata ystä-
viä ja naapureita erilaisissa sosiaalisissa yhteyksissä.

Jos osa ihmisistä jää sosiaalisten aktiviteettien 
ja yhteisöelämän ulkopuolelle, tällä voi olla ne-
gatiivisia vaikutuksia niin yksittäisen yksilön elä-
mänlaatuun kuin laajemmin yhteiskunnan kohee-
sioon. Ihmisillä, joilla on jokin toiminnanvajaus 
tai jotka ovat vanhempia, on erityisen suuri ris-
ki yhteiskunnan ulkopuolelle joutumisesta ja ul-
kopuolisuuden tunteesta. Ikä sinänsä ei muodosta 
estettä osallistumiselle, mutta ikääntymisen myötä 
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kasvaa muun muassa terveysongelmien riski, mi-
kä voi heikentää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 
elämään ja yhteiskuntakehitykseen. 

Aikaisempi tutkimus iäkkäiden osallisuudesta 
ja osallistumisesta Pohjanmaalla osoittaa kuiten-
kin, että nuoremmat iäkkäät, 65- ja 75-vuotiaat, 
ovat poliittisilta ja sosiaalisilta resursseiltaan vah-
voja (esim. Nygård & Jakobsson 2011; Nyqvist & 
Nygård 2011). Tähän tutkimukseen sisällytämme 
myös 70- ja 80-vuotiaat (vuoden 2010 GERDA-
kyselyssä) ja tulokset kahdelta eri tutkimusajan-
jaksolta eli vuosilta 2005 ja 2010. Tämä mahdol-
listaa vertailun eri ikäihmisryhmien välillä sekä ke-
hityksen vertaamisen viiden vuoden ajanjaksolla. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää iäkkäi-
den osallisuutta ruotsin- ja suomenkielisellä Poh-
janmaalla. Osallisuutta tutkitaan tässä sosiaalise-
na ja poliittisena osallistumisena. Se voi olla su-
kulaisten ja ystävien tapaamista, yhdistystoimin-
taan osallistumista, mutta myös poliittista toimin-
taa. Tutkimus käsittelee myös sitä, onko iällä, si-
viilisäädyllä, koulutustasolla, sukupuolella ja kie-
liryhmään kuulumisella yhdessä terveyden kans-
sa yhteyttä eri osallistumisen muotoihin. Aikai-
semmat tutkimukset ovat osoittaneet, että esimer-
kiksi koulutustasolla on merkitystä osallistumisen 
ja yhteiskunnallisen sitoutumisen näkökulmasta 
(esim. Nygård & Jakobsson 2011). Mitä korkeam-
pi koulutus, sitä suurempi todennäköisyys yhteis-
kunnalliseen osallistumiseen. Mutta kysymys sii-
tä, liittyykö koulutus sosiaalisiin resursseihin, esi-
merkiksi sosiaaliseen verkostoon, ei ole yhtä yksi-
selitteinen. 

Aktiivinen ikääntyminen

Mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen ja osal-
lisuuden tunteeseen yhteiskunnassa on osa sitä, 
mistä kansainvälisessä ja kansallisessa politiikassa 
ja tutkimuksessa on keskusteltu aktiivisen ikään-
tymisen yhteydessä (FUTURAGE 2011; Walker 
& Maltby 2012). Esimerkiksi WHO:lla on aktii-
viselle ikääntymiselle laaja määritelmä, joka sisäl-
tää hyvän yleisterveyden ja hyvinvoinnin ylläpitä-
misen, yhteiskunnallisen osallistumisen sekä tur-
vallisuuden niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Tavoit-
teena on edistää hyvän elämänlaadun kehitystä. 
(WHO 2002; Walker & Maltby 2012.) EU:ssa on 
keskitytty kehittämään strategioita niiden talou-
dellisten haasteiden kohtaamiseen, joita väestön 
ikääntymisestä voi seurata. Vuosi 2012 on muun 

muassa nimetty aktiivisen ikääntymisen ja suku-
polvien välisen solidaarisuuden teemavuodeksi. 
Yksi teemavuoden päämääristä oli lisätä aktiivi-
sen ikääntymisen ja kehityksen eteen tehtävän su-
kupolvien välisen yhteistyön tärkeyden ymmärtä-
mistä sekä ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin 
suojelua koko eliniän. Suomen motto teemavuo-
delle oli ”Aina oikea ikä” (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2011a).

