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AIKA, GERONTOLOGIA JA VANHENEMINEN1 

Jan Baars 

• Artikkelissa tarkastellaan ajan käsitettä vanhenemisen tutkimuksessa. Geronto
logiaa lähestytään vanhenemisen tutkimuksena, ei niinkään ikääntyneiden ongel
mien ja niiden ratkaisumahdollisuuksien tutkimisena. Pyrkimyksenä on myös tar
kastella gerontologiaa ensisijaisesti perustutkimuksena. Tähän on kaksi syytä. En
sinnäkin gerontologia on yksi harvoista monitieteisistä tutkimusaloista ja siksi se 
voi olla tärkeä alue monitieteisten tutkimusmenetelmien kehittämisessä. Toiseksi 
vanheneminen on kaiken kattava, perustavaa laatua oleva prosessi niin luonnossa, 
ihmiselämässä kuin yhteiskunnassakin. 

-

IKÄÄNTYMINEN JA AJAN KÄSITE 

Yleensä gerontologiset tutkimukset alkavat 
määrittelemällä "ikääntyneet" ihmisiksi, 

jotka ovat ohittaneet tietyn iän. Tämä vaikut
taa helpolta ja yksinkertaiselta, mutta voi itse 
·asiassa vaikeuttaa vanhenemisprosessien ym
märtämistä. Yhtäältä ikää mitataan erittäin 
abstraktilla kronologisen ajan käsitteellä, joka 
ei kerro paljoakaan kyseisen iän saavuttanees
ta henkilöstä. Toisaalta yhteiskunnallisilla 
säännöillä tai muilla kronologiseen ikään liit
tyvillä sosiaalisilla mekanismeilla voi olla hy
vinkin todellisia vaikutuksia. Voimme esimer
kiksi empiiristen tietojen perusteella todeta, 
että tietyn iän ohittaneet ihmiset eivät enää 
käy työssä. Mutta johtuuko tämä erityisesti 
vanhenemisprosesseista vai kronologiseen 
ikään perustuvista yhteiskunnallisista sään
nöistä? Tällaiset säännöt vaikuttavat voimak
kaasti ikääntymisprosesseihin mutta pysyvät 
näkymättömissä, jos ikää ja ikääntymistä pide
tään itsestäänselvyyksinä. 

"Vanhaksi" määritteleiDisen prosessiin sisäl
tyy monia piilomerkityksiä. Tätä valaisee his
toriallinen katsaus. Kun Bismarck noin sata 
vuotta sitten pani alulle vanhuuseläkkeet, elä-

1Kirjoitus perustuu III Gerontologian päivillä 30.1.1998 
pidettyyn esitelmään. 
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keikäraja asetettiin 70 ikävuoteen. Sen saavut
taminen merkitsi, että ihmisen ei enää tarvin
nut tehdä työtä. Monetkaan eivät tuolloin elä
neet niin pitkään, että olisivat päässeet tästä 
nauttimaan. Tilanne parani vähitellen varsin
kin toisen maailmansodan jälkeen. Monissa 
Länsi-Euroopan maissa tuli tavanomaiseksi 
määritellä ihminen vanhaksi, kun hän saavutti 
65 vuoden iän. 1970- ja 80-luvulla ihmiset al
koivat useimmissa OECD-maissa siirtyä eläk
keelle entistä aikaisemmin. Erityisen voima
kasta tämä oli Hollannissa (vrt. Kohli 1991). 

Vaikka eläkejärjestelmä ei säännellytkään 
suoraan tätä prosessia, pidettiin näitä varhais
eläkeläisiä vanhoina. On hämmästyttävää, 
kuinka lyhyessä ajassa - niin gerontologisen 
tutkimuksen kuin eläkeläisjärjestöjenkin piiris
sä - "vanhaksi" tulemisen raja on pudonnut 
65:stä SS:een ja jopa SO:een. Kulttuurinen 
perinne määritellä ne ihmiset vanhoiksi, jotka 
eivät enää käy työssä - aiemmin kriteerinä 
oli työhön pystyminen - on edennyt ällistyt
tävän nuoriin ikäpolviin, varsinkin jos niiden 
ikää verrataan kohonneeseen elinajanodottee
seen. 45-vuotiaita nimitetään nykyään ikäänty
neiksi työntekijöiksi. Esimerkiksi tämän päi
vän Hollannissa ihminen luokitellaan työ
markkinoilla ongelmatapaukseksi, jos hän on 
työtön ja yli 40-vuotias. Tämän vuoksi on 
hämmästyttävää huomata, kuinka vähän ge-
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rontologit ovat pohtineet näitä määritelmien 
vaihteluita ja ikääntyneiden työntekijöiden 
ominaisuuksia suhteessa niihin. 

Esimerkeistä voidaan päätellä, että ''van
haksi tuleminen" määrittyy työmarkkinoiden 
muutosdynamiikan kautta, palkkatyön tär
keyttä korostavien piiloisten, kulttuuristen tra
ditioiden perusteella, kronologisen iän ollessa 
riippuva muuttuja. Tuloksena on, että ihmiset 
elävät pitempään ja terveempinä, mutta heidät 
määritellään vanhoiksi nuorempana kuin kos
kaan aiemmin, koska he eivät enää käy työssä. 
Olen kutsunut tätä ilmiötä "nuortuvien van
husten paradoksiksi". En ajattele, että kaikki 
kävisivät työssä niin pitkään kuin mahdollista. 
Olennaista tässä on se, että näin ihmisten 
mahdollisuuksia on rakenteellisesti rajoitettu 
puhumalla prosessin legitimoimiseksi epämää
räisesti "ikääntymisestä". Tämän paradoksin 
uhreja ovat esimerkiksi yli 40-vuotiaat naiset, 
jotka haluaisivat palata työmarkkinoille mutta 
joita pidetään "liian vanhoina". Näistä proses
seista keskusteltaessa gerontologien tulisi poh
tia enemmän piiloisia käsityksiä "normaalista" 
ja "vanhuudesta", käsityksiä, joiden juuret ovat 
usein itsestäänselvyyksinä pidetyissä kulttuu
risissa perinteissä. 

"Vanhan" määritelmän ongelmallinen luon
ne näkyy myös keskustelussa ikään liittyvästä 
erilaistumisesta (esim. Maddox ja Lawton 
1988). Ikääntyneiden erot 50-vuotiaista sata
vuotiaisiin ovat hyvin merkittäviä, ja on lähes 
mahdotonta antaa "vanhalle" jokin tietty mer
kitys. Empiiriset tutkimukset kertovat myös, 
että ikäerot eivät ole ainoita eivätkä välttämät
tä edes tärkeimpiä eroja. Ikään liittyy merkit
täviä kulttuurisia eroja. Kunkin kulttuurisen 
kentekstin sisällä voi eri ikäkohorttien välillä 
olla tärkeitä eroja esimerkiksi koulutuksessa ja 
tulotasossa. Lisäksi ihmisten vanheneminen 
merkitsee usein myös erilaistumisen kasvamis
ta verrattuna muihin ikääntyneisiin. Tästä 
onkin saanut alkunsa klassinen gerontologinen 
sanonta, jonka mukaan jokainen vanha ihmi
nen (older man) on tietyssä määrin samanlai
nen kuin kaikki muutkin ihmiset (older men), 
edelleen samanlainen kuin jotkut muutkin 
ihmiset ja vihdoin erilainen kuin kaikki muut 
vanhat tätä viimeistä painottaen. Englannin
kielisenä sanonta viittaa myös gerontologian 
patriarkaalisiin perinteisiin. Gerontologia, 
"vanhusoppi", on oppia Geronista, vanhasta 
miehestä, ei Graiasta, vanhasta naisesta. 

