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Perinteinen vanhenemisen tutkimus perustui 

ajatukseen, että vanhenemisen vallitseva piirre on 

sekä terveyden että sosiaalisen elämän jatkuva 

heikkeneminen ja että vanhuus on ongelma. 

Tutkijat löytävät asioita, joita he mittaavat!



ELINIKÄ PITENEE JA VÄESTÖ VANHENEE: 
ELÄMÄN UUDEN TIEKARTAN ESTEET
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Iäkkäiden ihmisten 
tavoitteiden, kykyjen ja 

aktiivisuuden 
jättäminen 

huomioimatta ja heidän 
panoksensa alikäyttö

Jäykistyneet käsitykset 
ikäkausista ja 
vanhuudesta

Ikäsyrjintä ja 
institutionaalinen viive

Ikääntymisen pitäminen 
taloudellisena uhkana



Miksi elinajan odote kasvaa? Miksi ihmiset elävät pidempään kuin 
aikaisemmin?

• Parempi ravitsemus

• Terveellisempi työ, parempi hygienia, 
puhtaampi elinympäristö (vesi, 
yhteisasuminen eläinten kanssa, 
savut, höyryt, haitalliset mikrobit)

• Vähemmän tulehdusta (inflammaatio) 
aiheuttavia tekijöitä

• Terveydenhuolto, äitiyshuolto, 
lääketiede, lääkkeet, rokotukset ja 
antibiootit, verenpaineen ja kolesterolin 
hoito, 

• Vaikutukset koko elämänkulun aikana, 
ei pelkästään vanhana
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Keski-ikäiset 
naiset ennen ja 

nyt
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Mitä ajatuksia kuvat synnyttävät vanhuudesta?
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Positiivinen gerontologia

• Vanhenemiseen suhtaudutaan 
myönteisesti ja luonnollisesti

• Tutkitaan myös hyvinvointia, 
toimintakykyä, ystävyyssuhteita, 
aktiivisuutta, ei pelkästään 
pahoinvointia, toimintakyvyn 
vajauksia tai yksinäisyyttä

• Vanhenemisen tutkimus on 
avainasemassa vanhuuskuvan 
monipuolistamisessa sekä tieteen 
sisällä että myös suuren yleisön, liike-
elämän ja päättäjien keskuudessa. 
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75- ja 80-vuotiaiden maksimaalinen fyysinen 

kapasiteetti vuosina 1989-90 ja 2017-18 
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75-vuotiaat 80-vuotiaat

1989-1990 2017-2018 Muutos p* 1989-1990 2017-2018 Muutos p*

ka (SD) ka (SD) ka (SD) ka (SD)

Miehet

Kävelynopeus, m/s 1.8 (0.5) 2.0 (0.4) + 11 % <.001 1.5 (0.5) 1.8 (0.4) + 20 % <.001

Puristusvoima, N 373.7 (89.5) 405.9 (3.9) + 9 % .001 309.1 (79.8) 364.0 (74.4) + 18 % <.001

Polven ojennusvoima, N 362.2 (98.9) 451.6 (102.0) + 25 % <.001 332.3 (72.8) 397.3 (101.2) + 20 % <.001

Naiset

Kävelynopeus, m/s 1.5 (0.4) 1.7 (0.3) + 12% <.001 1.2 (0.3) 1.6 (0.3) + 33 % <.001

Puristusvoima, N 227.1 (58.4) 238.0 (52.4) + 5 % .042 171.9 (55.3) 215.4 (44.1) + 25 % <.001

Polven ojennusvoima, N 241.3 (73.2) 301.7 (81.1) + 25 % <.001 188.2 (63.4) 276.9 (81.7) + 47 % <.001

*t-testin p-arvo

(Koivunen K. et al, 2020 J Gerontol Med Sci)



