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1.  Johdanto 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Ajatus vanhusten uskonnollisen elämän oikeutuksesta pitkäaikaisessa 

laitoshoidossa nousi mieleeni sielunhoito-opintojen aikana. Samaan aikaan 

vanhuspalvelulakia valmisteltiin. Halusin yhdistää nämä kaksi asiaa toisiinsa, 

tutkia sitä, mitä lainsäädäntö kertoo uskonnollisuudesta. Samalla jouduin 

pohtimaan myös koko yhteiskunnan toimintaa, koska lainsäädännöllä halutaan 

ohjata yhteiskuntaa tiettyyn suuntaan.
1
 Millaiset arvot Suomessa vaikuttavat?  

Miten lainsäädäntö, arvot ja uskonnollisuus suhteutuvat toisiinsa yhteiskunnassa?  

 Kiinnostukseni pohjautuu Espoon seurakuntalehden, Essen, kirjoitukseen 

vuodelta 2012, jossa eräässä hoitolaitoksessa ei saanut olla esillä mitään 

hengellistä, ”koska se voi loukata toisia”. 
2
 Toisaalta voidaan ajatella myös niin, 

että miten uskonnollisuutta tärkeänä pitävä ihminen kokee tämän rajoituksen. 

Perustuslain 11 § säätää, että jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus ja 

siihen sisältyy oikeus harjoittaa uskontoa. Kukaan ei ole velvollinen omantunnon 

vastaisesti osallistumaan uskonnon harjoittamiseen.
3
 Uskonnonvapauteen liittyy 

olennaisena myös uskonnonvapauden positiivinen tulkinta. 

 Mielenkiintoinen havainto oli huomata, että myös Susanna Rieppo pohtii 

pro gradu -tutkielmassaan samaisen Essen lehtiartikkelin innoittamana nyky-

yhteiskunnassa uskonnon vähentynyttä merkitystä ja ympäristön suhtautumista 

uskontoon. Uskonto nähdään fundamentaalisena ja konservatiivisena ja hän pohtii 

miten hyvinvointi ja uskonto voidaan yhdistää tästä näkökulmasta katsoen.
4
 

 Johdannossa esitän lyhyesti valtion olemuksen, liberaalisen valtion ja 

hyvinvointivaltion määritelmän sekä oikeuden käsitteen lainsäädännön osana.  

Valtion, yhteiskunnan ja uskonnon välistä suhdetta käsittelen hiukan pitemmin 

historian valossa tarkoituksena ymmärtää valtion kehitystä tunnustuksellisesta 

valtiosta uskonnollisesti neutraaliksi valtioksi. Uskonto tarkoittaa tässä 

tutkimuksessa kristinuskoa, jossa painottuu evankelis-luterilainen tulkinta. 

Hengellisyys tässä tutkimuksessa tarkoittaa uskonnollisuutta ja uskonnon, tässä 

kristinuskon, harjoittamista. Kirkolla tarkoitan evankelis-luterilaista kirkkoa. 

                                                 
1
 Niemivuo 2002, 10. 

2
 Raunio 2012. 

3
 PeL 11.6.1999/731, 11 §. 

4
 Rieppo 2015, 1. 
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Johdanto-osan lopussa esitän lyhyesti lainsäädännön valmistelun vaiheet. 

Vanhuspalvelulain valmisteluvaiheita ja keskeisen lain sisällön esitän luvussa 1.3. 

 Tutkimustehtävän määrittelyluvussa esitän määritelmän arvoista. 

Suomalaisten arvot ovat toisaalta universaaleja, kuten tasa-arvon ja 

suvaitsevaisuuden arvostusta, mutta suomalaiset arvostavat myös 

yhdenmukaisuutta, hyväntahtoisuutta ja työtä. Pohjoismaissa arvostetaan 

samantyyppisiä asioita ja siten pohjoismaisen hyvinvointivaltion olennaisia 

piirteitä ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja vapaus.
5
 Arvomääritelmänä käytän 

Shalom Schwartzin yleismaailmallista arvokarttamallia (liite 1).  

Miten arvot ja uskonto näkyvät vanhuspalvelulaissa ja siitä annetuissa 

lausunnoissa? Miten lainsäädännössä on otettu huomioon erityisesti laitoshoidossa 

olevan vanhuksen mahdollisuus uskonnonharjoitukseen? Voidaanko ihmiseltä, 

jolle uskonnolla on suuri merkitys, laitoshoitoon siirtyessään katkaista 

uskonnonharjoittaminen? 

  

1.2. Valtio, uskonto ja lainsäädäntö 

1.2.1.  Valtion olemus 

Klassinen määritelmä valtiosta on, että se on organisoitu ihmisryhmä, joka 

määrätyllä alueella käyttää omintakeista ja pysyvää valtaa. Valtio koostuu 

rajatusta alueesta, valtiokansasta ja valtamonopolisesta suvereenisuudesta. Valtion 

organisoituminen tapahtuu perustuslailla. 
6
  

Perustuslaki on hierarkkisesti korkein säädös. Perustuslain oikeudellinen 

päätehtävä on se, että kansantahto pääsee hallitsemaan valtiota lain muodossa 

organisoinnin kautta. Näitä orgaaneja ovat esimerkiksi eduskunta, tasavallan 

presidentti ja valtioneuvosto sekä viranomaiset, kuten tuomioistuimet ja 

hallintoviranomaiset. Perustuslaki ilmaisee, ketkä muodostavat valtion tahdon. 

Ensisijaisesti lait ilmaisevat valtion tahdon.  Perustuslaki sisältää myös yksilöiden 

oikeusaseman perusteet sekä määrittelee sen, mikä on julkista ja yksityistä. 

Perustuslailla asetetaan normeja
7
 ja perustuslaki kertoo ennemminkin siitä, miten 

asioiden pitää olla. Vaikka perustuslain säädösten oletetaan käytännössä toimivan 

                                                 
5
 Helkama 2015, 104–105, 235. 

6
 Jyränki & Husa 2012, 64. 

7
 Juntunen 2000, 16. Oikeusnormilla määrätään ihmisyhteisössä noudatettavasta 

käyttäytymismallista käskevien, kieltävien tai sallivien ilmaisujen muodossa. Lakitekstin 

ajatussisältönä tai merkityksenä on oikeusnormi.  



3 

oletetulla tavalla, oikeusnormisto ei kuitenkaan aina tavoita poliittisen tai jopa 

oikeudellisen päätöksenteon todellisuutta. 
8
  

Suomi on demokraattinen
9
 oikeusvaltio, kuten myös muut pohjoismaat. 