Suomen vanhuspolitiikan yleinen päämäärä 
on osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa (So-
siaali- ja terveysministeriö 2011b). Osallistumi-
nen ja osallisuus merkityksellisissä aktiviteeteis-
sa korostuvat myös uudessa vanhuspalvelulais-
sa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista (980/2012) tuli voimaan kesällä 2013. 
Osallisuutta pyritään edistämään muun muassa 
jokaiseen kuntaan perustettavalla vanhusneuvos-
tolla, joka tekee kuulluksi ikääntyneen väestön ky-
symyksiä ja asioita. Laissa sanotaan jopa, että sosi-
aali- ja terveyspalveluita tulisi toimeenpanna siten, 
että ne tukevat iäkkäiden osallisuutta. Dokumen-
tissa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2011a) osallisuus nostetaan sosi-
aali- ja terveydenhuoltopolitiikan keskeiseksi stra-
tegiaksi. Sosiaali- ja terveydenhoidon palveluiden 
sisältörikas kehittäminen ohjataan seuraavaksi lä-
pi kansallisen kehittämisohjelma Kasteen ja siihen 
kuuluvan projektirahoituksen (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2012). 

Näitä dokumentteja voi lukea siten, että ikään-
tyneillä olisi mahdollisuus jatkaa aktiivista elämää 
ja että heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa omaan 
arkeen ja erilaisiin kysymyksiin yhteiskunnas-
sa. Sitä paitsi osallisuuden käsitteen lisäksi halu-
taan selkeästi nostaa esiin ikääntyneiden oikeu-
det merkityksellisiin aktiviteetteihin, hyvinvoin-
tiin ja mahdollisuuteen vaikutusvallasta. Yllämai-
nitun dokumentin valossa on selvää, että osalli-
suus aktiivisen osallistumisen muodossa nähdään 
avaintekijänä hyvälle ja aktiiviselle ikääntymiselle. 

GERDA-tutkimus

Empiirisesti tämä tutkimus pohjautuu kysely-
aineistoon, joka on koottu kahdesta, vuosina 2005 
ja 2010 toteutetusta tutkimuksesta, joissa tarkas-
teltiin ikääntyneiden elinolosuhteita, terveyt tä ja 
aktiivisuutta Suomessa (Pohjanmaalla) ja Ruot-
sissa (Länsipohjassa) (ks. tarkemmin GERDA 
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2015). Tässä keskitymme ainoastaan Pohjanmaal-
ta saatuun aineistoon. Vastaajien otanta vuosien 
2005 ja 2010 kyselyissä tehtiin väestörekisteritie-
tojen perusteella, ja kyselylomake lähetettiin sillä 
äidinkielellä, joka oli rekisteröity kyseiseen osoit-
teeseen.

Vuoden 2005 kyselylomake lähetettiin 18 kun-
nassa kaikille 65- ja 75-vuotiaille (v. 1930 ja 1940 
syntyneet), Vaasassa lomake lähetettiin vain jo-
ka toiselle näihin ikäryhmiin kuuluneelle. Kaik-
kiaan kyselyitä lähetettiin 2 323 henkilölle, jois-
ta 1 547 palautti lomakkeen (osa vasta muistutus-
kirjeen lähettämisen jälkeen). Vastausprosentti oli 
66,6. Jotta vältettiin maaseudulla asuvien yliedus-
tus, painotettiin Vaasan vastauksia faktorilla 2, mi-
kä antoi lopulliseksi tulokseksi N 1 818.

Vuoden 2010 otos tehtiin vastaavasti, mut-
ta kuitenkin sillä erolla, että kyselylomake lähe-
tettiin useammalle henkilölle jaoteltuina neljään 
ikäryhmään: 65, 70, 75 ja 80 vuotta täyttäneisiin 
(v. 1930, 1935, 1940 ja 1945 syntyneet). Kaiken 
kaikkiaan kyselylomake lähetettiin 5 271 henki-
lölle, joista 3 059 palautti sen (vastausprosentti n. 
58). Vuoden 2010 otos oli samankaltainen vuo-
den 2005 otoksen kanssa. Valitsimme tässä käy-
tettäväksi vuoden 2005 otoksen painotetun versi-
on, mutta vuoden 2010 osalta ei-painotetun otok-
sen; näin vältämme sen, että koko vastaajamäärän 
kaksi otosta eivät poikkea liian paljon toisistaan.

Tutkimusmenetelmää voidaan luonnehtia tois-
tetuksi poikkileikkaukseksi ja itse otantaa täyso-
tannaksi, koska periaatteessa kaikki henkilöt ni-
metyssä ikäkategoriassa sisältyvät kyselyyn. Kun 
katsotaan vuoden 2005 otosta, katoanalyysi osoit-
taa (Herberts 2005) tietyn kadon 75-vuotiaiden 
keskuudessa, erityisesti suomenkielisten miesten 
joukossa. Myös vuoden 2010 datassa kato seuraa 
pitkälle samaa kaavaa (Herberts 2011). Tässä ar-
tikkelissa käytämme dataa molemmilta vuosilta 
(2005 ja 2010) tutkiaksemme iäkkäiden osallistu-
misen kaavaa ja motivaation taustoja.

