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Yhteenveto hankkeesta 
Sosiaalista osallistumista pidetään tärkeänä ja tehokkaana ikääntyneiden hyvinvointiin ja terveyteen 
vaikuttavana tekijänä sekä keskeisenä kysymyksenä ikääntyneiden aikuisten oikeuksien kannalta. 
Useat tutkimukset osoittavat, että ikääntyneiden sairaudet, kuolleisuus ja elämänlaatu liittyvät 
sosiaalisen osallistumisen vähyyteen, joten on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden 
sosiaalisen osallistumiseen yhteiskunnassa. Yksi keskeisistä ajatuksista, joita on kehitetty 
onnistuneen ikääntymisen tutkimuksen parissa, ja joka mainitaan usein kirjallisuudessa, koskee 
ikääntyneiden aikuisten halua tuntea itsensä osallisiksi ja hyödyllisiksi. Tämän saavuttamiseksi 
yhteiskunnan on tarjottava siihen kannustavat olosuhteet ikääntyneille positiivisten sosiaalisten 
suhteiden, osallistumisen ja osallisuuden mahdollistamiseksi.  Creation POP -hankkeen tavoitteena 
on tarjota keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
Tämän hankkeen tavoitteena on tarjota ikääntyneille innovatiivisia tapoja sosiaaliseen osallisuuteen 
luovien taiteiden, kuten teatterin, avulla, ja näin kasvattaa tietoisuutta ikääntymisestä nuorempien 
ja vanhempien sukupolvien keskuudessa. Ikääntyneillä on paljon elämän kokemusta jaettavaksi 
nuorempien sukupolvien kanssa; ikäihmisten äänet ovat tärkeitä, ja niiden pitäisi tulla kuulluiksi. 
Yhä laajemmin tunnustetaan, että luovaan taidelähtöiseen toimintaan osallistuminen voi olla 
hyödyllistä hyvinvoinnille ja terveydelle, ja että ikääntyneiden osallistuminen toimintaan on tuonut 
terveydellistä ja sosiaalista hyötyä. Haluamme tällä hankkeella kehittää teatterilähtöistä luovaa 
toimintaa, joka luo turvallisen tilan ikään liittyvien stereotypioiden ilmaisemiseen ja haastamiseen, 
yhtäläisyyksien löytämiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Tällaiset toimet lisäävät tietoisuutta 
sosiaalisista kysymyksistä, joita haavoittuvassa asemassa olevat kokevat ja tuovat julki, ja antavat 
heille mahdollisuuden tarjota ideoitaan siitä, miten sosiaalisia kysymyksiä voitaisiin välittää 
opettajille, sukupolvien välisen ja elinikäisen oppimisen koulutustahoille sekä päätöksentekijöille. 
Tämän hankkeen toimilla ja tuloksilla haluamme parantaa opettajien ja muun aikuiskoulutuksen 
henkilöstön osaamista ja lisätä ikääntyneille tarjottavia laadukkaita oppimismahdollisuuksia, joiden 
avulla he voivat samalla edistää sosiaalista osallisuuttaan. 
 
Hankkeen toimenpiteinä tehdään tarveanalyysi ikääntyneiden näkemyksistä kaikissa 
kumppanimaissa, jonka jälkeen toteutetaan selvitys sukupolvien välisestä oppimisesta. Tulosten 
perusteella suunnitellaan ikääntyneille räätälöity Creation POP -menetelmä ja työkalupakki, joissa 
keskitytään lähestymistapoihin, jotka ovat osallistavan metodologian innoittamia. Creation Pop –
menetelmä ja työkalupakki toimivat perustana teatteritoiminnalle, jossa luodaan yhteyksiä eri 
sukupolvien välille ja mahdollistetaan samalla sukupolvien välisen oppimisen ja sosiaalisten 
kysymysten, kuten ikääntyneiden syrjäytymisen käsitteleminen. Laadittavat raportit, menetelmien 
kehittäminen ja työkalupakki auttavat ymmärtämään ikääntyneiden sosiaalisen osallisuuden 
merkitystä. Hankekumppanit järjestävät toimintaa, jonka avulla opettajat, sukupolvien välisen ja/tai 
elinikäisen oppimisen mahdollistavan aikuiskoulutuksen toimijat ja ohjaajat voivat saada käytännön 
tietoa sosiaalisesti vaikuttavan, luovan taidelähtöisen toiminnan järjestämiseksi. Projektikumppanit 
järjestävät viidessä EU-maassa pilottityöpajoja testatakseen hankkeessa kehitettyä Creation POP -
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menetelmää  ja työkalupakkia, sekä  menetelmäkoulutuksia hankkeen tulosten esittelemiseksi ja 
jalkauttamiseksi. 
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Tiivistelmä 
Creation Pop-hankkeen Luova sosiaalinen resepti: ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen luovuuteen 
perustuvan sukupolvien välisen toiminnan avulla- raportti kuvaa vuoropuhelua Euroopan nykyisen 
väestöllisen tulevaisuusnäkymän ja siihen liittyvien yhteiskunnallisten muutosten välillä. Raportti 
sisältää kirjallisuuskatsauksen ikääntyneiden hyvinvoinnin ja aktiivisen ikääntymisen laajoista 
käsitteistä, sekä käsittelee ikääntyneille suunnattuja toimintamuotoja (mukaan lukien sukupolvien 
välinen toiminta), luovia taidelähtöisiä menetelmiä ikääntyneille hyödyllisenä sosiaalisena 
reseptinä, ikääntyneiden tietämystä ja viisautta sekä ikäsyrjintää. Lisäksi kuvataan aktiivisen 
ikääntymisen toimintaympäristöjä kumppanimaissa keskittyen vallitsevien käytänteiden ja 
toimenpideohjelmien eroihin ja yhtäläisyyksiin.  
 
Yksilön luontaisten valmiuksien ja ympäristön (sekä kodin että yhteisön) välisen tasapainoisen 
suhteen tukemana on mahdollista ikääntyä aktiivisesti (eng. active aging). Aktiivisen ikääntymisen ja 
paremman elämänlaadun edistämiseksi, sosiaali- ja terveysalan toimijat voivat hyödyntää 
sosiaalisen reseptin (eng. social prescription) toimintamallia (vrt. Liikuntarespti; Suomessa käytännön 
työssä ja tutkimuskirjallisuudessa sosiaalisen reseptin toimintamallia vastaavaa toimintaa kuvataan 
termeillä kulttuurihyvinvointi ja ikääntyneille suunnattuna erityisesti kulttuurinen vanhustyö). 
Sosiaalinen resepti tarjoaa toimivan mallin sosiaalisten yhteyksien ylläpitämiseen ja edistää 
osaltaan siten terveyttä. Luovuuden hyödyntäminen psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn 
ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvien ohjelmien, interventioiden ja kampanjoiden 
toteuttamiseksi on erittäin tärkeää. Sosiaalisen vuorovaikutuksen helpottamisen, stressin ja 
ahdistuksen välttämisen lisäksi luovuus voi toimia meditatiivisena itsensä kehittämisen 
menetelmänä, luottamuksen, itsetunnon, ongelmanratkaisukykyjen ja selviytymistaitojen 
kehittämiseksi. Luovuudella on tutkimuksissa todettu olevan tärkeä rooli terveyden edistämisessä, 
sairauksien ehkäisemisessä ja niiden hoidossa läpi koko elämän. Tässä Creation POP -raportissa 
tuomme esiin, sitä kuinka tärkeää on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja ikääntyneille 
ikääntyneiden omiin tarpeisiin perustuen.  
 
Suomella, Irlannilla, Slovenialla ja jossain määrin Espanjalla on poliittiset puitteet aktiivisen 
ikääntymisen edistämiseksi yhteiskunnassa.  Italialla ei kuitenkaan ole kansallisesti koordinoitua 
aktiivista ikääntymistä koskevaa strategiaa. Tämä puute vaikeuttaa kuntia ja alueellisia toimijoita 
aktiivisen ikääntymisen ja sosiaalisen reseptin toimintamallia hyödyntävien toimenpideohjelmien 
järjestämiseksi. Kaikissa kumppanimaissa on voimassa syrjimättömyyslainsäädäntö, jossa 
käsitellään ikäsyrjintää ja luetellaan aktiivista ikääntymistä edistäviä ja/tai sosiaalisen reseptin 
toimintamallin mukaisia toimintaohjeita ikääntyneiden huomioimiseksi. Analysoiduista malleista 
suomalainen sosiaalisen reseptin toimintamalli perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen 
kulttuurisesta hyvinvoinnista, mikä osoittaa syvällistä ja kekseliästä otetta aktiivisen ikääntymisen 
mahdollistamiseen.  
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Huolimatta kattavista pyrkimyksistä aktiiviseen ikääntymiseen Irlannin ja Slovenian osalta ilmenee, 
että sosiaalisen reseptin toimintamallin täytäntöönpanoprosessi on aloitettu, mutta kehitettävää on 
edelleen. Vastaava tilanne on Italiassa ja Espanjassa. Vaikka niissä onkin jo käytössä sosiaalisen 
reseptin toimintamalli, hyötyisivät maat hallituksen tuesta sosiaalisen  reseptin toimintamallin 
sisällyttämiseksi aktiiviseen ikääntymisen politiikkaan ja toimenpanoon. On olennaisen tärkeää, että 
kumppanimaat lisäävät ikääntyneiden kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteisöissään kaikilla 
kulttuuri-, talous- ja yhteiskuntaelämän osa-alueilla tarpeidensa, mieltymystensä ja valmiuksiensa 
mukaisesti.  
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1. Kirjallisuuskatsaus 
1.1 Esittely 
Maailman terveysjärjestön (WHO) esittämien lähtökohtien mukaisesti Creation-Pop-
kirjallisuuskatsaus tarkastelee seuraavia teemoja: ikääntyneiden hyvinvointi, aktiivinen 
ikääntyminen ja siihen liittyvä tuki ikääntyneille (mukaan lukien sukupolvien välinen tuki), luovuus 
sosiaalisena reseptinä ikääntyneille, ikääntyneiden tietämys ja viisaus, ikäsyrjinnän torjuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen. Lisäksi kuvataan aktiivisen ikääntymisen toimintaympäristöjä kaikissa 
kumppanimaissa painottaen politiikan ja käytännön eroja ja yhtäläisyyksiä. 

1.2 Ikääntyneiden hyvinvointi 
Ihminen kokee ikääntyvänsä aktiivisesti ja terveesti, jos hänen sosiaaliset, henkiset ja fyysiset 
tarpeensa täytetään. Osana aktiivista ikääntymistä ikääntyneiden olisi omaksuttava terveelliset 
elämäntavat, mukaan lukien oikealainen ruokavalio ja liikuntasuositukset. Vastaavasti ikäihmisten 
tulisi myös luoda ja vaalia monimuotoisia sosiaalisia verkostoja, koska tietyn naapuruston ja 
ikäystävällisten tilojen ominaisuuksien on raportoitu vaikuttavan ikääntyneiden aikuisten 
sosiaalisen aktiivisuuden tasoon (Bowling & Stafford, 2007). Lisäksi julkista ja kolmannen sektorin 
tukea on oltava saatavilla eristyneisyyden välttämiseksi. Aktiiviseen ikääntymiseen kuuluu myös 
ikäsyrjinnän torjuminen lainsäädännössä sekä koulutus-, yhteisö- ja organisaatioympäristössä sekä 
tietoisuuden lisääminen ikääntyneistä, heidän inhimillisyydestään ja kyvyistään. Luovuuden käytöllä 
sosiaalisen reseptin toimintamallin mukaisissa toimissa voi olla keskeinen rooli edellä mainittujen 
ongelmien ratkaisemisessa. 
 
Walker & Maltby (2012) esittävät, että yhteiskunnan on ajateltava uudelleen ymmärrystään 
elämänkulusta mahdollistaakseen osallistavan lähestymistavan aktiivisen ikääntymisen 
tukemiseksi. Tutkijat viittaavat Reday-Mulveyn (2005) ja Riley & Rileyn (1986) töihin siirtymisestä 
"perinteisestä viitekehyksestä" "ikään integroituneeseen viitekehykseen" (Kuva 1.). 
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Tällä tavoin elinkaaren kolme eri vaihetta (koulutus, työelämä ja eläkkeelle siirtyminen) antavat tilaa 
horisontaalisesti muotoillulle mallille, jossa kannustetaan heterogeenisempään, joustavampaan ja 
vaihtelevampaan elämään. Ikään perustuva ajattelutapa on sopusoinnussa luovuuteen perustuvan 
sosiaalisen reseptin mallin kanssa, joka puolestaan liittyy ajatukseen aktiivisesta ja terveestä 
ikääntymisestä, kuten WHO on linjannut edistäessään "terveen ikääntymisen vuosikymmentä" 
(WHO, 2017).   
 

1.3 Aktiivinen ikääntyminen 
Euroopan väestön ikääntyminen ja siihen liittyvät väistämättömän väestörakenteen muutoksen 
taloudelliset seuraukset ovat olleet politiikan ja tieteellisten keskustelujen keskiössä viimeisten 20 
vuoden aikana (WHO, 2017). Nämä huolenaiheet ovat perusteltuja. Euroopan unionin (EU) väestön 
odotetaan kasvavan, vuoteen 2060 mennessä 30 prosenttia eurooppalaisista on vähintään 65-
vuotiaita. Teollisuusmaiden yhteiskunnallisella tasolla tapahtuvat muutokset, kuten 
elinajanodotteen ja elämänlaadun nousu, heijastuvat suoraan myös työelämään, sillä ihmiset voivat 
työskennellä pidempään. Ikääntyminen ei siten ole enää vain lääketieteellinen, vaan myös 
sosiaalinen, demografinen kysymys (MacLeod et al. 2018).   
 