10
 

PeL 1.2 §:ssä on ilmaistuna sekä liberaalisen valtion
11

 että hyvinvointivaltion 

idea. Sama rinnakkaisuus ilmenee myös perusoikeusjärjestelmässä, johon sisältyy 

perinteisiä vapausoikeuksia ja uudempia hyvinvointioikeuksia. Liberaalinen valtio 

pitää valtion ja kansalaisyhteiskunnan tiukasti erillään siten, että valtio turvaa 

kansalaisten henkeä ja omaisuutta, tavaroiden tuottamisen ja vaihdannan 

vapauden, mutta jättää kansalaisilleen ja yrityksille mahdollisimman suuren 

liikkumatilan ja vapauden. Hyvinvointivaltio syntyi siitä, kun liberaalinen malli ei 

toiminut odotetulla tavalla. Hyvinvointivaltio huolehtii kansalaisten vähimmäis- 

toimeentulosta, luo sosiaalista turvallisuutta, hoitaa koulutus- ja 

kulttuuripalveluja, puuttuu tarvittaessa talouselämään esimerkiksi parantaen 

yritysten toimintaedellytyksiä. Koska valtio on poliittinen instituutio, politiikka 

vaikuttaa siihen, mitkä tarpeet yhteiskunnan jäsenille on tyydytettävä, valtion 

varojen rajallisuuden mukaan, toisaalta perustarpeita voidaan kuitenkin pitää 

universaaleina
12

.  1960-luvulla yhteiskunnan sekularisoitumisella katsottiin 

tähtäävän uskonnon kitkemiseen kaikista yhteiskunnallisista toiminnoista. Valtio 

jakaisi ja takaisi kansalaisten hyvinvoinnin, kirkon rooli palvelijana ja turvana ei 

ollut enää yhtä merkityksellinen kuin se aikaisemmin oli ollut. 
13

 Suomessa 1990-

luvun laman jälkeen valtion hyvinvointikulut kasvoivat ja sen vuoksi valtio 

kiinnostui yhteistyöstä niin sanotun kolmannen sektorin kanssa. 
14

 

Hyvinvointivaltion mallista voidaan johtaa perustuslain hyvinvointioikeudet; 

                                                 
8
 Jyränki & Husa 2012, 65, 79–80. 

9
 Sorsa 2010, 76. Demokratian perustana oleva ihmisten tasa-arvoisuus ja samanarvoisuus on 

yhtäläinen kristillisen ihmiskäsityksen kanssa. 
10

 Jyränki & Husa 2012, 131. 
11

 Kts. Tolonen 1989, 39–41, 43–45, 88–91. Liberaalisen oikeusvaltion idea juontuu John Locken 

valtio- ja oikeusteorian kehittämiseen 1600-luvun loppupuolella ja sen olennaisia piirteitä on, että 

ihminen on dualistinen; egoistina hän haluaa turvata olemassaolonsa ja rationaalisena hyväksyy 

tasa-arvoisuuden. Yhteiskuntasopimuksella järjestetyssä yhteiskunnassa julkinen valta oli 

jakautunut ja sen tehtävänä oli edistää kaikkien etua eli turvata kansalaisten omaisuus. Tasa-arvo 

oli sitä, että kansalaisilla oli sama oikeus ja vapaus koota omaisuutta. Kuitenkin muodostui 

epätasa-arvoa, joka oli seurausta synnynnäisestä vapaudesta ja tasa-arvosta. Kaikki eivät 

rikastuneet ja suvereenia kansan valtaa käyttivät omaisuudellaan rationaalisuutensa osoittaneet 

rikkaat, eikä verotuksen myötä subjektiivisia oikeuksia jaettu varallisuuserojen tasoittamiseksi. 

John Stuart Mill 1800-luvun puolivälissä kehitti edelleen liberalismia muun muassa siten, että 

valtio on velvollinen takaamaan kansalaisilleen tietyt perustavanlaatuiset toimintaedellytykset 

järjestämällä koulutuksen kaikille, valtion tulee taata täydellinen oikeudellinen tasa-arvoisuus ja 

valtio voi puuttua markkinavoimien toimintaan. Liberalismi muuttui sosiaaliliberalismiksi. 
12

 Leino 2003, 77. 
13

 Sorsa 2010, 65–66. 
14

 Sorsa 2010, 250. 
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taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Hyvinvointioikeudet otettiin 

perustuslakiin vuonna 1995, mikä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntöpolitiikka, 

valtion harjoittama talouspolitiikka ja valtion suhde kansainväliseen talouteen 

tulivat kiinteästi perusoikeusjärjestelmän yhteyteen.
15

 Suomessa perustuslaki 

turvaa molempien mallien mukaisen rinnakkaisen kehittämisen niin, että ihmisten 

perustarpeet tulevat huomioiduksi ja että toimeentulo turvataan myös silloin, kun 

sitä muutoin ei ole saatavissa.
16

 

 Martti Lutherin (1483–1546)  reformaatio
17

 katolista kirkkoa vastaan 

synnytti uuden uskonnollisen liikkeen, protestantismin
18

.  Lutherin kahden 

valtakunnan oppi sisältää hänen näkemyksiään maallisen ja hengellisen vallan, 

regimentin, suhteesta. Lutherin poliittisessa etiikassa liberaalin valtion 

peruspiirteitä on se, että itsekäs ihminen etsii kaikessa omaansa ja jonka pahuutta 

valtion oikeusjärjestyksellä ja pakotteilla tulee rajoittaa. Kansalaisten tulee totella 

ja kunnioittaa maallista esivaltaa rauhan säilymiseksi, kuitenkaan esivallalla ei ole 

oikeutta kieltää tai estää uskonnon harjoitusta ja turmeltunutta esivaltaa vastaan 

voi jopa nousta. Sosiaalisen hyvinvointivaltion piirteitä on se, että yhteisön 

jäsenten tulee pyrkiä edistämään ensisijassa toisten hyvää, ei vain omaa. Jumala 

on ikuisen hyvän lähde ja hän toimii luotujensa kautta. Hän lahjoittaa itsensä 

Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä ihmisille, että luodut palvelisivat ja 

hyödyttäisivät toisiaan ja ihmiset saisivat sen mitä tarvitsevat elääkseen. 

Maallinen regimentti pitää yllä ajallista rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja elämää. 

Hyvän lahjoittamiseen liittyy pakko, koska ihmiset eivät vapaaehtoisesti noudata 

rakkauden lakia. Samoin hengellinen regimentti saa aikaan rauhaa, 

oikeudenmukaisuutta ja elämää, mutta ikuisesti ja hengellisesti. Tässä 

regimentissä kristityt voivat täyttää lain. Jumala lahjoittaa hyvää kummankin 

regimentin kautta. Esivallan tehtävänä on osoittaa ihmisille jumalallista hyvyyttä, 

sen tulee toimia oikeudenmukaisesti, säätää hyviä lakeja talouden toimintaan ja 

                                                 
15

 Jyränki & Husa 2012, 374. 
16

 Jyränki & Husa 2012, 125–126. 
17

 Arffman 2009, 128, 130–131. Reformaatio tarkoittaa uskonpuhdistusta. Luther katolilaisena 

huomasi, ettei edennyt pyhityksen tiellä eli syntien anteeksiantamisen saadakseen ihmisen tulee 

katua syntejään ja tehdä katumusharjoituksia, joita voi korvata lahjoittamalla kirkolle rahaa hyviä 

tarkoituksia varten eli ostamalla aneita. Luther päätyi Raamattua lukiessaan käsitykseen, että 

kristinusko on sitä, että syntinen vanhurskautetaan ja kun yksittäinen kristitty ottaa tämän lahjan 

vastaan, se on kristityn uskoa. Kristinusko ei ole tiellä etenemistä, vaan hän saa syntinsä anteeksi. 

Uskon ytimeksi muodostui Jumalan sana, jonka mukaan kaikkea oli arvioitava, ei kirkosta käsin.  
18

 Arffman 2009, 131–133, 137. Reformaation seurauksena evankelinen liike syntyi siitä, kun 

Jumalan sanasta lähtevä usko antoi voimaa elää oikein, evankeliumin mukaan yritettiin ratkaista 

köyhyyden ongelmaa, messu haluttiin muuttaa koruttomaksi jumalanpalvelukseksi, väärän 

elämäntavan mukaiset ilmentymät piti poistaa. Evankelisista alettiin käyttää nimitystä 

”protestantit”. 
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huolehtia erityisesti köyhien oikeuksista.  Poliittisen yhteisön tehtäviin kuuluu 

perustarpeista huolehtiminen, kuten köyhäinhoito, sairaanhoito ja peruskoulutus. 