Palataanpa ajan käsitteeseen. Ajan peruson-
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gelma on, että se ei ole tutkittavissa oleva 
esine. Kun tutkimme jotakin- erityisesti van
henemista- me jo käytämme ajan käsitteitä. 
Itse asiassa me tarvitsemme ajan ja paikan kä
sitteitä voidaksemme ylipäätään tutkia mitään. 
Kant korosti tätä teoksessaan "Puhtaan järjen 
kritiikki" katsoessaan, että aika on kokemisen 
ennalta annettu muoto, ihmismieleen sisään
rakentunut tapa kokea maailmaa. Tämä voi 
vaikuttaa kovin abstraktilta, mutta jos asiaa ei 
pohdita, voi siitä olla vakavia seurauksia ge
rontologiassa. Ajatellaanpa esimerkiksi usein 
käytettyjä pitkittäistutkimuksen malleja, joiden 
avulla esitetään tutkimustuloksia tietyn ikäisis
tä ihmisistä tietyn kronologisen ajan kuluessa, 
mitattuna tiettyinä kronologisen ajan hetkinä. 
Jokainen tilastotieteeseen perehtynyt voi ker
toa, että tällaisissa malleissa on vaikeaa ja 
monimutkaista analysoida erilaisia syy- ja seu
rausvaikutuksia. Tällaiset ongelmat ovat johta
neet teoreettisesti orientoituneet tutkijat, kuten 
esimerkiksi Schaie, Baltes ja Nydegger, pohti
maan ajan, ajanjakson ja kohortin eli ikäryh
män merkitystä, niin sanottua APC-ongelmaa. 
Ongelman ratkaisu on kuitenkin vaikeaa juuri 
siksi, että aika kokemisen jäsentäjänä on 
ennalta-annettu, itsestäänselvyys. Aika ei ole 
esine eikä ikä ole riippumaton muuttuja. Me 
olemme "kiinni ajassa" (Nydegger 1981). 
Emme voi paeta aikaa, mutta voimme pyrkiä 
mahdollisimman suureen selkeyteen puhues
samme siitä ja iästä. 

Gerontologian kehityksen kannalta on tär
keää tarkastella ennusteita ja malleja kriitti
semmin, koska kronologisen ajan näennäistä 
täsmällisyyttä käytetään helposti väärin lasket
taessa esimerkiksi vanhenemisprosessien ai
heuttamia taloudellisia kustannuksia. Tällöin 
otetaan esimerkiksi tietty määrä tietyn ikäisiä 
ihmisiä, jotka tulevat keskimäärin elämään tie
tyn määrän vuosia, ja heidän lukumääränsä 
kerrotaan tietyllä keskimääräisellä hoitokus
tannusten määrällä. Tällaisilla ennakoivilla 
malleilla on varmasti oma arvonsa käytännön 
tilanteissa, mutta ne voivat aiheuttaa myös on
gelmia. Olennaista on, että gerontologian me
netelmällisiä vaateita ei voi samaistaa vanhus
politiikan suunnittelijoiden esilletuomiin tar
peisiin. On tärkeää olla tietoinen yleistävien 
mallien mahdollisesta keinotekoisesta täsmälli
syydestä. On nähtävä mallien taustaoletukset, 
perustuvatpane sitten gerontologisiin teorioi
hin, näkymättömiin ennakkoluuloihin tai mie
likuviin vanhenemisesta ja sen oletetuista, toi-
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mintakykyyn kohdistuvista vaikutuksista. 

AIKA JA KÄSITYKSET 
TODELLISUUDESTA 

Lähtien kreikkalaisen filosofian klassikoista, 
Platonista ja Aristoteleesta, ja aina 1800-luvulle 
asti oli länsimaisen ajattelun perusajatuksena, 
että tosioleva on muuttumaton. Isolla kirjai
mella kirjoitettu Todellisuus on tietyllä tapaa 
ajaton. Aika ja muutos koskevat vain lyhyt
ikäisiä ja rajoittuneita kuolevaisia, jotka eivät 
kykene näkemään ikuista totuutta Todellisuu
desta. Tämä kreikkalainen käsitys on nähtävis
sä vielä Augustinuksella, joka ensimmäisenä 
tutki aikaa subjektiivisena kokemuksena mutta 
joka samaisti tosiolevan ikuisesti muuttumat
tomaan Jumalaan. Aika ja muutos olivat myös 
Augustinukselle vain syntiseen olemassa
oloonsa juuttuneiden ihmisolentojen kokemus
ta. Tämän idean mukaan ei vanheneminen
kaan ole muuta kuin siirtymistä yhdestä kiin
teästä ja muuttumattomasta elämänvaiheesta 
seuraavaan kiinteään ja muuttumattomaan 
elämän vaiheeseen. 

Newton antoi ajatukselle tosiolevan muut
rumattomuudesta uudenaikaisemman, tieteelli
sen muodon. Hänen mukaansa luonnossa ei 
ole "todellista" aikaa tai muutosta, koska jokai
nen liike voi vaihtaa suuntansa vastakkaiseksi. 
Newtonin maailmankuva oli mekanistinen: jos 
valo kulkee yhteen suuntaan, se voi heijastua 
myös vastakkaiseen suuntaan, ja jos pyörä 
kääntyy yhteen suuntaan, se voi periaatteessa 
kääntyä myös vastakkaiseen suuntaan. Sano
ma oli edelleen, että tosiolevainen ei muutu, 
muutos on ainoastaan kuolevaisten subjektii
vista kokemusta. 

Idea ajattomasta todellisuudesta kantoi pe
rustaltaan muuttumattomana aina 1800-luvul
le, jolloin luonnontieteilijät vihdoin alkoivat 
ymmärtää, että luonnossa elävät lajit ovat pit
kän muutosprosessin tulosta. Samoin maapallo 
ja ihminen ovat evoluution tulosta (vrt. Toul
min ja Goodfield 1965). Tämän käänteenteke
vän idean systemaattista kehittelyä voidaan 
pitää eräänä tämän vuosisadan tärkeimmistä 
saavutuksista. Ilja Prigogine ja Brysselin kou
lukunta ovat kehittäneet näihin havaintoihin 
hyvin sopivan ajan käsitteen. Prigoginen ter
modynamiikassa aika on palautumaton ilmiö. 
Sen toisen pääsäännön mukaan olennaista eri
laisissa energiajärjestelmissä on entropian, 
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epäjärjestyksen, kasvu, toisin sanoen peruutta
maton siirtyminen säännöllisestä epäsäännölli
seen, järjestyksestä epäjärjestykseen. Tämä aja
tus on myös gerontologian kannalta ratkaise
van tärkeä. Vanheneminen ei ole pelkästään 
marginaalinen kokemus muuttumattomassa 
todellisuudessa, vaan muutos ja vanhenemi
nen ovat todellisuuden ydinprosesseja. 