Termi "aktiivinen ikääntyminen" on keino torjua vanhuuden elämänvaiheeseen liittyvää 
stereotyyppistä passiivisuuden ajatusta.  Walker & Maltby (2012) viittaavat eläköitymiseen 
odotettavissa olevana (ja pakollisena) määrätyssä iässä työelämän ulkopuolelle jäämisenä, jossa 
eläke korvaa palkat. Vanhuudessa, tätä seuraavat sosiaalisen ja poliittisen syrjäytymisen prosessit, 
mikä on itsessään hankala tulos. Kirjoittajat uskovat, että tällainen poissulkeminen "vaikutti yleiseen 
käsitykseen ikääntyneistä ihmisistä sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti passiivisina" (ibid 
s.118).  
 
Kun otetaan huomioon laaja valikoima merkityksiä, jotka viittaavat siihen, että on oltava 
"aktiivinen", on tärkeää valaista kahta tärkeintä "mallia" poliittiselle keskustelulle 
eurooppalaisessa kontekstissa, kuten Walker & Maltby (2012) tuovat esille. Ensimmäinen on 
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määritelty Lissabonin sopimuksen tuloksena, ja se noudattaa lähtökohtaa lisätä Euroopan 
osaamistalouden kilpailukykyä. Tällaisessa mallissa keskitytään siirtymiseen ikääntyneitä 
suojaavan passiivisuuden korostamisesta työllisyyden uuteen painottamiseen myöhemmällä 
iällä (Eurooppa-neuvosto, 2010). Tämä liittyy aktiiviseen ikääntymiseen relevantista, vaikkakin 
utilitaristisesta näkökulmasta. Toisaalta toinen WHO:n ilmentämä malli laajentaa ja tarkentaa 
ymmärrystä ikääntymisestä luonnollisena prosessina kaikessa monitulkintaisuudessaan, 
arvokkuudessaan ja monimutkaisuudessaan, mikä ohjaa tätä kirjallisuuskatsausta. 
 
Jos aktiivinen ikääntyminen liittyy "terveellisten elämäntapojen omaksumiseen koko eliniän ajan" 
(Costa et al., 2021, s.2), toimintakyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen huomioon ottaminen on 
avainasemassa (Michel & Sadana, 2017; Fallon &Karlawish, 2019). Toimintakyky ymmärretään 
ihmisten kyvyksi olla sellaisia kuin he haluavat olla ja tehdä mitä haluavat tehdä (Beard et al., 2016; 
Rudnicka et ai., 2020), joka sisältää: liikkua, solmia ja ylläpitää sosiaalisia suhteita, kehittyä ja tehdä 
päätöksiä sekä osallistua yhteiskuntaan (Michel & Sadana, 2017; WHO, 2017; Fallon & Karlawish, 
2019). Toimintakyky ei liity vain suoraan yksilön omiin valmiuksiin, vaan myös tietyn ympäristön 
ominaisuuksiin, jotka kattavat kodin, yhteisön ja yhteiskunnan laajemmin (WHO, 2017).   
 
Kuten muutkin elämänvaiheet, myös elämän myöhempi vaihe voidaan kokea täytenä elämänä, jos 
ikääntyneen usein ei-lääketieteelliset tarpeet täyttyvät (MacLeod et al., 2018). On kuitenkin tärkeää 
havaita lääketieteellisten ja ei-lääketieteellisten kysymysten keskinäiset yhteydet. Analysoimalla 
4,648 65+-vuotiasta henkilöä Thomas kumppaneineen (2021) päätteli, että sosiaalinen 
eristäytyminen on sairastuvuuden ja kuolleisuuden riskitekijä yhtä merkittävästi kuin tupakointi, 
verenpainetauti ja liikkumaton elämäntapa. Sosiaalisen eristäytymisen ja mielenterveysongelmien 
välisen korrelaation lisäksi sosiaalisesti eristyksissä olevilla ikääntyneillä aikuisilla on suuria määriä 
biologisia markkereita (interleukiini-6 (I-6) ja C-reaktiivinen proteiini (CRP)), jotka liittyvät krooniseen 
tulehdukseen. Näiden merkkiaineiden korkea taso osoittaa valtimoihin kertyvien materiaalien 
muodostumisen aiheuttaen sydän- ja verisuoni- ja aivoverenkiertosairauksia. Ajatuksena on 
muuttaa "sosiaalisen eristyneisyyden kehityskulkua", mikä edistää terveyttä. Tällaisten ei-
toivottujen kehityskulkujen muuttaminen edellyttäisi tuen tarjoamista ikääntyneille, jotka saattavat 
kokea eristyneisyyttä, kuten jäljempänä tarkastellaan. 
 

1.4 Tukia ikääntyneille aikuisille 
Ikääntyneiden sosiaalinen osallisuus on ikääntyneen Euroopan suuri huolenaihe. (2013) mukaan 
itäeurooppalaiset ikääntyneet  ovat huomattavasti syrjäytyneempiä kuin muu Euroopan väestö, ja 
aineellinen puute, terveys ja ihmisten välinen syrjäytyminen ovat huolestuttavimpia alueita. Viime 
aikaiset Euroopan sosiaalikatsauksen (Lee, 2021) tiedot osoittavat, että ikääntyneiden 
eurooppalaisten sosiaalisessa syrjäytymisessä ja subjektiivisessa hyvinvoinnissa on merkittäviä 
alueellisia eroja. Vaikka Pohjoismaissa sosiaalinen osallisuus on korkeampi, keski- ja 
itäeurooppalaiset ilmaisivat subjektiivisen hyvinvoinnin vähenemistä ja sosiaalisen syrjäytymisen 
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lisääntymistä. Yleinen terveys, onnellisuus ja elämäntyytyväisyys liittyivät aineellisten resurssien ja 
peruspalvelujen saatavuuteen ja saatavuuteen (ibid). 
 
Kun otetaan huomioon, että hyvä terveys korreloi muun muassa ikääntyneiden aikuisten saatavilla 
olevan tuen määrän kanssa, on ratkaisevan tärkeää ottaa käyttöön organisoitu ja sitoutunut vastaus 
ikääntymiseen (Kalache, 1999). Ikääntyneille aikuisille on tarjolla tukea useilta valtiollisilta ja valtiosta 
riippumattomilta tahoilta, kuten aikuisten päiväkodeista, palvelutaloista, ateriapalveluista sekä 
koulutus- ja uskonnollisilta toimijoilta. Lisäksi yhteiskunnan nykyisten digitalisaatioprosessien 
myötä verkkotukiyhteisöt, kuten "seniornet.org" (Pfeil et al., 2011), ovat myös laajemman yhteisön 
käytettävissä. Olivatpa nämä palvelut kasvokkain tai verkossa, ne voivat tarjota positiivista 
sosiaalista tukea, auttaa ikääntyneitä vastaamaan tarpeisiinsa ja lievittää yksinäisyyden ja 
eristyneisyyden yleensä vakavia, epämiellyttäviä seurauksia. 
 
Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ikääntyneiden aikuisten täyttämättömiin tarpeiisiin  
vastaamisesta on tullut kansanterveyden painopiste kriisiytyneiden virallisten ja epävirallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien vuoksi (Abdi et al., 2019). Ikääntyneiden aikuisten tarpeet koostuvat 
sosiaalisesta toiminnasta (mukaan lukien suhteet), yleisestä psykologisesta terveydestä, liikuntaan 
liittyvästä toiminnasta, itsehoidosta ja kotielämästä. Itsehoitostrategioita koskevan ammatillisen 
neuvonnan puute, palvelujen heikko viestintä ja koordinointi, sekä niitä koskevan tiedon puute ovat 
kuitenkin ympäristötekijöitä, jotka voivat haitata pyrkimyksiä mahdollistaa aktiivinen ja terve 
ikääntyminen (ibid). 
 
Abdi et al.:n (2019) havainnot liittyvät läheisesti Bowlingin (2008) havaintoihin, joka keräsi ja tunnisti 
ikääntyneiden käsityksiä aktiivisesta ikääntymisestä Britanniassa (337 yli 65-vuotiasta 
haastateltavaa). Tutkimus osoittaa, että osallistujien käsitykset aktiivisesta ikääntymisestä liittyivät 
"fyysisen terveyden ja toimintakyvyn (43 %), vapaa-ajan ja sosiaalisen toiminnan (34 %), 
kongnitiivisen toimintakyvyn ja aktiivisuuden (18 %) sekä sosiaalisten suhteiden ja kontaktien 
ylläpitämiseen (15 %)" (Bowling, 2008, s. 293). Nämä havainnot olivat sopusoinnussa mallien kanssa, 
joissa elämänlaatu esitettiin "aktiivisen ikääntymisen päätepisteenä" (ibid (2019), Bowling (2008) ja 
Bowling & Stafford (2007) korostavat hoitokehysten ja tukipalveluiden luomisen merkitystä 
ikääntyneiden tarpeiden perusteella. Siten on syytä korostaa, että saatavilla oleva tuki voisi hyötyä 
sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta, kuten jäljempänä käsitellään.  
 

1.4.1 Sukupolvien välinen oppiminen  
Sukupolvien välinen oppiminen voidaan määritellä "keskinäiseksi oppimissuhteeksi ja 
vuorovaikutukseksi nuorten ja vanhojen välillä" (Simándi, 2018, s.63). Kuten Kooland (2008) on 
havainnut, sukupolvien väliseen oppimiseen kuuluu kommunikaation kautta yhdessä oppimista, 
monitieteistä oppimista ja dialogista, toisilta oppimista. Corriganin (2011) mukaan sukupolvien 
välinen oppiminen on kehittynyt gerontologian alalla, mikä on lisännyt osallistumismahdollisuuksia 
työ-, yhteisö- ja koulutuskonteksteissa. Sukupolvien välinen toiminta ja ohjelmat tuovat paljon etuja 
asianosaisille - ja ne eivät toimi vain välineenä sosiaalisen eristyneisyyden torjumiseksi 
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vanhemmalla iällä, vaan myös katalysaattorina elinikäiselle oppimiselle. Hatton-Yeo (2007) 
huomauttaa, että sukupolvien välisen toiminnan lähestymistavasta olisi tultava poliittisen 
päätöksenteon keskipiste, kun otetaan huomioon sen tarjoamat monet edut sekä yksilö- että 
yhteiskuntatasolla. Tarvitsemme kulttuurin muutoksen, jossa ikääntyneiden arvostaminen ja 
positiivisten asenteiden kehittäminen sukupolvien välille nähdään ensiarvoisen tärkeänä. Eri 
sukupolviin kuuluvien ihmisten välinen vuorovaikutus edistää suoraan sosiaalista osallisuutta, 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja laajempaa solidaarisuutta sukupolvien välillä.  
 
Rupčić (2018) käsittelee sukupolvien välisiä tiedonsiirtokäytäntöjä ja -menetelmiä 
"oppimisketteryyden" kehittämiseksi kaikissa sukupolvissa yhteisön rakentamisen avulla. "Jatkuvan 
oppimisen ja tiedon jakamisen näkökulmasta" tällaisten aloitteiden toteuttaminen voi hyödyttää 
kaikkia sidosryhmiä – ei vain nuorempia tai vanhempia. Kirjoittaja korostaa sukupolvien välisen 
tiedonsiirron ja oppimisen mahdollisuuksia vähentää sukupolvien välisiä konflikteja ja stressiä, mikä 
lisää organisaation yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Vastaavasti sekä muodolliset että 
epäviralliset oppimisympäristöt tarjoavat laajan valikoiman terveyteen ja koulutukseen liittyviä 
etuja, kun nuoremmat ja vanhemmat aikuiset ovat vuorovaikutuksessa (Simándi, 2018). Tällaisessa 
vuorovaikutuksessa ikääntyneitä voidaan pitää tiedon ja viisauden "lähteenä", kuten sitä käsitellään 
tämän raportin seuraavassa osassa.  
 

1.5 Ikääntyneiden tietämys ja viisaus 
Monissa "Gutenbergiä edeltävän maailman" kulttuureissa viisaus siirtyi sukupolvelta toiselle 
myyttien, tarinoiden ja laulujen muodossa. Tämä johti ikääntyneiden kulttuuriseen ja sosiaaliseen 
arvostukseen. Muutokset tapahtuivat hitaammin, ja ikääntyneiden aikuisten käytännön kokemus ja 
institutionaalinen tietämys pysyivät nuorten kannalta merkityksellisinä pidempään. Teknologinen 
kehitys ja muutosvauhti on kuitenkin monimutkaistanut nykyistä skenaariota tulevasta. Kuitenkin, 
esimerkiksi työpaikoilla  vanhemmilla työntekijöillä  on vielä paljon tarjottavaa heitä nuoremmille 
(Conley 2018).  
 
Putmanin (2000) sosiaalisen pääoman teorian vaikutuksesta Simándi (2018) korostaa sukupolvien 
välisten, työelämän ulkopuolisten suhteiden merkitystä. Nämä suhteet perustuvat viisauteen ja 
yhteistyöhön, ja pitävät sisällään mm. lukupiirit, tukiryhmät ja opintopiirit. Tällaisissa yhteyksissä 
vanhemmat osallistujat mentoroivat nuoria, kun taas nuoremmat opettavat ikääntyneitä 
käyttämään uusia teknologisia laitteita. Sukupolvien välisen vuorovaikutuksen pääpaino on 
kuitenkin yhdessä vietetyssä ajassa ja sosiaalisessa toiminnassa. Toiminta on järjestetty ja koettu 
yhteisen tavoitteen ympärille eikä itse toimintaan.  Lisäksi Conley (2018, s. 31) kuvailee 
‘vanhimmuuden’ (tai senioriteetin) tarjoavan paremman johtamismuodon, koska "harmaat päät 
ovat yleensä viisaampia". Sitten kirjoittaja ihmettelee, olisiko 

(...)  meillä tapa integroitua nuorten aivojen kasvatukseen, kuten menneisyyden 
maanviljelijävanhimmat pystyivät viljelemään nuoria jyviä.  
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Ja pohtii: 

   Entä jos olisi olemassa uusi, moderni vanhuuden arkkityyppi, jota käytettäisiin kunniamerkkinä 
 eikä häpeän peitossa? 