Maallinen esivalta ei tosin ole rinnastettavissa suoraan nykyaikaisen valtion 

käsitteeseen
19

 , tuolloin ei vielä ollut modernia erottelua valtion ja kirkon, kunnan 

ja seurakunnan välillä. Reformaation tarkoituksena oli myös luoda sellainen 

sosiaalinen yhteisö, jossa kannustetaan työn tekoon ja jossa ei tarvitse kerjätä 

elantoaan ja että maallinen regimentti ylläpitää sairaaloita. Sosiaalinen vastuu 

kattaa kuitenkin kaikki yhteisön jäsenet, se ei ole vain esivallan tehtävä. Ihmisten 

tulee soveltaa keskinäisissä yhteyksissään ja hyvässä hallinnossa kultaista 

sääntöä
20

, jossa asetutaan toisen ihmisen asemaan.
21

   

Valtio olemme me yhdessä. Sen vuoksi yksilön moraalikäsityksen ja 

lainsäädännön välinen ristiriita ei ole niin olennainen ongelma kuin kansan 

oikeustajun ja lainsäädännön välinen ristiriita. Lainsäädännön moraali ei voi olla 

aivan jokin muu kuin kansan moraalitaju.
22

 Valtion valta on valtion intention ja 

tehtävien toteuttamista varten. Intentio tarkoittaa pyrkimystä tietyn päämäärätilan 

toteuttamiseen. Oikeina ja toivottavina pidettyjen päämäärien valinta perustuu 

maailmankatsomukseen ja arvoihin. Valtion tunnustaminen legitiimiksi 

vallankäyttäjäksi on osittain sosiaalipsykologinen ilmiö perustuen siihen mihin 

ihmiset uskovat, miten he kokevat maailman ja miten vallankäyttäjiin 

suhtaudutaan eli arvot. Päämäärien valinta kuvastuu esimerkiksi 

oikeusjärjestyksessä, siten että oikeutta on noudatettava arvokkaina pidettyjen 

päämäärien saavuttamiseksi. Länsimaisen oikeus- ja hyvinvointivaltion keskeisinä 

intentioina pidetään heikkojen suojelemista, pahuuden minimoimista, yhteisen 

hyvän edistämistä ja inhimillisen elämän edellytysten luomista.
23

 

 

1.2.2.  Oikeuden käsite lainsäädännön osana 

Oikeusnormi on ilmaus, jolla määrätään noudatettavasta käyttäytymismallista 

ihmisyhteisössä. Oikeusnormit käskevät, kieltävät tai sallivat tietyn toiminnan tai 

myöntävät jonkin kelpuutuksen tai ominaisuuden. Normien noudattamista 

ylläpitää valtio ja muu julkinen valta. Oikeusjärjestys koostuu oikeusnormien 

kokonaisuudesta, johon kuuluvat lainsäädäntö ja ns. tavanomainen oikeus, ”maan 

                                                 
19

 Leino 2003, 78. 
20

 Raunio 2002, 160–161. Matt.7:12 ”Kaikki mitä tahdotte toisten tekevän teille, tehkää te samoin 

heille”. 
21

 Tolonen 1989, 30–32; Raunio 2002, 290–299.  
22

 Juntunen 2000, 55–56. 
23

 Juntunen 2000, 62–63, 85. 
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tapa”, joita ovat perinteeseen sisältyvät ja sitovina oikeusohjeina pidetyt säännöt 

sekä oikeusperiaatteet, joita ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus, kohtuus, 

tasapuolisuus, yhdenvertaisuus lain edessä.
24

 

Oikeuspositivismi tarkoittaa sitä, että on olemassa ainoastaan positiivinen 

oikeus, asetettu oikeus eli lainsäädännön kautta syntyneet oikeusnormit. Mikä 

oikeudeksi päätetään, on pätevää oikeutta.
25

 

Pekka Leinon mukaan luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen mukainen 

määrittely kirkosta pyhien yhteisönä on teologinen määrittely. Silloin kirkon 

määrittely kirkkona perustuu luterilaisen oppikäsityksen mukaan Raamattuun eli 

ylipositiiviseen oikeusperustaan. Kirkon tunnustuskirjat ovat tulleet ylipositiivisen 

oikeusperustan lisäksi myös osaksi positiivista oikeutta kirkkolain ja 

kirkkojärjestyksen ensimmäisten lukujen ensimmäisten pykälien säännöksinä. 

Kirkon tunnustus toimii siten siltana kirkon ylipositiivisen ja positiivisen 

oikeuden välillä.
26

  

Hannu Juntusen mukaan ylipositiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että 

luonnonoikeuden oikeusjärjestys perustuu oikeussääntöjen ”takana” oleviin 

yleispäteviin ja muuttumattomiin periaatteisiin ja että näistä voidaan saada tietoa. 

Keskiajalla luomakunta ja yhteiskunta ymmärrettiin Jumalan luomaksi ja 

hallitsemaksi kokonaisjärjestelmäksi. Luonnonoikeus on Jumalan antamaa 

oikeutta, jollaiseksi oikeus muun muassa vuosisatojen ajan Ruotsi-Suomessa 

ajateltiin. Ihmisjärjen kyky tuntea oikea tai väärä on teologisesti kuitenkin 

ongelmallinen kristillisen ihmiskäsityksen näkökulmasta.
27

 Oikeus ihmisen ideana 

sisältää välttämättömyyden eli sitovuuden, moraaliarvon ja intention ulottuvuudet. 

Sitovuus liittyy valtion valtaan, moraali oikeuden sisältöön ja intentio 

tarkoitukseen eli yhteisten asioiden hoitamiseen. Oikeus ihmisen ideana perustuu 

siihen, että ihmisellä on taipumus erottaa oikea ja väärä. Uskonnollisessa mielessä 

puhutaan omastatunnosta, joka on luomisessa annettu kaikkien ihmisten sydämiin 

kirjoitettu laki.
28

 Kuitenkin yhteiskunnassa ja yksilötasolla lainsäädännön eettinen 

intentio on turmeltunut, koska ihmisen omatunto tekee virheitä 

syntiinlankeemuksen takia. Koska oikeus on ihmisen idea, se ei voi olla 

erehtymätön. Mitään ”puhdasta” oikeutta ei ole olemassa.
29

 

                                                 
24

 Juntunen 2000, 16–17. 
25

 Juntunen 2000, 22. 
26

 Leino 2003, 100. 
27

 Juntunen 2000, 21, 26, 35. 
28

 Juntunen 2000, 96–97, 191. 
29

 Juntunen 2000, 160–161. 
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 Ihmisarvon syvin perusta on Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. Todellinen 

ihmisyys saavutetaan vain yhdessä toisten kanssa. Luomakunta ei ole itsessään 

jumalallinen, mutta Jumalan luomana olevainen ja elämä ovat arvokkaita. 