Artikkeli perustuu kysymyksiin sosiaalisista 
kontakteista, yhdistystoiminnasta, eduskuntavaa-
leihin osallistumisesta sekä kontakteista poliitik-
koihin ja virkamiehiin. Kysymykset sisältyvät mo-
lempiin otoksiin. Nämä tulosmuuttujat mittaavat 
erilaisia ulottuvuuksia iäkkäiden yhteiskunnalli-
sessa osallistumisessa ja vastaavat kysymystyyppe-
jä, joita on käytetty aiemmin samankaltaisissa tut-
kimuksissa (esim. Goerres 2009).

Ensimmäisessä vaiheessa aktiivisuusastetta analy-
soitiin erikseen neljällä yllämainitulla tulosmuuttu-

jalla. Tarkoituksena oli saada kokonaisvaltainen ku-
va iäkkäiden pohjalaisten osallisuudesta ja sen muu-
toksesta viisivuotisjakson aikana. Seuraavaksi tulos-
muuttujista tehtiin monimuuttujaregressioanalyysi 
vuosien 2005 ja 2010 kyselyaineistoille. Näin tes-
tasimme, mikä suhteellinen selitysvoima erilaisilla 
riippumattomilla muuttujilla on. 

Riippumattomat muuttujat olivat sukupuoli 
(mies, nainen), ikä (2005: 65 ja 75 vuotta; 2010: 
65, 70, 75, 80 vuotta), siviilisääty (yksineläjä, nai-
misissa/avoliitossa), koulutus (enintään 9 vuotta 
koulutusta / 10 vuotta koulutusta tai enemmän), 
koettu terveydentila (hyvä, huono) yhdessä alueen 
kanssa (ruotsinkielinen Pohjanmaa/Österbotten, 
suomenkielinen Pohjanmaa). Nämä muuttujat ovat 
aluemuuttujaa lukuun ottamatta kahtiajakautunei-
ta muuttujia, ja ne perustuvat GERDA-kyselyn al-
kuperäismuuttujiin. Aluemuuttuja mittaa, asuivat-
ko ikääntyneet kunnassa, jossa suomi on enemmis-
tökieli, vai kunnassa, jossa ruotsi on enemmistö-
kieli. Näin se toimii epäsuorana kielimuuttujana.

Tulokset

Taulukossa 1 on esitetty sosiaaliset kontaktit, yh-
distysjäsenyydet, äänestysaktiivisuus sekä kon-
taktit poliitikkoihin vuosina 2005 ja 2010. So-
siaalinen ja poliittinen osallistuminen on pysy-
tellyt suhteellisen vakaalla tasolla. Yli kolman-
nes iäkkäistä ilmoittaa, että heillä on tiiviit so-
siaaliset kontaktit ystävien ja naapureiden kans-
sa, ja neljännes ilmoittaa osallistuvansa aktiivi-
sesti yhdistyselämään. Yli 90 prosenttia ilmoittaa 
äänestäneensä edellisissä eduskuntavaaleissa. Run-
sas neljännes vastaajista kertoo ottaneensa yhteyttä 
poliitikkoihin jonkin asian yhteydessä.

Kun tarkastelemme tuloksia taustamuuttuji-
en mukaan, esiin tulee havaittavia eroja. Naisil-
la on jokseenkin tiheämmin kontakteja ystävien 
ja naapureiden kanssa, he osallistuvat ahkeram-
min myös yhdistystoimintaan. Vuoden 2010 ky-
selyssä 65-vuotiaat eivät kuitenkaan raportoi yh-
tä tiheistä kontakteista kuin 70-, 75- ja 80-vuoti-
aat. Samantyyppisiä ikätendenssejä löytyy yhdis-
tystoiminnasta: vuonna 2010 vanhemmat ikäryh-
mät olivat aktiivisempia yhdistystoiminnassa kuin 
65-vuotiaat. Yleisesti ottaen yksineläjät ovat sosi-
aalisesti aktiivisempia ystävien ja naapureiden ta-
paamisessa, mutta ero on merkityksetön yhdis-
tystoimintaan sitoutumisessa. Koulutuksella on 
myös yhteys sosiaaliseen osallistumiseen siten, et-
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Taulukko 1. Henkilöiden osuus, joilla korkea taso sosiaalisissa kontakteissa, yhdistystoimintaan osal-
listumisessa, vaaleihin osallistumisessa ja poliitikkokontakteissa taustamuuttujien mukaan vuosina 
2005 (N = 1 808) ja 2010 (N = 3 059) Lähde: Gerda-kysely 2005 ja 2010.

tä pitemmän koulutuksen omaavat iäkkäät ovat 
sosiaalisesti aktiivisempia niin sosiaalisten kontak-
tien kuin yhdistyselämään osallistumisenkin suh-
teen. Oman terveytensä hyväksi arvioineet osal-
listuvat vielä aktiivisemmin yhdistyselämään. Si-
tä vastoin terveydellä ei ole yhtä suurta merkitys-
tä sosiaalisissa kontakteissa ystäviin ja naapureihin. 
Pohjanmaan ruotsinkielisillä on korkeampi sosi-
aalisen osallistumisen taso kuin suomenkielisillä. 