Entä jos voisimme hyödyntää osaamistamme ja osaamistamme ollaksemme voimavara 
työpaikalla eikä velkataakka? 

(...) Entä jos nykyajan vanhimmat olisivat huomisen visionääristen yritysten salainen ainesosa? 
(Conley, 2018, s. 30-31). 

Korkea ikä ei ole viisauden synonyymi, mutta jotkut ihmiset voivat kerryttää viisautta ikääntyessään. 
Texasin yliopiston psykologin tohtori Worthyn johtamat viisaustutkimukset paljastivat, että 
vanhemmat aikuiset olivat paljon parempia tekemään päätöksiä, jotka johtivat pitkäaikaisiin, 
strategisiin voittoihin, kun taas nuoremmat aikuiset pyrkivät tekemään päätöksiä, jotka johtivat 
välittömämpiin palkkioihin. Lisäksi professori Robert Sutton huomauttaa, että järjestelmäajattelu 
voi liittyä positiivisesti vanhempaan ikään, koska "mitä kauemmin olet ollut tällä planeetalla, sitä 
enemmän malleja olet nähnyt ja tunnistat" (Conley, 2018, s.33). 
 
Tiedon ja viisauden lisäksi vanhemmat aikuiset myötävaikuttavat nuorempien sukupolvien, sekä 
heidän lastensa että lastenlastensa, hyvinvointiin eri tavoin. Trinity College Dublinin vuoden 2017 
raportti "Health and Wellbeing: Active Ageing for Older Adults in Ireland – Evidence from The Irish 
Longitudinal Study on Ageing" tarjoaa sarjan mielenkiintoisia havaintoja, joissa arvioidaan 
ikääntyneiden aikuisten tarjoaman tuen laajuutta Irlannissa. Irlantilaisista ikääntyneistä (48 %) 
tarjoaa rahallista apua lapsilleen ja epävirallista lastenhoitoa lapsenlapsilleen. Lähes puolet 
irlantilaisista ikääntyneistä aikuisista teki vapaaehtoistoimintaa - 17% teki niin viikoittain. Samoin 
suuri osa ikääntyneistä aikuisista osallistuu järjestäytyneisiin klubeihin ja ryhmiin (47 %) ja osallistuu 
myös aktiiviseen ja sosiaaliseen toimintaan (60 %). Irlantilaisten ikääntyneiden aikuisten harjoittama 
toiminta liittyy parempaan elämänlaatuun, joten raportti osoittaa siirtymisen pääasiassa 
lääketieteellisestä ikääntymisen kehyksestä vanhemman iän käsitteellistämiseen 
kokonaisvaltaisemman lähestymistavan mukaisesti (Baska et al., 2021; Ward &McGarrigle, 2017), 
kuten sosiaalinen resepti. 
 

1.6 Luovuus ikääntyviä hyödyttävänä 
sosiaalisena reseptinä 
         
Sosiaaliseen reseptiin liittyvien määritelmien moninaisuudesta huolimatta (Baska ym., 2021) ajatus 
sosiaalisesta reseptistä ei- kliinisenä interventiona on kiinnostava. Reseptillä vaikutetaan 
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myönteisesti ihmisen terveyteen ja vastataan kokonaisvaltaisesti hänen tarpeisiinsa. (Minary ym. 
2019). Se on "innovatiivinen strategia" (Costal et al. 2021), joka koostuu terveyden edistämisestä, 
motivoinnista ja "potilaiden voimaannuttamisesta" ja tuottaa myönteisiä tuloksia osallistujille, 
yhteisön toimijoille sekä terveydenhuollon ammattilaisille ja palveluille (ibid). Ihannetapauksessa 
ennen sosiaalisen reseptin käyttöön ottamista, olisi arvioitava kunkin toimintaympäristön  
erityispiirteet. Baska et al. (2021) mukaan sosiaalinen resepti on osa laajempaa pyrkimystä siirtyä 
perinteisemmästä ylhäältä alaspäin suuntautuvasta terveydenhuoltomallista "ei-lääketieteelliseen, 
verkostomaisempaan" lähestymistapaan, jossa potilas on keskeisessä asemassa. Lisäksi sosiaalinen 
resepti mallina antaa tilaa moniammatilliselle hoidolle, mikä vähentää kuilua terveysriskien 
tiedostamisen ja terveellisempään elämäntapaan sopeutumisen välillä (emt.).    
 
Vaikka sosiaalisen reseptin vaikutuksista ikääntyneisiin tarvitaan lisätutkimuksia, tämä  
lähestymistapa on lupaava askel kohti aktiiviseen ikääntymiseen liittyviä käytänteitä (Baska et al., 
2021; Bickerdike ym. 2017; Minary et al., 2019; Fancourt &Finn, 2019).  Visanich & Attard (2021) 
analysoivat taiteen mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämisessä Maltalla arvioimalla kaikkia 
kansallisesti rahoitettuja yhteisöpohjaisia taidehankkeita vuosina 2014–2018. Costa et al.:n (2019) 
tutkimuksessa todettiin, että sosiaalinen resepti otettiin hyvin vastaan Portugalissa. Tämä vahvisti 
sosiaalisen reseptin mallin potentiaalia paitsi aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämisessä, 
myös yhteisön resurssien optimaalisen hallinnan edistämisessä.  
 
Baska et al (2021) tutkivat sosiaalisen reseptin nykyistä vaihetta Englannissa, Walesissa, Pohjois-
Irlannissa, Kataloniassa, Puolassa ja Italiassa. Sosiaalisen reseptin toimivuuden kannalta seuraavat 
tekijät ovat keskeisiä:  
 

● Helppo lähete kaikilta paikallisilta virastoilta 
● työvoiman kehittäminen 
● yhteinen tuloskehys 
● tuki yhteisön ryhmille 
● yhteistyöhön perustuva toimeksianto ja kumppanuus 
● henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen 

Luovuuden käyttäminen sosiaalisten reseptien toteuttamisen näkökulmasta näyttää olevan erittäin 
tervetullutta. Jos "luovuus täydellisemmässä mielessä on keskeinen tila itseilmaisulle" (Lorenzi 
&White, 2019, s.191), sen suhde sosiaalisen reseptin hyödyntämiseen - ja siten aktiiviseen 
ikääntymiseen-  on luonteeltaan rikastuttava.  
 
BBC Arts ja BBC Learning järjestivät suuren brittiläisen luovuustestin, "The Great British Creativity 
Test" (2018).  johon osallistui miltei 48 000 vastaajaa ympäri Britanniaa. University College Londonin 
vanhemman tutkijan Fancourtin mukaan tulokset viittaavat siihen, että luovuus voisi hyödyntää 
ihmisiä kolmella eri tavalla:  
"a) luovuuden käyttäminen stressin ja ahdistuksen välttämiseksi; b) luovuus välineenä mietiskelyyn 
ja ongelmanratkaisuun ja tulevaisuuden suunnitteluun c) keinona kehittää itseään, rakentaa 
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itseluottamusta, itsetuntoa, ongelmanratkaisu- ja selviytymistaitoja " (BBC, 2019). Lisäksi WHO: n 
vuoden 2019 raportti osoittaa, että yli 3,000 tutkimuksen tulokset tunnistivat taiteelle tärkeän roolin 
sairauksien ehkäisyssä, terveyden edistämisessä sekä sairauksien hallinnassa ja hoidossa koko 
eliniän ajan (Fancourt & Finn, 2019). 
 
Kansalaisjärjestöt, kuten Arts Well (arts-well.com), havainnollistavat onnistunutta yhteyttä 
sosiaalisen reseptin ja luovuuden käytön välillä. Yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen terveyden ja 
hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien palvelujen tarjoajana Arts Well keskittyy osallistavaan 
luovaan toimintaan, kuten taidegrafiikkaan, kollaasiin, willow-lyhtyjen valmistukseen, suklaatryffelin 
valmistukseen, savitöihin sekä painamiseen ja ompeluun (AW, 2022). On selvää, että käyttämällä 
(jopa vähän) aikaa luovuuteen voi auttaa selviytymään nykyaikaisesta elämästä (BBC, 2019). 
 
 

1.7 Ikäsyrjinnän torjunta 
Samoin kuin kokemus eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä, myös ikäsyrjintä vaikuttaa negatiivisesti 
ikääntyneiden aikuisten terveyteen ja hyvinvointiin. Jonkun syrjiminen hänen ikänsä vuoksi voi 
aiheuttaa pahoja seurauksia syrjityille ja koko yhteiskunnille.  Vuoden 2021 WHO:n ikäsyrjintää 
käsittelevän "Global Report on Ageism"-raportin mukaan jälkimmäinen "syntyy, kun ikää käytetään 
luokittelemaan ja jakamaan ihmisiä tavoilla, jotka johtavat haittaan, huono-osaisuuteen ja 
epäoikeudenmukaisuuteen ja heikentävät solidaarisuutta sukupolvien välillä" (WHO, 2021, s. xv). 
Fernández-Ballesteros et al. (2020) kuvaavat, kuinka ikästereotypiat vaikuttavat ikääntyneiden 
käyttäytymiseen ja aiheuttavat haitallisia pitkäaikaisia vaikutuksia heidän terveyteensä. Viitaten Levy 
et al. (2019) tutkimukseen, Fernández-Ballesteros et a. (2020) korostavat ikääntyneen positiivisen 
itsetuntemuksen ja ennustetun itse raportoidun toiminnallisen terveyden ja pitkäikäisyyden välistä 
suhdetta.  
 
Ikäsyrjinnän aktiivinen torjuminen on siksi avainasemassa, koska on edelleen monia ikääntyneitä 
aikuisia, jotka kärsivät ikäsyrjinnästä, mutta eivät kerro syrjinnästään (WHO 2021). Todisteet 
osoittavat, että sukupolvien välistä vuorovaikutusta vaalivat interventiot ovat yksi tehokkaimmista 
pyrkimyksistä vähentää ikäsyrjintää vaikuttamalla tapohin, joilla ihminen ajattelee, tuntee ja toimii. 
Sukupolvien väliset toiminnan mallit näyttävät myös olevan kohtuuhintaisia ja suhteellisen 
ongelmattomia toteuttaa (WHO, 2021). Lisäksi koulutusaloitteet, valistuskampanjat ja syrjinnän 
vastainen lainsäädäntö auttavat myös puuttumaan ikäsyrjintään. Irlannissa työsyrjintälaki (IHREC, 
2015) luokittelee ikäsyrjinnän lailliseksi rikokseksi, kun taas Espanjassa sitä pidetään viharikoksena, 
jossa on raskauttavia olosuhteita oikeudellisesta näkökulmasta. 
 

https://arts-well.com/


 

      

 

18 

1.8 Samanlaisuuksia ja eroavuuksia: aktiivisen 
ikääntymisen konteksti kumppanimaissa 
Seuraavassa vertaillaan aktiivisen ikääntymisen politiikkaa ja käytäntöjä kaikissa kumppanimaissa. 
 

1.8.1 Aktiivisen ikääntymisen poliittinen tilanne hankkeen 
kumppanimaissa 
 
 
Craetion Pop-hankkeen kumppanuusmailla on enemmän tai vähemmän erilaisia poliittisia 
ratkaisuja väestön ikääntymiseen. Ne ovat linjassa Maailman terveysjärjestön prioriteettien kanssa, 
joilla pyritään saavuttamaan terveen ikääntymisen vuosikymmenen (2020-2030) tavoitteet. Nämä 
tavoitteet puolestaan perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2002 laatimaan Madridin 
kansainväliseen ikääntymistä koskevaan toimintasuunnitelmaan (Madrid International Plan of Action on 
Ageing, MIPAA) ja WHO:n vuonna 2016 laatimaan ikääntymistä ja terveyttä koskevaan 
maailmanlaajuiseen strategiaan. Huolimatta siitä, että ikääntymisestä on tullut poliittinen ja 
yhteiskunnallinen huolenaihe kaikissa kansallisissa yhteyksissä, on selvää, että kumppanimaat 
hyötyisivät työskentelystä jatkuvan aktiivisen ikääntymisen kehittämiseksi sekä politiikan, että 
käytäntöjen alalla esimerkiksi lisäämällä näyttöönperustuvien, parannettujen ja laajemmin 
kattavien tukipalvelujen tarjontaa. 
 
Irlanti, Italia, Slovenia, Suomi ja Espanja keskittyvät integroituihin aktiivisen ikääntymisen toimiin 
kansallisessa kontekstissa, jossa kunnat ja alueet voivat tukea toisiaan. Kaikissa maissa hallitusta 
pidetään kuitenkin keskeisenä toimijana, joka luo edellytykset aktiivista ikääntymistä koskevien 
aloitteiden käynnistämiselle.  
 
Irlannissa terveys palvelujen (health service executiven, HSE) alaisuudessa kansallinen positiivisen 
ikääntymisen strategia (DH, 2013) on tarjonnut maan lähestymistavan aktiiviseen ikääntymiseen 
viime vuosina. Viime aikoina mielenterveydestä ja vanhuksista vastaava varaministeri Mary Butler 
TD ja paikallishallinnon ja suunnittelun varaministeri Peter Burke TD ovat käynnistäneet uuden 
ohjelman, jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneiden asumista omissa kodeissaan ja yhteisöissään 
(Gov.ie, 2021).  
 
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallin mukaisesti Suomi  pitää erityisen perustavanlaatuisina 
ikääntyneiden oikeuksia riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Asiaan liittyvän kansallisen 
lainsäädännön lisäksi maan Kansallinen ikääntymisohjelma 2030 ohjaa useita toimia, joilla 
kehitetään, arvioidaan ja toteutetaan ikääntyneiden aktiivisen ikääntymisen/tukipalvelujen 
kehittämistä, arviointia ja toteuttamista.   
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Slovenia hyväksyi pitkäikäisen yhteiskunnan strategian. Siinä asetetaan avainkohdat aktiivisen 
ikääntymisen käsitteelle, joka korostaa aktiivisuutta ja luovuutta kaikissa elämänvaiheissa, 
terveydenhuollossa sekä sukupolvien välisessä yhteistyössä ja solidaarisuudessa.  
 
