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Tutkimukselliset teemat ja tutkimuskysymykset 

 

Teema 1: Sosiaalisuuden hahmottaminen (yleinen näkökulma tutkimusaiheeseen). 

Mitä ymmärrät sosiaalisuudella vanhuudessa? 

Miten sosiaalinen ilmenee vanhusten jokapäiväisessä elämässä? 

Miesten ja naisten välisiä eroja sosiaalisuudessa. 

Asuinpaikan, asunnon, iän, laajan toimintakykyisyyden, koulutuksen, tulojen ja varallisuuden 

merkitys sosiaalisuuden näkökulmasta. 

Konkreettisia asiakasesimerkkejä. 

 

Teema 2: Sosiaalisuuden rakentuminen vanhuudessa (vanhusasiakkaan näkökulma). 

Mitä vanhus tekee päivittäin (sosiaalisuuden konstruoiminen)? 

Konkreettisia esimerkkejä sosiaalisuudesta ja sen ylläpitämisestä. 

Mikä merkitys sosiaalisuudella on vanhuksen elämässä edellä kuvatun perusteella? 

Mitkä asiat ovat vanhukselle erityisen tärkeitä jokapäiväisessä elämässä sosiaalisuuden näkö-

kulmasta? 

 

Teema 3: Sosiaalinen vuorovaikutus ja ympäristö (liittyminen ympäristöön). 

Vanhuksen ja ympäristön välinen päivittäinen suhde (asiat, luonne, sisällöt). 

Vanhuksen ja ympäristön välisen suhteen merkitys vanhukselle. 

Mahdollisuudet ja esteet vanhusasiakkaan ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa (ympä-

ristö resurssina). 

Käytännön ratkaisut vuorovaikutussuhteen ylläpidossa. 

Vanhusasiakkaan sosiaaliset suhteet ja niiden ylläpito (sosiaaliset verkostot). 

 

Teema 4: Sosiaalisuus näkökulmana vanhustyön ammatissa (työntekijä ja vanhustyö). 

Miten psyykkinen, hengellinen, fyysinen ja kulttuurinen vaikuttavat sosiaalisuuteen vanhus-

työssä? 

Mitä nämä merkitsevät vanhuksen elämässä (konkreettiset esimerkit ja kokemukset)? 

Mitä ulottuvuuksia tulisi ammatillisessa työssä painottaa (perustelut)? 

Mitkä asiat vaikuttavat vanhuksen sosiaalisuuden syntymiseen ja ylläpitoon vanhustyössä? 

Miten työntekijänä tuet vanhuksen sosiaalisuuden ylläpitoa? 

Mitä haasteita olet kohdannut sosiaalisuuden ylläpidossa? 

Ammatilliseen osaamiseen liittyvät asiat sosiaalisuuden näkökulmasta. 

 

Teema 5: Kotona asuminen ja tulevaisuudenkuvat. 

Millaisena näet kodin merkityksen vanhusasiakkaan elämässä? 

Millaisena näet kodin osana vanhusten asuinympäristöä lähitulevaisuudessa (10-15 vuotta)? 

Mitkä asiat mahdollistaisivat asumisen kotona tulevaisuudessa? 

Palvelulliset toteutukset tai ratkaisut käytännössä tulevaisuusnäkökulmasta. 

Tekniset toteutukset tai ratkaisut käytännössä tulevaisuusnäkökulmasta. 

Tulevaisuudenkuvat, haasteet, mahdollisuudet ja vaatimukset (laajasti ymmärrettynä). 


