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1. .JOIIDAI{TO

Td.ssd' v5liraportissa esitetS.in Eliketurvakekuksen ja Vanhus-
tydn keskusliiton parhaillaan tehtivin yhteisen tutkj-mushank-
keen alustavia t,uloksi-a.

ElS.ketunrakeskuksen tutkimusohj elmassa on mainiEtu yhtenA
kiinnostuksen kohteena elikelSisten mahdollisuus ty6ntekoon,
eriEyisesti palveluiden tuottamiseen ikdtovereilleen. Van-
husty6n jirjestSn kiinnostuksen kohteena on, paitsi yleensd
iikkiiden ihmisten mahdollisuus ty6ntekoon, my5s vapaaehtois-
tySn tulevaisuus.

Tutkimuksen varsinainen raportti julkaistaan t5.m5'n wuoden
lopussa, muEEa kS.ytiinn6n syistS. haluttiin jo td.ssA vaiheessa
esitti5 joitakin tutkimuksen keskeisid. tuloksia.

Tutkimusprojektin taust,alla on yleinen nAkemys siitd., ett5 jo
e15.kkee11d o1evil1a ja iakkailla ihmisillA on paljon seIlai-
sia voimavaroja, joita voitaisiin hy6dynEi5 nykyistd parem-
min. Omaa eld.kettA saavia on maassamme jo nyt lAhes miljoona.
On t.odenniik6isti, ettA nd.issi on melko paljon sellaisiakln
henkil6iti, joiden toimintakyky on edelleen hprd ja joi1la on
my6s halukkuutta tehdi vapaaehtoisty6td..

Vanhojen vanhusten lukum6.E.ri lisflintyy koko ajan jyrkAsti.
Mei115 on jo nyt y1i 750 000 (65 motta tS.yttinytti) , joista
75 rmotta E5'ytt5'neiti on noin 300 000 ja 80 vuotLa tiyttEinei-
t.Akin runsaat 150 000. Kun vanhusten palveluissa yleisenA
tavoit,teena on palvelurakenLeen muuttaminen lait,ospainotLei-
sesta avohuoltoa suosj-vaksi, avohuolto on ikdrakenteen muut-
t,umisen seurauksena jo ajauEunut tai ajaut.umassa suorastaan
kriisiin. Valtion ja kuntien taloudellisen tilanteen heiken-
tyminen on edelleen osaltaan pahent.anut tilannet,ta ja pakot-
tanut eE,simein uusia keinoja vanhusten palveluiden jarjestd-
miseksi.
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Kot.ona asumista tukevia palveluita on ky11i kehitetty md.d.rA-

tiet.oisest,i seki julkisen sektorin ettd. jarjest6jen toimesta,
mutta niiden mAiri on tarpeeseen nihden riittim5.t6n. Palve-
luiden varmistaminen edellyt.t.iikj-n, ettS tuottaj iksi tulevat
kunnan ja muun julkisen sektorin ohella yhA enemmS.n erilaiset
jarjest6t, yritykset seki vapaaehtoiset ja kansalaistoimint.a.

Vapaaeht,oisty6 onkin tAssi tilanteessa noussut kasvavan kiin-
nostuksen kohteeksi. Vapaaehtoisty6td. tehdd'd.n Suomessa yhd
enemm5.n ja nimenomaa vanhusten parissa. T6.stai syntyi idea,
et,ti ainakin osa suuresta el5keliistenune joukosta voitaisiin
saada mukaan t5.hd.n ty6h6n viel5 entistS. aktiivisemmin.

Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi tarvitaan
kuitenkin tietoa edellytyksisti, joilla elAkeld.isten osallis-
t,umista vanhusten auEtamiseen saataisiin edelleen lisd.tty;i.
Tarvitaan t,iet,oa el5'kelAisEen ty6nt.ekoa ja vapaaehtoisty6tA
koskevista asentej-sta ja kiyt5'nn6n valmiuksista. Toisaalta
tanritaan tietoa vanhust,en palvelutarpeista ja niiden LAmAn-
hetkisesti tilasEa seki heidin valmiudestaan ottaa vastaan
vapaaehtoisty6n palveluita .

ElS.ketunrakeskuksen t,utkimusohjelman ja Vanhustyon Keskulii-
ton kiinnostuksen pohjalta alettiin suunnitella tutkimusta,
jossa ede115' mainittuja kysymyksi5 voitaisiin selvittae. Kiiy-
tAnn6ssi piidyttiin kysely- ja haast,atteluEut,kimukseen, jossa
eliikelSisten halukkuut,ta vanhusten auttamiseen selvitettiin
postikyselylli ja iikkiiden ihmisten (75 -\ lotta tiyttd.nei-
den) avuntarvett,a selvitet,t,iin haastatteluilla.

Kummastakin ryhmS.sti valittiin otos, joka mahdollisimman
hyvin edustaisi nAihin ryhmiin kuuluvia ihmisiS. E1d.ke1d.is-
otokseen kuuluu noin 1500 eri ty6eIikkeelle siirtynyttA, 45-
74 'rmotiasta vastaajaa. Vanhusotokseen kuuluu hieman vajaat
500 vihint6.5.n 75 -'rmotiasta henkiloa. Aineistosta saadut en-
simmiiset tulokset ovat nyt valmiit ja tiissi raportissa ker-
rotaan lyhyesti joitakin keskeisimpii niisE5..

Tut.kimuksen e15.ke15.isi11e suunnattu kysely on tehty ja ana-
lysoitu ElS.ket,urvakeskuksen tutkimusosastolla. Vanhusten
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haast,at,Eelut ja aineisEon t,ieEokonekS.sittelyn on tehnyt
Suomen Gallup Oy. Ot,ossuunnit,t,elun on tehnyt ElS.keturvakes-
kuksen erityistutkija Bo Lundqvist.
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2 . KYSI'IIYKSEN ASETTELI'N TAUSTAA

2.1. VanhusE,enhuollon palveluiden t,5min hetkinen tilanne

SosiaaliE.urvan kehitys on joutunut vaikeuksiin viime aikoina
yleisen talouslaman my6t,i. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
rahoitukseen on tuI1ut. my6s muutoksia vaLtionosuusuudiscuk-
sen kauEta. Nama ovaE. vaikutE.aneet yleisiin sosiaalipoliitti-
siin nikemyksiin ja aiheuttaneet paineita palvelurakenteen
muuttamiseen.

Vanhusten palveluista on p5.5.asiaI1isessa vastuussa kunta.
Kunnan tulee huolehtia asukkaidensa palveluiden turvaamises-
td, vaikka vanhustenhuoltoon ei ns. subjekt.iivisia oikeuksj-a
Iiityk6.in. Yleisen5. tavoitLeena on palvelurakenteen muut-
tamj-nen laitospainotteisesta avohuoltoa suos j-vaks j-. Tama
merkitsee kiiytinn6ssi laitospaikkojen vd.hentaimistii tai aina-
kin lisirakentamisen lopetLamista.

K6.ytiinndssS. palveluiden tuottaminen voidaan hoitaa kunnan
omissa yksik6iss5.5.n jarjestimin palveluin ja/tai kunnan ulko-
puolisilta ost,amin palveluin. Juuri nyt arvioidaan, ettd pal-
velukokonaisuus muodostuu ns. Welfare mixin pohjalle eIi mu-
kana on laaja tuottajien kentti, jo11a vallitsee my6s ainakin
jonkinasteista kilpailua. Palveluntuottajia ovat kunta, eri-
laiset yleishy6dylliset yhEeis6t, liikeperiaatteella t,oimivat
tuott,ajat. seki perheet ja 15hiyhteis6.

VAest6n ikidntyessS. on selvdd, etti sosiaali- ja terveyspal-
veluiden tarve painott.uu vanhempiin ikAluokkiin. TAmdn kehi-
t.yksen kanssa samanaikalsesti pyritid.n mdd.rd.tietoisesti li-
s55.mA5.n erilaisia avohuollon palveluiLa, j ot.ka mahdollistavat
kotona-asumisen. Sosiaali- ja tenreysministeri6n kannanotto-
jen mukaan laitospaikkojen (vanhainkoti- ja Eerveyskeskus-
paikat) yhteenlasketEu miiri kunnassa tulisi o11a noin l-0 *
75 wuott,a tiyt.tAneiden m5.5.rist,i.

Arvioidaan siis, etti yhdeksin kymmenesE,d. 75 \motta tAyttai-
neest,5. suomalaisesta kykenisi asumaan kot,ona Eai erilaisissa
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palveluasunnoissa. On kuitenkin Eodettava, ettd' erityisesti
osa terrreydenhuollon asiantunt,ijoista piti5 laitospaikkojen
vd.henES.misti huonona ratkaisuna.

Ede11i esitet,ty tavoite voidaan luonnollisesti saavuttaa
vain, mikili kotona-asunista t,ukevat palvelut ovaE md.iiriilt5.5n
riit.tS.vii ja toiminnoiltaan ky1Iin tehokkaita. Kot.ona-asu-
mist,a tukevia palveluita onkin kehit,etty mAiritietoisesti
seke. julkisen sektorin ettd jarjesEajen E.oimesta, mutta nii-
den m5.ird' on vie15. tarpeeseen nS.hden riittimAt6n. Suurj-n on-
gelma taloudellisen laman aikana on, ettei v5.hent1ruien 1al-
tospalveluiden ti1al1e kyeti tarjoamaan konraavia avohuollon
paIve1uit,a.

2.1.1. Tulevaisuuden ratkaisuna monit,uottajainen ma1li

Sosiaali- ja t.en/eyspalveluiden osalta tilanne on vie15 usei-
ta vuosia erittiin vaikea. KunE,ien taloudellinen tilanne
niytt6'5' olevan jonkin verran parantumassa, mutta se ei anna
mahdollisuuksia mihinkiin suuriin uudistuksiin - i-nvestoin-
neista puhumattakaan. Palveluiden varmistaminen edellyttdEi-
kin, etEa tuott,ajiksi tulevat kunnan ja muun julkisen toi-
min- nan ohelIa erilaiset yhteis6t, yrj-tykset ja edelleen
my6s vapaaehtoiset. ja kansalaistoiminta. Tata rakennetta voi-
daaan havainnollistaa seuraavan kuvion armlla:

julkinen

profit -

making
(yritykset)

no-prof it.
(jarjestOt)

perheet,
15.hiyhteis6
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2.2. Vapaaeht,oisty6n uusi tuleminen

Kun julkisen sektorin mahdollisuudet, palveluiden tarjoamiseen
ovat heikentyneet, or katseet kS.innetty jirjest6jen ja yksit-
tiisten kansalaisten puoleen. Tavoitteena on erilaisten voi-
mavarojen saaminen k5.ytt66n. Muutamassa wuodessa seurakuntien
ja jirjest6jen jo pitkAin toteuttama vapaaehtois- ja liihim-
rnAisty6 on noussut uudelleen ar:'r/oonsa. Erilaisia vapaaeht.ois-
toiminnan kokoontumis- ja vd.lityspisteiti on perustettu run-
saasti ja niiden varaan rakennetaan ehkA joskus liiankin suu-
ria odot,uksia.