Espanjassa on vahva perustuslainsäädäntö, joka koskee ikääntyneiden hyvinvointia. Joulukuun 14. 
päivänä 2006 annettu laki 39, joka koskee henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden edistämistä ja 
riippuvaisten henkilöiden hoitoa. Maa on noudattanut aktiivista ikääntymistä ja ikääntyneiden 
hyvinvointia koskevaa kansallista strategiaa vuosina 2018-2021. 
 
Toisin kuin edellä mainitut maat, Italia ei tarjoa kansallisesti koordinoitua toimintasuunnitelmaa 
sosiaalisen osallisuuden ja aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi. Huolimatta siitä, että aktiiviseen 
ikääntymiseen tarvitaan yhtenäisempää lähestymistapaa, paikallistason asiaankuuluvat poliittiset 
esimerkit ovat 1) Lazion alueellinen laki n.11 /2016, 13 artikla, jolla edistetään ikääntyneiden 
kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelujen saatavuuden sosialisointia ja yksinkertaistamista, ja 2) Friuli 
Venezia Giulian autonominen alue, joka hyväksyi alueellisen lain aktiivisen ikääntymisen 
edistämiseksi vuonna 2014,  jota seurasi kaksi kolmivuotista ohjelmaa (2016-2018 ja 2019-2021). 
Italian hallitus käynnisti vuonna 2019 ministerineuvoston (perhepolitiikasta vastaava osasto) 
puheenjohtajavaltion vastuulla kansallisen koordinointialoitteen, jonka tarkoituksena on luoda 
yhteinen ja osallistava toimintamalli aktiiviseen ikääntymiseen edistämiseen. Hanke on myös 
linjassa Italian kansallisen kestävän kehityksen strategian (NSDS) 2017–2030 kanssa, ja siitä voi tulla 
vankempi säädös tulevaisuudessa.  
 

1.8.1.1 Syrjinnän vastainen lainsäädäntö 
Oikeusturva on keskeinen tekijä ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaamisessa. Mitä tulee 
ikääntyneisiin aikuisiin kohdistuvan syrjinnän vastaisen lainsäädännön olemassaoloon, 
kumppanimaat ovat pääosin yhdenmukaisia ikääntyneiden yhtäläisten ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien takaamisessa. 
 
Irlannissa on yhdeksän syrjintäperustetta, joiden perusteella syrjintä on kielletty työllisyyttä 
koskevissa tasa-arvolakeissa (IHREC, 2015): ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, 
vammaisuus, siviilisääty, perheasema, uskonnollinen vakaumus, rotu (ihonväri, kansallisuus, 
etninen tai kansallinen alkuperä) ja traveller-yhteisöön kuuluminen. Työelämän tasa-arvolakeihin 
kuuluvat vuoden 1998 tasa-arvolaki, vuoden 2004 tasa-arvolaki, vuoden 2011 siviilioikeuslaki ja 
vuoden 2015 tasa-arvolaki, jossa käsitellään ikärasismia työpaikoilla. 
 
Samoin Espanjassa yhdenvertaisesta kohtelusta ja syrjintäkiellosta annetun lain (19/2020) 
tavoitteena on panna täytäntöön oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen myös 
ikään perustuen. Lisäksi Katalonian vuoden 2006 autonomian perussäännön 18 artiklassa todetaan, 
että "vanhemmilla henkilöillä on oikeus elää ihmisarvoista elämää ilman hyväksikäyttöä ja 
hyväksikäyttöä ilman, että heitä syrjitään ikänsä vuoksi."  
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Suomessa Ihmisoikeuskeskus edistää perustuslaissa taatun oikeusturvan lisäksi ikääntyneiden 
oikeuksia omana painopistealueenaan korostaen yhdenvertaisuuslakia ja lakia 
vanhusasiamiehestä. Ikääntyneille räätälöidyn lainsäädännön lisäksi vanhusasiamies tekee 
yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa aktiivisen ikääntymisen alalla kuullakseen (ja 
tyydyttääkseen) suomalaisten ikääntyneiden  vaatimukset.  
 
Italian syrjinnänvastaista politiikkaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä voidaan todeta, että 
Italian perustuslain 3 §:ssä säädetään yleisestä tasa-arvon periaatteesta, kun taas 37 §:ssä 
säädetään yhdenvertaisesta kohtelusta ja mainitaan ikä vain palkkatyöntekijöiden vähimmäisiän 
merkityksessä.  Statuto dei Lavoratori kielsi alun perin syrjinnän poliittisen suuntautumisen, 
uskonnon, rodun, kielen ja sukupuolen perusteella. Myöhemmin sitä muutettiin sisällyttämällä 
ikään, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja henkilökohtaisiin vakaumuksiin 
perustuvan syrjinnän kieltoa koskevat säännökset asetuksella nro 216/2003 (Rymkevitch &Villosio, 
2007). 
 
Sloveniassa syrjintä on kielletty perustuslain 14 §:ssä (yhdenvertaisuus lain edessä) ja työsuhdelain 
6 §:ssä. Lisäksi syrjinnän vastaisesta suojelusta annetussa laissa säädetään jokaisen yksilön 
suojelemisesta syrjinnältä sukupuolesta, kansallisuudesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, 
kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, 
seksuaalisesta identiteetistä ja seksuaalisesta ilmaisusta, sosiaalisesta asemasta, taloudellisesta 
asemasta, koulutuksesta tai muista henkilökohtaisista olosuhteista riippumatta sosiaalisen elämän 
eri aloilla. Pitkäikäisen yhteiskunnan strategian kolmannessa pilarissa käsitellään myös ikäsyrjintää.  
 
         
 

1.8.2 Esimerkkejä hyvistä käytännöistä kumppanimaissa 
Kumppanuusmaissa on tarjolla joukko hallitusten ja valtiosta riippumattomien tahojen aloitteita, 
ohjelmia ja toimia, jotka kuuluvat aktiivisen ikääntymisen piiriin. Seuraavassa esitetään esimerkkejä 
näistä aloitteista. 
 
Italiassa terveysviranomaiset hallinnoivat PASSI d'Argento -ohjelmaa, joka on seurantajärjestelmä, 
jonka tarkoituksena on seurata yli 65-vuotiaan väestön terveydentilaa. Sosiaalisia reseptejä 
koskevista aloitteista voidaan mainita esimerkkinä Città di Torinon Essere Anziani a Mirafiori Sud: 
bisogni risorse opportunità per vivere meglio in una comunità solidale, joka tarjoaa ikääntyneille 
aikuisille tukea ja seurantaa aktiivisen ikääntymisen ja itsenäisen elämän tiellä lähiötasolla. Toinen 
esimerkki on Mobility Scouts -aloite (Lunaria Associazione Di Promozione Sociale e Impresa Sociale), 
jossa liikkuvuuspartiot tuovat ikääntyneet kansalaiset, paikallisviranomaiset ja palveluntarjoajat 
yhteen tekemään yhteistyötä ikäystävällisten ympäristöjen ja palvelujen kehittämiseksi. Lisäksi 
Università Cattolica del Sacro Cuore tarjoaa ohjelmaa, jolla edistetään hauraiden ikääntyneiden 
liikuntaa. 
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Luovuuteen perustuvien ohjelmien alalla italialainen järjestö Accademia Teatro Dimitri pyrkii 
kehittämään iäkkäiden aikuisten mielenterveyttä, fyysistä hyvinvointia ja sosiokulttuurista 
osallistumista teatterin avulla - mikä on selvästi sopusoinnussa Creation POP -hankkeen 
tavoitteiden kanssa. Samoin MUSICA-hanke (Società della Salute delle zone Amiata Grossetana) 
pyrkii vähentämään ikääntyneiden sosiaalista eristäytymistä, apatiaa ja syrjäytymistä musiikin 
avulla ja lisäämään näin vuorovaikutustaitoja. 
 
Italialaisiin ikärasismin vastaisiin ohjelmiin kuuluvat TSITOUR - Training on Social Inclusion in Tourism 
(Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci), jossa iäkkäät aikuiset toimivat matkailualan 
paikallisina tarinankertojina, ja WiseLife (Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani). 
Lisäksi BEST FRIENDS against Ageism -hankkeessa järjestetään ikääntyneiden aikuisten ja lasten 
välisiä sukupolvien välisiä työpajoja, joiden tarkoituksena on murtaa ikääntyneiden eristäytyminen 
ja tukea sosiaalista osallisuutta (Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci). Intergenerazionale-
hanke (Cooperativa Unicoop) edistää Piacenzassa sijaitsevaa nykyaikaista sukupolvien välistä 
keskusta, joka on sosiaalinen, kulttuurinen ja koulutuksellinen kohtaamispaikka. Tavoitteena on 
luoda uuteen sukupolvien väliseen Facsal-keskukseen paikka, joka on viitekehys ikääntyneiden 
aikuisten, lasten, perheenjäsenten, toimijoiden ja vapaaehtoisten päivittäiselle osallistumiselle ja 
joka tarjoaa tilaisuuden hengittää solidaarisuutta, vastavuoroisuutta, sosiaalista 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja löytää uudelleen sukupolvien väliset siteet. Toiminnan 
kiinnostuksen kohteita ovat ympäristö ja luonto (puutarhanhoito, vapaa toiminta puutarhassa, 
retket tutustumaan ikäihmisten "koteihin", välipalahetket), maalaus ja graafiset taiteet. 
 
Suomessa sekä hallitus että kansalaisjärjestöt osallistuvat aktiivisesti aktiivisen ikääntymisen 
edistämiseen yhteisötasolla. Vuonna 1949 perustettu VTKL (Vanhustyön Keskusliitto) liittyy 320 
kansalaisjärjestöön, jotka työskentelevät ikääntyneiden hyväksi. Myös VALLI on kansalaisjärjestö, 
joka kattaa lähes 60 jäsenyhdistystä, jotka palvelevat noin 20 000 iäkästä aikuista, joissa on mukana 
2 000 ammattilaista. Näiden järjestöjen tavoitteena on pyrkiä kohti hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa 
jokainen voi kehittyä sopusoinnussa ja ylläpitää sukupolvien välisiä suhteita. Korkeakoulut 
osallistuvat myös aktiiviseen ikääntymisen edistämiseen, kuten Turun ammattikorkeakoulu 
(hallinnoima Taikusydän) ja Laurea-ammattikorkeakoulu, tuovat esiin uusia näkökulman 
hanketoiminnallaan ikääntyneiden palveluihin ja tuovat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon 
opiskelijat sekä kulttuurisesta hyvinvoinnista kiinnostuneet ammattilaiset. Suomessa myös 
ikääntyneet itse menestyvät omien etujensa ajamisessa. EETU on suomalaisten poliittisten 
eläkeläisyhdistysten yhteistyöjärjestö, joka pyrkii parantamaan eläkeläisten ja  vanhusten 
taloudellisia ja sosiaalisia etuuksia ja oikeuksia. Yhteistyöorganisaationa se pystyy osallistumaan 
tehokkaasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajamaan eläkeläiskysymyksiä. EETU:n 
jäsenjärjestöillä on yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alueellista yhdistystä ja 300 000 henkilökohtaista 
jäsentä eri puolilla maata. 
 
Suomalainen käsitys sosiaalisesta reseptistä on varsin mielenkiintoinen, koska se on laajemmin 
kehystetty "kulttuuriseksi reseptiksi". Viime vuosina kulttuurisen hyvinvoinnin suunnitelmia on tehty 
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useilla alueilla, ja ne on integroitu erilaisiin alueellisiin ja kunnallisiin strategioihin ja suunnitelmiin. 
Osana kansallista Ikäohjelma 2030 -toimenpidesuunnitelmaa  korostetaan IKO- Kulttuurihyvinvointia 
ikäihmisille-hanketta (2021-2022). Hanketta rahoittaa opetus- ja tiedeministeriö ja se toteutetaan  
yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen, Teatterikeskuksen ja sen jäsenyhteisöjen, Kulttuuri 
kaikille -palvelun ja Aili-verkoston kanssa. IKO-hankkeessa yhdistyvät Teatterikeskuksen 
jäsenyhteisöjen toteuttamat kulttuurihyvinvointipalvelut, jotka on suunnattu erityisesti kotona 
asuville ikääntyneille tai osittain palvelutaloissa ja -keskuksissa asuville. IKO-hankkeen mukaan 
räätälöidyt kulttuurihyvinvointipalvelut ovat osallistavia ja kokemuksellisia, joissa vuorovaikutus ja 
toisten tapaaminen ovat osa ikäihmisen arkea. Hanke varmistaa toiminnan jatkuvuuden 
kehittämällä palvelupolkuja ja toimintamalleja, jotka edistävät taiteen saavutettavuutta ja 
pitkäjänteistä toimintaa. On aiheellista huomata, että ikääntyneiden osallistuminen luovaan 
toimintaan on usein järjestetty kunnissa (tällaista työtä kutsutaan kultuuriseksi vanhustyöksi). Kunnat 
järjestävät ikääntyneille kulttuurityötä omien intressiensä ja resurssiensa mukaan, joissa usein 
keskitytään vain ikääntyneiden perustarpeisiinsa, kuten hygieniaan ja lääkitykseen. Kunnat 
määrittelevät  ikääntyneille kohdistetun kulttuurityön taiteen, taiteellisen toiminnan, luovuuden ja 
kulttuurin integroimisen työhönsä ja niiden kehittämiseen  usein eri tavoin. 
 