Cohort differences in depressive symptoms and life satisfaction of 

75- and 80-year-old men and women born in 1910 and 1914 

(Evergreen cohort) and born in 1938–1939 and 1942–1943 

(Evergreen II cohort) 
75 years 80 years

1989–1990 2017–2018 1989–1990 2017–2018

M (SD) M (SD) P-value M (SD) M (SD) P-

value

Men

Depressive symptoms 11.9 (7.2) 7.0 (6.1) <.001 13.5 (8.7) 8.4 (7.5) <.001

Depressed affect 2.6 (2.9) 1.2 (2.0) <.001 3.2 (3.5) 1.6 (2.5) .002

Lack of positive affect 5.0 (2.9) 2.7 (2.4) <.001 4.5 (3.4) 2.9 (2.5) <.001

Somatic symptoms 3.9 (3.0) 2.8 (2.6) .001 4.4 (3.4) 3.5 (3.3) .073

Interpersonal problems 0.4 (.8) 0.3 (.7) .495 0.9 (1.3) 0.4 (.7) .004

Current life satisfaction, 

n(%)

.594 .014

Lower 12 (10.2) 16 (8.4) 3 (4.4) 24 (16.3)

Higher 106 (89.8) 175 (91.6) 65 (95.6) 123 (83.7)

Women

Depressive symptoms 14.3 (8.6) 8.6 (7.0) <.001 14.8 (8.3) 9.1 (7.3) <.001

Depressed affect 3.8 (3.9) 1.2 (2.7) <.001 3.8 (3.4) 2.2 (2.8) <.001

Positive affects 5.6 (3.0) 2.9 (2.4) <.001 5.7 (3.4) 3.2 (2.7) <.001

Somatic symptoms 4.5 (3.7) 3.5 (2.7) .001 4.7 (3.5) 3.5 (2.9) .001

Interpersonal problems 0.5 (1.0) 0.3 (.8) .021 .6 (1.0) .2 (.5) <.001

Kekäläinen T et al, unpublished



Myöhemmin syntynyt kohortti sai parempia 
tuloksia kaikissa kognitiivisissa testeissä

Numerosymbolikorvaustesti on 

neuropsykologinen testi, joka on 

herkkä aivovaurioille, dementialle, 
iälle ja masennukselle
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0 0,56 0,21

5 0,02 0,01

10 0,02 0,01

15 0,04 0,02

20 0,12 0,06

25 0,08 0,06

30 0,11 0,07

35 0,16 0,08

40 0,28 0,11

45 0,33 0,13

50 0,49 0,24

55 0,68 0,37

60 1,14 0,57

65 1,73 1,02

70 2,97 1,55

75 4,58 2,49

80 7,83 4,16

85 13,09 7,45

90 19,00 14,45

95 29,37 24,00

99 36,14 33,58

Ikä

Vanhuus määritellään viimeiseksi 

ikäkaudeksi ennen kuolemaa. Vanhuudessa 

ihminen tulee alttiimmaksi sairauksille ja 

niiden paraneminen on hitaampaa kuin 

nuorena ja kuoleman riski on noussut

Vanhuus kestää noin 10 vuotta ennen 

kuolemaa

Noin 85 vuoden ikään saakka 

kuolemanvaara seuraavana vuonna on 

puolittunut 30 vuoden aikana

Kuolemanvaara on siirtynyt myöhempään 

ikään

Ovatko vanhat nuortuneet?

1990 2019

Kuolemanvaara (%) seuraavan vuoden aikana iän mukaan



• Myöhäiskeski-ikä sijoittuu noin 65-80 ikävuoden tienoille

• Monet etsivät järkeviä yhteiskunnallisia rooleja, 2/3 haluaisi käydä töissä

• 70-74-vuotiaista kaksi kolmesta ei pidä itseään vanhana ja yli puolet kokee 

olevansa täysin työkykyisiä.