Näiden havaintojen myötä todellisuuden 
ajalliset ulottuvuudet ovat saavuttaneet mit
tasuhteet, jotka ovat ihmisen kokemuksen 
kannalta joko suunnattoman suuria tai irrele
vantteja. Traditionaaliset, luomiskäsitykseen 
perustuvat kalenterit ajoiUivat maailman syn
nyn noin kuuden tuhannen vuoden taakse, 
kun taas modernin kosmologian mukaan au
rinkokuntamme syntyi noin 5 miljardia vuotta 
ja maailmankaikkeus noin 20 miljardia vuotta 
sitten. Ihmisen vanheneminen uhkaa jäädä 
vaille huomiota, ei siksi, että se olisi subjektii
vinen illuusio, vaan siksi, että näin valtavissa 
mittasuhteissa pitkäkin ihmisikä vaikuttaa täy
sin merkityksettämäitä (vrt. Blumenberg 1986). 

Ihmisen vanhenemisen ymmärtämiseksi 
onkin tärkeämpää tarkastella uusinta tutki
musta, joka perustuu myös termodynamiikan, 
erityisesti entropian, käsitteisiin, mutta sovel
taa niitä vanheneviin organismeihin. Entropia 
pätee ihmisenkin organismeihin, joita voidaan 
tutkia osin toisistaan riippumattomina biologi
sina kelloina. Tärkeimpiä niistä ovat metaboli
nen kello ja vuorokautinen kello. Edellinen 
viittaa yksilön elinaikana tapahtuvaan ener
giantuotantoon ja jälkimmäinen organismin 
sopeutumiseen rytmisiin muutoksiin elinym
päristössään. Näihin tutkimuksiin liittyvä ajan 
käsite on kuitenkin vielä epäselvä. Ensinnäkin 
voidaan kysyä, onko palautumattoman ajan 
perustana oleva termodynamiikan toinen pää
sääntö todella luonnonlaki. Toisaalta voidaan 
kysyä, koskeeko sääntö vain makroilmiöitä, 
jotka edellyttävät palautuvia mikrofysikaalisia 
prosesseja (vrt. Mittelstrass 1992). 

Luulen, että useimmat intuitiivisesti hyväk
syisivät Prigoginen ajatuksen palautumatto
masta ajasta ja torjuisivat Newtonin ajatuksen 
palautuvasta ajasta. Luonnollisissa prosesseis
sa ilmenee ajan palautumattomuus jokapäiväi
sen elämän itsestäänselvyyksinä: kun sekoitat 
maitoa kahviin, ne sekoittuvat peruuttamatto
masti eivätkä eriydy vastakkaiseen suuntaan. 
Kukaan ei ole koskaan vanhenemisen sijasta 
nuorentunut. Asioita voi tehdä ja kokea uu
delleen, mutta tämä hetki tai tämä päivä ei 
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koskaan palaa. 
Keskustelua ajan palautuvuudesta ja palau

tumattomuudesta voidaan tulkita myös niin, 
että ihmisen olemassaolon peruskysymyksiin 
ei voida vastata pelkästään luonnontieteellises
ti. Perustaltaan vanheneminen on nähtävissä 
ihmisen kokemukseksi, ihmisen, joka yrittää 
rajallisen eliniän aikana löytää merkityksen 
olemassaololleen. Sen vuoksi haluan korostaa 
toista länsimaisen ajattelun suuntausta, joka 
painottaa ajan subjektiivista kokemista. Tämä 
suuntaus sai paradoksaalisesti alkunsa 400-
luvulla kirkkoisä Augustinuksesta, joka ei itse 
juurikaan välittänyt ajasta, koska sillä ei ollut 
mitään tekemistä jumalallisen, ikuisen todelli
suuden kanssa. Silti hän teki ajan subjektiivi
sesta kokemisesta havaintoja, jotka ovat inspi
roineet monia ajattelijoita hänen jälkeensä. 

SUBJEKTIIVISEN AIKAPERSPEKTIIVIN 
SYNTY 

Aristoteles 

Aloitan lyhyellä kommentilla Aristoteleen 
aikakäsityksestä, koska subjektiivisen näkökul
man kehittely tapahtuu yhdessä hänen ajatus
tensa kanssa. Augustinuksen ja Aristoteleen 
kohtaamiseen liittyy myös kahden länsimaisen 
perinteen, kreikkalaisen filosofian ja juutalais
kristillisyyden, kohtaaminen osin myös yh
teentörmäyksien muodossa (vrt. Ricoeur 1988). 

Aristoteleen "Fysiikka" sisältää tekstin, joka 
eräässä mielessä vieläkin muodostaa perustan 
nykyiselle ajattelulle objektivoidusta ajasta. 
Aristoteles alkaa analyysin lähtökohtana muu
tokset yleensä lisäten siihen myöhemmässä 
vaiheessa luonnon liikkeet. Tämä ei tarkoita, 
että hän samastaisi ajan liikkeeseen, koska 
liikkeet ovat aina tarkoin määriteltyjä ja ne 
voivat pysähtyä, mutta aika kulkee aina eteen
päin. Tämä on pääargumentti ajan epäyksey
den puolesta. Aika ei kuitenkaan ole riippu
maton sen perustana olevista luonnon liikkeis
tä. Ajan eroavuus niistä tulee selvemmin esiin 
jatkuvuuden ja suuruusluokan käsitteiden yh
teydessä. Näiden kolmen elementin monimut
kaisena tuloksena syntyi mitattavan, objektiivi
sen ajan käsite: aika on liikkeen määrä suh
teessa "menneeseen" ja "tulevaan". Tästä tuli 
klassinen kaava Newtonin aikoihin asti. 

Aristoteleen mukaan luonnon liikkeiden 
aika edellyttää ihmistä, joka erottaa eri hetket 
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ja laskee väliajat. Hän myöntää, että voidaan 
hyvin kysyä, olisiko aikaa olemassa, ellei 
ihmistä olisi olemassa. Mutta Aristoteles syste
maattisesti painottaa laskettavia lukuja ihmi
sen laskemien lukujen sijaan. Ihmisen koke
musta ajasta ei voida ymmärtää Aristoteleen 
aikamääritelmän kautta. Se jää suurelta osin 
piiloiseksi ja hämärällä tavalla ennalta-anne
tuksi. Tämä subjektiivisen aikakokemuksen si
vuunjäävä asema on pysynyt leimaavana tie
teellisessä perinteessä Galilein ja Newtonin 
ajan jälkeisistä olennaisista muutoksista huoli
matta. 

Augustinus 

Noin 750 vuotta Aristoteleen jälkeen Augus
tinus esitti lähes vastakkaisen aikakäsityksen. 
Teoksessaan "Tunnustuksia" hän kyseenalais
taa oman henkilökohtaisen kokemuksensa 
ajasta. Tämä kiinnostava uusi lähtökohta ins
piroi myöhemmin monia muitakin, koska 
aikaan on yleensä suhtauduttu itsestäänsel
vyytenä. Augustinus ilmaisi hämmentyneisyy
tensä ajan suhteen kuuluisaksi tulleella il
mauksellaan, että hän tietää, mitä aika on, jos 
sitä ei kysytä häneltä, mutta heti kun sitä 
kysytään, hän ei osaa sanoa. 