NykyisessA t,ilanteessa ongelmana nS.yttiikin olevan se, miten
ty6EE6myys ja vapaaehtoistoj-minta sovitetaan yhteen ja toi-
saalta my6s, miten ikflintyrille ja toimintahaluisille ihmi-
siIIe voidaan t,aata tehtd.viS. ja k5.ytt5,5. heidin resurssinsa
yhteiseksi hySdyksi. Vapaaehtoistoiminnan perusperiaate on
todella vapaaehtoisuus: teht5.vat toimijoiden ehdoin ja ilman
liiallisia rajoitteita. Teme on aihetta muist.aa, kun vapaaeh-
Eoistoimintaa kehitetiin -

2.2.1. VapaaehEoisEy6n tavoista

Vapaaehtoistoiminnan tehtS.vS.kuvaukset ovat hlnrin moinaiset .

Vanhusty6n osalt,a voidaan nostaa esi11e seuraavanlaj-sj-a esi--
merkkej 5.:

- Yst,5.v5- tai lahimmaispalvelu (SPR, seurakunnat) , joka tar-
koittaa useirnmiten erilaista seuranpitoa ja asioille saat,ta-
mista taikka vierailuja vanhusEen omiin koteihin tai vanhain-
koteihin.

- E15ke1iis- ja veteraanijirjest6jen jdsenist6nsd. parissa
tekemA ty6. T5'm5' voi o1Ia hlnrinkin monimuotoista sis5ltAen
esimerkiksi vierailuja vanhainkoteihin, soittorenkaita heik-
kokuntoisten tueksi, tai auttamista arkipiivAn kotiaskareis-
sa.
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- Vapaaehtoisten kokoontumis- ja vtilitystoiminta Mummonkamam-

rien tpppisesti-. Tama Eoiminta 15.htee siiti, ett5 vapaaeh-
toisille etsitS.in heiIle soveltuvaa toimintaa ja samalla j;ir-
j estetiS.n kokoonEumismahdollisuuksia erilaisille vapaaehtois -

ten vetimille ryhmi1Ie.

- YksittAisten paikallisten yhdistysten tai jd'rjestojen oma

toiminta esimerkiksi omien toimipist.eidensi yhteydessA. Tyy-
pillisii esimerkkejd ovat erilaiset kerhot.

Vapaaehtoistoiminnan organisoinnista k6'ydiin luonnollisesti
keskustelua. Tanritaanko vapaaehtoistoimintaan vahvaa jrirjes-
t6jen kautta Eapahtuvaa ohjausEa ja jS.rjestimisti vai tuli-
siko kaiken tapahtua tS.ysin ilman "koneistoja"? Samoin poh-
ditaan siti, miten tiiviisti kunnan tulee o11a mukana vapaa-
ehtoist,oiminnan jarj estd.misess5.. Erityisesti suuremmilla
paikkakunnilla saatt,aa o1Ia kunnan palkkaamia vapaaehtois-
Ly6n vd'littijiS cai vapaaehtoistySn ohjaajia.

Suomen on sanottu olevan j5.rjestdtoiminnan luvattu maa. Tama
pitiikin paikkansa siini mielessi, ett5. esimerkiksi erilai-
sissa urheilu- ja kulttuuri- sek5. sosiaalialan jerjestoissd
on mukana saE.ojat,uhansia ihmisiS ja niiden toimintamuodot
ovat. todella monipuoliset. On paljon sellaista toj-mintaa,
jota ei ylipiitiSn voitalsi lainkaan toteuttaa ilman ihmis-
ten vapaaeht.oista ty6panosta.

TdlIe on taust,ana ihmisten halu toimia yhteiseksi hyvAksi.
Usej-mmiten toiminta tapahtuu ilman aineellista korvausta.
TS.rkein mot,iivi on halu t.oimia. Sosiaalialan jerjest6issd ja
seurakunnissa toimivilla vapaaeht.oisilla motiivina on halu
auttaa Iahimmaisi5., jotka eivd.t selvid. omin voimin. Kun nd'is-
sd toimivilta vapaaehtoisilta kysyy, mit.i he t.y6stddn saavat,
vastataan useimmj-Een: I'On saanut ol1a arnrksi, tuntea it,sensA
tarpeelliseksi.". T5.h5.n liittyy jo aiemmin esitetty nikemys
siit5., eEEi vapaaehtoistoiminnan tulee lihteA ihmisten omasta
halusta.
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2.3. E15.ke15.iset ja vapaaehtoisty6

2.3 .1. Elikeliiset potentiaalisena ty6voimareservinS.

Ajatus e15ke15isist5. mahdollisena t,y5voimareservini ja eri-
tyisesti vapaaehtoisty6ntekij6in5' perustuu muutamaan keskei-
seen seikkaan. Niisti ensimm6.inen on tieto siiti, et.ti eld.ke-
lSisten kokonaismdiri on eritt5in suuri. Niin suuressa jou-
kossa on varrnasti mukana melkoisen paljon edelleen aktiivi-
sia henkil6ita.,Jo pienikin toj-mintahaluisten eId.kel5isten
osuus merkitsee Iukum5.5.riItifln huomatt,avaa ihmis j oukkoa.

Toiseksi on huomattava, eLta e15ke15.iset saatLavat olla hyvin
erilaisia riippuen siitEi, mi115. e15.kkee115. he ovat. Eri tyyp-
pisille e15.kkei11e siirtlnrien toimj-ntakyryssd. ja toimintamo-
t,iiveissa voi hyrilli syyIId olettaa olevan eroja. Kolmas
td.rke5. nS.k6kohta koskee t,5.ss5. projektissa keskeisend. tutki-
muskohteena olevaa vapaaehtoist,y6ta. On tiysin mahdollista,
ett5. vapaaeht,oisty6n tekemisen vaikuttimet poikkeavat varsi-
naisen ansiot,y6n t,ekemisen motivaatioista ja ehdoista.

Ns. omael5.ke15isii, ts. omaa e1ikett,E. saavia, joihin eivd.t
kuulu perhe-el5kkeen saajat, o1i maassarune 'nroden 1992 1o-
pussa noin 941 000. Iruvussa ovat. mukana kaikki e15ke15.iset,
eli kansanelS.ketta ja ty6elikett5. saavat,. Ty6elikettA saavi-
enkin kokonaismidri on runsaat 930 000.

Seuraavassa asetelmassa esitetd.E.n eId.kel5.isten lukumddr;i elai-
kelaj in mukaan rmoden 1,992 lopussa:

Vanhuuseld.kkeet,
ry6kyryt t 6myys e 1 Akke e t
Yks i161 1 iset varhaiselikkeet
Ty6tt6myyselikkeet
VarhennetetuE vanhuuselikkeet

762
308

55
43
29

s66
s39
200
71,9

542

ValLaosa el5.kelAisistd. (8r ?) saa vanhuuseld.kett5.. Ld.hes
300 000 heisti on 75 'rmotta t5.ytt,5neita. 80 rmotta td.yttd'-
neiti on noin 158 000 ja selvi ennemmist,6 (72 ?) heistS. on
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naisia. N6.ino11en juuri iakkaat naiset. t.aryitsevat todennS-
k6isesLi eniten palveluja. Vanhusten suuri miArA, tieto sen
jatkuvasta kas\ rsta ja nimenomaan tieto ns. vanhojen vanhus-
ten suhteellisen osuuden nopeasta kasvust.a tekee tirkeAksi
vanhusten palveluiden kehit timisen.

Elikeliisten kokonaismiiri on niin suurj-, ett6. jos esimerkik-
si vain kymmenenkin prosenttj-a heistS. olisi aktiivisest.i
mukana vapaaehtoistoiminnassa, niin jo se merkitsisi y1i
75 000 toimijan mukaantuloa ty6h6n. On my6s muistet,Lava, et.t,d.
jo nyt suuri mdirii elAkeldisid. on mukana vanhusty6ssd.. Kuinka
suuri osa erj- elikkeilld olevista olisi valmis toimintaan ja
millaisiIla ehdoilla on kysymys, mutta johon t5ssA tutkimuk-
sessa yritetii.S.n vastata.

Eniten valmiuksia vapaaehtoisty6h6n olettaisi 16yt1rud.n kui-
E,enkin ns. varhaiselikeliisilla, ts. ennen normaalia vanhuus-
elikeikiA elAkkeelle siirtyneilla. Ty6tt6myyselSkkeelld ole-
vilta suorastaan edellytetid.n valmiutta olla "tyomarkkinoiden
k5.yt.et.tivissi", vaikka tAllaista k5.ytt6i eslintyykin kAyr.dn-
n6ssd. hyuin v5.h5.n.

Varhennetulle vanhuuselS;ikkeelle voidaan siirtyd vapaasLi
oman harkinnan peruast,eella. El5.kkeen saaminen ei ole heil-
1e, eiki my6ski5.n varsinaisella vanhuuselikkelli oIeviI1a,
mi1155n IaiIIa sidoksissa el5keaikaiseen ty5ntekoon. Noin
LG ? varhennetulla vanhuuseldkkeellS. olevista sanookin teke-
vins5. edelleen ansioty6tS. (Heino 1993, 47) . HeiIIA lj-enee
muita enenunS.n valmiuksia my6s vapaaehEoisty6h6n. Itsearvioitu
tenreydent.ila on Eassa ryhmS.ssd. lisdksi hyvi noin puolella
elikel5isist,d. ja muillakin ainankin tyydyttflvi (Heino emt.,
3]--32) .

Yksi1511ise115 varhaiselAkkeelli oLevat ovat ty6kyvyttomi;i
lain ede11yt.Am5.ss5. m6'irin, joten heid5nkiAn toimint,akykynsd
ei voi oIIa yleensi kovin hfri. Toisaalta Yve:1Ie voidaan
siirtyii lievemmin perustein kuin varsinaiselle tyoky\ryt,t,o-
myyselikkeelle, joten t5.ss5' joukossa voi olla suhteellisen
runsaasti ainakin jonkinlaista tydta haluavia. Itsearvioitu
t.enreydentila on t,5.ss5. ryhnuissi suhteellisen h nr5. - noin
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kolme ne1jist6. piti5 terrreydent.ilaansa ainakin kohtalaisena
(Forss ja Tuominen 1991, ]-7). Melko t,uoreet tutkimustulokset
osoittivat edelIeen, ett5. noin 7 ? yksi1611ise115 varhais-
e15.kkee115. olevisEa sanoi tekevS.nsi jotain ansioty6ta ja noin
kynunenesosa ilmaisi halunsa ty6h6n tai ty6panoksen lisd.ami-
seen. Merkitt,S.vintA o1i ehki kuitenkin se, ett5. noin neljd.n-
nes vasEaajista o1i Ey6n tekemisen suhteen epivarmalla kan-
naI1a, jonka tulkittiin merkiEsevAn erAinlaista pot,entiaa-
lista ty6halukkuut,ta (Forss ja Tuominen, emt. , 49) .

Tiydell5' syyl1i voidaan oIett,aa, ett5. t,y6kyvyttSmien joukos-
sa on vihit,en ty6haluisia tai tyokykyisii henkil6ita. ryoky-
\rytt6mia koskevat, tutkimust,ulokset osoittavat, eEtd. selvd.sti
yIi puolet heisti anrioi itsekin terveydentilansa heikoksi.
Diagnostisoitu sairaus tai sairaudet. n5'yttS.vd.t lisAksi ra-
joittavan toimintakykya melkoisesti suurirmnalla osa1Ia ty6-
k) 4ftt6mia (Gou1d 1985, L'lL , Hyrkkdnen 1983, 22'). Tyydyt-
t6.v6, tai h1nr5' terveys oli mielestiS.n noin joka koLilfrt,ilfa,
ot.en osa heist6.kin voi o1Ia ha s a nevd ainakin jon-

kinlaiseen auttamiseen, esimerkiksi keskusteluseuraksi, ke-
veisiin asiontiteht,d.viin jne.