• 60-vuotiaat kokevat olevansa 50-vuotiaita (Kokko et al., julkaisematon)

• Nykyisten 85-vuotiaiden toimintakyky on suunnilleen sama kuin 75-vuotiaiden oli 

noin 30 vuotta sitten 

Myöhäiskeski-ikä: uusi vanhuutta edeltävä

ikävaihe on syntynyt!
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65-vuotta täyttäneen väestön osuus jaoteltuna 

myöhäiskeski-ikäisiin ja vanhoihin henkilöihin 

Suomen väestössä 1990, 2005, 2020
-vanhaksi lasketaan 10 viimeistä elinvuottaan elävä 

0

5

10

15

20

25

1990 2005 2020

Myöhäiskeski-ikäiset Vanhat

4.10.2022

%



JYU. Since 1863. 154.10.2022

Neljä ikää (Laslett 1987) 

Ensimmäinen ikä: Riippuvuus, kypsymättömyys, sosiaalistuminen, oppiminen

Toinen ikä: Riippumattomuus, kypsyys, vastuu, työnteko

Kolmas ikä: Itseilmaisu, henkilökohtaiset saavutukset, eläkkeellä

Neljäs ikä: Riippuvaisuus, vanhuudenheikkous, kuolema

Laslettin teoriassa (1987) vanhuus koostuu kahdesta iästä eli kolmannesta ja 

neljännestä iästä. Ikävaiheet eivät ole suoranaisesti sidottavissa ikävuosiin. 

Laslett, P. (1987). The emergence of the Third Age. Ageing and Society, 7. 133-160.

Kolmas ikä onkin nykyään ehkä 2,5. ikä



Aktiivinen = toimiva, oma-aloitteinen 

Toimijuus = henkilö muokkaa omia

kokemuksiaan (esim. elämänlaatuaan) 

ajattelunsa ja toimintansa avulla, edellyttää

aktiivisuutta ja tavoitteellista toimintaa

Osallisuus = erilaisissa elämäntilanteissa

mukana oleminen (aina mahdollista)

Itseohjautuvuusteorian mukaan hyvinvoinnin edellytykset ovat 

1. Omaehtoisuus  - päättää itse omista tekemisistään, 

2. Kyvykkyys – selviää haasteista ja osaa sekä saa asioita aikaan

3. Yhteisöllisyys – tarve olla yhteydessä muihin ihmisiin

Aktiivisuus

Osallisuus

Toimijuus

Hyvinvointi ja aktiivisuus kietoutuvat toisiinsa



• Liikuntakyky tarkoittaa sitä, että 

ihminen pääsee sinne mihin haluaa, 

miten haluaa ja koska haluaa

• Mahdollistaa sen, että vanhat ihmiset 

voivat elää, asua ja harrastaa omien 

tavoitteidensa mukaan 

• Liikunta on ihmisen perustarve

Turvallinen liikkuminen



Iäkkäiden ihmisten elinpiiri
Life-Space Mobility in Older People (LISPE; Rantanen et al. 2012)

Liikuntakyvyn ja terveyden 

heikentyessä ympäristön 

esteellisyyden haitat lisääntyvät

Elinpiiri - alue, jolla henkilö liikkuu

Liikkumisaktiivisuus elinpiirissä –

Toteutunut liikkumisen määrä, tapa, 

avuntarve ja alue, jolla liikkuu



Rajoittamaton

Asuinkunta

Naapurusto

Piha

Asunto

Makuu-
huone

Elinpiiri



Elinpiiri ja elämänlaatu
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0-29

Elinpiiripisteet

P<.001

P<.001

P<.001

P<.001

P<.001

Elämänlaatu-

ulottuvuudet

(Suuri pistemäärä on hyvä)

Rantakokko ym. 2013 JAGS;

2015 Qual Life Res.

Elinpiirin pieneneminen jyrkensi elämänlaadun 

heikkenemistä; Rajoittunut elinpiiri = huono elämänlaatu

Ympäristö

Sosiaalinen

Psyykkinen

Fyysinen

Kokonaisp.