Kun tarkastelemme poliittista osallistumista, 
löydämme pienen sukupuolieron äänestysaktiivi-
suudessa mutta suuremman eron kontakteissa po-
liitikkoihin. Miesten äänestysaktiivisuus oli vuon-
na 2005 hieman alhaisempi kuin naisten, mut-
ta vuonna 2010 se oli hieman korkeampi. Mie-

het ovat sitä vastoin merkittävästi naisia aktiivi-
sempia yhteydenotoissa poliitikkoihin. Vanhem-
mat ikäryhmät ilmoittivat hieman alhaisemman 
äänestysaktiivisuuden, vaikkakin erot olivat mar-
ginaalisia vuoden 2005 kyselyssä. Vuoden 2010 
kyselyssä 80-vuotiaiden äänestysprosentti oli hie-
man alhaisempi kuin kolmella muulla ikäryhmällä 
keskimäärin. Ikään liittyvät erot ovat sitä vastoin 
suuremmat kontakteissa poliitikkoihin: vuonna 
2010 noin 30 prosenttia 65-vuotiaista oli ottanut 
yhteyttä yhteen poliitikkoon, kun vastaava osuus 
80-vuotiaista oli ainoastaan noin 16 prosenttia. 
Avio- tai avoliitossa olevat osallistuivat vaaleihin 
useammin kuin yksineläjät, erityisesti vuonna 
2010. Vuonna 2005 samankaltainen yhteys löytyi 

Sosiaalisia 
kontakteja

Osallistuminen 
yhdistystoimintaan

Osallistuminen vaa-
leissa

Ottanut yhteyttä po-
liitikoihin

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Yhteensä 39,3 36,0 24,7 26,2 92,7 92,4 25,2 24,3

Sukupuoli

Mies 43,2 32,5 21,3 23,7 91,5 93,9 29,6 29,8

Nainen 45,5 42,7 29,8 29,5 93,6 91,3 21,4 20,0

Ikä

65 vuotta 44,7 35,9 25,6 23,1 92,9 93,7 30,5 31,3

70 vuotta ... 39,5 ... 28,7 ... 92,0 ... 21,9

75 vuotta 44,2 40 26,7 30,2 92,4 92,9 19,0 19,8

80 vuotta ... 40 ... 29,7 ... 89,2 ... 15,7

Siviilisääty

Yksineläjä 56,2 51,5 25,5 28,2 90,5 87,3 21,1 24,0

Naimisissa/
avoliitossa

40,9 34 26,5 26,6 93,3 94,2 26,3 24,3

Koulutus

Enintään  
9 vuotta

40,8 37,7 19,8 21,6 89,6 89,4 16,9 19,7

10 vuotta − 47,9 38,8 31,9 31,5 95,4 95,1 33,4 28,1

Koettu terveydentila

Hyvä 44,8 39,6 29,6 28,7 95,1 94,6 26,8 26,3

Huono 44,5 36,1 22,1 23,9 90,1 89,1 24,0 21,1

Alue

Österbotten 46,2 40,6 27,1 28,7 93,9 93,5 32,0 31,1

Pohjanmaa 42,3 34,2 24,8 23,9 91,1 90,7 16,8 13,1

Sosiaalisia kontakteja: henkilö on yhteydessä ystävien ja naapureiden kanssa usean kerran viikossa; Osal-
listuminen yhdistystoimintaan: henkilö on aktiivinen jäsen vähintään kahdessa yhdistyksessä; Osallistumi-
nen vaaleissa: henkilö on äänestänyt viimeisissä eduskuntavaaleissa; Ottanut yhteyttä poliitikoihin: hen-
kilö on viimeisen viiden vuoden aikana vähintään joitakin kertoja valittanut puutteesta tai vääryydestä 
ottamalla yhteyttä poliitikkoon tai virkamieheen.
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yhteydenotoissa poliitikkoihin. Vuoden 2010 ky-
selyssä ero oli merkityksetön. Lyhyemmän ja pi-
temmän koulutuksen välillä on selkeä ero molem-
pina tutkimusvuosina sekä äänestysaktiivisuudes-
sa että yhteydenotoista poliitikkoihin. Sama pätee 
terveyteen. Terveytensä hyväksi kokeneet vastaa-
jat olivat aktiivisempia äänestäjiä ja ylläpitivät tii-
viimpiä kontakteja poliitikkoihin kuin terveyten-
sä huonoksi kokeneet. Myös alueella oli merkitys, 
mutta äänestysaktiivisuuden erot olivat pieniä. Si-
tä vastoin erot olivat suuremmat kontakteissa po-
liitikkoihin. Suomenkielisellä Pohjanmaalla asu-
vien iäkkäiden äänestysprosentti oli molemmissa 
kyselyissä alhaisempi kuin ruotsinkielisellä Poh-
janmaalla asuvien. Suomenkielisillä alueilla yhtey-
det poliitikkoihin olivat sen sijaan huomattavasti 
vähäisempiä kuin ruotsinkielisillä.