VanhuuseliikkeellA olevisEakaan ei kovin moni liene halukas
vaativaan tai siE,ovaan ty6h6n. Aikaisemmat tutkimustulokset
osoittavaE, etti varsinaisesta ty6sti ei vanhuusel5kkeell;i
o1Ia en5.5. kiinnostuneita. Sensijaan erilaj-nen tilapiisty6 ja
harrasEusluonteinen ty6 kiinnost,aa aika monia ja sit5 t.ekee-
in ehki noin neljAsosa - viidesosa vanhuuselAkelsisistEi (ks.
esim. Forss, 1982, 168-159). Kun ainakin osa vapaaehtois-
ty6sti on luonteelt.aan harrastusluont,eista, saattaa ainakin
nuorempien vanhuuselS.kelS.isten kohdalla 16ytyi valmiuksia
vapaaehtoisty6h6n.

Terveydentilalt,aan ja toimintakyryltS.in suuri osa ikS.luokan
65-75 vanhuuselikeliisisti on vie15 aika hyvS.kuntoisia. Esi-
merkiksi espoolaisista 67-rnrotiaista oIi suurin osa mieles-
t5.in yleisest,i ottaen tenreitS. ja noin r-unsas vj-idesosa
tS.ysin tenreitS. (Forss emt. , 1,29). Todella sairait.a oIi mie-
lestiin vain 5-9 ? vastaajist.a. Toimintakykye mittaavissa
tutkimuksissa on E.odettu ik5.5.nt,1ruien toimintakyvlfn s5.i11ru5n
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usein hyvin5' ainankin noin 75 ikS.nroteen asti ja usein vield.
pitempiikin. Esimerkiksi 75 -vuotiaat seLviivit useimmiten
vaikeuksitta useirunista arkielimS.n vaatimista toiminnosta.
(Heikkinen ja Suutama, IkivihreS.t -projekti 1991 , L4L-L44) .

2.3 .2. Vapaaehtoisty6n luonne

Puhuttaessa el5ke15.isten mahdollisesta ty6ntekohalukkuudesta,
on erit,e1t5.v5. my6s kysymysti siiti, millaisesta Ey6stfl kul-
loinkin puhutaan. Yksi tArkeA erotEelija on se, maksetaanko
Ey6sti palkkaa vai ei. Perinteisestj- vapaaehtoisty6llA on
t,i116in tarkoitetE,u ty6Ea, jota henkil6 tekee ilman palkkaa,
ornasta halustaan ja omilla ehdoillaan. Vapaaehtoist,ydssiikin
voi oIIa mahdollista saada ainakin jonkinlaista, tosin melko
vaat,imatont,a korrrausta lihinnA kuluista. Paineita korvausten
nostamiseen on ollut kaiken aj.kaa olemassa. Nykyisin onkin
ilmennyt, toistuvasti vaikeuksia vetii rajaa varsinaisen ty6n
ja vapaa ehtoisty6n v5.1iIIe. rrPalkkaty6n,' k5sitteest5. on tu1-
lut t6.sei mielessi osin liukuva. Vapaaehtoisty6t5 pidetAin
silti yleisimmin edelleen palkattomana t,yonEi.

Toinen, ehkA antoisampi tapa erotella ty6n kd.sitettA t5ssA on
itse ty6n luonteeseen liittyvien tekij6iden t,arkastelu. Va-
paaeht.oisty6 nd.hdd.5n usein er5.5n5. hoivaty6n muotona. Sen Ii-
siksi on haluttu korostaa ty6n vapaaehtoisuut,t,a. Vapaaehtois-
Ey6n merkittS.vin piirre onkin juuri s€, ettd. sen tekeminen
perust,uu aina selkeisti E,ekijd.n omaan tahtoon ja haluun tehdA
ty6ti ilman ulkoisia pakotteita. Edelleen voidaan sanoa, ettA
vapaaehtoisty6n t,ekij6iEa kannust,avat paljolti ei-aineelliset
motiivit, kuten sosiaaliset ja itsensi t,oteut.t.amiseen 1iit.-
tyrAt tekijaL.

Vapaaehtoistyd voi kohdistua samoihin ihmisiin kuin perin-
teinen hoivaty6kin, eIi lasten, sairaiden, arnrttomien ja van-
husten hoit,oon ja palveluun. Vanhust,en osalta vapaaehEois-
ty6ni tehdiin ositt,ain samoja teht5.vi5. kuin varsinaisessa
kotipa1ve1uty6ss5., jota hoj-detaan viranomaisten ja jdirjesto-
jen Loimesta. Kotipalveluhan on m5.5.rite1ty julkisesti orga-
nisoiduksi sosiaalipalveluksj-, joka t,apaht,uu asiakkaiden ko-
dissa. fy6hdn kuuluu ns. arjen yllipiE,oon liitt)rvat rutiini-
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ty5t, sosiaalisen ja tatoudellisen tilanteen edellyttamat
toimet ja arkipiivin tekemisen tukeminen. Kiytiinn6ssi anne-
taan ty6apua, tuetaan sosiaalisissa suhteissa ja avustet.aan
tietojen ja muiden palvelujen saannissa (ks. viitala l-990, 8

ja 31) .

Vapaaehtoistyo poikkeaa siis olennaisesti varsinaisesta palk-
katy6st5.. Nd.inollen sen tekemisen "reunaehdotkin" ovat mo-
nessa suhteessa erilaiset kuin varsinaisessa ty6ssA, vaikka
yhteisii piirteit,dkin tietenkin 16ytyy. Ty6n ulkoisista olo-
suhteista, ty6n "raameista" johtuen keskeisti on tyon teki-
jan ja palvelun kohteen jonkinasteisen yhteensopi'rmus. Kun
kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen, on p5.istivd. yhteisymmAr-
rykseen siiti, miti tehtd.viS tehdd'in ja miten.

Vapaaehtoisty6n luont.eeseen kuuluu se, ett5. se on pohjimmil-
taan paljolti hpriin ihmissuhteeseen penrstuvaa toimintaa.
Nd.inollen tirkein edellytys vapaaehtoisty6n sujumiselle on,
ett5. l6yEyy juuri miiritynlaista ty6ti haluavia henkil6itA ja
toisaalta henkil6ita, jot,ka ovat todella valmiita vastaanot.-
tamaan t,5.115isen henkilSn tekemAan ty6ta.

VapaaehtoisEy6ssi ovat tietenkin tirkeitd. my6s tySn tekemisen
ehdot, jotka on mAd.ritettivi erikseen kulloisenkin tilanteen
mukaan. TS.Ilaisia ovat mm. ty6sEi rnakset,tava korvaus tai
palkka, ty6aika, t,y6n sid.nn6llisyys ja kest.o ja yleensii tyo-
h6n liittyvA sitoutumisaste.

2.3.3. Eldkeliisten ty6nteon ehtoja

Peruskysymys t5.ssi tutkimuksessa on se, voivatko ja mi1Id
ehdoin e15.ke15.iset toimia vapaaehtoisty6ntekij6in5. tuottamas-
sa vanhuksille heidin kaipaamiaan erilaisia palveluja.

Yksi krittinen ehto elikeliisten ty611e yleensA ja my6s va-
paaehtoisty6lle on kysymys palkkiosta tai palkast.a, e1i ky-
symys siiti, missA m5.d.rin palkallinen ty6 on nykysS5nnoksillA
ylipdinsi mahdollista. Vaikka ansaint,arajoja voitaisiinkin
ehk5. tulevaisuudessa jossain kohdin muuttaa, oD kuitenkin
nykysiint.6jen vaikutus huomioitava asiaa t,utkit,taessa.
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Kiiytinn6ssi rahalla konrat,tavaa ty6t,i eldke1iisilld voi estAA
toisaalE,a verotussiid6kset ja toisaalta el5kelakien el5.keai-
kaista ty6ntekoa rajoitEavat sdid6kset. Tulojen kaswulla on
merki tys ti pieni tul ois i 1 Ia e15.ke1ii s i 1 15 e15.ketu1 ovd.hennyksen
mahdollisen pienenemisen johdosta. Toisaalta elAkkeesaaj j-ssa

on ryhmi5., joiden elike on sen suuruinen, etti el5ketulovd-
hennyksellS ei o1e heilIe merkitysti. Kokonaan oma t,ekijdnsA
on verotuksen progressiivisuuden vaikutus tulojen mahdolli-
sesti kasvaessa.

Elikkeiden kohdalla tulojen nousu voj- vaikutt,aa ensinniikin
kansanelikkeen tulosidonnaisiin osiin, jo1Ia on merkitystd.
pelkin kansanelS.kkeen varassa oIeville. Ty6eliikkeissi ej- van-
huus- eiki varhennettuun vanhuuselAkkeeseen liity tyoss5kdyn-
tiraj oituksia. ry6kyv:ft,t5myyse15.kke115 saa t.ehdd. E.y6ti viihAi -
sess5. miSrin. KS.ytinndn nyrkkisS.dnto on, et,ti Tk- el5.ke1d.inen
voi ansaita noin 30 * elAkepalkasta, minki jEilkeen aletaan
harkita t,oimenpiteitii.. Sensijaan YVE:n ja TT:n kohdaalla
laissa mdiritetyt tulorajat ovat varsin t,iukat.. Eliikkeiden
luont.eesta joht.uen niiden lakkauttaminen tulee harkittavaksi
heti, kun ansiot ylittiviit Eulorajan. Tilanne on siis sikAli
nurinkurinen, ettd. juuri niiden ryhmien kohdalla ty6tulokont.-
rol1i on tiukin, miss5. ty6haluja voisi olettaa olevan eni-
ten.
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3. TUTKIMUSTEHTAVA .fA -AINEISTO

futkimuksella on kaksi piitavoitetta. Toisaalta tutkitaan
nykyvanhusten palvelut.arpeita ja heidin haluaan ottaa vastaan
apua vapaaeht.oisty6ssi toimivilta elikeliisilt;i. Toisaalta
selvitetiin eri Ly149pisi11i el5.kkeilli olevien valmiutta
antaa vanhuksille heidin tarvitsemiaan palveluja vapaaehtois-
ty6na. Molempiin p5Skysymyksiin liittyen Eut,kitaan vanhusten
ja e15.keI5.isten vapaaehtoisty6h6n liittyviS. asent,eita ja toi-
minnan konkreettisia ehtoja ja rajoituksia.

E15ke15isEen kohdalla tarkastellaan erityisesti eri elike-
ldisryhmien mahd.ollisia eroja em. kysymyksissi. Vapaaehtois-
ty6n lisiksi selvitetS.in elikeliisten mahdolliseen ty6h6npa-
luuseen liittyvii kysymyksii.

Vanhusty6n keskusliiton tavoitteena on se1vit,t,Sii t;issEi yhtey-
dessi viel5 vanhusty6n j5.rjest6issi tydskentelevien vapaaeh-
t.oisty6t5. koskevia mielipiteit5.