Ihmisarvon, lähimmäisyyden ja elämän arvon pohjalta voidaan johtaa 

ihmisoikeuksien, tasa-arvon yhteisvastuun ja luomakunnasta huolehtimisen 

periaatteet. Demokraattinen oikeusjärjestys voi olla sisäisesti legitiimi vain 

ihmisarvon, lähimmäisyyden ja luonnon ja elämän kunnioittamisen ehdoilla.
30

 

Aulis Aarnio puolestaan esittää, että pohjoisessa oikeusajattelussa ovat jo 

vuosisatoja vaikuttaneet Olaus Petrin tuomarinohjeet, jotka edelleen painetaan 

lakikirjan alkuun. Olauksen mukaan ”lakia on luettava aina ihmisen perustavia 

oikeuksia kunnioittaen”. Oikeusturvan nähdään olleen sisäänrakennettuna 

pohjoismaisen oikeudenkäytön ideaaliin jo pitkään ennen ihmisoikeuksien ja 

perusoikeuksien laatimista.
31

 

 Lakien oikea tulkinta on hyvin merkityksellistä myös yhteiskunnallisesti. 

Usein ei riitä sen toteaminen mikä on kirjoitettu normi sellaisenaan.
32

 Eettinen 

intentio ei välttämättä toteudu poliittisessa päätöksenteossa, käytännön elämässä 

ei myöskään oikeudenkäytössä. Oikeusjärjestelmän ja oikeuslauseiden 

intentioiden analyysi ja kritiikki on yhteiskuntakritiikkiä.
33

  

Olennainen osa valtiosääntöä ja perustuslakia ovat ihmisoikeudet ja 

perusoikeudet.
34

 Ihmisoikeus on kansainvälisesti sopimuksella tunnustettu arvo, 

kun taas perusoikeus on valtionsisäinen perustuslakitasoinen sääntely. Euroopan 

ihmisoikeussopimus on inkorporoitu Suomen oikeuteen poikkeuslailla, jolla ei ole 

perustuslain statusta.
35

 Jotta perusoikeudet ja ihmisoikeudet voivat toteutua, 

tarvitaan lainsäädäntötoimia, rahoituspäätöksiä valtion talousarviossa ja kuntien 

aktiivisia toimia.
36

  

Perusoikeudet ovat yksilöille perustuslaissa taattuja perusarvoja ja julkisen 

vallan
37

 on turvattava perusoikeudet. Julkisen toiminnan
38

 tulee perustua 

                                                 
30

 Juntunen 2000, 174 – 177, 186. 
31

 Aarnio 2007, 20–21. 
32

 Juntunen 2000, 87. 
33

 Juntunen 2000, 92. 
34

 Jyränki & Husa 2012, 124.   
35

 Jyränki & Husa 2012, 377–378. 
36

 Saraviita 2000, 180. 
37

 Jyränki & Husa 2012, 132. Julkisen vallan käytön piiriin kuuluvat yksipuoliset norminanto-, 

lainkäyttö- ja hallintopäätökset, joiden vaikutus ulottuu yksityisiin oikeussubjekteihin. Julkista 

valtaa käyttävät valtion lisäksi myös kunnat, kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunta, evankelis-

luterilainen kirkko ja esimerkiksi poliisi- ja ulosottotoimi ja Kansaneläkelaitos.  
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perustuslakien noudattamiseen ja sitä kautta toiminta vaikuttaa sekä yksityisten 

ihmisten hyväksi ja elämään että koko yhteiskuntaan.
39

  

   Kun perustuslaki sisältää sekä yksilön asemaa että yhteisön elämää koskevia 

säännöksiä, toista koskevien perusratkaisujen ajatellaan toimivan myös toisen 

hyväksi; yksilön tapausta koskeva ratkaisu hyödyttää myös yhteisöä ja 

toisinpäin.
40

 Kun perusoikeuksia tulkitaan kokonaisuutena, voidaan nähdä 

yhteiskunnallisen elämän tarkoituksena yksilön hyvän kaikinpuolista kehittämistä. 

Tällöin tarvitaan solidaarisuutta muita ihmisiä kohtaan ja lojaalisuutta yhteisöä, 

valtion toimielinten kautta tapahtuvaa toimintaa, kohtaan. Hyvinvointivaltiossa 

yhteisvastuu korostuu, mutta viime vuosina yksilökeskeisyys on lisääntynyt. 

Perustuslaki sisältää myös yksilön velvollisuuksia, joita siellä ei erikseen mainita, 

paitsi maanpuolustusvelvollisuus. Jokaisen kansalaisen tulee kuitenkin alistua 

oikeusjärjestyksen noudattamiseen, vaikka sitä ei erikseen ääneen lausuta.
41

 

Perustuslakivaliokunnan mukaan oikeuksien muotoon kirjatut perusoikeudet 

ovat ennemmin pääsääntöjä tai perusoikeusperiaatteita kuin ytimeltään 

ehdottomasti suojattuja sääntöjä. Yksilön vapaus ei voi rajoittaa muiden vapautta. 

Kun yksi perusoikeus toteutuu yhden ihmisen tai ihmisryhmän osalta, se voi 

loukata toisen ihmisen tai ihmisten samaa tai toista perusoikeutta. 

Perusoikeusluettelo sisältää arvoja, joiden ei voida ajatella toteutuvan täytenä 

kaikkien ihmisten osalta yhtä aikaa, täten suhteellisuus painottuu.
42

 

Euroopan sosiaalinen peruskirja artikla 23 sisältää säännökset vanhusten 

elinolojen ja toimeentulon turvaamisesta, oikeudesta julkisiin palveluihin sekä 

laitoshuollosta.  Artiklan sisältöön valtioiden tulee sitoutua joko kokonaan tai ei 

ollenkaan. Valtioilla on kuitenkin mahdollisuus valita keinot ja painotukset 

säännöksen toteuttamiseen kunkin maan vanhusväestön tarpeita varten.
43

   

Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikla 23 on lähtökohtana Euroopan 

perusoikeuskirjan 25 artiklalle. Euroopan perusoikeuskirjan artikla 25 sisältää 

ikääntyneiden oikeudet ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä osallisuuden 

yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen elämään. Samantapainen sisältö on myös 

vanhuspalvelulaissa. Perustuslain 19.1 §:n mukaan jokaisella, jolla ei ole 

                                                                                                                                      
38

 Jyränki & Husa 2012, 132. Julkinen toiminta on laajempi käsite kuin julkisen vallan käyttö. 

Siihen sisältyy julkisyhteisöjen toiminnan lisäksi myös muun muassa julkisten palvelujen 

tuottaminen eli sellaiset toimet, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä. 
39

 Jyränki & Husa 2012, 373.  
40

 Jyränki & Husa 2012, 84. 
41

 Jyränki & Husa 2012, 377. 
42

 Jyränki & Husa 2012, 403, 407. 
43

 Mikkola 2014, 53–54. 
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ihmisarvoisen elämän täyttävää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon 

ja huolenpitoon. Välttämättömällä huolenpidolla tarkoitetaan palveluja, joilla 

turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset sisältäen myös vanhusten huoltoon 

kuuluvat tukitoimet. Perustuslain 19.3 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava 

riittävien terveyspalvelujen saatavuus.
44

 Voidaan päätellä, että Suomen valtio on 

sitoutunut artiklaan 23 kokonaan, koska vanhuspalvelulaissa on samantyyppinen 

sisältö, kuten Matti Mikkola toteaa. 