 
Espanjassa sosiaalisten reseptien määräämiseen liittyvien toimien täytäntöönpanoon liittyy 
haasteita muun muassa strategisen lähestymistavan puuttumisen, päätöksentekijöiden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten haluttomuuden, henkilöstön vaihtuvuuden, taloudellisten 
resurssien ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan puutteen vuoksi. EsSaludin (sosiaalinen 
sairausvakuutus) ja CAM:n (seniorikeskus) kaltaiset aloitteet ovat kuitenkin sosiaalisen reseptin etu, 
ja niiden odotetaan puolestaan liittyvän terveyspalveluihin ja muihin yhteisöaloitteisiin, jolloin 
iäkkäät aikuiset voivat saada erilaisia palveluja hyvinvointinsa parantamiseksi. 
 
Kahdeksan autonomista yhteisöä kehittää sosiaalisen reseptin ohjelmia (mukautettu paikalliseen 
tilanteeseen ja eri nimikkeistöillä). Kataloniassa sosiaalinen resepti- ja terveysohjelma käyttää "Actius 
i Salut" -verkkosivustoa yhteisön omaisuuden kartoittamiseen. Sosiaalisen reseptin rekisteröinti ja 
arviointi sisällytetään perusterveydenhuollon kliiniseen historiaan. Arviointi koostuu 
emotionaalisen hyvinvoinnin paranemisen arvioinnista ja sosiaalisesta tuesta ihmisille, jotka ovat 
osallistuneet suositeltuun toimintaan. Sosiaalisen reseptin ja terveyden ohjelmaan osallistuu erilaisia 
toimijoita, jotka voivat olla yhteisiä yhteisön terveysstrategian kehittämiselle alueella, kuten 
alueelliset julkiset terveyspalvelut, kaupunginvaltuustot, yhdistykset ja järjestöt. Esimerkkejä 
aktiivisen ikääntymisen ohjelmista, joihin liittyy sosiaalisia reseptejä, ovat Actívate-hanke, jolla 
pyritään ottamaan käyttöön sosiaalinen resepti terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, ja 
SIforAGE-hanke, johon on koottu tutkijoita, loppukäyttäjiä, kansalaisyhteiskuntaa, julkishallintoja ja 
yrityksiä, jotta voidaan parantaa Euroopan unionin kilpailukykyä tutkimuksen ja innovatiivisten 
tuotteiden edistämisessä pidempään ja terveellisempään elämään. 
 
Sloveniassa Slovenian kolmannen iän yliopisto havaitsi ensimmäisenä ikääntyneiden aikuisten 
suuret tarpeet, jotka liittyvät henkilökohtaiseen kehitykseen, oppimiseen, toimintaan, julkiseen 
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saatavuuteen, yhtäläiseen osallistumiseen ja panokseen sosiaaliseen elämään. Myös Slovenian 
kolmannen iän yliopiston verkosto (SUTŽO) on tarkoitettu koulutukseen ja ikääntyneiden aktiiviseen 
kehittämiseen. Sen toimintaan kuuluvat eläkeläiset, työttömät ikääntyneet  ja eläkkeelle jäämiseen 
valmistautuvat. Perustamisestaan vuonna 1984 tähän päivään SUTŽO on kasvanut kansalliseksi 
verkostoksi, jossa on 56 korkeakoulua 54 paikassa eri puolilla maata. 
 
Vähitellen, erityisesti kahden tai kolmen viime vuosikymmenen aikana, Sloveniassa on kehitetty 
monia muita organisoituja mahdollisuuksia ikääntyneiden aikuisten osallistumiseen: ikääntyneiden 
päivätoimintakeskukset, sukupolvien väliset ja monisukupolviset keskukset, Anton Trstenjakin 
gerontologian ja sukupolvien välisten suhteiden instituutin ohjelmat, Slovenian gerontologisen 
yhdistyksen ohjelmat sekä kansanyliopistojen ja andragogisten instituuttien ohjelmat,  kuten 
Sopotniki-instituutin projekti Active Day. Lisäksi eläkeläisyhdistykset ovat nykyaikaistaneet ja 
laajentaneet rooliaan erityisesti ikääntyneiden aikuisten sosiaalisen roolin ja sukupolvien välisen 
integraation vahvistamisessa tarjoamalla useita ohjelmia kulttuurilaitosten (eli kirjastojen, 
museoiden, kulttuurikeskusten, erityisten urheilutoimintojen) kautta. 
 
Lisäksi Slovenian sosiaaligerontologian yhdistys (ZDSGS) yhdistää 450 ikääntyneiden aikuisten oma-
apuryhmän kansallisen verkoston, jota johtaa 754 vapaaehtoista, jotka on koulutettu vetämään 
ryhmiä. ZDSGS on kattojärjestö, joka yhdistää 19 sukupolvien välistä yhdistystä ja 23 muuta 
yhdistystä, laitosta ja organisaatiota eri puolilta Sloveniaa. Ryhmäkokouksia pidetään viikoittain, ja 
niihin osallistuu yli 4 000 jäsentä. Kyseessä on yksi maan tärkeimmistä ja laajimmista ohjelmista 
ikääntyneiden aineettomien tarpeiden täyttämisen alalla. Muita esimerkkejä ovat The Older Adults 
for Older Adults -ohjelma (tarjoaa apua ikääntyneille aikuisille, jotka haluavat pysyä mahdollisimman 
pitkään kotiympäristössään). Tämän ohjelman toteutti 286 eläkeläisyhdistystä eri puolilla maata, ja 
siihen on tähän mennessä osallistunut yli 5 500 vapaaehtoista, jotka kattavat noin 198 000 vanhusta 
164 kunnasta; vuonna 2017 Euroopan parlamentti myönsi ohjelmalle Euroopan kansalaispalkinnon.  
 
Aktiivisen ikääntymisen ohjelmista, joissa on sukupolvien välisiä elementtejä, hyviä esimerkkejä 
ovat: ikääntyneiden aikuisten päivätoimintakeskukset (DCA) ja Ikääntyneiden aikuisten 
kumppanuuskoulutusohjelma (jota hallinnoi Slovenian Andragogian keskus ja jota rahoittaa työ-, 
perhe- ja sosiaaliministeriö).  
 
Irlannissa ikäihmiset antavat arvokkaan panoksensa yhteiskunnalle. Irlantilaiset ikääntyneet 
tunnistetaan aktiivisesta kansalaisuudesta ja osallistumisesta perheidensä ja yhteisöjensä elämään 
(Ward & McGarrigle, 2017). Kansallisen positiivisen ikääntymisen strategian (DH, 2013)  katsotaan 
ohjanneen monien aktiivisten ikääntymisaloitteiden kehittämistä taloudellisten, sosiaalisten ja 
kulttuuristen tekijöiden, yhteisö- ja perhe-elämän sekä sukupolvien välisen solidaarisuuden osalta. 
Se on myös antanut tärkeän suunnan tuleviin aktiivisen ikääntymisen poliittisiin suuntiin (Ward & 
McGarrigle, 2017). 
 
Irlannissa on  huomattava määrä organisaatioita, jotka tukevat ikääntyneitä aikuisia eri muodoissa 
(ks. https://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/). Irlannin kansalaisyhteiskunta on 

https://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/
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asettanut ikääntyneet hallituksen politiikan keskiöön, minkä ovat ilmaisseet Age Action ja Active 
Retirement Ireland, maan johtavat ikääntyneiden järjestöt, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 
30 000 ihmistä (Age Action 2020). Active Retirement Irelandin toiminnanjohtaja Maureen Kavanagh 
huomauttaa, että: "Osana Ageing Better -kampanjaa vaadimme nimittämään omistautuneen 
vanhusministerin, joka voi olla vahva ääni ikääntyneille hallituksen pöydässä" (mt.)  
 
Erinomaisena esimerkkinä digitaalisesta kansalaisuudesta ja aktiivisesta ikääntymisestä yli 35 000 
irlantilaista on hyötynyt Age Actionin "Getting Started Computer Training Programme" -ohjelmasta, 
joka tarjoaa koulutusta tietokoneisiin, älypuhelimiin ja Internetiin yli 55-vuotiaille kaikkialla 
Irlannissa (Age Action 2020). Osana Age Actionin "Getting Started" -digitaalista sateenvarjoa 
kehitettiin "Keep In Touch KIT" vastauksena COVID-19:ään. Tämä kansallinen etäopiskeluhanke 
auttaa ikääntyneitä aikuisia parantamaan digitaalista lukutaitoaan, jotta he ovat paremmin 
yhteydessä toisiinsa, tietoisia tapahtumista ja tuettuja erityisesti sosiaalisen etäisyyden 
aikana. Käyttämällä erityisesti kehitettyä kahdeksan oppitunnin opetussuunnitelman "Miten..."-
oppaita, Age Action tarjoaa jopa viiden tunnin ohjauksen puhelimitse kaikille, jotka kokevat 
tarvitsevansa tukea älylaitteensa käytössä. Oppijat saavat vapaaehtoisen ohjaajan, joka käsittelee 
heidän valitsemiaan aiheita heidän tahtiinsa, esimerkiksi sähköpostin luomista, sovellusten 
lataamista ja videon käyttöä perheen ja ystävien tapaamiseen. Age Action lähettää oppijoille myös 
40-sivuisen oppimisvihkosen, jossa on toiminnallisia kuvia ohjauskertojen tueksi (emt.) 
 
Dublin Cityn yliopiston apulaisprofessori, tohtori Trudy Corrigan esitteli hiljattain uusimman 
tutkimuksensa "The Benefits of Intergenerational Learning for Older and Younger People in Health, 
Education, Economic and Cultural Contexts in Our Global World" (Sukupolvien välisen oppimisen 
hyödyt vanhemmille ja nuoremmille ihmisille terveys-, koulutus-, talous- ja kulttuurikonteksteissa 
globaalissa maailmassamme) kolmannessa konferenssissa "Engaging Ageing '21: The Future of 
Ageing and the Silver Economy" (ikääntymisen ja hopeatalouden tulevaisuus), jonka isäntänä toimi 
Age Friendly University (AFU) (2021). Konferenssi tarjosi erinomaisen tilaisuuden ymmärtää tätä 
nousevaa alaa, jolla on kasvavia mahdollisuuksia, ja samalla se auttoi muokkaamaan käsitteitä 
ikääntymisen tulevaisuuteen ja seniorimarkkinoihin (silver economy) liittyvistä 
liiketoimintamahdollisuuksista. Konferenssissa korostettiin teollisuuden ja korkeakoulujen 
kumppanuuksien ja tutkimuksen kaupallistamisen mahdollisuuksia oppia ja kehittää näkymiä, 
kuulla uusia ideoita ja kehittää uutta ajattelua ikääntymisestä.  
 
Dublinin City yliopiston (DCU) sukupolvien välinen oppimisohjelma oli yksi ensimmäisistä DCU:n 
aloitteista ja lippulaivahankkeista, josta on nyt kehittynyt DCU:n ikäystävällisen yliopiston 
maailmanlaajuiset verkostot. Tohtori Corrigan oli varapuheenjohtaja, joka yhdessä DCU:n 
presidentin ja DCU:n, Arizonan osavaltionyliopiston (ASU) ja Strathclyden yliopiston kollegojen 
kanssa olivat ensimmäiset kolme yliopistoa, jotka kehittivät ikäystävällisen yliopiston 10 periaatetta 
vuonna 2012. Näitä periaatteita on nyt kehitetty 51 korkeakoulussa maailmanlaajuisesti.  
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Irlannissa sosiaalinen resepti on Health Service Executiven maksuton palvelu, joka auttaa ihmisiä 
löytämään yhteyksiä tukipalveluihin ja sosiaaliseen toimintaan omassa yhteisössään. Näitä ovat 
esimerkiksi liikunta, lukupiirit, terveyskirjallisuus, itseapuohjelmat (kuten stressinhallintaohjelma), 
‘miesten työpajat’, yhteisöllinen puutarhanhoito, taide ja luovuus. Ensimmäinen irlantilainen 
sosiaalisen reseptin hanke käynnistyi Donegalissa (Cleary, 2019). Hankkeen sosiaalityöntekijän 
mukaan "jotta hanke toimisi, on olennaista, että yleislääkärien vastaanotot ja muut 
terveydenhuollon ammattilaiset lähettävät osallistujia, jotka heidän mielestään hyötyisivät siitä", 
mikä voisi toimia tehokkaasti niin Irlannin maaseudulla kuin Dublinin kaupungin keskustassa. Vaikka 
koko Irlannin kattava sosiaalisen reseptin verkosto on vielä lapsenkengissä 
(https://allirelandsocialprescribing.ie), sosiaalisen reseptin hankkeiden kehittämisellä on paikkansa 
Irlannin asialistalla. Kuten The Irish Times -lehdessä kerrottiin, geriatrian erikoislääkäri ja 
puheenjohtaja David Robinson tapasi helmikuussa 2019 valtiosihteeri Catherine Byrnen 
keskustellakseen tällaisista mahdollisuuksista. Pienempiä sosiaalisen reseptin hankkeita on 
Castlebarissa, Mayossa, Kerryssä, Dún Laoghairessa ja Brayssa (Cleary, 2019). Waterfordissa 
Waterford Healing Arts Trust (WHAT) on yksi maan johtavista taide- ja terveysalan organisaatioista, 
joka tarjoaa monialaisia ohjelmia, kuten nykytaidenäyttelyitä, elävän musiikin esityksiä osastoilla ja 
poliklinikoilla, residenssitaiteilijoita koskevia aloitteita sekä taide- ja musiikkityöpajoja (Grehan, 
2012). 
 