Tutkimus kohdistui kaht,een ryhmAtn:
1. 75 't/aotta tiyttaneet al lntarvitsijat
2. 45-74- vuot.iaat e1ikel6.iset,

Vanhuksista poimit,t.iin oEos Eld.keEunrakeksuksen henkil6rekis -

teristi. Mukana ovat kaikki 75 rnrotta t.iytt5.neeE (ennen nrot.-
ta 1918 syntyneet) siiti riippumatta, onko heilla ry5e15ke.
Rekisterist5 poimittiin saEunnaisotannalla ensin 4836 henki-
16a, joista elossa olevia osoitt,eellisia o1i 41-25, 28L7
naist,a ja 1308 miest5.. OsoiE.teet saatiin vd.est6rekisterikes-
kuksesta.

Otos edustaa kaikkia Suomessa asuvia 75 rmotta tAyttSneiti.
Otokseen tuIIeiIIe suoritettiin henkil6kohtainen haastattelu
Suomen Ga11up Oy:n toimesEa. Iakkaiden ihmisten kohdalla paa-
dyttiin haastatteluihin, koska postikyselylli ei olisi saatu
yhti luot,ettavaa tietoa nd.in iakkailte. Haastett,elijat saivat
tehtiv5'in lis5.koulutusta p5.ivin mittaisella kurssilla EIa-
ketunrakeskuksessa. Saadussa aineistossa on 355 naista ja 131-
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miesti, e1i yhteensS. 487 vasLaajaa. Naisten osuus on 73 *.

AIle 75 rmotiaist,a eliikeliisisti poimittiin niinikiin otos
kesd.kuun 1993 tilanteen mukaisesta Eliketurvakeskuksen t,ilas-
E.orekisterist5. Se edustaa kaikkia Ey6elikejirjestelmin e15k-
kee1ld. olevia - my6s ns. julkinen sektori on t5'ss5. mukana.
Otoksessa ovat edustet,tuina erilaiset elE.kemuodot, e1i van-
huus-, varhenneEtu vanhuus-, ty6kyrytt6myys-, osaty6klrulrtto-
Ryys-, yksil6llinen varhais-, ty6tt6myys-, ja osa- aika-elik-
keet. Perusjoukkoon kuuluvat kaikki rrrr. 1919 - L948 syntyneet
em. eliketti saavat. henki16t, yhteensi 740 000. Poj-mintasuhde
o1i 2,74 ?. Otokseen poimit,tiin 2019 henki165., joista o1i
elossa 1960 henki165, 1031 naista )a 929 miest5..

Aineiston keruu otokseen Eul1ei1ta tehtiin post.ikyselynS.
Kyselyyn sisityi kaksi uusintakert.aa eIi 'rkarhukyse1y5". Ky-
selyn vast,ausprosentiksi tuli 76.6 Z, mitd. on pidettiv5 var-
sin tyydyttav5'na. Saadussa aineistossa on 801 naista 1a 707
miestA, e1j- yhteensd. 1508 vastaajaa. Naist,en osuus on 53 *.

TuEkimuksen taulukoi-den tulokset on testattu tilastollisesti
akdyttien khi' -testii siten, ettd. johtopiit6sten erehtymis-

riski on alle 5 *.
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4. VANI{USTEN AVUIiMARVE

4.1. futkittujen vanhusten kuva

Tutkimusaineiston vanhukset ovat siis kaikki v5'hintdin't5
\ lot,t,a t.S.yttineita. Ylirajaa vastaajien ii1Ie ei aset,ettu,
koska mukaan haluttiin my6s iikk55mpi5. vast.aajia. Heidd.n koh-
dallaan toimintakyvyn hekkkeneminen on E,odennS.k6isempei5 ja
uhka laitoshoit.oon siirtymisest5 on suurempi kuin nuoremmilla
vanhuksilla. Haastatelluksi saatiinkin runsaasti my6s 80
vuotta t6.yttdneit,d. (Taulukko 1. ) . IkS.tieto perustuu tissd
vastaajien omaan ilmoitukseen. Tietoa ei saatu 11 henkilol-
ra.

Taulukko 1. Vastaajien iki ja sukupuoli (Ikm).

75-79 rnrot,iaita
80 nrot.ta t5.ytt5.neit5.
YhteensS.

Tenreydentila
Tenreydentila
Tenreydentila
Tenreydentila
Yhteensi
(Lkm)

huono, orr haitt,a
huono, €i hait.taa
hW5., oD haitta
hyvi, €i haitt,aa

Naisia
150
202
352

MiehiS
53
7L
]-24

Yhteensd.
203
273
476

Naist,en osuus on kummassakin ikd.luokassa varsin suuri, e1i
74 t. 80- \ rotta td.yttS.neiden osuus on 57 ?.

Niin iikkiiden ihmist,en teryeydentila on usein jo huono. Huo-
noon yleistenreydentilaan liitt,yy usein jokin tai joitakin
erityisiS. sairauksia, vammoja tai muita jokapiiviisti toimin-
taa haittaavia vaivoja:

Taulukko 2. Vanhusvastaaj ien E,erveydentila. Vastaaj ien arrriot,
terveydentilastaan ja esiint,yrrist5. haitoista (saj.raus, varlma
tai vaiva), Z -osuus kaikista vastaajista.

s8
19

7

15
100

(48s )
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Noin kolme neljisti vastaajasEa on siis enemmS.n tai vihemmin
sairas. Noin neljisosa vastaajista pit5.d. kuitenkin terveyden-
tilaansa edelleen hyvS.npuoleisena - osa siitA huolimatta,
etti heiIli on toimintaa hait.taava sairaus tai muu haittat,e-
kij a.

L5.hes joka kolmas vanhus on avio- tai avoliitossa. Leskid on
runsaasti, e1i 57 ? kaikista. Yksin asuminen on h1ruin yleist.A
(59 ?). Lasten tai lastenlasten luona asuu noin joka kymmenes
vanhus. Useimrnilla (80 ?) vanhuksilla on elossa olevia lapsia
ja Eavallisesti useampia. Yksin5iseksi tunt,ee olonsa aina tai
usein lihes viidesosa vanhuksista. Tame osuus on jokseenkin
sama kuin lapsettomien vanhusten osuus.

NS.iden ikdluokkien ihmiset ovat kAyneet yIeens5. vain kansa-
koulun. Runsas neljd.nnes ei o1e kS.ynyt sitikAAn ainakaan ko-
konaan. AmnatE,iryhmittiin (sosiaaliryhmS.n mukaan) he ovat
jakautuneet siten, etta mnsas kolmannes on o1lut ty6nteki-
j6ita. Maatalousyrittijind on toiminut noin neljAsosa kaikis-
ta. Runsas kymmenesosa on olIut ylempiS toimihenkil6ite tai
yrittijid'. Kot,iiiitini on toiminut hieman y1i kymmenesosa van-
huksista.

Vanhukset ovat pienituloisia. Yhdeksalla kymmenesti vanhuk-
sesta nettotulot j5'iv5.t a1le 7000 markan. Runsaalla puo1ella
net,t,otulot ovat a1le 4000 markkaa ja lihes viidesosalla a1le
3000 mk/kk.

Vanhuksen asuinseudulla on keskeinen merkitys palvelujen saa-
misen kannalta. Td.miln aineiston vanhuksista noin joka kym-
menes asuu p5.5.kaupunkj-seudu11a ja hieman yIi puolet heist,d
muussa pienemmd.ssd kaupungj-ssa. Noin joka nelj5.s vanhus asuu
maaseuE,utaajamassa ja muut, e1i runsas kymmenesosa kaikista
maaseudun haja-asutusalueella. Noin puolet asuu kerrost,alossa
ja heisti taas 43 ? hissitt6m5.ss5. t,alossa.
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4.2. Arnrn tar:ve

Vanhusten avun E,ar:vet,t,a tutkittiin yksityiskohtaisen, arki-
eIdm5.n toimint,oja kart,oitt,avan luettelon awulIa. Toiminto-
Iuettelo perustuu paljoIEi aikaisemmissa tutkimuksissa saa-
Euihin Euloksiin. Tirkein lihde oli ,[ruAsky1in y]iopiston
vanhustutkimuksessa, ns. ikivihreS.t- projektissa kd.ytetty
vanhusten Eoimint,aklnrlrn mittari (ks. Heikkinen Riitta-Liisa
ja Suut,ama Timo, STM 1991: 10, 7-47--142) .

Luettelossa on 17 eri toimintoa ja lisiksi yksi t5.ydent.d.vd.,
avoin kohta. Haast,atEelussa kf,ytiin erj-kseen lipi jokainen
t,oimint,oa ja vastaaja anrioi kussakin kohdassa erikseen sit5,
Eanritseeko h6.n apua ao. t,oiminnassa (Taulukko 3.) . VasE,aaja
sai valita vapaasti yhden tai useampia vaihtoehtoja tunteman-
sa avuntarpeen perusteella. Tavallisesti hAn ilmaisikin avun-
tar:vetta ainakin muutamissa eri toiminnoissa.
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Taulukko 3. 75 rmotta tiyttineiden vanhusE,en a\ rntarve erj-
toimj-nnoissa. Kussakin toiminnassa avunE,arpeen ilmaisseiden
1ukum5.5.r5.t ja ?- osuudet kaikista vastaajista.

Siivoaminen

Ku1 j et,taminen aut,ol1a
1d.hiseudu11a
Pienten korj aust,6iden
tekeminen

Kaupassa kiynti
Pyykin pesu
LdikirillS kiynti
Pankki- tai posti-
asioiden hoito

PuuE,arha - / lumit6iden
tekeminen
Ruuanlaitto ja tiskaus
Seura/apu erilaisissa
tilaisuuksissa

Keskust,eluseura
HenkilSkohtaisen
hygienian hoito
Ulkona liikkuminen
Lukeminen ja kirjei-
den kirjoittaminen

Bussilla t.ai junalla
kulkeminen
trMuutr asia
Pukeutuminen ja rii-
suuntuminen
Sisilli liikkuminen

Irkm
3L2

224

2]-4

180
180
L70

L46

L26
LLz

1-O7

88

46

z
64

44

37
37
35

30

26
23

22

18

1,7

11
9

88
88

18
18

83

54
44

34
19

7

4
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Taulukon prosenttilurnrt on sils laskett.u kaikista tutkituista
vanhuksista. T5.ss5. vaiheessa ilmeni, etti sellaisia vanhuk-
sia, jotka eivit tarrritse apua missiin toiminnossa oIi 76,
eli 16 ? kaikista. Tulkittaessa taulukon lukuja on huomattava
lisiksi, ettd' ne kuvaavaE arnrn tarvetta riippumatta siiti,
missi mAArin vastaajat saavat haastatteluhet,kella jo apua.
Site, kuinka hyvin a\ rntarve on E)rydytetty, tarkastellaan
luwussa 5.

Arnrn tarve on ryhmitelty taulukossa suuruusjirjestyksessd.
ne1jE.5n kokonaisuuteen. Siivousapu, autokuljeEusapu ja kor-
jausty6t erottuvat selvS.sti toiminnoiksi, joissa taruitaan
enit,en apua. Erityisesti siivousapua kaivataan yleisesti.
Suht,eutettuna koko maan 75 rnrotta tiyttilneisiin tama merkj-t-
see sit5, etti siivousal rn tarpeessa on noin 190 000 vanhus-
ta.

Runsas kolmasosa vanhuksista tarvitsee apua kaupassa- ja lea-
k5.riss5. kiynnissi ja pyykinpesussa, joten t5'llaisia tarpeita
on koko nraassa noin 100 00:Ila vanhuksella. Seuraavaan ryh-
m5.dn kuuluu toimintoja, joissa avun tarvitsijoiden osuus on
noin nejis - viidesosa vanhuksista. Esimerkiksi keskustelu-
seuraa t,anritsee noin joka viides vastaaja, eli koko maassa
runsaat 50 000 vanhusta.