Augustinukselle ajan tutkiminen oli muuta
kin kuin akateeminen tehtävä: "Minusta on 
tullut itselleni ongelma ... Sillä nyt en tutki tai
vaiden ratoja, mittaa tähtien välimatkoja tai 
arvioi maan asemaa avaruudessa. Tutkin it
seäni, muistiani, mieltäni" (Tunnustuksia, s. 
223). Kristinuskon yhteydessä hän saattoi no
jautua vain omaan kokemukseensa ja sen älyl
lisiin pohdintoihin. 

Perinteiset skeptikot epäilivät ajan olemas
saoloa. Heidän mukaansa aikaa ei voinut olla 
olemassa, koska menneisyyttä ei enää ollut, 
tulevaisuutta ei vielä ole ja nykyisyys ei säily. 
Augustinus kuitenkin osoitti, että ihmisen 
mieli mahdollisti ajan olemassaolon: mennei
syys on olemassa muistissani, tulevaisuus 
odotuksissani ja nykyhetki huomioni kohtee
na. Tämä nykyisyyden kolmiosaisuus oli Au
gustinuksen tärkein anti ajan tarkastelussa. 
Kuluvan vuosisadan filosofeista mm. Husserl, 
Heidegger ja Merleau-Ponty ovat saaneet vai
kutteita Augustinukselta. Noin vuonna 400 
kirjoitetut "Tunnustukset" vaikuttavat yhä 
hämmästyttävän modernilta tekstiitä myös sen 
vuoksi, että hän esittää käsityksensä ajasta 
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avomielisen omaelämäkerran yhteydessä. Aika 
on Augustinukselle ihmismielen ulottuvuus 
(distentio animi), joka ulottuu muistista odo
tuksiin. Aika on ominaista rajalliselle ihmisel
le, joka kaipaa yhteyttä luojaansa, ikuiseen Ju
malaan, jolle aikaa ei ole olemassa. 

Augustinuksen juutalais-kristillinen usko 
Jumalaan erottaa hänet Aristoteleen fysikaali
sesta aikakäsityksestä. Augustinuksella aika 
perustuu mielen, ei taivaankappaleiden liikkei
siin, koska taivaankappaleiden luoja pystyisi 
myös pysäyttämään niiden liikkeen. Augus
tinus päätteli, että Jumala loi luonnon ajan 
luodessaan taivaan ja maan: "Sinä olet kaiken 
ajan luoja", "Ei yksikään hetki mene ohitse, 
ellet sinä sitä tahdo" (Tunnustuksia). 

Vaikka maallistuneesta ihmisestä saattaa 
tuntua oudolta ajatus, että Jumala sääntelisi 
tähtien ja planeettojen liikkeitä, hän voi silti 
hyväksyä modernin kosmologian mukaisen 
ajatuksen, että ajan synty on yhteydessä maail
mankaikkeuden syntyyn. Mutta Augustinuk
sen käsitys Jumalasta luonnon ajan luojana on 
ristiriidassa sen hänen toisen ajatuksensa 
kanssa, jonka mukaan aika ei olisi mitään 
muuta kuin ihmismielen ulottuvuus. Augusti
nuksen filosofia, myös suhteessa Aristoteleen 
ajatuksiin, jättää meidät peruskysymyksen 
äärelle: miten luonnossa ilmenevä aika on yh
teydessä subjektiivisesti koettuun aikaan? 

Keskustelu jatkuu 

Mitä tässä lyhyesti kuvatusta Aristoteleen ja 
Augustinuksen vastakkainasettelusta voidaan 
päätellä? Ensinnäkin näyttää siltä, että fysikaa
lista eli luonnon aikaa ei voida johtaa ihmis
mielestä . On siis todettava, että Aristoteles oli 
oikeassa ja Augustinus väärässä. Mutta toi
saalta koettua nykyisyyttä, muistettua mennei
syyttä ja odotettua tulevaisuutta ei voi johtaa 
luonnon liikkeistä, joten tässä voidaan todeta 
Augustinuksen olleen oikeassa. 

Objektivoidun ja subjektiivisen ajan välinen 
kiista on tällä vuosisadalla edennyt aivan 
uuteen vaiheeseen. Objektiivisen ajan perinne 
on ylittänyt reilusti aristoteelisen ja newtonlai
sen maailmankaikkeuden. Miljardien vuosien 
palautumatonta aikaperspektiiviä tutkittaessa 
ihmisen olemassaolo on muuttunut lähestul
koon mitättömäksi. Näissä mittasuhteissa ih
minen tuntuu katoavan kokonaan. Homo 
sapiens kutistuu pieneksi, itseensä kohdistu-
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vaksi henkäykseksi valtavassa kosmisessa 
puhurissa. Silti kaikki merkitykselliset kysy
mykset syntyvät tämän lyhyen elämänhen
käyksen aikana. Se on myös syy, miksi Hei
degger ja muut eksistentialistit aivan oikein 
korostavat, että meidän on elettävä omaa 
elämäämme ja että jokaisen ihmisen perusaika 
on hänen oma aikansa. Mutta Heidegger ko
hottaa henkilökohtaisen ajan ainoaksi aidoksi 
ajaksi, johon verrattuna "maailman aika" on 
vain karkeaa, epäaitoa aikaa. Molemmat näkö
kulmat vaikuttavat jälleen sulkevan toisensa 
pois. 

Mutta paljolti samaan tapaan kuin Aristote
leen piti ottaa ennalta annettuna ihmismieli, 
joka kokee ja laskee aikaa, ei ole olemassa 20. 
vuosisadan kosmologiaa ilman subjektiivisesti 
orientoituneita kosmologeja, jotka elävät ny
kyisyydessä suhteissa menneisyyteensä ja tule
vaisuuteensa. Heidän työstään opimme otta
maan ennalta annetuksi luonnossa olevan 
temporaalisen ulottuvuuden, joka on kaukana 
henkilökohtaisen olemassaolomme tuolla puo
len, aivan kuten Augustinuksen paradoksaali
sesti piti tehdä oletus luonnossa vaikuttavasta 
ajasta, jota hänen mielensä ei pystynyt muo
dostamaan. Törmäämme siis, ei ainoastaan 
systemaattiseen kahtiajakoon, joka vallitsee 
eletyn, subjektiivisen ajan ja abstraktin, objek
tivoidun ajan välillä, vaan myös niiden vasta
vuoroiseen toistensa edellyttämiseen. 

Tältä pohjalta esittäisinkin vanhenemisen 
tutkimuksen yleiseksi metodiseksi strategiaksi, 
että molemmat, toistensa ehtoina toimivat 
temporaaliset näkökulmat pitää hyväksyä tut
kimuskohteeksi. Pelkästään toiseen näkökul
maan keskittyminen voi tuottaa yhtenäisem
män systemaattisen teorian, joka jättää ulko
puolelleen kaiken, mikä ei sovi sen piiriin, 
mutta voi myös olla tarpeettoman abstrakti 
suhteessa vanhenemiseen. 