Toinen hieno esimerkki sosiaalisesta määräämisestä on Dublin 8 Social Prescribing Project, joka 
perustettiin helmikuussa 2017 ja jota rahoittaa julkisten terveyspalvelujen sosiaalisen osallisuuden 
yksikkö. Keskimäärin kaksi ihmistä viikossa on sen jälkeen saapunut projektin toimipaikkoihin 
lääkärin lähetteellä, ja yli 60 ihmistä 170 lähetteestä osallistuu edelleen ohjelmiin monitoimitalossa. 
Hankkeen toiminta on suoraviivaista: yhteisön työntekijät saavat reseptit sähköpostitse lääkäreiltä. 
Projektin henkilökunnan mukaan se "antaa ihmisille yhteyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen, ja 
siitä voi olla valtavasti hyötyä heidän fyysiselle terveydelleen" (Cleary, 2019). 
 
Rialton yleislääkäri Martin Rourke selittää, että "asia on niin, että jos kärsit huonosta itsetunnosta 
tai motivaatiosta tai olet elämäsi pohjalukemissa, miten sinulla olisi organisointitaitoja selvittää 
yhteystietoja tai saapua tunnille?". Potilaiden mielestä se on vaikeaa", mikä kuvaa sitä valtavaa 
potentiaalia, jotta sosiaalisesta reseptistä  tulisi osa virallista terveydenhuoltojärjestelmää (Cleary, 
2019). Rourke jatkaa: "jos olisi olemassa lääke, joka voisi vähentää sairaala- ja yleislääkärikäyntejä 
25 prosentilla ja säästää toiset 25 prosenttia suunnittelemattomista sairaalahoitojaksoista, emmekö 
tarttuisi siihen?". Lääkäri uskoo, että "elämme kaksitasoisessa järjestelmässä", jossa yksityisen 
sairausvakuutuksen saaneet potilaat odottavat lääkäripalveluja paljon vähemmän kuin julkiset 
potilaat, ja tämä tilanne voisi parantua, jos sosiaalisilla reseptillä tehtäisiin enemmän ohjauksia 
toimintaan ja palveluihin (emt). 
 
Suomella, Irlannilla, Slovenialla ja jossain määrin Espanjalla on poliittiset puitteet aktiivisen 
ikääntymisen edistämiseksi omissa järjestelmissään. Italialla ei kuitenkaan edelleenkään ole 
kansallisesti koordinoitua aktiivisen ikääntymisen strategiaa, joka haittaa kuntia ja/tai 
paikallishallintoa aktiivisen ikääntymisen ja sosiaalisten reseptien ohjelmien tarjoamisessa. 

https://allirelandsocialprescribing.ie/
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Kumppanimaissa on käytössä syrjimättömyyslainsäädäntö, jolla puututaan ikäsyrjintään ja 
tarjotaan joukko (luovia)) sosiaalisen reseptin toimintoja ikääntyneille. Suomalainen luova 
sosiaalinen resepti perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen "kulttuurihyvinvoinnista", mikä 
ilmentää vankempaa ja kekseliäämpää aktiivisen ikääntymisen viitekehystä. Kattavasta aktiivisen 
ikääntymisen tukikehyksestä huolimatta Irlannin ja Slovenian havainnot osoittavat, että sosiaalisia 
määräyksiä koskevien hankkeiden täytäntöönpanoprosessi on alkanut, mutta sitä voidaan edelleen 
parantaa, missä on yhtäläisyyksiä Italian ja Espanjan tilanteeseen. Vaikka Italiassa ja Espanjassa on 
käytössä sosiaalisia reseptejä koskevia toimintamalleja, ne voivat hyötyä enemmän hallituksen 
tuesta sosiaalisen reseptin sisällyttämisessä aktiivisen ikääntymisen politiikkaan ja 
käytäntömaailmaan. 
 
 

1.9 Lopuksi 
Eurooppalaisissa yhteiskunnissa koetaan väestörakenteen ja yhteiskunnan muutosten vaikutukset. 
Tällä hetkellä Euroopan valtioiden poliittinen huolenaihe, aktiivinen ikääntyminen, liittyy 
terveellisten elämäntapojen omaksumiseen eliniäksi (Costa et ai., 2021, s.2). Tässä korostuu 
toimintakyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen merkitys: ikääntyneet voivat olla sellaisia kuin he 
haluavat olla ja tehdä mitä haluavat tehdä (Michel & Sadana,  2017; Fallon & Karlawish, 2019). 
Luontaisten valmiuksien ja ympäristön (sekä kodin että yhteisön) välisen harmonisen suhteen avulla 
aktiivinen ikääntyminen on mahdollista (WHO, 2017).    
 
Aktiivisen ikääntymisen johtaessa parempaan elämänlaatuun, viralliset ja epäviralliset 
terveydenhuoltojärjestelmät voivat hyötyä sosiaalisen reseptin mallista, sillä se tarjoaa muun 
muassa hyödyllisen välineen sosiaalisten yhteyksien ylläpitämiselle ja parantaa siten terveyttä. 
Luovuuden käyttäminen menetelmänä kognitiivisen toiminnan edistämiseen liittyvien ohjelmien, 
toimenpiteiden ja hankkeiden toteuttamisessa on erittäin tärkeää (Lorenzi & amp., White, 2019). 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen helpottamisen sekä stressin ja ahdistuksen välttämisen lisäksi 
luovuus voi toimia meditatiivisena välineenä itsensä kehittämiseen, luottamuksen, itsetunnon, 
ongelmanratkaisu- ja selviytymistaitojen rakentamiseen (BBC, 2019). Lisäksi WHO: n vuoden 2019 
raportti osoittaa, että yli 3,000 tutkimuksen tulokset tunnistivat taiteen tärkeän roolin sairauksien 
ehkäisyssä, terveyden edistämisessä sekä sairauksien hallinnassa ja hoidossa koko eliniän ajan 
(Fancourt & Finn, 2019). Tässä Creation POP -raportissa halutaan korostaa, että on tärkeää kehittää 
hoitomalleja ja tukipalveluja ikääntyneiden tarpeiden pohjalta. Väestön ikääntymisen 
täyttämättömiin hoito- ja tukitarpeisiin vastaaminen ja sellaisten palvelujen ja ratkaisujen 
suunnittelu, jotka keskittyvät siihen, mitä ikääntyneet itse tarvitsevat tai haluavat, tulisi olla 
kansanterveyden painopistealueena.  
 
Kumppanimailla on enemmän tai vähemmän valmiudet vastata erilaisin poliittisiin toimin väestön 
ikääntymisen haasteisiin. Pohjimmiltaan maiden toimet ovat linjassa WHO:n painopisteiden kanssa 
terveen ikääntymisen vuosikymmenen (2020–2030) tavoitteiden saavuttamiseksi, ja maat ovat 
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aktiivisia ikääntyneiden yhtäläisten ihmis- ja perusoikeuksien takaamiseksi käsittelemällä 
lainsäädännössä ikäsyrjintää. Kumppanimaat tarjoavat joukon valtiollisia ja valtiosta 
riippumattomia hankkeita, ohjelmia ja toimia, jotka kuuluvat aktiivisen ikääntymisen piiriin. Vaikka 
hallituksia pidetään yleisesti keskeisenä toimijana sosiaalisen reseptin mallin eteenpäin viemisessä, 
kansalaisyhteiskunnan rooli on tässä prosessissa avainasemassa, kuten Suomen käytäntö osoittaa.  
 
Huolimatta sellaisten aloitteiden toteuttamisesta kuin Accademia Teatro Dimitrin hankkeet 
henkisen ja fyysisen terveyden kehittämiseksi (teatterin käyttäminen luovuuteen perustuvana 
sosiaalisena reseptinä), Italia lähestyy yleisesti ottaen ikääntyneiden aikuisten tarpeita "suojaavan 
toimettomuuden" näkökulmasta (Eurooppa-neuvosto, 2010) - tai lääketieteellisellä 
lähestymistavalla (Ward & McGarrigle, 2017). Espanjalla on myös esteitä sosiaalisen  reseptin mallin 
toteuttamisessa, jotka johtuvat strategisen lähestymistavan puuttumisesta, päätöksentekijöiden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten vastahakoisuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta, taloudellisista 
resursseista kuten Italiassakin, jossa aktiiviseen ikääntymiseen ei ole kansallista ja kattavaa 
lähestymistapaa. Toisaalta Slovenialla, Irlannilla ja tunnustetusti Suomella on kasvava ja lupaava 
aktiivisen ikääntymisen ja / tai sosiaalisen reseptin viitekehys, jota ohjaa kokonaisvaltaisempi 
lähestymistapa (Ward & McGarrigle, 2017) – tai "ikään integroitunut paradigma" (Reday-Mulvey, 
2005 Apud Walker &Maltby, 2012). Suomalainen aktiivisen ikääntymisen kokonaisvaltainen 
viitekehys, jossa sosiaalisen reseptin malli ymmärretään "kulttuurihyvinvoinniksi", osoittaa, että on 
tärkeää jatkaa siirtymistä ikääntymisen pääasiassa lääketieteellisestä kehystämisestä 
kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan, joka liittyy Euroopan väestön ikääntymisen laajempiin 
ominaispiirteisiin ja niiden erityispiirteisiin. Jatkossa keskeistä on luoda strategisesti ja 
toiminnallisesti suotuisat, organisoidut olosuhteet ikääntyneille olla aktiivisia, täysimittaisia 
yhteisönsä toimijoita; itse parhaaksi katsomallaan tavalla.  
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2. Kyselyn tulokset 
 
2.1 Menetelmät 
 

Tietoja kerättiin viidestä maasta (Suomi, Irlanti, Italia, Slovenia, Espanja) kyselyn avulla. Kyselyyn 
vastasi 24 henkilöä Italiassa, 26 Irlannissa, 27 Espanjassa, 55 Sloveniassa ja 57 Suomessa. Koska 
osallistujakohortit ovat erikokoisia eri kumppanimaissa, esitetään tiedot prosenttilukuina. 

Osallistujat rekrytoitiin eri lähestymistavoin. Irlannissa, Espanjassa, Sloveniassa ja Suomessa 
osallistujia rekrytoitiin pääasiassa ikääntyneiden ryhmätoiminnoista, ja järjestöistä, joilla oli jo 
vakiintuneet yhteydet hankekumppaneihin. Italiassa rekrytointi tapahtui paikan päällä tapahtuvan 
katuhaastattelun muodossa. Osallistujia rekrytoitiin myös hoitokotien asukkaista Italiassa ja 
Sloveniassa.  

Kyselylomake, joka koostui suljetuista ja avoimista kysymyksistä, laadittiin ja käännettiin alun perin 
englannista kumppanimaiden kansallisille kielille. Suomessa kyselylomakkeet täytettiin kokonaan 
verkossa, muissa kumppanimaissa lomakkeita täyttivät kasvotusten vapaaehtoiset, jotka helpottivat 
vastausten keräämistä haastattelemalla osallistujia ja täyttämällä kyselylomake niiden puolesta, 
joilla oli vaikeuksia. Niitä osallistujia, jotka olivat omatoimisempia, tuettiin selventävillä kysymyksillä. 

Kumppanit tuottivat jokainen omat kansalliset raporttinsa, jotka perustuivat kyselyn tietojen 
analysointiin. Tiedot kerättiin ja koottiin tätä raporttia varten, jossa esitetään suuntauksia ja 
keskeisiä kohtia, jotka ovat nousseet esiin kaikkien hankekumppaneiden tietojen analysoinnissa.  

 

2.2 Osallistujien elämäkerralliset tiedot 
 

Osallistujista 73 prosenttia oli naisia ja 27 prosenttia miehiä. Sukupuolijakaumassa oli vain pieniä 
paikallisia vaihteluita, kuten Italiassa, jossa sukupuolet olivat edustettuina tasa-arvoisesti, ja 
Irlannissa, jossa enimmäkseen naiset (88,5 %) osallistuivat tiedonkeruuseen. Vastaajista 81 
prosenttia asuu kaupunkialueilla. Tässä on vain joitakin pieniä maantieteellisiä eroja, vain Irlannissa 
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kaikki vastaajat asuvat kaupunkialueella.  
 

Vaikka kaikki ikäryhmät ovat edustettuina, suurin osa osallistujista kuuluu 60–75-vuotiaisiin, joiden 
osuus vastaajista on 69,2 prosenttia.  

    
Kuva 1: Osallistujien ikäprofiili 
 

    

Kuva 2. Asumismuodot 

Suurin osa vastaajista asuu joko kumppanin kanssa tai yksin. Näyttää siltä, että perheen kanssa 
asuvissa ikääntyneissä on pohjoisen ja etelän välinen kulttuurinen kuilu, koska tiedot osoittavat, että 
tällaista järjestelyä esiintyy vain Sloveniassa, Italiassa ja Espanjassa, mutta ei Irlannissa  ja Suomessa. 
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Koska tietoja kerättiin Italiassa ja Sloveniassa hoitokodeissa, tämä on mahdollisesti aliedustettu 
ryhmä analyysissä.  

 

2.3 Ikääntyminen ja itsetuntemus 
 

Kyselyyn vastanneet ovat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä elämään, ja suurin osa vastaajista kokee 
tyytyväisyytensä elämään asteikolla 1-10 välillä 7–10.   

 

  

Kuvio 3: Tyytyväisyys elämään 

 

Minun ei tarvitse sanoa paljon muuta. Luojan kiitos minulla on ollut hyvä elämä ja 
voin hyvin, niin voivat myös tyttäreni ja lapsenlapseni. On totta, että elämä voi joskus 
olla vaikeaa ja meidän kaikkien pitäisi kulkea sen läpi, mutta elämäni on kuitenkin 
ollut hyvää. 

Olen tyytyväinen nykyiseen elämääni. 

Olen tyytyväinen vanhus. Arvostan elämää, pyrin tekemään oikein. Ihmisenä teen 
kuitenkin virheitä. Yritän pyytää anteeksi ja korjata sen, mitä voin. 

Vaikka vastaajat eivät tunne olevansa vanhoja: 
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Kyllä, pidän itseäni vanhempana, mutta en vanhana tai valmiina.  
Vuodet ovat vain numeroita. 

Olen nuori vanhempi ihminen. 
 

Aktiivinen, nuorekas, utelias uusista asioista. 