Ei liiku ulkona päivittäin
(Portegijs et al. Arch Gerontol Geriatr. 2017)
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Keskimääräisesti

Paljon

Logistic regression model adjusted for age, sex, number of diseases, cognitive performance, 

month of assessment, type of neighborhood and housing, and years lived in home (N=848)

Uloskäynnin ja pihamaan liikkumisen esteet (Housing Enabler

seulontamittari)

OR

Ylesimmät ulkona

liikkumisen syyt

• Ostokset, 

• Kävelylenkkeily

• Vierailut

• Asiointi
(Tsai LT, J Aging Phys Act 

2016)



Liikunta-aktiivisuus elinpiirissä
(Portegijs et al. PLoS One. 2015;10(8):e0135308

Liikunta-aktiivisuus lisääntyy kun henkilö menee 

ulos ja etenee kauemmaksi kotoa

P<.001
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mitaten



4 October 2022 23



Taustaa
• Aktiivisena vanheneminen on Euroopan Unionin 

ikäpoliittinen tavoite ja yksi yleisimmistä 

positiivisen gerontologian käsitteistä

• Sitä pyrkivät edistämään myös Maailman 

terveysjärjestö (WHO), Yhdistyneet kansakunnat 

(YK) ja Taloudellisen yhteystyön ja kehityksen 

järjestö (OECD)

• On useita innovaatio- ja tutkimusohjelmia, joilla 

pyritään edistämään aktiivisena vanhenemista
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Aktiivisena vanheneminen

Aktiivisena vanhenemisen politiikka

• Yhteiskunnalliset toimenpiteet, joilla 

pyritään edistämään ihmisten tasa-arvoisia 

mahdollisuuksia osallisuuteen ja 

aktiivisuuteen 

• Pilarit: osallisuus, terveys, turva

• Tällä saralla vielä puutteita (työelämän 

ikäsyrjintä mm. eläkejärjestelmä, 

tilastointitavat, ”institutionaalinen viive”)

Aktiivisena vanhenevat ihmiset

• Ihmisten pyrkimys aktiivisuuteen omien 

tavoitteidensa, kykyjensä ja 

mahdollisuuksiensa mukaan
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ICF-kategoria Osio

Oppiminen ja tiedon soveltaminen Muistin harjoittaminen; Tietokoneen käyttäminen

Yleisluonteiset tehtävät Vastuunotto omien asioiden eteenpäin viemisestä 

Liikkuminen Luonnossa ulkoilu; Kuntoilu

Itsestä huolehtiminen Ulkoisen olemuksen siisteydestä huolehtiminen

Henkilöiden välinen vuorovaikutus Ihmissuhteiden ylläpitäminen; Uusiin ihmisiin 

tutustuminen; Muiden tukeminen ja auttaminen

Kotielämä Käsityöt, nikkarointi, kädentaidot; Kodin 

viihtyisyyden edistäminen

Keskeiset elämänalueet Taloudellisen tilanteen tasapainosta huolehtiminen;

Päivien mielenkiintoisuuden edistäminen 

Yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja 

kansalaiselämä 

Maalaaminen, musisointi taideharrastus;

Tapahtumiin osallistuminen; Vastuunotto yhteisten 

asioiden edistämisestä; Toimiminen vakaumuksen 

tai maailmankatsomuksen eteen

Aktiivisena vanhenemisen mittari yksilötasolla

Uutta: 

osioissa oleellista 

toiminnan tarkoitus, 

ei niinkään ulkoiset 

vaatimukset
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Aktiivisena 

vanheneminen, pisteet

Elinpiiri

Elämänlaatu

R2=.48
.122(.005)

p < .001

.036(.009)

p < .001

Aktiivisena vanhenemisen pistemäärä ja elinpiiri 

selittävät  puolet elämänlaadun eroista

Rantanen T et al, 2020 J Gerontol Med Sci)



Yhteenveto

Vanhuus on muuttunut ja se on siirtynyt 
myöhempään ikään

Väestön ikärakenne tulisi hahmottaa uudella 
tavalla  

On paljon melko hyväkuntoisia, taitavia 
ikääntyviä ihmisiä, joille ei ole myönteisiä 
yhteiskunnallisia rooleja tai tehtäviä

Peter Lassletin 3. ikä on mielestäni nykyään 
2,5. ikä

Miten lapsille opetetaan? Koululaisten 
elinajan odote melkein 100 vuotta!
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