Jatkuvan henkil6kohtaisen hoivan t,arpeessa on noin 4 - 7 *
vanhuksista. Esimerkiksi pukeutumis- ja riisuuntumisapua tar-
vit,sevien osuus (l t ) merkitsee sit5., ettd' meilI5 asuu vield.
kotonaan runsaat 20 000 t,5.ssi suhteessa avutonta vanhusLa.

4.3 . Arnrntarpeen tirkeimmAt taust,at

Analyysissa etsittiin tutkimuksen pd.S.amuuttuj ien ti1ast.o1Ii -

sesti merkitsevS.t taustatekijat. Taust,atarkast.elussa avun-
tarpeen muodot on t,iivisEetty sis51t5ns5. kannalta vi-iteen
luokkaan.
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Taulukko 4. Vanhusten luokit,eltu awuntarve id.n ja sukupuolen
mukaan, * -osuus kaikista vastaajista ao. ryhmissi (Ikm su-
luissa) .

ilokapS.iviiset askareet(ruuanlaitto, siivoa-
minen, pyykinpesu)

L,iikkuminen ja asioiden
hoit.o (sis5'115., ulkona,
kulj ettaminen, bussilla/junalla kulkeminen, kau-
passa k5.ynti, pankki- ja
postiasioiden hoito)
Asunnon tai kiinteist6n
hoito (korjausty6t, puu-
Earha/1umity6t)
Keskusteluseura ( lukeminen,
keskustelu, tilaisuuksissa
kd.ynti, sairaan tapaaminen)

,Jokin muu toiminto
(hygienianhoito,
pukeutuminen ym. )

A11e
80 v. 80 v.-

54 78

45 74

42 56

t7 33

(203 ) Q73)

Nai -
nen Mies

24

(3s6)

Kaikki

57 70 67

4t 58 6t

4t 53 50

27 51 33 43 40

26

( 131)

26

(487)(Lkm)

Armn t.arye vaihtelee joka kohdassa merkit.sevisti i5n mukaan.
Vanhenrnat vastaajat kokevat nuorempia useammin avun tarvetta,
miki on t,ietenkin luonnollista. Kolme neljist5. 80 wuotta
tiyttS.neeestS. tarvitsee apua my6s jokap5.iviisissi askareis-
sa', liikkumisessa ja asioiden hoidossa, eli tuosta iAstii 1eh-
tien tarrritaan usein Eoisten ihmisten apua. IkS.luokkien ero
on suurin liikkumista ja asioiden hoitoa koskevassa kohdassa.
Naisten avun tative on miehiA suurempi, mut,t,a td'mA selittynee
piS.osin naisten selvisti suurenunalla osuudella 80 wuotta
t5.ytt5.neiss5.. Erot ovat. muutenkin samantapaisia kuin ikd.luok-
kien vd.liset erot.

Tarkasteltaessa avun taryett,a asuipaikan mukaan havaitaan,
eEta maaseudun vanhuksilla on se1v5.st,i enemmS.n avun tarrretta
kuin kaupungeissa. Tama p5.tee sekA konkreeLtisissa t6issd
etti seurarstelutarpeen osalta. I-,iikkumisessa ja asioiden hoi-
dossa on vaj-keuksia erityisesti maaseudun haja-asutusalueen
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vanhuksilla.

Aika moni piikaupunkiseudun vanhus tarvitsee apua jokap:iivaii-
siss5. askareissa ja asunnon tai kiinteist,6n hoidossa:

Taulukko 5. Vanhusten luokit.eltu a\ tnEarve asuinseudun mu-
kaan, * -osuus kunkin ryhmin vast,aajista (Ikm suluissa) .

Keskust.eluseura,
lukeminen ja kir-jeiden kirjoitus 31

,fokin muu toi-
minto

Muu Maaseutu-
kaupunki taajama

64 72

55 69

46 46

38 45

,JokapiivS.iset,
askareet,

Liikkuminen ja
asioiden hoito
Asunnon tai
kiinteist,6n
hoito

( tkm)

P5.5.kaup.
seutu

67

51

61

27

(4e)

27

(264)

25

(117)

Muu
maaseuLu

67

74

63

5r-

25

(s7 )

Armntanre vaihteli merkitsevd.sti my6s nett,otulojen ja tervey-
dentilan mukaan. Amrntatr/e on selvd.sti sitii. suurempi mitd
pienemmS.t ovat nettotulot. Suunta nikyy jokaisen toimj-nta-
luokan kohda11a, mutta selvi-mnrin liikkumisen ym. ja seurus-
telutarpeen kohdaIla. Liikkumisen ja asioiden hoidon kohdalla
ilmoitti perAti kolme neljisti vS.hS.varaisimmasta vanhuksesta
tanrit,sevansa apua. Parempituloisten vanhusten tarpeet ovat
selvimpid jokapdiviisten askareiden kohdaLla.

TerveydenE,ilan yhteys avun tarpeeseen on varsin suoraviivai-
nen - miti huonompi terveys oD, sitii enemmS.n on a\ rn tarvet-
ta. Erikseen on huomattava, ett,d. nimenomaan vaikea sairaus,
vanuna tai vaivat, jot,ka haittaavat piivittd.isi6. teht.S.vien
hoitoa, aiheuttavat annrntarrrett,a selvisti enemmAn kuin huono
terveydentila yksin. Ne liityr5't avuntarpeeseen liikkumises-
sa ja asioiden hoidossa ja jokapiivS.isissS. askareissa. Kolme
neljisti huonokuntoisimmasta vanhuksesE,a tarvit.see apua nd.is-
s5' asioissa.
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5. VAIiTHUSTEN SAAI,IA APU

Vanhukset ilmaisivat, runsaasti arnrn tarvetta. Kuitenkin osa
siit,i on jo ainakin jollain tavoin tyydytett,y. Tama kd.vi
i1mi, kun vastaajia pyydettiin anrioimaan erikseen jokaisen
ta:rritsemansa toiminnon kohdalla sit6., saako h5.n siin5. riit-
td'vd'sti apua.

Taulukko 6. Vanhust,en avunsaannin riittiwlrys. RiittdvS.sti
apua eri toimintoluokissa saavat asuinseudun mukaan, Z -osuus
apua tar:vit,sevista (Ikm suluissa) .

Jokapd.ivS.iset
askareet
L,iikkuminen ja
asioiden
hoito
Asunnon t,ai kiin-
teist6n hoito
Keskust,eluseura,
lukeminen, kirjei-
den kirj.
'Jokin muu t.oi -
minto

56 67 76 67

Paa.k.
seutu

Muu
kaup.

Maas.
taajama

Muu
maas.

Kaikki

69

57

50

37

25

64 62 75 73

54 46 50 60

26 35 40 44

25

(3e )

27

(21s )

24

(102)

22

(ss)(Lkm ) (411)

,foissain asioissa vanhukset saavat jo nyt melko riittiviisti
apua. Td.llaisia ovat jokapiiviiset askareet. ja apu liikkumi-
sessa ja asioiden hoidossa. ryypillisii yksit,yiskohtia td.ssi
ovat siivous- ja pyykinpesuapu sekd autokuljetus- ja korjaus-
dpu, joissa noin puolet, vanhuksista saa riittiv5.stl apua.
Vajaust,a on eniten keskust,eluseuran ja sek5. sis511d. ettA uI-
kona liikkumisen kohdalIa. ,foka Eoinen vanhus kaipaa 1is5-
apua mySs asunnon tai kiinteist6n hoitoon liitt.) /issi tehtdi-
viss5'.

Vanhukset saavat ta:rritsemaansa apua maaseudulla selvflsti
useanunin kuin kaupungeissa. Huomio kiintyy my6s siihen, ettA
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vS.hiten saavaE apua pS.S.kaupunkiseudun vanhukset - liikkumista
ja asioiden hoitoa lukuunottamatta. Tama nEikyy erityisen se1-
v5.sti sosiaalisen tuen kohdalla, jossa vain noin neljisosa
pS.S.kaupunkiseudun vanhuksista saa riittd.vS.sti apua. Maaseu-
dul1a tilanne on huomaEtavasti parempi.

Arrrn saanti vaihtelee merkiE,sevd.st, j- myos vast,aaj ien id.n suh-
teen. 80 wuotta tiyttS.neet saavat riittd.vS.sti apua joka koh-
dassa usearmnin kuin sitd. nuoremmat vanhukset. Esimerkiksi
jokapiivS.isissri askareissa on lisiarmn t,arpeessa vain noin
joka viides 80 nrott,a ES.yttinyt, kun vasEaavassa t,arpeessa on
siti nuorenunista noin joka toinen. Td.mAn selityksen5 voj- oIIa
s€, etti vanhempiin vanhuksiin kiinnitetiin enemmd.n huomiota,
jolloin vihd.n nuorempien asiat j5'iv6't v6.hemmAl1e huomiolle.

Suunta on samantapainen al rn saannin ja terveydentilan vAliI-
14. Omast,a mielestS.in apua Eanritsevista sit.ii saa enit,en huo-
non ter"veydent,ilan omaavat, joiI1a on selkeA sairaus, vEunma

t.ai vaiva ja vS.hiten ne, joiIIa on parempi terveys. Valikoi-
tuminen voi t,ietenkin olla t5.ssi kohdln ymmArrettsviA.

Vanhusten avustaminen n5'ytt5.A5. kuuluvan nykyisin pS.Sasiassa
vanhusten 1apsiIle:

Taulukko 7. Nais- ja miesvanhusten nykyiset auttajat,
Z -osuus apua tanritsevista (Ikm suluissa).

Kaikki Nainen Mies

Lapset
Kotipalvelu
Sukulaiset
Puoliso
Naapurit
Yst5.v5.t.
(Lkm)

57
33
19
1,7

1,6

15
(411)

59
36
2L
39
15
t6

( 311)

52
23
t4

9

15
10

(100)

Miesvanhusta hoitaa lasten lis5.ksi usein puoliso. Noin joka
kolmas mievanhus saa apua kotipalvelun Ey6ntekijalta. Nais-
vanhuksia ei puoliso sensijaan y1eens5. auta, vaan he saavat
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t,anritsemansa a\ rn t,avallisimmin last,ensa ohella kotipalve-
IusE.a tai perheeseen kuulumattomilta sukulaisilE.a.

Lasten osuus on vanhust,en huollossa siis nykyisin varsin suu-
ri. Vaikka tilanne nayttaa ensi siImdyksell5. siin5. mie1ess5.
h1nrilti, siihen voi liitEya my6s suuria ongelmia. voidaan
kysyi, onko vanhusten huolto vieli nyky-yhteiskunnassakin
t,odelIa lasten tehtiv5? Millaisia vaikeuksia ja pulmia te1-
laiseen velvollisuuteen voi 1iiE.t,yi?