Taulukossa 2 esitämme sosiaalisen ja poliit-
tisen osallistumisen todennäköisyyden vuodel-
le 2005, missä on samanaikaisesti tutkittu suku-
puolen, iän, siviilisäädyn, koulutuksen, tervey-
den ja alueen vaikutus. Näemme taulukosta, et-
tä todennäköisyys naisten aktiiviselle osallistumi-
selle yhdistystoimintaan on suurempi kuin mies-
ten, kun taas miehillä on suurempi todennäköi-
syys ottaa yhteyttä poliitikkoihin. Ikämuuttuja ei 
ole yhtey  dessä osallistumismuuttujiin, paitsi si-
ten, että 65-vuotialla on suurempi todennäköi-
syys ottaa yhteyttä päätöksentekijöihin verrattu-
na 75-vuotiaisiin. Myös siviilisäädyn ja sosiaali-
sen verkoston väliltä löytyy yhteys. Naimattomuus 
nostaa todennäköisyyttä yhteydenottoon ystävien 
ja naapureiden kanssa. Yhteys puuttuu kolmes-
ta muusta tulosmuuttujasta. Koulutuksella on yk-
siselitteinen yhteys osallistumiseen siten, että pi-
dempi koulutus nostaa mahdollisuutta kaikkiin 
neljään osallistumisen muotoon. Taulukosta sel-
viää myös, että hyvällä terveydellä on positiivinen 
yhteys osallistumiseen aktiiviseen yhdistystoimin-
taan sekä äänestysaktiivisuuteen. Poliittisessa osal-
listumisessa on kieliryhmien välillä ero: ruotsin-
kieliset iäkkäät ottivat useammin yhteyttä polii-
tikkoihin kuin suomenkieliset.

Taulukossa 3 esitämme vuoden 2010 osallistu-
misen, josta kontrolloimme erilaiset piilevät omi-
naisuudet. Tuloksissa on eroja verrattuna tau-
lukkoon 2 ja vuoteen 2005. Yleisesti ottaen on 
useampia muuttujia, joilla on tilastollinen yhte-
ys osallistumiseen. Naisilla on suurempi toden-
näköisyys sosiaaliseen osallistumiseen silloin, kun 
se koskee sosiaalisia kontakteja ja yhdistystoimin-
taa. Miehet ovat edelleen aktiivisempia yhteyden-

otoissa poliitikkoihin. Kiinnostava huomio on, et-
tä 65-vuotiaat ovat vähiten aktiivisia yhdistystoi-
mintaan osallistumisessa, mutta he ovat muita ikä-
ryhmiä aktiivisempia yhteydenotoissa poliitikkoi-
hin. Naimattomilla on edelleen enemmän kon-
takteja ystäviin ja naapureihin; myös siviilisäädyllä 
on yhteys poliittiseen osallistumiseen, mutta hie-
man eri tavalla.

Naimisissa tai avoliitossa olevilla on suurem-
pi todennäköisyys äänestää vaaleissa, kun taas 
avio- tai avoliitto vähentää todennäköisyyttä ot-
taa yhteyttä poliitikkoihin. Terveys on edelleen 
yhteydessä yhdistystoimintaan osallistumiseen ja 
äänestysaktiivisuuteen, mutta nyt myös sosiaalisil-
la kontakteilla on yhteys hyvään terveyteen. Vuon-
na 2010 huomataan useita eroja kieliryhmien vä-
lillä. Paitsi että ruotsinkieliset ottavat kontakte-
ja poliitikkoihin useammin, he myös osallistuvat 
aktiivisemmin yhdistyselämään ja heillä on niin 
ikään tiiviimmät kontaktit ystäviin ja naapureihin.