VANHENEMISEN SUBJEKTIIVINEN 
AIKAPERSPEKTIIVI 

En siis ehdota valittavaksi yksinomaisesti sub
jektiivista näkökulmaa, vaikka objektivoivilla 
lähestymistavoilla on gerontologiassa voima
kas ylivalta. Tämä ylivalta alistaa vanhenemi
sen ja vanhukset monenlaisiin tieteellisiin, 
hallinnollisiin ja muihin malleihin, jotka saat
tavat olla jollakin rajatulla tavalla oikeutettuja 
mutta jotka ollessaan vallitsevia hämärtävät 
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subjektiivisen vanhenemisen kokemisen. Seu
raavassa suuntaudun kuitenkin kehittelemään 
joitakin subjektiivisen aikaperspektiivin näkö
kohtia, koska sitä on gerontologiassa pohdittu 
selvästi vähemmän. 

Objektiivisen ajan näkökulmasta ihmisen 
elämä voidaan nähdä mallina kehityksen sään
nönmukaisuuksista, jotka on saatu tutkittaessa 
suuria ihmismääriä. Varsinkin lapsen varhaisia 
kehitysvaiheita on tutkittu laajasti. Kehitysajat
telua seuraten muutamat gerontologit ovat 
yrittäneet luoda ikääntyville omia kehitysmal
leja, mutta kronologisen iän ja erilaisten kehi
tyspiirteiden yhteys näyttää olevan ikäännyttä
essä heikompi ja epämääräisempi. Kehitysteo
rioita voidaan varmasti parantaa, mutta ne 
antavat kuitenkin aina vain yleistäviä arvioita 
ikääntyvistä ihmisistä. 

Subjektiivisesta näkökulmasta ihmiselämä 
ei ole kehityksen säännönmukaisuuksien 
malli. Jokaisesta syntymästä saa alkunsa tämä 
tietty elämä, jolla on oma subjektiivinen elä
mänaikansa, ajallinen kokonaisuus, jonka 
muodostavat eletty elämä eli menneisyys, 
nykyhetki ja odotettavissa oleva tulevaisuus. 
Subjektiivinen elämänaika tulee lapsen vart
tuessa vähitellen osaksi tietoisuutta. Augus
tinuksen jalanjälkiä seuraavat ajattelijat ovat 
korostaneet tämän henkilökohtaisen aikakoke
muksen merkitystä. Elämän ja kokemusten 
kiinteästäkin toisiinsa liittymisestä huolimatta 
jokainen ihminen on pohjimmiltaan yksin koh
datessaan tärkeimpiä, subjektiivista elämänai
kaansa värittäviä kokemuksiaan. Tämä perus
tavanlaatuinen yksin oleminen ei ole yksinäi
syyttä, joka on sosiaalinen ilmiö, muiden seu
ran puutetta. 

Subjektiivisesti elämä ajassa tarkoittaa 
toiseksi sitä, että elämme jatkuvassa muutok
sessa. Emme voi takertua hetkeen. Ihmisen 
kohtalona on, ettei hän voi takertua ihaniin 
onnen hetkiin muttei myöskään juuttua kur
juuteen ja kärsimykseen. Tämä on tärkeä osa 
subjektiivista vanhenemisen kokemusta: se on 
väistämätöntä eikä sitä voi estää. Emme voi 
estää läheisiämme, ystäviämme tai itseämme 
vanhenemasta. Ajan kokemukseen liittyy 
myös odottamattomuus. Elämään vaikuttavat 
sokea sattuma, uudet löydöt, oudot tapahtu
mat, äkillisyydet; ne voivat olla tervetulleita 
tai inhottuja, mutta ne voivat dramaattisella 
tavalla muuttaa elämän. Tällainen kohtalo on 
ollut klassinen teema jo kreikkalaisista tragedi
oista lähtien. 
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Varttuessamme huomaamme, kenties kau
histuneina, kolmannen elämänajan piirteen: 
mukanaolomme elämässä on rajallinen eikä 
meillä ei ole tietoa elämämme pituudesta. Ih
misellä voi olla kalenteri täynnä, ja tilastot 
voivat kertoa tietystä elinajanodotteesta, jopa 
vakuutusyhtiömme koettaa kertoa ettei mei
dän tarvitse huolehtia, mutta kysymys on 
avoin jokaisen kohdalla. Ei ihme, että on syn
tynyt voimakas, ei vain uskonnollinen vaan 
myös filosofinen tarve etsiä tälle jotain vasta
painoa. Mainitsin jo aiemmin Platonin ja tradi
tionaalisen metafysiikan. Sen mukaan tosi
oleva on muuttumaton eli aikaa ei siis ole. 
Mutta tämän vuosisadan filosofiat ovat palan
neet esimerkiksi Herakleitoksen esittämään kä
sitykseen, että mikään ei ole muutoksen ja 
rappeutumisen yläpuolella. Heidegger on tie
tyssä mielessä tämän katsannon äärimmäinen 
edustaja. 

Heideggerin päätyön (1972), "Sein und 
Zeitin", mukaan ainoa vakavasti otettava aika 
ihmiselle näyttää olevan kuoleman aika. Ehjän 
elämän elämisen mahdollisuus riippuu oman 
kuoleman järkähtämättömästä kohtaamisesta. 
Tämän vankkumattoman stoalaisuuden ulko
puolella on vain epäaitojen ihmisten joukko, 
jotka esineiden tavoin antautuvat maailman 
vietäväksi ja elävät abstraktissa ajassa. Niin 
vaikuttava kuin Heideggerin näkemys onkin, 
jää siitä huolimatta epäselväksi, miksi määrä
tietoinen kuoleman kohtaaminen olisi ainoa 
tapa elää ehjä ihmiselämä. Heideggerin näke
mystä näyttää hallitsevan voimakas minään 
suuntautuva lähestymistapa, kun sitä vastoin 
aika ja kuolema viittaavat myös meidän lä
heisiimme. Emme voikaan suunnata elämääm
me objektiivisen ajan miljardivuotisesta pers
pektiivistä. Jos keskitymme tähän perspektii
viin, katoamme pienen pieneksi, nimettömäksi 
osaseksi, kun taas kaikki merkityksellinen 
tapahtuu henkilökohtaisen aikamme pienissä 
katkelmissa. Mutta, Heideggeria olennaisesti 
täydentäen, kaikkeen merkittävään kuuluvat 
itsemme lisäksi myös toiset ihmiset. 

Merkki ihmisen rajallisuudesta, ei niinkään 
epäautenttisuudesta, on se, että me emme sure 
tai emme voi surra kaikkia kuolevia. Tämä ei 
ole välinpitämättömyyttä. Kykenemme todella 
suremaan vain läheisemme kuolemaa, kun 
emme sure kaikkia kuolevia emmekä liikaa 
ajattele omaa kuolemaamme. Tämä tarkoittaa, 
että kykymme surra on myös rajallinen, vaik
ka opimme omien menetystemme kautta ym-
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märtämään muidenkin menetyksiä. Henkilö
kohtaisesti eletyn ajan ja objektivoidun ajan 
törmäys on selvin ja kipein juuri tässä kohdas
sa. Meidän on jotenkin löydettävä tasapaino 
epähumaanin välinpitämättömyyden ja sietä
mättömän surun välillä. Tämä on erityisen 
tärkeää työssä vanhusten parissa, jotka tarvit
sevat intensiivistä hoitoa. 