Suomen perusoikeussäännöksissä on vähän erityisesti vanhuksiin 

kohdistuvia oikeuksia; ikäsyrjintä perustuslain 6 § ja perustoimeentuloturva 

19.2.§.
45

  

Subjektiivinen oikeus tarkoittaa kunnan määrärahoista riippumatonta 

oikeutta turvata iäkkäälle henkilölle palvelusuunnitelmassa tarpeellisiksi 

arvioitujen hoiva- ja kuntoutuspalvelujen saanti.
46

 

 

1.2.3.  Valtion, yhteiskunnan ja uskonnon suhde 

1800-luvun jälkipuoliskon aikana läntisessä maailmassa tapahtunut 

sosiokulttuurin muutos, jossa tieteen kehitys ja poliittissosiaalinen murros alkoivat 

muuttaa yhteiskunnallista ja maailmanselityksen ajattelua, vaikutti myös 

Suomeen.
47

 Luonnontieteiden maailmankaikkeuden uudenlainen hahmotus ulottui 

ajatus- ja arvomaailmaan ja perustui tämän maailman ilmiöiden tarkasteluun 

järjen avulla ja että yksityisellä ihmisellä on oikeus ja vapaus arvioida kaikkea 

omasta näkökulmastaan, oli alkanut jo1600-luvulla. 
48

Luonnontieteiden avulla 

voitiin todistaa aineellisen ja elollisen kehityksestä ja ihmisen moraalisesta 

kehityksestä ilman jumallista selitystä
49

 , Jumala kuuluu tuonpuoleiseen 

todellisuuteen
50

. Tieteen taustalla vaikutti positivismin ajatukset tieteen 

kaikkivoipaisuudesta ja kyvystä ratkaista älyperäiset ja sosiaaliset ongelmat. 

Uskonnolle ei annettu minkäänlaista myönteistä merkitystä, ei edes ihmissuvun 

muinaisuudessa. Vapaa-ajattelijat kannattivat tällaista ajatusmaailmaa, jossa 

moraali perustuu rationalistis-empiiriseen tieteeseen ja opetus- ja 

kasvatusjärjestelmä pitää puhdistaa uskonnollis-kirkollisesta aineksesta, sen 

                                                 
44

 Nieminen 2014, 89–90. 
45

 Arajärvi 2014, 260. 
46

 HE 160/2012, 5. 
47

 Seppo 1992, 9. 
48

 Arffman 2009, 172, 174. 
49

 Seppo 1992, 9. 
50

 Arffman 2009, 172. 
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vuoksi yhteiskunnasta pitää tehdä sekulaari.
51

  Koska luonnontieteiden juuret 

olivat skolastisen
52

 teologian, jossa filosofia ja kristinusko muodostavat 

yhtenäisen maailmankatsomuksen, myötä syvällä läntisen Euroopan kristillisessä 

kulttuurissa ja elämässä, murros uudenlaiseen ajatteluun kirkossa ja uskonnossa 

on ollut suuri.
53

 Murroksessahan on kyse juuri inhimillisen ja jumalallisen 

erottamisesta. Toisaalta käydyt uskonsodat oikean kristinuskon tulkinnasta olivat 

kyllästyttäneet länsieurooppalaiset ja sen vuoksi uudet ajatukset levisivät 
54

.  

Uskontokritiikkiä esiintyi myös sosiaalisessa ajattelussa, koska uskonto 

nähtiin yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan turmiollisena, lisäksi kristinusko oli 

valheellinen ja sosiaalisilta ulottuvuuksiltaan vahingollinen. Ranskalaisten 

sosialistivapaa-ajattelijoiden mielestä pelkkä uskonnonvastaisuus ei riitä, vaan 

tarvitaan taistelua. 
55

 Ranskan vallankumouksen taustalla vaikutti valitusajattelu ja 

kahden erilaisen yhteiskuntajärjestyksen edustama kansan tahto -ajattelu. 
56

 

Uskonnonvapauteen, joka julistettiin vuonna 1789, kuului katoliseen kirkkoon 

kuulumattomuus ja kirkon muuttaminen valitusaatteiden mukaiseksi. 

Vallankumouksen vasemmisto, jakobiinit, radikalisoitui, aatelisia ja pappeja 

surmattiin ja kristinusko haluttiin kitkeä pois. Terrori osoitti läntiselle Euroopalle, 

että järki ei sittenkään riitä, vaan tarvitaan myös tunnetta. Tälle linjalle Rousseau 

päätyi myöhemmin ja kehitti kansalaisuskontoa, jossa uskotaan Jumalaan ja 

yhteiskuntajärjestyksen järkeen. Locken ajattelussa järki ja uskonto voidaan 

                                                 
51

 Seppo 1992, 9–10. 
52

 Arffman 2009, 100–101. Skolastiikka tarkoittaa Aristoteleen maailmankuvan ja logiikan 

yhdistämistä Raamatun ja kristillisen perinteen kanssa. Skolastisen teologian merkittävin 

auktoriteetti oli Tuomas Akvinolainen (k.1274). Hänen mukaansa inhimillinen tieto ja Jumalan 

ilmoitus eivät ole ristiriidassa keskenään ja niitä tutkimalla voidaan muodostaa yhtenäinen ja 

perusteltu maailmankatsomus. Filosofia tutkii luotua maailmaa ja teologia täydentää sitä 

osoittamalla, miten ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen. 
53

 Arffman 2009, 172. 
54

 Arffman 2009. 175. 
55

 Seppo 1992, 10. 
56

 Tolonen 1989, 38, 45, 48, 57, 60–63, 68–69, 71, 74. Ranskan vallankumous käytiin vuosina 

1789–1799. John Locken liberaalidemokraattisessa ajattelussa kansan tahdon parhaiten 

muodostavat rationaaliset rikkaat ja Jean-Jaques Rousseaun totalitaaris-demokraattisen ajattelun 

mukaan rikkaat ovat turmeltuneet, sitä vastoin köyhät, tavalliset ihmiset hyveellisinä parantavat 

asemaansa vetoamalla yhteiseen etuun ja sen vuoksi alempien yhteiskuntaluokkien tahto on kansan 

todellinen tahto. Valistusfilosofia vaikutti niin, että kansa miellettiin yhtenäiseksi tahtosubjektiksi. 

Kun ylempien säätyjen etuoikeudet poistetaan, kansa on yhtenäinen ja ihmiset tasa-arvoisina 

voivat harjoittaa elinkeinoaan. Näin ei käynyt ja vallankumous siirtyi kahden erilaisen ideologian 

välille ja radikalisoitui, jolloin lähennyttiin kollektivismia. Napoleonin valtaantulon jälkeen 1799 

palattiin vuoden 1791 perustuslain luomaan yhteiskuntamuotoon. Arffman 2009, 185. Ranskan 

kuningaskunnassa kansan oli kuuluttava katoliseen kirkkoon, jota hallitus johti. Valistusajattelun 

mukaan järkevää on se, mikä on hyödyllistä ja edistää perustellun moraalin mukaista, ”hyveellistä, 

elämää. Valistusajattelijoiden mielestä järki, hyöty ja hyveet eivät toteutuneet tässä 

kokonaisuudessa ja kun hallitus yritti vaientaa kritiikkiä, kritiikki vain jyrkkeni. 
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yhdistää. 
57

 Perinteisesti vapautta on se, että ihminen voi määrätä itsestään, jota 

ohjaa järki ja sisäinen vakaumus. Tällaista vapauden määritelmää edustaa myös 

Hobbes ja Luther. 
58

 

Suomessa sekä liberaaleille että sosialisteille vapaa-ajattelijoille yhteistä oli  

suuri taisteluasenne kristinuskoa kohtaan. Sosialistisen työväenliikkeen ja 

porvarillisten lehtien palstoilla harjoitettiin runsaasti kirkon ja uskonnon vastaista 

kritiikkiä vuoden 1905 suurlakon jälkeen
59

.  Oikeistolaisten, akateemisen, 

ylioppilaspohjaisen Prometheus-yhdistyksen
60

 tavoitteena oli kirkon ja valtion ero 

sekä osittain uskonnonvastainen taistelu ja uskonnonopetuksen lakkauttaminen. 