Kaadun, mutta nousen ylös. En tunne itseäni vanhaksi. 

Kun vastaajia pyydettiin määrittelemään ikä, jolloin he tunsivat itsensä vanhoiksi, enemmistö ilmoitti 
sen olevan 70–80 vuotta.  

    

 Kuva 4: Henkinen aktiivisuus- itsearviointi asteikolla 1-10 
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Kuva 5: Fyysinen aktiivisuus – itsearviointi asteikolla 1-10 

 

Vaikka suurin osa vastaajista koki sekä fyysisen että henkisen aktiivisuutensa 7-10 välillä, itsensä 
vanhaksi tuntemisen alkamisikä liittyy fyysiseen heikkenemiseen ja muistin heikkenemisen 
laajuuteen: 

Ei tuntunut vanhalta, mutta niveleni tekevät [muutoksen] 

Tunsin itseni vanhaksi, kun minulla ei ollut [enää] energiaa harrastaa liikuntaa 

Kehoni ei vastaa mieltäni, tunnen itseni nuoreksi, vaikka en olekaan  

Harjoitan edelleen ammattiani ja olen yleensä vanhin seurueesta [sosiaalisissa 
tilanteissa]. On selkävaivoja, hengenahdistusta. 
 

Kun ei ole vaivoja ja voit liikkua, ikääntyminen ei ole ongelma. 

Myös suuret elämäntapahtumat, kuten kumppanin kuolema, mainitaan. Eläkkeelle jääminen sen 
sijaan ei näytä olevan ikääntymisen ja itsetuntemuksen kannalta merkittävä tekijä. Päinvastoin, 
eläkkeelle jääminen ei näytä liittyvän ikääntymiseen. 

Eläkkeelle jääminen on vielä uusi asia ja omassa senioritalossani olen nuorin. Odotan innolla, 
miten ajattelen muutaman vuoden kuluttua vanhuudesta ja ikääntymisestä. Alussa sanoin, että 
tunsin itseni vanhaksi jo melko nuorena ja joskus tänä päivänäkin tunnen itseni vielä 
nuoremmaksi kuin silloin. Elämäntapahtumilla on tässä merkitystä, minkä vuoksi vanhuuden 
kokemus on niin monipuolinen. 

Kyselyyn vastanneet pitävät itseään viisaampina, he mainitsevat toistuvasti kertyneen 
elämänkokemuksen arvon:  

Ikä tuo viisautta. Kun ihmiset näkevät, että olen vanha, he kunnioittavat minua enemmän. 

Elin uhrautuvaa elämää ja minulla on niin paljon kerrottavaa. 

Se johtuu kokemuksistani, tehdyistä ja ymmärtämistäni virheistä. 

Koska elämänkokemukset opettivat aina jotain. 
  

Kokemuksen myötä vastaajat korostavat myös parempaa kykyä perusteltuun päätöksentekoon ja 
yleisesti ottaen syvempään vuorovaikutukseen muiden kanssa.  
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Olen väärässä, ja jos voin korjata sen, korjaan sen. 

Olen nähnyt, kuinka sanat aiheuttavat ongelmia. Kuuntelen enemmän ja puhun vähemmän. 

En kiirehdi asioihin, punnitsen niitä ennen toimimista. 

Vaikka suurin osa vastaajista viihtyy jossain määrin, kommenteista käy ilmi myös oman 
kuolevaisuuden pohdinta. Vaikka yksi vastaaja kommentoi humoristisesti, että vanhemmuus on 
"parempi kuin se toinen vaihtoehto, toiset korostavat tietoisuuttaan elämän rajallisuudesta ja huolta 
siitä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan. 

Ei aivan mukavaa, mutta elämä siirtyy väistämättä kohti vanhenemista. Hyväksyn sen. 

Se, mikä sai minut ajattelemaan, että olin vanhempi, on ymmärtää, ettei kukaan elä ikuisesti, ja 
tuntea tämä tieto. Kun olin nuori, tunsin itseni kuolemattomaksi ja nyt tajuan, etten ole. 

Kyselyssä osallistujia pyydettiin myös valitsemaan termi, jonka he kokivat parhaiten kuvaavan 
ikäryhmäänsä. Vaikka suurin osa vastaajista valitsi termin "vanhempi henkilö", termi "seniori" 
osoittautui suosituksi vastaajien keskuudessa Irlannissa ja Suomessa. Tämä termi sisältyy usein 
Irlannissa ikääntyneiden ryhmien ja yhdistysten nimeämiseen, mikä on saattanut saada vastaajat 
kannattamaan tätä termiä.  

  

Kuvio 6: Ensisijainen ikääntynyttä henkilöä kuvaava termi  
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2.4 Ikääntyminen: yhteiskunnallinen käsitys ja 
kokemukset syrjinnästä 
 

Kun ikääntyneiltä vastaajilta kysyttiin, olivatko he kokeneet ikäänsä perustuvaa syrjintää, 
enemmistö kertoi etteivät he kokeneet syrjintää ikänsä perusteella.  Kyselyyn vastanneista 
ikääntyneistä aikuisista 75 prosenttia ei uskonut kokeneensa ikäsyrjintää. Kuitenkin 17 prosenttia 
vastaajista  kertoi kokeneensa ikäsyrjintää.  Alla olevasta kaaviosta käy ilmi, että suurin osa 
vastaajista uskoi kokeneensa vain vähän tai ei lainkaan ikään perustuvaa syrjintää.  

 

 

Kuvio 7: Ikääntyneiden kokemukset  ikäsyrjinnästä. 

 

Ikään perustuvaa syrjintää kokeneiden  ikääntyneiden aikuisten osalta osa heidän mainitsemistaan 
kommenteista liittyivät tiedotusvälineissä esiintyvään ikäsyrjintään. Erityisesti silloin, kun 
ikääntyneet olivat negatiivisesti edustettuina, esitettyinä taakkana tai kustannuseränä taloudelle.  
Sitä vastoin ikääntyneiden aikuisten panosta perheissään ja yhteisöissään ei yhtä useinClick here to 
enter text.tuotu esille painetussa mediassa tai verkossa. Eräs vanhempi osallistuja kommentoi, että 
ikääntyneistä tai vanhuksista:   

 

'........  ei pitäisi puhua tiedotusvälineissä kuluna vaan resurssina. ' 
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Tarjottuja ratkaisuja ikääntyneiden ja ikääntymisen kielteisen julkisuuskuvan torjumiseksi, olivat 
muun muassa sen käsityksen edistäminen, että ikääntyminen voi olla positiivista aikaa ihmisen 
elämässä.  Ehdotettiin, että tehokas tapa puuttua ikäsyrjintään olisi "koulutus kouluissa”. 
Tarkoituksena on edistää kouluissa koulutusohjelmia, joissa korostetaan ikääntymistä positiivisena 
ajankohtana ihmisen elämässä.  Tällä tavoin kyselyyn vastanneet toivat esiin, että ikääntymistä 
koskeviin stereotypioihin liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä nuoremmissa ikäryhmissä 
varhaisemmissa vaiheissa. Toinen ratkaisu oli lisätä tietoisuutta vanhempien ihmisten arvokkaasta 
roolista vapaaehtoistyössä yhteisöissään. Eräs osallistuja totesi, että iäkkäät aikuiset osallistuvat 
mittavasti erilaisiin vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan, mikä tilastoista ja tutkimuksistakin 
tiedetään.  

2.5 Ikääntyneiden ennakoituihin tarpeisiin 
vastaaminen 
 

Suurin osa kyselyyn osallistuneista oli sitä mieltä, että heidän tarpeensa olivat muuttuneet 
ikääntymisen myötä. Esimerkiksi Suomessa 70,2 % ikääntyneistä aikuisista vastaajista ilmoitti, että 
heidän tarpeensa olivat muuttuneet vanhetessa, kun taas 22,8 % ei uskonut tarpeidensa 
muuttuneen. Vain 4 % vastaajista ei osannut sanoa, olivatko heidän tarpeensa muuttuneet vai eivät.      

Jotkut kommenteista, jotka liittyivät ikääntyneiden ilmaistuihin tarpeisiin, sisälsivät  toiveen 
"levollisemmasta ja rauhallisemmasta elämäntavasta" ja "vapaudesta olla oma itsensä".  

 

Omat asiat ovat tärkeitä, oma vapaus olla oma itsesi. Tila.      

Tarvitsen enemmän lepoa ja rauhallista elämäntapaa kuin nuorempana. 

 

Muita ikääntyneiden vastaajien kommentteja olivat tarve olla sosiaalinen ja nauttia toisten ihmisen 
seurasta, kun taas toisille ikäihmisille tärkeää oli yksinäisyys. 

 

Yksinäisyyden vuoksi haluaisin aika ajoin enemmän seuraa. 

Vaikka olen sosiaalinen ja nautin rakkaideni/ystävieni kanssa olemisesta, kaipaan myös yksin 
olemista, kun voin lukea ja olla omien ajatusteni kanssa. 
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Joillakin osallistujilla oli selkeä tarve saada apua fyysisiin oireisiin, kun taas toiset eivät tunnistaneet 
heidän tarpeidensa muuttuneen paljoa ikääntymisen myötä: 

Nivelet ja näkö ovat huonommat. 

Enemmän  terveyspalveluja. 

En todellakaan tarvitse mitään erityistä eläkkeelle jäämiseni jälkeen. Vitamiinien tarve on 
saattanut lisääntyä. 

Osa vastaajista katsoi, että heillä oli vähemmän tarpeita ja erilaisia tarpeita kuin nuorena. Tämä 
rinnastettiin myös siihen, että huolia oli vähemmän ja että ne olivat vähemmän vaativia iän myötä. 
Jopa ajateltiin, että elämä oli helpompaa ikääntyessä, koska vaatteisiin, koruihin, keittiötarvikkeisiin 
ja vartalonhoitoon tarvittiin vähemmän menoja. Jotkut vastaajista uskoivat, että heistä oli tullut 
hieman hitaampia, varovaisempia ja vähemmän aktiivisia henkilökohtaisen terveyden, terveellisen 
ruokavalion, terveellisten elämäntapojen alalla ja liikenteessä. Omassa sosiaalisessa verkostossa oli 
enemmän huolta läheisistä ihmisistä. Tunnustettiin myös, että osa vastaajista tarvitsi lisää 
sosiaalisia kontakteja, enemmän rauhaa ja sukulaisten huomiota. Osa näistä tarpeista näkyi 
esimerkiksi kumppanin kuolemasta johtuvien muuttuneiden elämänolosuhteiden tai sen vuoksi, 
että osa vastaajista matkusti useammin. Jotkut vastaajista totesivat, että heillä oli enemmän aikaa 
itselleen ja enemmän aikaa omistautua hengellisyydelle.  
 
 
Ilmoittaessaan, vastaako muiden seura heidän tarpeisiinsa, 60% vastaajista on sitä mieltä, että se 
vastaa jossain määrin heidän tarpeisiinsa, kun taas 31% siitä, että se täyttää heidän tarpeensa, ja 
10% koki, että se ei vastaa. 
 

 

  

Kuvio 8: Ikääntyneiden aikuisten asenteet tarpeidensa täyttymiseen sosiaalisissa suhteissa.  
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2.6 Ikääntyneet ja sosiaaliset suhteet 
 

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he osa yhteiskuntaa ja miten he ovat yhteydessä toisiin. Kysely vahvistaa, 
että vastaajat tuntevat olevansa osa yhteiskuntaa, sosiaalisesti aktiivisia ja että heillä on ihmisiä, 
jotka tarjoavat heille tarvittavaa emotionaalista tukea yhteydenpidon muodossa. 

82 % vastaajista, joilla on lapsenlapsia, kokee, että isovanhemmuudella on heihin positiivinen 
vaikutus. Lapsenlapset pitävät heidät terveinä, nuorina, iloisina, onnellisina, tyytyväisinä,  ja antavat 
kokemuksen hyödyllisyydestä . 

Paljon iloa ja suurta tyydytystä. 

Todella antoi minulle uuden elämän. 

Ne pitävät sinut terveenä ja nuorena. 

Teki minusta erittäin tarpeellisen ihmisen. 

Toisaalta 18 % vastaajista  näkee myös negatiivisia  vaikutuksia isovanhemmuudessa. 

 

 

  Kuvio 9:  Isovanhempien positiivinen vaikutus   
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Työikäisinä ollessaan suurin osa vastaajista koki antavan tärkeän panoksensa yhteiskuntaan. He  
antoivat  panoksensa innovaatioiden, luovuuden, tuottavuuden ja edistyksen kautta. Jotkut heistä 
tuntevat niin vielä nytkin eläkkeellä ollessaan.  

 

 

  Kuvio 10:  Arvokas panos yhteiskuntaan     

Suurimmalla osalla vastaajista on ystäviä, joiden kanssa he voivat keskustella intiimeistä ja tärkeistä 
asioista, mikä on tärkeä osa heidän sosiaalista osallisuuttaan. On tärkeää, että heillä on 
mahdollisuus keskustella tarpeeksi usein. 42,1% käy keskusteluja useimpina viikonpäivinä ja 28% 
vähintään kerran viikossa. Tämä osoittaa, että 70 prosentilla vastaajista on ystäviä, joiden kanssa 
heillä on mahdollisuus käydä tärkeitä keskusteluja vähintään kerran viikossa. Keskustelujen 
tiheydessä on kuitenkin maiden välisiä eroja: erityisesti Sloveniassa ja Suomessa vastaajat eivät käy 
läheisiä ja tärkeitä keskusteluja ystävien kanssa yhtä usein kuin kolmessa muussa maassa. 
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  Kuvio 11:  Viestintä ystävien kanssa vähintään kerran viikossa   

 

Ikääntyneet voivat myös saavuttaa sosiaalisen osallisuuden osallistumalla erilaisiin toimintoihin, 
joten kysyimme, ovatko kyselyyn osallistujat mukana missään ryhmätoiminnassa. Voimme nähdä,  
että enemmistö vastaajista ovat mukana ryhmätoiminnassa. Ryhmätoiminnan eri muotoina he 
mainitsivat pääasiassa urheilun, musiikin, kirjoittamisen, tanssin, ruoanlaiton ja teatterin. 