Yhteenveto ja pohdinta

Olemme tutkineet iäkkäiden pohjalaisten so-
siaalista ja poliittista osallisuutta analysoimal-
la GERDA- kyselyn vastauksia vuosilta 2005 ja 
2010. Olemme tutkineet osallisuutta aktiivisen 
osallistumisen näkökulmasta, mikä muodostaa 
tärkeän elementin poliittisessa ja tutkimukselli-
sessa keskustelussa aktiivisesta ikääntymisestä. Tu-
loksemme osoittavat ensinnäkin, että sosiaalinen 
ja poliittinen osallistuminen ovat pysyneet kor-
kealla tasolla 5-vuotisen ajanjakson aikana. Toi-
seksi ikä itsessään ei muodosta estettä osallistu-
miselle, mutta huono terveys voi vaikeuttaa sosi-
aalista ja poliittista omistautumista. Kolmanneksi 
tuloksemme osoittavat, että sosiaalisella ja poliit-
tisella osallistumisella on vahva yhteys koulutus-
tasoon. Korkeampi koulutus korreloi osallistumi-
sen ja siten myös osallisuuden kanssa, mikä viittaa 
siihen, että investoiminen inhimilliseen pääomaan 
ja elinikäiseen oppimiseen on tärkeää kestävän hy-
vinvoinnin hankkimiseksi. Lopuksi tuloksemme 
osoittavat, että kieliryhmään kuulumisella on yh-
teys yhdistysaktiivisuuteen mutta myös poliitik-
kokontakteihin. Tämä on linjassa aikaisemman 
sosiaalista pääomaa koskevan tutkimuksen kans-
sa, jossa on osoitettu, että ruotsinkieliset pohja-
laiset omaavat vahvemman sosiaalisen pääoman 
verrattuna suomenkielisiin (Hyyppä 2010). Tämä 
on selittynyt muun muassa sillä, että ruotsinkieli-
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Taulukko 2. Logistinen regressio (OR) ja 95 %:n luottamusväli (CI) sosiaalisissa kontakteissa, yhdis-
tystoimintaan osallistumisessa ja kontakteissa poliitikkoihin 65- ja 75-vuotiailla Pohjanmaalla vuon-
na 2005 (N = 1 808)

Sosiaalisia 
kontakteja

Osallistuminen 
yhdistys-

toimintaan

Osallistuminen 
vaaleissa

Ottanut yhteyttä 
poliitikoihin

OR CI OR CI OR CI OR CI

Sukupuoli

Nainen 1,00 1,00 1,00 1,00

Mies 0,96 (0,78–1,19) 0,59 (0,47–0,75) 0,70 (0,47–1,02) 1,59 (1,25–2,03)

Ikä

65 vuotta 1,00 1,00 1,00 1,00

70 vuotta ... ... .... ...

75 vuotta 0,95 (0,77–1,67) 1,21 (0,96–1,52) 1,04 (0,71–1,52) 0,60 (0,47–0,77)

80 vuotta ... ... ... ...

Siviilisääty

Yksineläjä 1,00 1,00 1,00 1,00

Naimisissa/
avoliitossa

1,90 (1,49–2,42) 0,92 (0,71–1,20) 0,77 (0,50–1,17) 0,97 (0,72–1,29)

Koulutus

Enintään 
9 vuotta

1,00 1,00 1,00 1,00

10 vuotta − 1,35 (1,10–1,67) 1,81 (1,43–2,29) 2,03 (1,36–3,03) 2,22 (1,72–2,85)

Koettu terveydentila

Huono 1,00 1,00 1,00 1,00

Hyvä 0,99 (0,81–1,23) 1,53 (1,43–2,29) 1,88 (1,26–2,79) 0,92 (0,72–1,18)

Alue

Österbotten 1,00 1,00 1,00 1,00

Pohjanmaa 0,84 0,68–1,03 1,00 (0,80–1,26) 0,69 (0,47–1,01) 0,44 (0,34–0,57)

Merkitsevä OR vähintään 95%:n tasolla on lihavoitu. Mallissa on kontrolloitu sukupuoli, ikä, si-
viilisääty, koulutus, terveys ja alue. Vetosuhde OR osoittaa todennäköisyyttä tietylle tulokselle. 
Jos miehillä on esimerkiksi yksi vetosuhde, joka on suurempi kuin yksi, silloin he suuremmalla 
todennäköisyydellä raportoivat sosiaalisesta ja poliittisesta osallistumisesta. Kun vetosuhde on 
alle yksi, indikoi se vastaavaa naisilla. 

set ovat pysyneet enemmän kotipaikkakunnillaan, 
kun taas suomenkieliset ovat olleet liikkuvampia, 
mikä synnyttää erilaisia kokemuksia yhteiskunnal-
lisesta elämästä (Sundback & Nyqvist 2010). 