Kirkon valta-asemaa ja oppeja vastaan oli oikeus taistella, koska kirkko oli 

osoittanut sortokaudella moraalisen heikkoutensa eli alistunut 

myöntyvyyskannalle sekä kuuliaisuudesta esivaltaa kohtaan että kirkkopoliittisista 

syistä. 
61

 Työväenliikkeessä kristinuskon ja sosialismin sanoma miellettiin aluksi 

samansuuntaiseksi
62

 ja liikkeen parissa toimi myös pappeja
63

, samoin kuin vuonna 

1906 syntyneessä kristillisessä työväenliikkeessä, joka perustettiin 

radikalisoituneen, uskonnon- ja kirkonvastaisen sosiaalidemokratian 

vastaliikkeeksi 
64

. Sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelmassa uskonto julistettiin 

yksityisasiaksi.
65

 Marxilaisen uskontopolitiikan mukaan kirkko on porvarillinen 

luokkainstituutio ja edustaa poliittista taantumusta
66

, sen vuoksi sitä vastaan tulee 

taistella ja vaadittiin kirkon ja valtion erottamista.
67

 Puolueen jäsenille uskonto ei 

ollut yksityisasia, vaan heiltä edellytettiin uskonnonkieltämistä.
68

 

                                                 
57

 Tolonen 1989, 67; Arffman 2009, 186, 192–193, 195.  
58

 Tolonen 1989, 71–72. 
59

 Murtorinne 1995, 33. 
60

 Seppo 1992, 12. Prometheus-yhdistys perustettiin vuonna 1905 ja se koostui ylioppilaista. 

Yhdistys käytti luonnontieteen materialismin lisäksi vertailevan uskontotieteen, sosiologian ja 

psykologian tuloksia kristinuskoa relativoivalla tai jopa mitätöivällä tavalla. 
61

 Seppo 1992, 12; Murtorinne 1995, 20, 33. 
62

 Murtorinne 1995, 33. 
63

 Juva 1960, 361. Esimerkiksi runsaasti työkansan mielipiteitä tunteva Elis Bergroth, jonka 

mielestä työväestön enemmistö ei ”yhdy radikaalien puheisiin kirkonopin epäraamatullisuudesta ja 

pappien turmiollisuudesta”. 
64

 Murtorinne 1995, 17; Heininen & Heikkilä 2010, 215. 
65

 Seppo 1992, 13. 
66

 Seppo 1992, 20. Lapuan-liike puolusti valkoisen Suomen perintöä, kotia ja uskontoa 

kansallisesti, moraalisesti ja uskonnollisesti vierasta ja vaarallista voimaa vastaan. Porvarien ja 

äärivasemmiston yhteenotossa vuonna 1929 kirkollis-oikeistolaiset ja osa papistosta olivat mukana 

kommunisminvastaisessa toiminnassa.  Murtorinne 1995, 129,133. Lapuanliike toimi vuosina 

1929–1932. Heininen & Heikkilä 2010, 229, 231. Lapuanliike moraalis-uskonnollisena liikkeenä 

halusi taistella kasvavaa kommunismin vaikutusta vastaan. Kirkko sanoutui irti 

oikeistoradikalismista jo 1930-luvun alussa. 

 
67

 Heininen & Heikkilä 2010, 202–203. 
68

 Seppo 1992, 19, 36 
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Kirkolliset piirit puolestaan katsoivat 1930-luvulla antikristillisen virtauksen 

uhkaavan niitä arvoja, jotka pitävät kansakunnan syvimmiltään vapaana ja 

itsenäisenä. Näitä arvoja olivat kristillinen moraalikäsitys ja kristillis-siveelliset 

perusarvot. Kirkon piirissä huomattiin, että evankelioimis- ja seurakuntatyö olivat 

parempi keino antikristillisyyttä vastaan kuin hyökkäävät massakokoukset. 

Työväestö loittoni kirkosta pappien oikeistopolitiikan vuoksi.
69

 Kirkko 

luonnehdittiin luterilaisin korostuksin pelastuksen yhteisöksi, sanan ja 

sakramenttien paikaksi. Voimistunut kansallisaate korosti kansankirkon 

merkitystä yksimielisyyden luojana ja moraalisena selkärankana. 
70

 

 Uskonnonvastaisuuden vastaliikkeenä osoitettiin vuonna 1938 muun 

muassa, että ateistisen propagandan tieteelliset argumentit ovat kestämättömät, 

koska ateistisen liikkeen arvossa pitämä Ernst Haeckelin maailmankatsomusteoria 

oli hyllytetty jo 30 vuotta aikaisemmin tieteen piirissä, kenelläkään ei ole oikeutta 

puhua koko tieteen nimissä ja luonnontieteet tunnustavat myös henkisen 

todellisuuden olemassaolon. Neuvostoliiton olot toimivat hyvänä esimerkkinä 

siitä, kun luovutaan kristinuskosta, seurauksena on eettisten arvojen 

tuhoutuminen.
71

 Kommunismi pyrki tuhoamaan Neuvostoliiton aikana 

ortodoksisuuden kokonaan ja korvasi sen riitit, opit ja juhlakalenterit omalla 

ideologiallaan. Neuvostoajan kommunismin romahduksen jälkeen 1980–1990 

lukujen taitteessa Venäjän valtiojohto pyysi kirkolta apua kansan moraaliseen 

kriisiin ja sen toivottiin olevan pohja uuden kansallisen idean rakentamiseksi 

kommunismin tilalle. 
72

 

Euroopassa rationalistis-positivistinen maailmankuva oli tuottanut 

pettymyksen.
73

 Alkavan romantiikan kaudella 1800-luvulla, jolloin Euroopassa 

ihailtiin nk. pimeän keskiajan tunteen ja uskon aikaa, järjestyksen saamiseksi ja 

vallankumousten estämiseksi hallitsijat nojautuivat kirkkoihin, koska niillä oli 

vaikutusvaltaa kansalaisiin.
74

 Suomessa vapaamielinen sivistyneistö kiinnostui 

sisäisestä kokemuksesta ja tunteesta, metafysiikasta ja mystiikasta 1900-luvun 

ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Sen myötä uskontoon ei osittain enää 

                                                 
69

 Seppo 1992, 30–31. 
70

 Sorsa 2010, 46. 
71

 Seppo 1992, 63–65. 
72

 Murtorinne 2010, 21; Turunen 2010, 97, 99–100. 
73

 Murtorinne 1995, 41. 
74

 Arffman 2009, 195–196. 
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suhtauduttu vihamielisesti, vaikkei muutos aateilmapiirissä merkinnyt käännettä 

uskontoon.
75

 

 1800-luvun loppupuolella vapaamieliset ja ruotsalaiset kannattivat 

perustuslaillisuutta ja talouden itsenäisyyttä. Suomenmielisten (tuki entiseltä 

pappissäädyltä) tavoite puolestaan oli kansan henkinen kasvu, jossa kristinuskolla 

oli suuri merkitys esimerkiksi siinä, että Jumala on kaiken elämän ja ajatuksen 

keskus sekä ihmisen olemukseen kuuluu ruumis ja henki. Jotta fyysinen muoto on 

terve, myös sisäisen hengen tulee olla arvopohjaltaan terve. Tällä tavoin 

kristinusko ja kirkko voidaan kytkeä yhteiskunnan ja kansan parasta palvelevaan 

järjestelmään.
76

  

Luterilaisuus oli levinnyt Pohjois-Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin, jossa 

kuningas Kustaa Vaasan toimesta luterilaisuus voimistui ja vuonna 1594 kuningas 

Sigismund vahvisti Ruotsin uskonnoksi luterilaisen opin vuonna. 
77

    

Pohjoismaissa omaksuttiin valtiokirkkojärjestelmä, jossa luterilainen kirkko oli 

lujasti valtioon sitoutunut ja luonteeltaan valtion laitos, ja valtiossa oli 

uskontopakko. Muutos tapahtui vuoden 1919 hallitusmuodossa, tasavallan 

ensimmäisessä perustuslaissa, joka rakentui täydellisen uskonnonvapauden 

periaatteelle ja että valtion tuli olla uskonnollisesti puolueeton. 