Vanhukset kayttevat h]rvin vd.h5.n varsinaisia maksullisia pa1-
veluja. Esimerkiksi kylveEys- ja Lu:rrapalveluja kayEtai vd.-
hemmAn kuin kymnrenesosa kaikista. AE,eriapalveluj en kiytto on
hieman yleisempii varsinkin iakkaammilla vanhuksilla. Noin
viidesosa yksin asuvista, 80 r rott,a tdyttineisti kiyttAA LaEa
paIve1ua.
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6 . ELAKELAISAVT'N VASTAAIVOTTOI{ALU

Tutkimuksen yksi keskeinen E.avoite on selvitt,d.5 vanhusten
halua vastaanottaa apua vapaaehtoisty6ntekij 6ind toimivilta
eldkel5.isiltA. Asian kiinnost,a\^rutta lisfli edellSsaadut tu-
lokset, joiden mukaan vanhust,en palveluEarpeet nS.yttd.vAt oIe-
van varsin mittavia. Ne pystyt.Sin tyydyttame6'n vain osittain
ja silloinkin suurelta osin laihinni omaisten ty6panoksen tur-
vin.

'Jokainen apua tarvitseva, mutta sit6. mielestiS.n riitt5mitto-
nuisti saava vastaaja joutui haastettelussa ot.tamaan kantaa
siihen, olisiko hd.n valmis oEtamaan tarvitsemansa a\ rn va-
paahtoisty6nt,ekij ini toimivilta el5.ke1iisiIr,5.

Apua riittimfltt6misti saavia vanhuksia o1i yhteensd. L57, e1i
38 ? a'rnrn t,arpeessa olevista. Sellaisia vanhuksia, jotka o1i-
sivat halukkait,a ottamaan vastaan apua el5.kel5.isiltd. 16ytyi
t27 , mikA on 31 B kaikista a\ rn t.arvett,a ilmaisseista vanhuk-
sista ja periiti 81 ? apua riittimdtt,6mAsti saavista. Suurin
osa erikelAisapua haluavista vanhuksisE,a ottaisi apua useam-
massa kuin yhdessS. asiassa.
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Halukkuus ottaa vastaan apua elikel5isiltd vaihtelee a\ tnan-
tamismuotojen ja eriiden t,austatekij6iden mukaan:

Taulukko 8. Elikeliisa\ ln vastaanoEt,ohalukkuus asuinseudun
mukaan. Eri asioissa apua e15.ke15.isi1tai haluavat, ? -osuus
apua riittimitt6mS.sti saavista (Ikm suluissa) .

Liikkuminen ja
asioiden
hoit,o

'Jokapiiv6.isetaskareet
Keskusteluseura,
lukeminen, kir-jeiden kirj.
Asunnon tai kiin-
teist6nhoito
.fokin muu toi-
minto

40 38 38

40 32 28

t6 31 34

32 24 16

PaaJ<.
seutu

Muu
kaup.

Maas.
taaj ama

Muu
maas.

23

15

54

31

15

Kaikki

37

31

a6

31

24

18

(1s7)

t6
(2s)

21-

(87)(Lkm) (32) (13 )

Noin joka kolmas vanhus ottaisi vastaan apua elikeliisiltd.
liikkumisessa ja asioiden hoidossa, jokapS.iviisissi aska-
reissa ja keskusteluseurana )rms. Armn vastaanot.tohalu on suu-
rinta pi5kaupunkiseudulla ja pieninti maaseudun haja-asutus-
a1uei11a liikkumisen ja asioiden hoidon sekd. jokapiivS.isten
askareiden kohda11a. Maaseudun haja-asutusalueilla t.aas kai-
vaLaan erityisesti keskusteluseuraa )rms. apua.

Voidaan siis Eodeta, ett5. kun nykyinen apu koeEaan riittimd.t-
t.6m5.ksi, sit5' otetaan jokseenkin halukkaast,i vasEaan my6s
vapaaehtoisilta e16.ke1d.isiItd.. Elikeliisarmn haluttua md.iiratii
ei voida kuit,enkaan suhteuE,taa suoraan yleensd. avun tarpees-
sa oleviin, koska mielipide elikeliisanista kysyLtiin vain
avunsaannin riittamet6meksi kokeneilta. On kuitenkin h1ruin
todennS.k6istd, eEEa pd.S.asiassa omaisten huolenpidon varassa
olevistakin osa olisi halukas ottamaan apua vastaan myos
muilta.
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7 . gLAKuLArsrEN HArJU osAlr,rsruA vApAAEurorstyouos

7 .L. Tutkittujen elikelS.isten kuva

fut,kimusaineiston elikeliiset ovat 45-74 -rmotiaita (Taulukko
9.). Suurin osa heisti on y1i 64 -rnrotiaita. Nuorimpien (a1le
55 -rnrotiaiden) osuus on hyvin pieni. Naisten osuus aineis-
tosta on 53 ?.

Taulukko 9. Elikeliisten iki sukupuolen mukaan, * -osuus (lkm
suluissa) .

Sukupuoli

nai -
mies nen

?*
Kaikki (I-,km)

z

IKA

45-54 vuott,a

55-64 vuotta
65-74 wuotta
Kaikki
(Lkm)

9

38

53

100

(707)

6

36

58

100

(801)

7

37

55

100

( 1s08 )

(113)

(sse)

(836)

( 1s08 )

Selv5.sti suurin ryhnui, yli puolet, ainej-ston el5keldisistA on
vanhuuseldkkeelli (Taulukko 10. ) . Ty6kyvyttdmyyselAkkeellS. on
noin viidennes ja yksi1511ise11i varhaisel5.kkee115. noin joka
kymmenes. Muut ryhmit ovat pienempii. Taulukossa on esitetty
my6s koko maan ty6elSkkeensaajaL eI5.kelajin mukaan.



29

Taulukko 10. Elikelaji sukupuolen mukaan (tutkimusaineist,on
e15.ke15iset) seka koko maan ty6elikkeensaajat 3L.L2.1992
elAkelajin mukaan, Z -osuus (Ikm suluissa).

Sukupuoli

nai.n- Kaik-
en kiz*

yo
al-

mr_es
z

2

100

4

100

(801)

3

100

(1s08)

Koko
rnaan t
el5keI set

(I-,km)(Lkm) %

(328) 20 (189 346)

Elike1aj i
TKE (tiysi ty6ky-
r4ltt6myysel5.ke) 25

]n/E (yksi1611i-
nen varhaiselSke) 9

OSATK (osaeldke) 1

TTE (ty6tt6myys-
elike)
OSE (osa-aika-
elike)
VE (vanhuus-
elike)
VAVE (varhennet-
tu vanhuuselS.ke)

t9 22

8

6 6

0 0 0

( 87) s ( +Z 292)

(134)

( 5)

(49) 2

(1s08) roo

5 ( 52 748)

1( e243)

( rg 897)

(930 925)

9

00

6

( 3) 0( 12L3)

57 62 60 (901) 66 (51-7 187)

Kaikki
(Lkm) (707\

Elikeliiset arvioivaE, tenreydentilansa yleisimmin kohtalaisen
hyv5'ksi. Tata mielE,d. on y1i puolet (55 B) vastaajista. prit-
t,iin tai melko hyrini te:rreydentilaansa pitAviS on noin vii-
dennes, samoin melko huonona pit.ivi;i. Miehet pit5vd't tervey-
denEilaansa jonkin verran huonompana kuin naiset.

Enenunist6 (61 ?) vastaajista on naimj-sissa tai avoliitossa.
Huomattavaa on se, et,ti naiset ovat miehi5 useammj-n leskiA
(naisista 25 Z, miehistS. 5 ?) .

PeruskouluEuksena yleisin (75 Z) on kansakoulun tai kansa-
laiskoulun suoritus. Ylioppilastutkinto on vain 7 ?:t1a vas-
tanneista. Ammattiryhmittiin (sosiaaliryhmin mukaan) vastaa-
jat jakautuvat siten, eEt5. puolet heistd on ol1ut ty6ntekijd-
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n5. ollessaan vielii ty6e15mAss5. Maanviljelij6iden osuus on
L4 I Ylempien Eoimihenkil6iden tai johtavassa asemassa o1-
leiden osuus on 13 +.

El5keliisilti kysyttiin myds, kuinka suuret heid5n ja heidin
puolisonsa (jos avioliitossa tai avoliitossa) yhteenlasketut
kS.teenjiivit tulot (net.t.ot,ulot) ovat kuukaudessa. Suurimmalla
osaIla (47 Z) tulot ovat 5 000 - I 999 markkaa ja liki kol-
manneksella 3 000-4 999 markkaa kuukaudessa.

El5'keliisilt5. kysyttiin my6s 155ni, missi he asuvat sekd
mink5.laiseIla (kaupunki - maaseut,u) seudulla he asuvat.. L,ea
nit, yhdistettiin neljAAn ryhm5'5'n (Taulukko 11.). yli puolet
vastaajista asuu Eteld-Suomessa (Uudenmaan 15ini ja muu
Eteli-Suomi) . Kolmannes asuu Keski-Suomessa.

Taulukko 11. Elikeliisten asuinliini sukupuolen mukaan,
Z -osuus (Ikm suluissa).

Sukupuoli
nai-n-

mies en

* * * (Lkm)

AsuinlSSni
Uudenmaan 15.5.ni 20 20 20 (292)

muu Eteli-Suomi(furun ja Porin, Himeenja Kymen l5ini) 36 37 35 (s30)

Keski - Suomi
(Keski-Suomen, Vaasan,
Kuopion, Mikkelin ja
Pohjois-Karjalan ldini) 31 31 31 (4s0)

Pohj ois - Suomi
(Ou1un ja Lapin ldd'ni)

Kaik
ki

Kaikki
( Lkm)

Kaupungissa asuminen on my6s hlnrin yleisEi, siIId. 59 ? vas-
tanneista asuu joko pS.S.kaupunkiseudulla (t+ ?) tai muussa
kaupungissa. Viidennes asuu joko maaseututaajalnassa (20 ?)
tai muulla maaseutualueeLla (2t ?).

13

100

G7e)

t2
100

(777)

13

100

( 14s6 )

(184)

( 14s5 )
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7.2. Nykyinen ansioty6nteko ja halu siihen

H1ruin harvat. e15.ke15.iset sanovat t,ekevdnsa tal1a hetkeIld.
ansioty6t5., kun heiti kysytt,iin asiaa (miehistS. 6 Z ja nai-
sista 2 ?). Y1i puo1e1la (60 ?) my6s ilmoitettu ty6tuntien
mA5'ri on hyvin v5.h5.inen: 1 - 19 t,untia vii-kossa.

Seuraavaksi e15'kelS.isilt5. kysyttiin, olisivatko he halukkaita
palaamaan entiseen ty6h6ns5. tai muuhun vastaavaan varsinai-
seen ansioEy6hdn tai lisiim5'd'n tS.mAnhetkist.d. ty6panostaan,
jos siihen tarjoutuisi tilaisuus. Innostus ansioty6ntekemi-
seen on laimeaa, silld vain joka kymmenes vast,asi joko "ky1-
14" (N=40) tai "ei osaa sanoa".

Lopuksi kysyttiin vie15. niiltii, jotka vastasivat edelliseen
kysymykseen joko kieltivisti tai rrei osaa sanoa', haluaisivat.-
ko he tehd6. Ly6ta, jos ty6ta E,ai ty6ssflkiynnin ehtoja muutet-
taisiin tai helpotettaisiin (esim. toj-nen ty6, ty6n keventd.-
mj-nen, ty6ajan lyhentS.minen tai jos verotus- tai elSkesdd.n-
n6t muuttuisivat). T5116in ty6haluisten osuudeksi saatiin 5 ?
(N=79). Eli kaiken kaikkiaan Ey6haluisia elAkeliisiA loytyi
I ? (N=119) .