Subjektiivisesti koettu aika ei merkitse, et
temme voisi puhua tämän asian merkityk
sestä. Päinvastoin, itsemme ymmärtämiseksi 
meidän tulee oppia puhumaan, kuuntelemaan 
ja näkemään toisemme. Ihminen on sosiaali
nen olento, joka ei voi kasvaa eikä selviytyä 
ilman muita ihmisiä. Jos katsomme taaksepäin 
subjektiivista aikaperspektiiviä edustavaa filo
sofista traditiota, sillä näyttää olevan subjek
tivistinen tendenssi. Heideggerin analyysin 
lisäksi myös Husserlin selitykset Augustinuk
sen ajatuksista jäävät hyvinkin minäkeskeisik
si. Husserlin (1964) fenomenologisen analyysin 
pääpaino on yksilössä, joka kokee asioita 
niiden välittömässä ajallisessa tapahtumisessa 
tai muistaa kokemisiaan menneisyydestään. 
Vaikka Husserl halusi pitäytyä mahdollisim
man lähellä suoria kokemuksia, hän silti ta
kertui perinteiseen käsitykseen autonomisesta 
ja rationaalisesta subjektista huomioimatta, 
että jokapäiväisessä elämässä ihminen ei elä 
eristyneisyydessä vaan suhteessa muihin ihmi
siin. Tässä mielessä nykyhetkenä eletty aika 
on sosiaalinen ja kommunikatiivinen prosessi. 
Husserlin suorittamaan ajallisuuden minäkes
keiseen syventämiseen pitää yhdistää sosiaali
nen ulottuvuus. Nykyisyyden kokemukseem
me ei liity ainoastaan viittauksia omaan men
neisyyteemme ja tulevaisuuteemme, vaan me 
kohtaamme myös ympärillämme olevien ih
misten menneisyyden ja tulevaisuuden. On 
mielenkiintoista todeta, että Husserlin yksilö
keskeinen analyysi on voimakkaassa ristirii
dassa hänen myöhemmän ajattelunsa kanssa, 
joka kohdistui perustavanlaatuiseen sosiaali
seen "elämismaailmaan". Ideaa kehitti eteen
päin kuitenkin vasta Husserlin oppilas Alfred 
Schiitz, jonka mukaan sosiaalinen ja ajallinen 
oleminen ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa, 
koska yhdessä eläminen merkitsee "yhdessä 
vanhenemista" (1967, s. 163). Tämä on mieles
täni hyvin muotoiltu. 

Vanhenemista ei voi ymmärtää subjektiivi
sen ajan perspektiivistä, jos mukaan ei liitetä 
sosiaalista elämismaailmaa, vaikka se ei ole
kaan ainoa relevantti ulottuvuus (vrt. Baars 
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1991). Tällä on vaikutuksia myös siihen, 
kuinka kalenteriaika ja kalenteri-ikä ymmärre
tään. Yleensä nämä samaistetaan vain kronolo
gisesti mitattavaan aikaan, mikä on osin riittä
mätöntä, koska kalenteriaika on osa sosio
kulttuurista elämismaailmaa. 

Kalenteriaika 

Kalenteri osoittaa, että kronologinen aika on 
sidoksissa kulttuuriseen aikaan. Kalenteri on 
ajanmittausjärjestelmä, joka on numeerisesti 
rakennettu tietyn nollakohdan ympärille. 
Nollakohta viittaa tapahtumaan, jota pidetään 
tietyssä kulttuurissa niin merkittävänä, että se 
aloittaa uuden aikakauden. Useimmiten tämä 
on saanut alkunsa uskomuksesta, jonka mu
kaan jotain rajatonta tai absoluuttista on 
ratkaisevalla tavalla ilmentynyt rajallisessa 
maailmassa. Näin kristillisen kalenterin ajan
lasku alkaa oletetusta Kristuksen syntymähet
kestä, mutta muslimien ajanlasku taas Mu
hammedin vaelluksesta Medinaan ja juutalais
ten ajanlasku maailman luomisesta. Jokaiseen 
kalenteriin kuuluu nollakohta, mutta se on 
paikannettu eri tavoin aikajatkumolle, joten 
"samalla vuodella" voi olla eri numero eri 
kalentereissa. Yhteiset kronologiset yksiköt 
(vuosi, kuukausi) mahdollistavat ikään liittyvi
en laskelmien siirtämisen kalenterista toiseen. 
Vuosi 1998 voidaan muuntaa juutalaiskalente
rin vuodeksi 5758 tai muslimikalenterin vuo
deksi 1418. Ihmisten ikä voidaan laskea hyvin 
samalla tavoin eri kalentereissa. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
kalenterien erot voidaan yksinkertaisesti ylit
tää aritmetiikan avulla. Tämä on tärkeää, kos
ka gerontologit kohtaavat nykyään kalenterei
hin liittyviä kulttuurisia eroja. Kaikki kalente
rit esittäytyvät universaaleina kalentereina, 
mutta esittäytymisen taustalla olevat sosiaali
set voimat ovat erilaisia. Meidän, jotka olem
me tottuneet kristilliseen kalenteriin, on hyvä 
muistaa, että maailmassa on monia muitakin 
kalentereita. Lisäksi samaa kalenteria voidaan 
tulkita eri tavoin maailman eri kolkissa ja se 
voi toimia eri tavoin arkielämän rakentajana. 

Vaikka kalenterin nollakohta on saattanut 
menettää uskonnollista merkitystään, tämä 
maaliistuminen ei tarkoita sitä, että eri kalen
tereihin liittyvät kulttuuriset erot olisivat 
muuttuneet merkityksettömiksi. Vanhenemi
sen tutkimuksessa käytetyt kronologisen ajan 
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järjestelmät perustuvat kulttuurisesti spesifi
siin kalentereihin, jotka ilmaisevat tiettyä 
vanhenemisen kulttuurista kontekstia. Tietyn 
kulttuurisesti spesifin kalenterin piirissä elä
minen vaikuttaa myös eletyn ajan ymmär
tämiseen. Tämä tarkoittaa, että gerontologiset 
yleistykset voivat törmätä kulttuurisiin ken
teksteihin, jotka liittyvät ihmisten erilaisiin 
tapoihin kokea subjektiivisesti ajassa tapahtu
van ikääntymisensä. Yleistyksiä voidaan jou
tua tulkitsemaan uudelleen tai hylkäämään 
kokonaan. 

Myöhäismoderni maailma ja ikääntyvien 
identiteettien ongelma 

Vanhenemisesta puhuttaessa oletetaan yleen
sä, että ihminen pysyy samana tai itsenään 
muuttuen samalla ajan myötä. Mutta mitä 
tällä tarkoitetaan? 