Suomen demografinen muutos on merkityksel-
linen. Sen vaikutukset huolettavat ja ovat johta-
neet keskusteluihin hyvinvointivaltion roolista ja 
siitä, miten meillä on varaa elättää kasvavaa iäk-
käiden ryhmää (ks. esim. Kvist & al. 2010). Kan-
sainvälisessä ja kansallisessa politiikassa aktiivi-
nen ikääntyminen on nostettu esiin mahdollise-
na ”ratkaisuna” ongelmaan. Aktiivinen ikääntymi-
nen nostaa osallisuuden, turvallisuuden ja hyvin-
voinnin hyvän ikääntymisen keskiöön ja painottaa 
paikallisia, kansallisia ja globaaleja strategioita luo-
dakseen yhteiskunnan, joka on hyväksi kaikille su-

kupolville. Paikallisella tasolla se voi tarkoittaa va-
paaehtoistyön lisäämistä sekä iäkkäiden eri ryhmi-
en mahdollisuuksia osallistua merkityksellisiin so-
siaalisiin aktiviteetteihin. Kansallisella tasolla stra-
tegioita voidaan muokata vähentämään ikäsyrjin-
tää työelämässä siten, että iäkkäillä on mahdolli-
suus pidentää työuraa. Se voi tarkoittaa myös ter-
veydenedistämiseen panostamista aikaisemmassa 
elämässä ja siten hyvän terveyden mahdollistamis-
ta ja riippumattomuuden lisäämistä vanhuudessa. 
Tämä puolestaan vähentää kustannuksia sosiaali- 
ja terveydenhuollossa. 

On tärkeää muistaa, että iäkkäiden ryhmä on 
heterogeeninen. Useimmat heistä voivat hyvin ja 
elävät itsenäistä ja aktiivista elämää, mikä ilmenee 
myös tutkimustuloksestamme. Toisaalta löytyy 
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Taulukko 3. Logistinen regressio (OR) ja 95 %:n luottamusväli (CI) sosiaalisissa kontakteissa, yhdis-
tystoimintaan osallistumisessa, vaaleihin osallistumisessa ja kontakteissa poliitikoihin 65-, 70-, 75- ja 
80-vuotiailla Pohjanmaalla vuonna 2010 (N = 3 059)

Sosiaalisia kontakteja Osallistuminen 
yhdistystoimintaan

Osallistuminen vaa-
leissa

Ottanut yhteyttä 
poliitikoihin

OR CI OR CI OR CI OR CI

Sukupuoli

Nainen 1,00 1,00 1,00 1,00

Mies 0,69 (0,59–0,82) 0,75 (0,63–0,89) 1,26 (0,93–1,72) 1,65 (1,37–1,99)

Ikä 

65 vuotta 1,00 1,00 1,00 1,00

70 vuotta 1,15 (0,81–1,31) 1,41 (1,13–1,77) 0,89 (0,61–1,30) 0,56 (0,44–0,71)

75 vuotta 1,15 (0,94–1,43) 1,56 (1,25–1,96) 1,18 (0,79–1,77) 0,52 (0,40–0,66)

80 vuotta 1,03 (0,94–1,41) 1,57 (1,21–2,03) 0,91 (0,60–1,38) 0,38 (0,28–0,51)

Siviilisääty

Yksineläjä 1,00 1,00 1,00 1,00

Naimisissa/
avoliitossa

1,95 (1,61–2,34) 0,99 (0,81–1,22) 0,51 (0,37–0,79) 1,45 (1,16–1,81)

Koulutus

Enintään 
9 vuotta

1,00 1,00 1,00 1,00

10 vuotta − 0,99 (0,84–1,16) 1,62 (1,36–1,97) 2,14 (1,58–2,88) 1,49 (1,24–1,80)

Koettu terveydentila

Huono 1,00 1,00 1,00 1,00

Hyvä 1,25 (1,06–1,48) 1,35 (1,13–1,61) 1,75 (1,30–2,36) 1,08 (0,89–1,31)

Alue

Österbotten 1,00 1,00 1,00 1,00

Pohjanmaa 0,71 (0,60–0,83) 0,82 (0,69–0,98) 0,82 (0,61–1,09) 0,32 (0,26–0,40)

Merkitsevä OR vähintään 95%:n tasolla on lihavoitu. Mallissa sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, terve-
ys ja alue on kontrolloitu. Vetosuhde OR osoittaa todennäköisyyttä tietylle tulokselle. Jos miehillä on esi-
merkiksi yksi vetosuhde, joka on suurempi kuin yksi, silloin he suuremmalla todennäköisyydellä raportoi-
vat sosiaalisesta ja poliittisesta osallistumisesta. Kun vetosuhde on alle yksi, indikoi se vastaavaa naisilla.