7 .3. Halu osallist,ua vapaaehtoisty6h6n

ElAkeliist,en halua Eoimia vapaaehtoisty6nEekijini selvitec-
t,iin kysymd'I1d. ensin heidS.n yleistS. valmiuttaan mennd autLa-
maan iakkaita ihmisii. Kysymys o1i seuraava: ,Ajatelkaa ti-
lannetta, etta Teille tarjottaisiin mahdollisuutt,a menna aut.-
Eamaan vapaaehEoisty6ntekijini jotakuta id'kd'stA (yIi 74 -vuo-
tiasta) ihmist5. jossakin tai joissakin hdnen t,oivomissaan
asioissa, nj-in miten menettelisit,tee" (Tau1ukko a2.) . Annet-
tuihin vastausvaihtoehtoihin saaEiin seuraavat vastaukset :
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Taulukko L2. Elikeliisten menettely a\ rntarvetilanEeessa su-
kupuolen mukaan, * -osuus (lkm suluissa).

Sukupuoll

mies
*

nar-n-
en

z

Kaik-
ki
+ (Lkm)

Menettely
tilanteessa
menisi autt,arnaan, jos tehtd.vS.t ja
ajankohta sopisivat
ehki menisi autE,amaan, jos t,ehti-vit, ja ajankohta sopisivat
ei osaa ganoa

ei menisi misse.e.n tapauksessa
auttamaan

23 24 24 (337)

25

26

26

100

(578)

23

2a

32

100

(7s1)

24 (338)

23 (331)

30 (423)

100 ( t429)
(L429)

Kaikki
(Lkm)

Noin neljinnes elS.keliisisti olisi halukkaita auttamaan i5.k-
kaita ihmisii. Awunantamisest.a kokonaan kieltiytyrii on vajaa
kolmannes. Miehet ovat naisia useammin epS.varmoja ja naisissa
on puolestaan enemman niit5, jotka eivit menisi missd.dn ta-
pauksessa auttamaan.

Suhtautuminen vapaaehtoisty6h6n on todennd.k6isesti yht.eydessd
elikeliisten talla hetkellii antamaan apuun. ,Jos esimerkiksi
jo autt,aa omaa puolisoaan, sisart.aan ja naapuriaan, on vai-
keaa lahtea auttamaan vie15. muita

TiimS.n aineiston e15.keI5.isisti yIi puolet (57 ?) on antanut
jokseenkin sidnn6llisesti apua iakkaalle perheenjd.senelleen,
omaiselleen tai jollekin muulle viimeksi kuluneen rmoden ai-
kana. Ld.hiomaisten auttamisessa t,avallisinta on oman puolison
auttaminen, neljdnnes elike1d.isitd. on antanut apua puolisol-
leen. omien vanhempien Eai sisarrust,en auttaminen on huomat-
t,avas ti hanrinaisempaa .

NeljS.nnes elikeliisistS. on antanut apua my6s muiIle kuin 1d-
hiomaisilleen. Tavallisinta on o1Iut muiden sukulaist,en aut-
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taminen. Naapureita tai ystiviS. on auttanut 7 *.

7.4. A\ tnantohalu eri toi-minnoissa

Toiset, iekkaat ihmiset tanritsevat apua vain joissakin - toi-
set useanunissa asioissa. Vastaavast,i vapaaehtoj-sty6ntekijd.t
ovat hprin erilaisia siinA, missd asioissa he ovat valmiita
ant,amaan apua. Yleist5. valmiut,ta koskevan kysymyksen (t<. Tau-
lukko L2.) jS.Ikeen el5.keliisilt5' (my6nt,eisesti tai epS.varmas-
t,i auEtamiseen suht.autuvilta) kysyttiinkin tarkemmin, missd.
lueE,elluissa asioissa he itse olisivat, halukkaiEa antamaan
apua. Samalla pyrittiin t,ekemdin autt,amistilant.een kuvittele-
minen vieli todellisemmaksi. Seuraavassa taulukossa (Taulukko
13.) on 1ueteIt,u jArjestyksessi asiat, joissa he o1j-sivat
yleisirnmin valmiita anE,amaan apua:
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Taulukko 13. Armnantohalu eri toiminnoissa sukupuolen mukaan,
3 -osuus auttamishaluisista elAkelSisisti (Ikm suluissa) .

Elikel5'isten
halu auttaa

keskust,eluseurana

kaupassa kiynnissi
pankki- ja postiasioiden hoidossa

lukemisessa ja kirjeiden
kirj oittamisessa
kuljet,tamisessa autolla lihi-
seudulla
pient,en korjaust6iden tekemisess5.

ulkona liikkumisessa
puutarha- ja lumiE,6iden teke-
misessi
ruuanlaitossa ja E,iskauksessa

seurana t,ai apuna erilaisissa tilai-
suuksissa kiynnissA (esim. teatteri,
elokuvat, yhdistykset ym. )

siivoamisessa
sis5115. liikkumisessa
vaikeasti sairaan siinn6llinen
t.apaaminen

jossakin muussa asiassa
pukeutumisessa ja riisuuntumisessa
pyykinpesussa

bussilla- ja/tai junalla kulkemi-
SESSA

henkil6kohtaisen hygienian hoi-
dossa (peseytyminen, WC, kynsien
leikkuu jne. )

Sukupuoli

nain- Kaik-
mies en ki

Z Z Z (Lkm)

74 77 75 (s78)

6s 68 67 (358)

62 62 52 (301)

46 67 s9 (27]-)

69 38

t4

60

58

55

55

70

47

(2se)

(22e)

(222)

62 4a

32 53

44 54

43 46

27 49

29 38

8

35

33

54 (214)

s2 (201)

49 (181)

44 (148)

40 (L2s)

34(
8(

26(
2s(

e4)

8e)

64)

51)

9

t4
L4

13 26 20 ( 47)

8 2s L7 (38)

E1ike1E.iset ovat, selvisti 16yt5.neet helposEi asioita, joissa
he olisivat halukkaita autEamaan iekkaite ihmisii. Merkin-
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t6jen md5'r5' on useissa kohdissa hlnrin nrnsas. SelvAsti suosi-
tuin on keskust.eluseurana toimiminen, mikd. onkin tavallinen
vapaaehtoisty6n muoto. Seuraawaksi yleisimpii ovat arkisten
asioiden hoit.o kuten kaupassakS.ynti ja pankki- ja postiasj--
oiden hoico. My6s kuljettaminen autolla lAhiseudulla sekd
pienten korjaust6iden tekeminen ndyttiisi houkuttelevan (eri-
tyisesti miehii).

MuE,ta mitd. raskaampiin kotiaskareisiin (pyykinpesu, siivoa-
minen) menniin, sitd. vihenund.n 16yt,yy halukkaita tyon teki-
j6ita. My6s avun antaminen pukeutumisessa, riisuuntumisessa
seki henkil6kohtaisen hygienian hoidossa tunt.uu hyvin vai-
kealta.

Auttamishalun yhtenS. mit,tana voidaan pit5'5. my6s sitii, kuinka
monessa asiassa olIaan valmiita antamaan apua (Tau1ukko 14.).
Kuten jo ede115. todettiin valittujen aut.tamismuotojen md.5.rA

on hlnrin runsas. E15.ke1iisiss5. onkin yli kolmannes ihmisi5.,
jotka ovat, valmiita a\ rstamaan vanhuksia neljAssA tai vie15.
useammasga asiassa.

Taulukko 1"4. Avunantohalu eri toiminnoissa lukum5irittain su-
kupuolen mukaan, Z -osuus auttamishaluisista e16.ke1Aisist5
(Ikm suluissa) .

Sukupuoli

mies

z z Z (I-,km)

nain- Kaik
en ki

Kui-nka monessa
asiassa halukas
autEamaan

yhdessi

kahdessa t,ai kolmessa

nelj5.ssi tai useamrnassa

ei yhdessiki5.n

Kaikki
(Lkm)

L2

28

38

2t
100

(s28 )

13

25

38

24

100

(s39 )

t2
27

38

23

100

( 1057 )

(133)

(28s)

(405)

(243)

( 1067 )
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Pitaa kuit,enkin huomata my6s s€, eLte vajaa neljinnes vastaa-
jista ei ole merkinnyt yhtie.n konkreettisE,a auttamismuotoa.
Niistfl tosj-n 77 * on vast,annut, etteivd.t he osaa sanoa mit.en
menett,elisivit tilanteessa, jossa heille tarjottaisiin mah-
dollisuutEa menni auE,tamaan i5.kistd' ihmisti (k. Taulukko
]-2.) .

Jotta eri autt,amismuodot saaE,aisiin esitet,tyi my6s tiiviim-
mdss6. muodossa, r€ ryhmiteltiin viiteen piiluokkaan tehtd^vd.-
kokonaisuuden mukaan:

Taulukko 15. Luokitellut avunantohalun muodot sukupuolen
mukaan, Z -osuus auttamishaluisista elikelS.isisti (Ikm su-
luissa) .

Sukupuoli

ml_es
z

nai
nen

z

Kaik-
ki
% (Lkm)

Elikeliisten
halu auttaa

seurana (lukeminen, keskust,elu,
t,ilaisuuksissa kiynti, sairaan
tapaaminen)

liikkumisessa (sisiI1i, ulkona,
kul j et,taminen, bussilla/ junalIa
kulkeminen, kaupassa kiynti,pankki- ja postiasioiden hoito)
kiinteist6n hoidossa (korjaus-
ty6t, puuEarha/Iumity6t)

askareissa (ruuanlaitto, siivoa-
minen, pyykinpesu)
jossain muussa (hygienianhoito,
pukeutuminen ym. )

78 81 79 (772)

78 76 77 (625)

75 44 6s (3s1)

s1 58 57 (288)

38 49 44 (L44)

My6s tissi taulukossa seurana oleminen on selvS.sti suosituin
auttamisen muot,o. Toiseksi suosi-tuin on liikkumisessa aut-
taminen. Naiset ovat halukkaampia aut,tamaan askareissa ja



37

jossain muussa. Miehet puolestaan kiinteist6n hoitoon liitty-
viss5. tehtivissS..

7 .5. Menettely a\ rntanret,ilanteessa erS.iden t.austat,ekij6iden
mukaan

KuEen edellii on pohdittu, tuntuu seIviItd., ettd' toiset ihmi-
set ovat valmiimpia toimimaan vapaaehtoisty6ntekij6in;i, aina-
kin si115. on merkitysti, minki t,yyppiselli e16'kkeellS ihmi-
nen on ja mink5lainen on h5nen tenreydentilansa.

Vertailujen tekeminen elSikelajin mukaan ei o1e kuitenkaan
tissd' aineistossa kaikkien eld.ke1aj ien (osaty6kyrytt6myys-
eId.kkeella ja osa-alkaeId.kkee1l5 olevien) kohdalla mahdollis-
ta', koska el5.keliisten miir6.t ovat nd.issd ryhmissd. kovin pie-
niA (Taulukko 15.).

Taulukko 1,6. ElikelSisEen menettely avuntarveEilanteessa e15-
kelajin mukaan, Z -osuus (lkm suluissa).