Evankelisluterilaisesta kirkosta tuli uskonnollinen yhdyskunta muiden joukossa, 

mutta kuitenkin niin, että tasavallan valtiosääntöön kirjattiin kirkkolain erityinen 

asema kirkon järjestysmuoto- ja hallintolakina. Tämä julkisoikeudellinen asema 

perustui kuitenkin kansan suuren enemmistön asemassa olevaan kirkkoon kuin 

sen tunnustuksellisuuteen
78

. Evankelisluterilaisen kirkon valtio-oikeudellisen 

erikoisaseman ja kirkkolain erityisluonteen valtion lainsäädännössä säilyttää myös 

nykyinen vuoden 2000 perustuslaki.
79

 Jyränki & Husa esittävät, että 

tasavaltalaisuuteen kuuluisi uskonnollinen neutraalius vastakohtana monarkian 

”Jumalan armosta” periaatteelle, mutta tätä neutraalisuutta vuoden 2000 

perustuslaki ei edellytä, koska valtiokirkkojärjestelmä suomalaisena muutoksena 

jäi edelleen voimaan
80

. Kirkko oli mieltänyt itsensä kansankirkoksi jo 1800-luvun 

lopussa aatteellisista, sosiaalisista ja vapaakirkollisesta suunnasta nousseen 
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arvostelun vuoksi.
81

 Mikko Juva esittääkin, että kirkko itse halusi olla 

kansankirkko ja kirkon oli etsittävä omat voimanlähteet, joiksi muodostui 

talonpoikainen kansa ja herätysliikkeet, lisäksi Elis Bergroth on sanonut vuonna 

1889 kirkostaan: ”Kansan rakkaus kannattaa sitä ja sen tähden se on 

kansankirkko” 
82

.  Kuitenkin vuoden1869 kirkkolaissa oltiin uskonnonvapaudelle 

myönteisiä, koska sen ajateltiin olevan tunnustautumisen vapautta. Lain laatijat 

olettivat jokaisen edelleen kuuluvan johonkin uskontokuntaan.
83

 

Suomi noudatti yleistä eurooppalaista käytäntöä ja valtio kustansi edelleen 

sotilassielunhoidon ja vankilapapit. Jopa Ranskassa, jossa valtio ja kirkko oli 

radikaalisti erotettu toisistaan, valtio palkkasi sotilaspapit.
84

 Haarscher luettelee 

Ranskan käytännöstä myös sairaaloiden, vankiloiden, koulujen ja kunnalliskotien 

hartaustoimintaan saatavasta taloudellisesta tuesta, mutta niin, että 

uskonnonvapaus toteutuu.
85

 

 Ranskassa vuonna 1905 tuli voimaan laki kirkkojen ja valtion 

erottamisesta. Laajassa tunnustuksettomuuden (laïcite) mielessä valtiossa 

vaikuttaa omantunnonvapautta kunnioittava poliittinen järjestelmä, jossa valtio 

kuuluu kaikille, eikä yksilöitä syrjitä heidän valitsemansa suuntautumisen 

mukaan. Kapeasti ajateltuna tunnustuksettomuus on kamppailua uskonnollista 

pappisvaltaa vastaan, jossa uskonnonvapauden ohella valtio ja uskontokunnat 

halutaan erottaa toisistaan. 
86

  

Suomessa kirkon johto oli uumoillut vuonna 1919 valtion 

tunnustuksettomuuden rajoittavan kirkon yhteiskunnallista vaikutusta.
87

 

Uskonnonvapauslaki vuonna 1923 toi mahdollisuuden erota evankelis-luterilaisen 

kirkon jäsenyydestä ja olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan ja 

siten liittyä siviilirekisteriin. Uskontokuntiin kuulumaton oli vapautettava 

uskonnonopetuksesta holhoojan vaatimuksesta.
88

 Uskonnonvapauskomitea 

kannatti täydellistä uskonnon- ja omantunnon vapautta, johon kuului myös 

uskonnon vapaa harjoittaminen, kunhan se ei loukannut lakia eikä hyviä tapoja. 

Lisäksi komitea painotti uskonnolla olevan yksityisten ja kansan siveellisessä 

kasvatuksessa merkittävä asema, jonka vuoksi valtion tulee muun muassa säilyttää 
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uskonnonopetus kouluissa. Lakia kritisoitiin sosiaalisen työväenliikkeen ja 

radikaaliporvarien taholta muun muassa siitä, että kirkon ja valtion eroa eikä 

uskonnonopetuksen lakkauttamista kouluissa esitetty, mutta myös kirkko paheksui 

sen tuomaa neutraalia valtion periaatetta, jossa uskonnonvapaus antaa 

mahdollisuuden myös jättäytyä kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien 

ulkopuolelle ja tämä loukkaa valtion syvimpiä perusteita ja vie pohjan 

kansalaismoraalilta.
89

  

Vuoden 1923 uskonnonvapauslain myötä seuraavan seitsemän vuoden 

aikana kirkosta erosi noin 52000 jäsentä, mikä oli huomattavasti vähemmän kuin 

oli arveltu. Siviilirekisteriin liittyneistä osa oli uskonnollisista syistä eronneita.
90

  

Siviilirekisteriliike, jossa kirkosta eronneet järjestäytyivät, muodostui 

ateistiseksi vapaa-ajattelijaliikkeeksi. Liikkeessä painotettiin uskonnon ja 

moraalin riippumattomuutta toisistaan sekä uskonnon turmiollista vaikutusta 

moraaliin. Uskonnonopetus haluttiin kieltää, koska se vääristää eettiset normit ja 

tilalle annettiin siveysoppia. Toisaalta haluttiin esittää, että vapaa-ajattelijoilla on 

korkea moraali perustuen moraalifilosofiaan, jossa pyritään eettisesti 

hyväksyttävällä ja oikealla teolla hyveeseen, edistämään onnellisuutta. Ihmisen 

tarpeet määrittelevät moraalin ja se on siten kehittyvä, kuten tarpeetkin.
91

 

Valtion kehitys uskonnollisesti tunnustuksellisesta kristilliseksi ja siitä 

edelleen kohti neutraalia valtiota korostui 1960-luvulla. Yhteiskunta oli muuttunut 

yksiarvoisesta moniarvoiseksi yhteiskunnaksi. Lainsäädäntö kehittyi yhä 

suvaitsevammaksi niin, että yksittäiset lait eivät enää säädelleet ihmisten 

elämänkatsomuksellisia ja eettisiä normeja. Arkkipiispa Simojen mukaan valtion 

tulee suojella uskonnonvapauden toteutumista sekä negatiivisessa että 

positiivisessa muodossa. Myönteinen asenne uskonnolliseen elämään on ihmisen 

hyvinvoinnin tukemista. Olennaista kirkolle positiivisessa uskonnonvapaudessa 

on mahdollisuus toteuttaa omaa tehtäväänsä itse valitsemallaan tavalla keskellä 

julkista elämää. Radikaali keskustelu yhteiskunnassa hiljentyi ja 1980 -luvulla 

kirkon ja valtion suhteet lämpenivät uudelleen. Valtio näki kirkon työn ja 

sanoman kansaa yhdistävänä, perinteisenä ja kunnioitettavana. Kristillisen hengen 

ylläpitäminen yhteiskunnassa kirkon ja valtion yhteistyönä oli ajatuksena 

vanhentunut. Kirkko osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun lähennyttyään 
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työväenliikkeen kanssa.
92

 Vuosituhannen vaihteessa kirkon piispat 

peräänkuuluttivat arvokeskustelua ja toisten huomioon ottamista. 