 

 

   Kuva 11: Osallistuminen ryhmätoimintaan   
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2.7 Ikääntyneet ja luovuus 
 

Osallistujilta kysyttiin, pitivätkö he itseään luovina. Vaikka yli 64% piti itseään luovina, suuri osa 
vastaajista (22%) ilmoitti, etteivät he olleet varmoja asiasta.  

  

  Kuvio 12:  Luovuus- itsetuntemus (%)   

Huomattava osa vastaajista (22 %) ei ollut varma siitä, pitäisikö heidän kuvailla itseään luoviksi, mikä 
saattaa johtua kapeista käsityksistä siitä, mitä luovuus on. Jotkut vastaajista mainitsivat myös, ettei 
heillä ole aikaa ja mahdollisuuksia osallistua luovaan toimintaan, kun taas toiset mainitsivat esteeksi 
sairauden.  
 
Ne vastaajat, jotka tarkensivat käsitystään itsestään luovina, viittaavat kuitenkin tietoisuuteen 
luovuudesta, joka ylittää yleisesti vallalla olevan käsityksen, jonka mukaan luovuus on sama kuin 
taide, ja kattaa laajemman käsitteen, kuten "ajattelu laatikon ulkopuolella" tai taidon osoittamisen 
jokapäiväisissä toiminnoissa perinteisempien luovien tekojen ohella. 
 

Tutkin uutta sisältöä, olen internetissä         

Teen erilaista työtä. 

Teen käsillä, luon, neulon. 

Toteutan vaimoni ideoita 

Osallistun erilaisiin luoviin toimintoihin ja teen erilaisia projekteja  

Yritän löytää kaikesta jotain mielenkiintoista. 
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Olen kiinnostunut erilaisista aktiviteeteista. 

Minulla on se "jokin". 

Kokeilen aina jotain uutta ja sopeudun nopeasti. 

Laitoin luomukseni esille näyttelyissä  

Yritän ratkaista ongelmia luovuudella. 

Olen oma-aloitteinen. 

Tykkään tehdä paljon sellaisia aktiviteetteja, johon liittyy mielikuvitusta 

Minulla on aloite tehdä asioita. 

 

Kyselyyn vastaajat harrastavat erilaisia harrastuksia, joista monet edellyttävät tiettyä luovuutta joko 
katsojana tai aktiivisena osallistujana. Vaikka lukeminen näyttää olevan suosituinta toimintaa, 
musiikki (sekä kuuntelu että soittaminen), puutarhanhoito, ruoanlaitto ja teatteri nousivat myös 
suosituiksi aktiviteeteiksi. Tässä ei ollut merkittäviä eroja kumppanuusmaiden välillä. 

 

 

  Kuvio 13:  Harrastukset (N)   

Vaikka enemmistö vastaajista kaikissa kumppanimaissa katsoo, että luovuus on hyödyllistä 
ikääntyneille, osallistujat esittivät eriäviä näkemyksiä, kun heiltä kysyttiin, haluaisivatko he harjoittaa 
enemmän luovaa toimintaa. Suomessa tähän kysymykseen vastattiin ylivoimaisesti myönteisimmin, 
mutta muissa kumppanimaissa mielipiteet näyttävät jakautuvan. Esteeksi osallistumiselle todettiin 
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ajanpuute sekä aiemmin sovitut sitoumukset. Toiminnan monipuolistamisesta, jossa otetaan 
huomioon ikääntyneiden aikuisten erityistarpeet, kertoo seuraava kommentti. 

Osallistun jo useisiin luoviin ryhmäaktiviteetteihin. Ehkä eri teemoja käsittelevät keskusteluryhmät 
olisivat sitä, mitä kaipaan eniten. Erityisesti sosiaalinen keskustelu on suurelta osin sosiaalisessa 
mediassa... Se ei millään tavalla korvaa kasvokkain tapahtuvia keskusteluryhmiä. 
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2.8 Yhteenveto havainnoista 
Tutkimuksessa selvitettiin ikääntyneiden ihmisten tarpeiden ymmärtämistä ja heidän sosiaalisen 
osallisuutensa tukemista ja siihen osallistui yhteensä 189 vastaajaa Suomesta, Irlannista, Italiasta, 
Sloveniasta ja Espanjasta. Kysely toteutettiin touko-heinäkuussa 2022, osa vastaajista haastateltiin 
kasvokkain, osa vastasi kyselylomakkeisiin verkossa. Suurin osa vastaajista oli 60–75-vuotiaita, 
naisia, ja asui kaupunkialueella. 

Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa vastaajista ei tuntenut olevansa vielä vanhoja ja ovat 
tyytyväisiä elämäänsä. Suurin osa vastaajista arvioi fyysisen ja henkisen toiminnan olevan asteikolla 
1-10 välillä 7-10.  Vastaajat eivät useimmiten yhdistäneet ikääntymiseensä eläkkeelle jäämistä, vaan 
lähinnä terveydentilaansa.  

Kyselyssä halusimme selvittää, mikä termi olisi vastaajien mielestä sopivin kuvaamaan heidän 
ikäryhmäänsä.  Suurin osa vastaajista valitsi termin "vanhempi henkilö" (older person), vain 
Irlannissa ja Suomessa he pitivät parempana termiä "seniori". 

Kysely osoittaa, että vastaajat eivät pääasiassa kokeneet ikäsyrjintää, lukuun ottamatta osaa 
suomalaisista vastaajista. Ikääntymistä koskevan tietoisuuden tarvetta voidaan edistää ja levittää 
kouluissa toteutettavilla koulutusohjelmilla. Niillä voidaan tukea myönteisyyttä  ikääntymistä 
kohtaan ja lisätä tietoisuutta ikääntyneiden roolista vapaaehtoistyössä yhteisöissään. Ikääntyneille 
on tärkeää tuntea olevansa arvostettuja nyky-yhteiskunnassa.  

Selvityksessä todetaan, että vastaajien tarpeet ovat muuttuneet heidän ikääntyessään, sillä nuorena 
heidän tarpeensa olivat erilaisia, ja niitä oli vähemmän. Lisäksi todetaan, että vastaajista on tullut 
hieman hitaampia, varovaisempia ja vähemmän aktiivisia. Muutoksia on tapahtunut 
henkilökohtaisen terveydessä, terveellisessä ruokavaliossa, terveellisissä elämäntavoissa ja 
liikkumisessa. Tästä huolimatta vastaajat haluavat enemmän sosiaalisia kontakteja, omaa rauhaa 
tai rauhallisuutta sekä huomiota sukulaisilta. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että yhteiskunta 
vastaa heidän tarpeisiinsa jossain määrin. 

Sosiaalisen osallisuuden kannalta pidimme tärkeänä, että suurimmalla osalla vastaajista on ystäviä, 
joiden kanssa he voivat keskustella intiimeistä ja tärkeistä asioista, ja suurin osa vastaajista vahvisti 
tapaavansa heitä vähintään kerran viikossa. Suurin osa vastaajista iloitsee myös lapsenlapsistaan, 
jotka pitävät heidät terveinä, nuorekkaina ja aktiivisina.  

Tärkeää on myös se, että suurin osa vastaajista on mukana ryhmätoiminnassa, joka on tärkeää 
heidän sosiaalisen osallisuutensa ylläpitämiseksi. Useimmille näitä ovat esimerkiksi urheilu, 
musiikki, kirjoittaminen, tanssi, ruoanlaitto ja teatteri.  

Hankkeen tulostavoitteiden mukaisesti keskityimme  kyselyssä luovuuteen, jonka kysymysten osalta 
pieni enemmistö pitää itseään luovana. Vastaajat harrastavat monenlaista luovaa toimintaa, kuten 
lukemista, ruoanlaittoa, teatteria, musiikkia ja puutarhanhoitoa. Enemmistö pitää luovuutta 
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hyödyllisenä vanhemmalla iällä, ja he ovat halukkaita osallistumaan ryhmätoimintaan nuorempien 
kanssa.  

 

 

2.9 Suositukset 
 

Valtaosa kyselyyn osallistuneista ei kokenut sosiaalista syrjäytymistä, se johtui pääasiassa perheen 
ja ystävien kaltaisista vankoista verkostoista. Nämä verkostot sekä osallistuminen ryhmiin, jotka oli 
suunniteltu vastaamaan heidän tarpeisiinsa, auttoivat monia iäkkäitä aikuisia pysymään 
sosiaalisesti osallisina sen sijaan, että he olisivat tunteneet itsensä syrjäytyneiksi tai eristäytyneiksi.  

On huomattava, että suurin osa kyselyyn osallistuneista vastaajista oli 60-75-vuotiaita, mikä edustaa 
ikääntyneistä kuitenkin nuorempaa ikäluokkaa. Tuloksistamme on huomattava, että esimerkiksi 
vanhimmat ikäryhmät (76-100 vuotiaat) eivät olleet hyvin edustettuina tutkimuksessamme. Tämän 
iäkkäämmän väestöryhmän tarpeiden selvittämiseksi on tehtävä lisää tutkimusta.  On myös tärkeää 
huomata, että kun toimintaa suunnitellaan, sen tulisi olla ikääntyvää väestöä osallistavaa ja 
ikääntyvää väestöä hyödyttävää. Kyseisellä ryhmällä saattaa olla myös fyysiseen ja kognitiiviseen 
hyvinvointiin liittyviä ongelmia, ja heidän tarpeisiinsa olisi vastattava samalla tavoin kuin tässä 
tutkimuksessa 60-75-vuotiaiden ikäryhmälle esitettyihin tarpeisiinkin. 

Hankkeemme tavoitteissa korostuu miten on mielenkiintoista ja tarpeellista ottaa ikääntyneet 
aikuiset mukaan monikulttuuriseen ja sukupolvien väliseen toimintaan, niiden suunnitteluun ja 
toteutukseen.  Tarkoituksena on kehittää ja edistää aitoa ymmärrystä ja ajatuksen vaihtoa nuorten 
ja ikääntyneiden välisessä vuoropuhelussa. On olennaisen tärkeää ymmärtää toistensa tarpeita ja 
toiveita ja tarjota samalla sekä vanhemmille että nuoremmille ihmisille mahdollisuus tutustua 
toisiinsa. Tämä on erityisen tärkeää yhteisöissämme eri puolilla Eurooppaa, joissa eri kulttuureista, 
kielistä ja taustoista tulevilla vanhemmilla ja nuoremmilla ihmisillä ei ole välttämättä ilmeistä 
mahdollisuutta tutustua toisiinsa ja ymmärtää toisiaan paikallisyhteisöissään.  

Tuloksissamme korostui, että suuri osa ikääntyneistä aikuisista ei ole varmoja siitä, voivatko he pitää 
itseään luovina. Creation Pop-hankkeessa uskomme, että luovuus voidaan ymmärtää laajemmassa 
kontekstissa, jossa luoviin toimintoihin, kuten ruoanlaittoon ja puutarhanhoitoon, osallistutaan, ja 
monenlaista luovuutta koetaan esimerkiksi draaman, laulun, taide- ja käsityötaitojen ja erilaisten 
luovien mahdollisuuksien kautta. Luovan toiminnan kautta kaikenikäisten ihmisten on mahdollista 
tutustua toisiinsa ja ymmärtää toisiaan. Siksi on tärkeää kehittää mahdollisuuksia, joissa sekä 
vanhemmat että nuoremmat ihmiset voivat osallistua luovaan tekemiseen yhdessä. Tämä auttaa 
heitä rakentamaan itseluottamusta ja luottamusta kykyynsä olla luova. Samalla se antaa heille 
mahdollisuuden sosiaaliseen sitoutumiseen ja tutustua eri-ikäisiin ihmisiin vuoropuhelun kautta. 
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Nämä luovat tilaisuudet tarjoavat ikääntyneille aikuisille mahdollisuuden jatkaa sekä henkistä että 
fyysistä aktiivisuutta. Sen avulla he voivat myös nähdä arvokkaan panoksensa ei iästään ja 
elämänkokemuksistaan riippumatta vaan niiden vuoksi.  

Iäkkäiden aikuisten halukkuuteen ja mahdollisuuksiin osallistua luoviin tilaisuuksiin tai toimintaan 
vaihtelee tällä hetkellä eri maissa sen mukaan, millaisia luovia tilaisuuksia heille on, tai ei ole tarjolla. 
Haasteenamme tässä projektissa on tuoda luovaa toimintaa erilaisten ikääntyneiden saataville. 
Näihin luoviin toimintoihin osallistuu myös nuorempia ihmisiä. Keskeisenä tavoitteena on luoda 
näistä mahdollisuuksista kutsuvia myös ikääntyneille aikuisille. Näin pyritään hyödyntämään heidän 
omia luovia kykyjään ja antamaan heille samalla mahdollisuus pysyä aktiivisina fyysisesti ja 
psyykkisesti. Samalla se tarjoaa heille mahdollisuuden tavata nuorempia ihmisiä. Tällä tavoin 
pyritään kehittämään heidän itseluottamustaan ja itsetuntemustaan omissa yhteisöissään. 
Tutkimuksemme tulokset hyödyttävät poliittisia päättäjiä ja laajempaa kohorttia ikääntyvästä 
väestöstämme eri puolilla Eurooppaa.  Tarkoituksena on tutkia niitä hyötyjä, joita saadaan, kun 
iäkkäät ja nuoret osallistuvat yhdessä luovaan toimintaan, sekä vanhempien ja nuorempien 
ihmisten luovaan toimintaan osallistumisen etuja. Tämä on merkityksellistä heidän keskinäisen 
ymmärryksensä kannalta, ja samalla se on merkityksellistä heidän yleisen terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta.   
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