Elikelaj i

TKE Y\/E OSATK TTE OSE VE
Kaik

vAvE ki
z z ? z * z z *

Menett,ely
tilanteessa
menisi
auttamaan

ehkA menisi
ei osaa sanoa

ei menisi
Kaikki
(Lkm)

24

t6
26

34

100

(316)

24

30

18

28

100

(130) (

1-7

33

50

100

5)

20

26

32

22

100

( 8s) (

33

67

100

3)

24

25

zz

29

100

( 841)

15 24

29 24

2t 23

35 30

r-00 l_00

48 ) (1,429)

Eniten auttamishaluisia on, kut,en on odotetLua, yksilollisel-
Ii varhaisel6.kkeelli olevissa (yht,eensa 54 ? joko menisi tai
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ehka menisi). VS.hiten auEtamishaluisia (40 ?) on ty6klnr1rtt6-
myyselikkeelli olevissa. Heidin auttamishalunsa on kuitenkin
y11dttdvd.n y1eist5., jos ot.taa huomioon heidAn yleisesti huo-
non tetr/eydentilansa. Varhennetulla vanhuuse15kkel15 olevissa
olisi voinut, puolestaan olettaa olevan enemminkin auttamisha-
luisia G+ ?) .

Ty6ttomyyselAkkeellS. olevat ovat selvisti epitietoisimpia:
kolmannes heisti ei osaa ottaa kantaa ja E.oisaalta heissi on
vS.hiEen (22 *) niit5, jot.ka kielt6ytyisivS.t suoraan.

Taust,atekij6isti el5kekiisten iki ei o1e yhteydessd. aurr,amis-
haluun. E15.ke15.iset ovat sen sijaan erilaisia sen mukaan min-
kAlaisella asuinseudulla (kaupunki - maaseutu) ja missd. laa-
nissi he asuvat,.

Asuinseudun mukaan eniten aut,tamishaluisia on maaseutualueel-
Ia (S+ B menisi tai ehki menj- auttamaan) . PS.ikaupunkiseudulla
on vihiten auttElmishaluisia (3e * menisi tai ehkd. menisi aut-
tamaan) , 40 Z ej- meni-s j- autt.amaan missd6.n tapauksessa.

LAAnien mukainen tarkastelu noudattelee osi-ttain edellistd.
maaseutu-kaupunki -jaottelua. Keski-Suomessa asuvat ovat ha-
lukkaimpia auttamaan $q ? menisi t,ai ehki menisi auttamaan) .

Uudenmaanl5.S.nissi asuvat ovat selvdsti haluttomampia autta-
maan (35 ? menisi tai ehki menisi) kuin muissa 16.d.neissd asu-
vat. Pohjois-Suomessa asuvissa on puolestaan vihit.en (23 ?)
niiti, jotka kieltd.ytyisivd.t suoraan antamasta apua.

El5keliisten tenzeydent.ila on suorassa yhteydessi auttamis-
haluun. H1ru5ksi tai melko h1rud.ksi te:rreydentilansa kokevat
ovat selvd.sti innokkaamj-a auttamaan (36 ? menisi autLamaan,
jos tehtiv6.t ja ajankohEa sopisivat) kuin ne, joiden terveys
on huono t,ai melko huono (18 ? menisi autt,amaan) . LisEiksi
jilkimmiisistdi 42 ? ei menisi miss5.5.n Eapauksessa auLtamaan.
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7.5. Korvausten ja verotuksen merkitys

E1Ake15isilti kysyttiin my6s sit,d, pitAisikS heidin saada
rahallisEa konrausta auttamisty6stS. Korvauksen maksamj-sta
vastusti 37 ? vastaajista. L5.hes puolet (45 t) vastaajista
kannat.ti pient.5. kulukorrrausta esim. matkoista, oman puhelimen
kiyt6sti. Noin viidennes (19 3) kannatti konrausta toiden
md6'rin ja/tai luonteen mukaan.

Konrauksen maksaminen ndyttS.isi lise.e.ve.n elikeliist,en valmi-
utta t.ehda vapaaehtoisty6tii (Taulukko 17 .) . Rahallinen kor-
vaus niyttii.isi 1isii.5.v5.n etenkin miest,en valmj-utta.

Taulukko !7. Rahallisen konrauksen vaikutus arnrnantohaluun
sukupuolen mukaan, ? -osuus aut,tamishaluisista el5ke16.isistA
(lkm suluissa).

Sukupuoli

nain- Kaik-
mies en ki

zzz
Lisiisik6
korrraus valmiutta
ky1Ii, seIv5.sti t2 11 11

ehk5. jonkin verran 34 24 29

ei juurikaan 30 30 30

ei 24 35 30

Kaikki 100 100 100

(Lkm) (249) (254) (s03 )

rulojen kasvaessa veroEus y1eens5. kiristyy. Y1i kolmannes
(35 ?) el5kel5.isiste. onkin sit5. mie1td., etta verotuksen tiu-
kentuminen estiisi heit5. tS.ysin osallistumasta rahalla kor-
vattavaan vanhust.en auLtamisty6h6n. Verotuksen tiukentumi-
se1Ia on suurempi merkitys miehille kuin naisilIe. Naisissa
on puolestaan enenunAn (29 ?) asiast,a epivarmoja.
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Auttamisty6t,i est,iisi vie15. enenurS.n se, ett,d. e15.kett5. pienen-
net.tS.isiin yhE,i paljon kuin vanhusten auttamisty6sti makset-
taisiin korrrausta. Y1i puo1e1Ia (Sq ?:Ila) el5.ke1iisistd. tema
estd.isi t,iysin osallistumiseen vanhusten auttamisty6h6n.

I-,opuksi kysyttiin elikelSisten suhtautumista sij-hen, etta
elikkeen maksaminen lakkautet,taisiin siksi ajaksi, kun he
tekisivit auttamisty6td, jos Ey6sti saaEava korvaus olisi
yhti suuri tai lihes yhti suuri kuin heidS.n nykyinen e15.k-
keensi. fy6n loputtua eld.kkeen maksamj-nen jatkuisi tietenkin
entisen suuruisena. TAhin ehdotukseen suhtauduttiin hyrin
kielteisesti: '18 ? vastaajista ei hlruSksyisi menet.telya.
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8. YHTEEM/ETO

Tut,kimuksen tavoitteena oIi selvittiA elAkelAisten mahdol-
lisuutta toimia iikkiiden ihmisten vapaaehtoisina awunanta-
jina. Alustavat tulokset osoittavat, etti tillainen toimj-nta
on h1ruin mahdollista seki apua tarvitsevien vanhusten ett.d.
siti antavien e15.ke1d.isEen osalta.

Vanhukset tanritsevat apua monissa eri asioissa, erityisesti
jokapiivS.isten askareiden ja asioiden hoidossa. Apua antavat,
pii.dasiallisest,i lapset, kotipalvelu ja puoliso. Yhteiskunnan
kaut,Ea Euleva palvelu j6.i kuit.enkin suhteellisen vd.hd.iseksi,
erityisesti miehil1e.

fyydyttimit.6nEa avun E,arrretta on silti runsaasti: 31 Z - 63 Z

kokee, ettei saa t,arpeeksi apua vaihdellen al lntarpeen muodon
mukaan. Enj-t,en kaivataan lisii sosiaalista tukea, kuten kes-
kusteluseuraa. ,Joka toinen vanhus tarvitsisi lisd.apua asunnon
t,ai kiinteiston hoidossa.

Vanhukset ovat. my6s h1ruin halukkaita ottamaan apua vast,aan
e1dke15isi1td. niissd asioissa, joissa he eivd.t saa td.IIEi het-
ke1li riitt,ivS.sti apua. Ainakin jossain asiassa haluaisi apua
elikeliisilta lAhes kolmasosa a\ rntarpeessa olevista vanhuk-
sista. Apua otetaisiin mielell5An vastaan liikkumisessa ja
asioiden hoidossa, jokapdivS.isissi askareissa sekA keskuste-
luseurana ]rms. asioissa.

Elikeliiset ovat puolest.aan varsin halukkaita antamaan apua
vanhuksille: yhteensi liki puolet heisti olisi joko hyvin
valmis (Z+ ?) tai melko valmis (2+ ?) antamaan apua. Erit,yi-
sen halukkaita o11aan keskust.eluseuraksi ja autt.amaan eri-
laist,en arkiasioiden kuten kaupassakd.ynnin, pankki- ja pos-
tiasioiden hoidossa. Kuten edel1A todettiin mm. keskustelu-
seuran osalta vanhusten tyydyttamet6n a\ lntarve onkj-n hyvin
yleist.&.

Vanhusten avuntarpeen ja elS.keliisten avlrnantohalun v51i1Izi
on jonkin verran eroa siinA, mihin toimint,oihin tarve ja aut-
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t.amishalu eniten keskittyvS.t. Verrattomastj- tS.rkeeimpid. tiissA
on kuitenkln apua ta:rrit,sevien vanhusten ja avunantohaluisten
erdkeliiisten osuus kununassakin ryhmissA. Nd.iden suhdelukujen
tarkasEelu osoittaa, ett,d. el5kel5.isten palveluhalukkuus on
15.hes kaikissa teht,5.viss5. yleisempii kuin vanhusten a\ rnt,ar-
ve.

Avun antamisen edellytykset t,ai ehdot eiv5t nd.yti myoskd.S.n
muodost.avan alusE,avan t.arkastelun pohjalta ylivoimaisia es-
teit,d elS.keldisavun kiyt611e vanhusten palveluiden hoitami-
sessa. Eri e16.kkei11i olevien el6.ke15.isten vi1il1A on toki
eroja toimintahalukkuudessa, muLLa erot ovat yllattevin pie-
nii.

My6sk5.5.n taloudelliset tekijat eivit oIe tdssa kovin merkit-
t5.vii. E15.ke1Aisten mielestd rahallinen korvaus ed.istiisi
toki ty6ha1ua, mutta suurin osa olisi valmis joko t.5.ysin i1-
maiseen ey6hdn tai haluaisi vain pientS. kulukorvausta. Kun-
non korrrauksen haluaisi vain noin viidesosa. Tama on ymmdr-
rett5.v5.5. my6s siksi, ett,E. suurin osa el5.kel5isist5. haluaa
pitaa kiinni nykyisesta elakkeestiin eik6. ole valmis vaaran-
tamaan sit5. milliin tavoin lisAansioiden rmoksi.

Elikeliiset haluavat v6.Itt5i my6s verotuksen mahdorlista ki-
ristymistS.. valtaosa erikeliisapua haluavist,a vanhuksista on
toisaalta valmis siitd Earvittaessa maksamaan ja heisti noin
puolet ''t6iden miiir5'n la/ta:. IuonEeen', mukaan.

NAyttii siis si1ti5., etti muut el5keld'iset voj-sivat aut.taa
merkittivd.sti vanhusten palveluiden jarjestimisessd . Tame
kaikki tietenkin silIii ede11yt.ykse115., etti ihmist,en mukaan-
tulo toimintaan ja toiminnan organisointi onnistut,aan hoita-
maan my6s k6.ytdnndss5.. Tutkimuksest,a ilmenee, ettd. sekA pal-
velut,arve ett,5. elikeldisten palveluhaluukkuus vaihtelevat
merkitsevd.sti mm. asuinpaikan mukaan. Toimintaa tulisikin
ilmeisesti suunnit,ella asuinpaikoittain.

Tim5.n t,utkimuksen loppuraportissa aiotaan s)rvent,d.dn avuntar-
peen ja tarjonnan analyysia. LisS.ksi yritetidn pohtia eldke-
lS.isarnrn k5.yt5.nn5n toimeenpanoon liitt) /ii kysymyksid.
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