hauras ja sairas iäkkäiden ryhmä, jolla on iso avun 
ja hoivan tarve. Keskustelussa aktiivisesta ikään-
tymisestä voisi olla aiheellista jakaa iäkkäät kah-
teen ryhmään: "kolmannessa iässä" oleviin, jotka 
ovat hyväkuntoisia ja aktiivisia osallisia sekä "nel-
jännessä iässä" oleviin, joiden terveys, osallisuus, 
aktiivisuus ja hyvinvointi ovat heikentyneet, mi-
kä sisältää riskin kasvavalle syrjäytymiselle. Tämän 
asetelman ulkopuolelta voidaan Kathrin Komp’n 
(2011) mukaan vetää johtopäätös, että demogra-
fisella muutoksella voi olla negatiivisen sijaan po-
sitiivinen vaikutus hyvinvointijärjestelmään, olet-
taen, että päätöksentekijät panevat laajemmassa 
mittakaavassa täytäntöön ajatuksen iäkkäistä tuot-
tavana resurssina yhteiskunnalle. Kolmannessa 

iässä olevat – joka on iäkkäiden suurin ryhmä – 
ovat tuottavia ennen kaikkea vapaaehtoistyössä ja 
epämuodollisessa hoivatyössä esimerkiksi lasten-
lasten parissa (Ehlers & al. 2011).

Lopuksi voimme todeta, että iäkkäät Pohjan-
maalla näyttävät olevan suhteellisen osallisia niin 
sosiaalisesti kuin poliittisestikin. Iäkkäiden lei-
maaminen yhteiskunnallisesti passiiviseksi ryh-
mäksi ei ole tämän tutkimuksen valossa perustel-
tua. Osallisuuden vaihtelua löytyy iäkkäiden eri 
ryhmien välillä. Tutkimustulostamme voidaan 
käyttää perustana aktiivisen ikääntymisen edelly-
tysten luomiselle kaikille – riippumatta sukupuo-
lesta, iästä, terveystilasta, siviilisäädystä tai kieli-
ryhmästä. 
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TIIVISTELMÄ
Fredrica Nyqvist & Mikael Nygård: Aktiivisen 
ikääntymisen muodot, mahdollisuudet ja esteet 
Pohjanmaalla GERDA-kyselyaineiston valossa

Suomen vanhuspolitiikan tavoite on edistää ikäänty-
neiden toimintaedellytyksiä, itsenäistä elämää ja osalli-
suutta yhteiskunnassa. Aiempien tutkimusten mukaan 
ikääntyneiden yhteiskunnallinen osallisuus on yhtey-
dessä terveyteen ja hyvinvointiin. Sosiaalinen eristäyty-
minen toiminnasta ja palveluista saattaa vaikuttaa nega-
tiivisesti yksilön terveyteen sekä myös yhteiskunnan so-
siaaliseen koheesioon. Tässä tutkimuksessa tarkastelem-
me Länsi-Suomessa, Pohjanmaan maakunnassa asuvi-
en ikääntyneiden aktiivista osallisuutta yhteiskunnas-
sa. Osallisuus on moniulotteinen käsite; tässä keskitym-
me sosiaaliseen ja poliittiseen osallisuuteen ja mahdol-
lisiin sosiodemografisiin esteisiin ja mahdollisuuksiin. 
Analyysissa käytämme GERDA-tutkimuksen tuloksia. 
GERDA on Länsi-Suomessa vuosina 2005 (N = 1 808) 
ja 2010 (N = 3 059) toteutettu ikääntyneitä koskeva vä-
estöpohjainen poikkileikkaustutkimus. 

Tutkimuksen mukaan sosiaalinen ja poliittinen osal-
lisuus on säilynyt korkeatasoisena viiden vuoden seu-
ranta-aikana. Korkea ikä itsessään ole este osallisuudelle, 
mutta heikko terveys vaikuttaa heikentävän sitä. Lisäk-
si osallisuus on vahvasti yhteydessä koulutukseen. Kor-
keampi koulutus edistää osallisuutta ikääntyneiden kes-
kuudessa. Tutkimuksemme tulokset osoittavat myös, et-
tä Länsi-Suomen ruotsinkielinen väestö on suomenkie-
listä aktiivisempaa osallistumaan järjestötoimintaan se-
kä olemaan yhteydessä poliittisiin päättäjiin. 

Poliittisessa keskustelussa on korostettu aktiivis-
ta ikääntymistä mahdollisena ratkaisuna ikääntynei-
den määrän lisääntymisestä johtuviin muutoksiin. Voi-
daan olettaa, että ikääntyneet ovat hyvin heterogeeni-
nen ryhmä ja pääsääntöisesti ikääntyneet ovat sosiaali-
sesti ja poliittisesti aktiivisia. Osa ikääntyneistä on kui-
tenkin heikkokuntoisia (ns. neljäs ikä), ja heidän osuu-
tensa kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Tämän vuok-
si poliittisessa keskustelussa on tärkeää erottaa toisistaan 
ns. kolmas ja neljäs ikä.