Voimme lähteä liikkeelle kahdesta perusha
vainnosta. Ensinnäkin ikääntyminen aiheuttaa 
nykyään monia ongelmia, joita ei voi käsitellä 
samaistamaila vanheneminen valmistautumi
seksi kuolemaan, mikä on edelleen monien 
ikääntymistä käsittelevien eettisten pohdinto
jen sanoma. Jo pelkkä "vanhana" vietettävien 
vuosien lukumäärä osoittaa, että ikääntyminen 
pitää ymmärtää laajemmalla tavalla kuin 
hoivana ja kuolemana. Mutta eri syistä joh
tuen ikääntymiselle on nykyään vaikea antaa 
mitään selkeän yleistä kulttuurista merkitystä, 
vaikka tähän onkin voimakas tarve. Ikäänty
miselle on suuressa määrin annettava muoto 
ja sisältö henkilökohtaisella tavalla, mikä ei ole 
ehkä helppoa, mutta se voi olla myös kiinnos
tavaa ja innostavaa. Tämä henkilökohtaisesti 
kiinnostava ja haastava ikääntymisen piirre 
seuraa toisesta perushavainnosta. Ajan ja pai
kan, tilan, muuttuneen suhteen perusteella on 
esitettävissä, että nykyään fyysiseltä sijainnil
taan muuttumaton paikka tukee merkittävästi 
aiempaa vähemmän ikääntyvää identiteettiä. 
Ajan kohtaaminen on paljon suorempaa ja 
subjektiivisempaa. Paikka (maa, kylä, perhe 
jne.), johon ihminen syntyi, määräsi aiemmin 
paljon enemmän, miten ihmisen tulisi elää. 
Paikan muuttuessa fyysisesti ja sosiaalisesti ja 
siihen liittyen perinteiden hävitessä identiteetti 
joutuu paljon välittömämmin vastatusten ajan 
kanssa. 

Myöhäismodernissa yhteiskunnassa tila 
muuttuu hyvin nopeasti kansallisten ja kan-
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sainvälisten markkinoiden muuttuvien tarpei
den mukaan. Ihmiset liikkuvat enemmän ti
lassa. Kerron yksinkertaisen esimerkin. Kas
voin pienessä kylässä, jossa oli monia tehtaita. 
Monien perheiden elämä oli yli vuosisadan 
ajan kietoutunut yhteen näiden suurten teh
dasrakennusten kanssa, jotka näyttivät kestä
vän ikuisesti. Nyt ne kaikki ovat hävinneet. 
Kadut on rakennettu uudelleen ja niillä on eri 
nimet. Samassa talossa asuvilla ihmisillä on eri 
osoite kuin aiemmin. Ei ihme, että siellä syn
tyneet ihmiset nykyään valittavat tuntevansa 
olonsa vieraaksi. Ja kaikki nämä muutokset 
ovat tapahtuneet viimeisen 15 vuoden aikana. 
Sama kehitys voidaan nähdä monissa muissa
kin paikoissa. Tämä on tyypillistä myöhäismo
dernille yhteiskunnalle, jossa aika tavallaan 
syö paikan, sosiaalisen tilan, identiteetin. Iden
titeetin ulkoinen tukirakenne on tullut epävar
memmaksi. Sama koskee moraalia ja tapoja, 
jotka nykyisessä monikulttuurisessa yhteis
kunnassa ovat hyvin erilaisia ja myös nopeasti 
muuttuvia. 

Tällä kehityksellä on tärkeä vaikutus identi
teetin ajalliseen jatkuvuuteen. Selkiyttääkseen 
ajatteluamme identiteetin säilyttämisestä ajassa 
filosofi Paul Ricoeur (1991) erotti kaksi eri 
identiteettiä: identiteetit samuutena (idem) ja 
rninuutena (ipse). Samuus viittaa abstraktiin 
identiteetti tuntemukseen, joka perustuu objek
tivoivaan havaitsemiseen. Tällä yleisellä ha
vaintotasolla voi sanoa, että meillä kaikilla on 
samanlainen keho, samanlainen vatsa jne. Sa
massa objektivoivassa mielessä voidaan myös 
sanoa, että ajan kulkiessa eteenpäin me py
symme samana, mitä todistaa vaikkapa sama
na pysyvä nimi ja vielä tarkemmin esimerkiksi 
samat sormenjäljet ja sama DNA. Tämä on 
toki totta, mutta rajoittunutta ja abstraktia. 

Identiteettimme minuutena liittyy suoraan 
subjektiiviseen kokemukseemme elämästä. 
Minuus ilmenee siinä, kuka ajattelemme tai 
sanomme olevamme tai kenen muut sanovat 
meidän olevan, ei siinä mitä me olemme. 
Näillä termeillä ilmaistuna modernin ihmisen 
ongelma näyttää olevan, että samuuden iden
titeetti tuskin enää tukee minuuden identiteet
tiä. Se, että tiedät olevasi mies tai nainen, 
tietyn maan kansalainen, tietyn kaupungin 
asukas tai tietyn ammatin edustaja, ei enää 
auta sinua näkemään, kuinka sinun tulisi elää 
elämääsi. Samaan tapaan ikääntyminenkään ei 
tuo selkeyttä siihen, miten pitäisi elää. Ikään
nyttäessä ei ole enää edes työn ja lastenhoidon 
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asettamia ulkoisia rajoituksia, jotka sääntelevät 
nuorten aikuisten elämää. Tämä ongelma voi 
ärsyttää ikääntyneitä, jotka ovat kasvaneet 
tilanteessa, jossa identiteetti oli voimakkaan 
ulkoisen tuen tai jopa yhdenmukaistavan pai
neen alaisena. 

Identiteetin ajallinen säilyminen on tärkeä 
kysymys, koska elämän aikana tapahtuu 
monia muutoksia ja koska ne sosiaaliset ja 
kulttuuriset tilat, joihin identiteetti aiemmin 
saattoi paikallistua, muuttuvat nopeasti. Jos 
Kant oli oikeassa siinä, että emme voi tuntea 
itseämme suoraan, vaan meidän täytyy oppia 
tuntemaan itsemme sanojemme ja tekojemme 
kautta, niin silloin me tarvitsemme muita 
ihmisiä tuntemaan ja tulkitsemaan itseämme. 
Tässä prosessissa kertomuksilla ja narratiiveil
la on tärkeä rooli (vrt. Baars 1997a, b). Kysy
mykseen, kuka ihminen on tai on ollut, yrite
tään vastata kertomalla heistä tarinoita. Tietyn 
ajankohdan tai tapahtuman ydin yritetään 
vangita kertomalla siitä muille. Elämäntarinan 
kertomisessa ja siis identiteetin artikuloinnissa 
ihminen ei ole elämäntarinan ohjaaja vaan 
käsikirjoittaja, lukija ja uudelleenkirjoittaja. 
Identiteetti ei pysy muuttumattomana tai 
muutu abstraktisti ilman, että se asettuisi 
suhteeseen aiempiin tapahtumiin. Ihminen on 
mukana tässä prosessissa yhdessä muiden 
ihmisten kanssa yhteisesti jaetussa elämismaa
ilmassa. Koska samanlaiset sosiaaliset tilat ei 
tue tätä yhteistä maailmaa, sen on tukeudutta
va kommunikaatioon. Siihen liittyy tärkeänä 
osana kyky ottaa vakavasti erilaiset elämänta
rinat Syy tähän on siinä, että nykyään narra
tiivinen, kerronnallinen identiteetti ei voi olla 
staattinen, vaan sen täytyy sietää useita muu
toksia ja jopa ristiriitaisia aineksia. Siksi halu
an kutsua narratiivista identiteettiä dynaami
seksi rakennelmaksi: se ei saata olla yksi 
elämäntarina tai yksi hallitseva teema vaan 
dynaamisesti muuttuva kokonaishahmotelma. 

Tähän väliin lyhyt huomautus kahdesta 
mahdollisesta ongelmasta. Ensinnäkin narratii
veilla voi olla vaikeuksia sovittautua elämi
seen yhteiskunnassa, jonka olennainen piirre 
on puute ajasta. Narratiivien kertominen ja 
kuunteleminen vaativat runsaasti aikaa. Tämä 
merkittävä ongelma korostaa muiden kanssa 
jaettavan sosiaalisen elämismaailman tärkeyt
tä. Esimerkiksi hoitotyössä on välttämätöntä 
varata aikaa henkilökohtaiseen kontaktiin. 
Nykyaikaisen hoitotyön äärimmäisen tiukkoi
hin aikalauluihin puristetut hoitotoimenpiteet 
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kieltävät ja estävät useinkin hoidon tämän 
ulottuvuuden, joka voi usein olla tärkeämpää 
kuin pelkät välineelliset hoitotoimenpiteet 

Toinen mahdollinen ongelma voi olla eräi
den vanhusten tai vammaisten rajoittunut 
kyky ilmaista sanallisesti itseään. Minun käsi
tykseni narratiivisesta identiteetistä ei kuiten
kaan rajoitu pelkkään verbaaliseen aktiivisuu
teen. Siihen sisältyy myös nonverbaalinen il
maisu kuten pukeutuminen, harrastukset, 
oman tilan sisustaminen ja ruumiinkieli. Nämä 
kaikki ovat narratiivisen identiteetin ulottu
vuuksia ja edistävät sen muotoutumista. Eri
tyisesti silloin, kun ihmisen on vaikea ilmaista 
itseään verbaalisesti, nonverbaalisen kommu
nikoinnin merkitys korostuu. 

Ikääntyminen ja elämänvaiheet 

Subjektiivisessa aikaperspektiivissä ihmisen 
ikääntyminen edellyttää omien elämänvaihei
den subjektiivista artikulointia. Tämä merkit
see etäisyyden ottamista moniin elämän vaihei
siin, jotka on perinteisesti tai tieteellisesti 
nostettu esiin normatiivisin tai empiirisin 
perustein. Subjektiivisessa aikaperspektiivissä 
elämänvaiheen muutos ilmenee subjektiivisesti 
tärkeäksi koettuna muutoksena. Se voi olla 
työstä luopuminen, lastenhoidon päättyminen, 
omaisen kuolema, matkustuskyvyn tai -halun 
loppuminen tai jotain ihan muuta. Se on 
muutos, joka on erilainen kuin kaikki muut 
jatkuvasti tapahtuvat muutokset. Ei ole välttä
mätöntä ymmärtää heti tämän muutoksen 
merkitystä tai kyetä ajoittamaan se tarkasti 
kalenteriajassa. Ihminen vain tietää, että jotain 
tärkeää on tapahtunut tai tapahtuu ja se vai
kuttaa koko elämään. Ajan tasainen virta on 
keskeytynyt jollain tärkeällä tavalla. Elämä 
saattaa kuitenkin muilla alueilla jatkua melko 
muuttumattomana. 

Subjektiivinen suhtautuminen tällaiseen tär
keään muutokseen vaatii enemmän kuin Au
gustinuksen kertoma prosessi: menneisyyden 
muistaminen ja tulevaisuuden odottaminen 
nykyisyydessä. Se edellyttää, että ihmisen on 
todella jätettävä jotain taakseen, sanottava jää
hyväiset jollekin, joka oli nykyisyyttä, mutta 
on nyt menneisyyttä. Jos tätä ei tehdä tai se 
tehdään vain puolittain, uusi vaihe ei voi 
alkaa omalta pohjaltaan. Muutos on välttämä
tön ja väistämätön: menneisyys on erotettava 
nykyisyydestä, koska aika tehdä tätä tai tavata 
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tuota ihmistä on mennyt. 
Uuden vaiheen täysi kokeminen ei edellytä 

menneisyyden unohtamista vaan sen tunte
mista. Muutos ei ole vain ajan kulumista vaan 
eräänlaista nykyisyyttä, joka on täynnä luopu
misen ja alkamisen kokemuksia. Se on jonkin 
tietyn yhteyden dynaamista muutosta, jossa 
menneestä luopuminen avaa uuden epävar
man tulevaisuuden. 

Tähän voi liittyä myös hyväksymisen 
ongelma. Ehkä tapahtunut muutos ei ollut
kaan haluttu. Esimerkiksi läheisen ystävän yl
lättävää kuolemaa voi olla vaikea ymmärtää 
tai hyväksyä välttämättömäksi tapahtumaksi. 
Mutta kun se on tapahtunut, ei ole muuta 
mahdollisuutta kuin hyväksyä se osaksi men
neisyyttä ja yrittää selvittää, mitä asia merkit
see ja kuinka siitä voi jatkaa eteenpäin. Tämä 
on myös päätöksen hetki: rajallisten mahdolli
suuksiensa puitteissa ihmisen on päätettävä, 
millainen menneisyys tästä asiasta jää ja miten 
siitä eletään eteenpäin. Kun menneisyys selke
nee, uuden elämän vielä epävarma kudelma 
nousee esiin. 

Kaiken tämän seurauksena ajan kulumisen 
keskeyttänyt tapahtuma saa oman määrätyn 
kestonsa, oman identiteetin, jota voi arvioida 
ja ymmärtää. Tästä muistetusta menneisyydes
tä tulee tunnistettava osa jatkuvasti muuttu
vaa nykyisyyttä. Koska menneisyys jää osaksi 
nykyisyyttä, sen identiteetti ja arviointi voi 
muuttua elämän edetessä. 

Tärkein periaate yritettäessä ymmärtää 
ikääntymistä subjektiivisesta aikaperspektiivis
tä on olla erottamatta ikääntymistä elämisestä. 
Pohjimmiltaan eläminen on ikääntymistä. Van
hat ihmiset eivät ole erillinen ihmisryhmä, 
vaikka yhteiskunta heidät sellaiseksi luokittaa
kin. Ikääntyminen voi tarjota mahdollisuuden 
ymmärtää syvemmin sen, mitä ihmiselämä voi 
olla. Ei ole olemassa mitään objektiivista 
lainalaisuutta jonka mukaan vanhuus olisi 
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automaattisesti viisautta tai heikkoutta. Mutta 
kuten jotkut kokemukset kehittyvät pitkän 
ajan kuluessa ja vaativat sulattelua, voi ikään 
tyminen tarjota mahdollisuuden syvempään 
ymmärrykseen kuin nuoruus. Ja kenties ikään
tyminen antaa mahdollisuuden tulla tietoiseksi 
oman rajallisen elämänaikamme arvosta. 
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