Hyvinvointiyhteiskunta on myös moraalinen, ei vain taloudellinen ja sosiologinen 

käsite ja sen arvopohja on luterilainen myös tulevaisuudessa. Kirkko haluaa 

palvella kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Suomalaisen yhteiskunnan arvopohjan 

perusta on lähimmäisenrakkaus eli vastuu toisista ja kunnioitus toisia kohtaan.
93

 

Kirkon ja valtion suhteet olivat historian eri vaiheissa muodostuneet 

moninaisista yhteistyömuodoista, ei ollut selkeää suhdetta. Kansakunnan 

muutosvaiheissa esiintyneet kannanotot kirkon ja valtion erosta olisivat johtaneet 

myös kulttuuriseen muutokseen. Länsimainen oikeusvaltio perustuu kristinuskon 

eettiseen perustaan ja arvomaailmaan. Yhteiskunnassa on kuitenkin oltava 

jonkinlaiset yhteiset arvot.
94

 Uskonto vaikuttaa poliittisessa päätöksenteossa 

taustalla olevissa arvokysymyksissä ja koska näitä arvokysymyksiä ei voi väistää 

niin uskonnollisuuden erottaminen täydellisesti poliittisesta päätöksenteosta ei ole 

mahdollista. Voidaan siten kyseenalaistaa miten uskonnottomia maallistuneet 

yhteiskunnat voivat olla.
95

 

2000-luvun Euroopassa kiistat julkisuudessa esiintyvästä uskonnollisuudesta 

ovat lisääntyneet. Ranskassa kasvot peittäviä varusteita ei saa pitää julkisilla 

paikoilla. Lakia, joka tuli voimaan 2011, perustellaan sillä, että estää ihmisen 

tunnistamisen. Lakia kritisoidaan siitä, että se kaventaa yksilön oikeuksia. Vuoden 

2004 lain mukaan julkisissa kouluissa huomiota herättäviä uskonnollisia 

symboleja ei saa pitää. Italiassa koulun luokkahuoneessa olevat krusifiksit halusi 

poistettavaksi suomalais-italialainen Soile Lautsi. Italian korkein hallinto-oikeus 

oli päättänyt, että krusifiksit eivät loukkaa uskonnonvapautta. Lautsi vei asian 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen vuonna 2006, jossa vuonna 2009 

päätettiin, että krusifiksit loukkaavat ei-katolisten oikeuksia, mutta Italian 

valitettua, EIT pyörsi kantansa vuonna 2011. 
96

 

Suomalaisista enemmistö suhtautuu myönteisesti kirkon ja valtion 

yhteistyöhön ja hyväksyy kristilliseen kulttuuriin liittyviä asioita valtion 

ylläpitämissä laitoksissa. Kaikkein myönteisimmin suhtaudutaan kristillisiin 

kulttuuripiirteiden näkymiseen kouluissa, Suvivirren laulua kannattaa yli 80 %, 

uskonnonopetusta noin 60 %. Sotilaspappien ja vankilapappien toimintaan 
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myönteisesti suhtautuu noin 80 %. Hieman alle puolet katsoo, että uskonnollisten 

tai ateististen kampanjajulisteiden esillepanoa julkisissa tiloissa ei tule rajoittaa. 

Lähes puolet suhtautuu kaulariipuksena käytettyyn ristiin myönteisesti, vain 8 % 

kielteisesti. Ateistiseen paitaan, jossa lukee ”Jumalaa tuskin on olemassa” 

suhtautuu myönteisesti 14 %. Kasvohuntuun ja koko vartalon silmineen 

peittävään asuun suhtautuu myönteisesti vain 4 %.
97

 Euroopassa uskonnon 

näkyminen julkisuudessa aiheuttaa kiivaitakin yhteenottoja kansalaisten ja 

julkisen vallan välillä. Suomessa valtaosa väestöstä hyväksyy kristillisen 

kulttuurin näkymisen julkisuudessa. 

1.2.4.  Lainsäädännön valmistelu 

Valtio ohjaa yhteiskuntakehitystä lakien avulla siihen suuntaan mitä se pitää 

suotavana. Toisaalta monia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten 

ympäristöongelmia ja sukupuolten tasa-arvoa, ei voida ratkaista lakimuutoksilla, 

vaan joudutaan pohtimaan myös muita keinoja, joiden avulla voidaan päästä 

nopeammin, joustavammin, tehokkaammin tai taloudellisemmin asetettuihin 

tavoitteisiin. Valtion mahdollisuus vaikuttaa ihmisten toimintaan ja 

käyttäytymiseen ovat kuitenkin rajoitettua. Esimerkiksi lähiympäristö, 

joukkotiedotusvälineet, poliittiset puolueet, etujärjestöt ja uskonto vaikuttavat 

ihmiseen enemmän kuin valtiovalta. Kuitenkin oikeusvaltiossa lainsäädäntö on 

tärkein valtion ohjailukeino, vain sen avulla pystytään turvaamaan demokratia, 

ihmisten perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusturva.  
98

  Juntunen esittää, että 

lainsäädäntötyö on monivaiheinen prosessi, jossa samanaikaisesti on otettava 

huomioon ja soviteltava yhteen erilaisia arvoja ja näkökohtia.
99

 

 Vuoden 2000 perustuslain mukaan valtiollinen valta jakautuu kolmeen 

osaan: lainsäädäntövalta, hallitusvalta ja tuomiovalta. Eduskunnan tehtävänä on 

lakien säätäminen. Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat hallitusvallan 

käyttäjiä ja tuomiovaltaa käyttävät tuomioistuimet. 
100

Suurin osa lakien 

vireillepanosta syntyy hallitusten esitysten kautta. Lakien valmistelussa otetaan 

huomioon perustuslain vaatimukset.
101

  

Tavallisen lain säätämisjärjestys on pääsääntö lakien säätämisessä. 

Perustuslainsäätämisjärjestys eroaa tästä vain eduskunnan täysistunnon toisen 
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käsittelyn äänestyksen osalta. Perustuslainsäätämisjärjestystä käytetään paitsi 

perustuslain sääntelyyn, myös poikkeuslakien säätämiseen. Poikkeuslakeja voivat 

olla kansainvälisten velvoitteiden valtionsisäiset voimaansaattamiset. Erillistä 

säätämisjärjestystä käytetään, kun säädetään Ahvenanmaan itsehallintoa, 

evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolakia ja valtion talousarvion ulkopuolisia 

rahastoja koskevia lakeja.
102

  

Valtioneuvostossa lainvalmistelua johtaa kukin ministeriö omalla 

hallinnonalallaan. Eri ministeriöt osallistuvat kuitenkin myös toisten 

ministeriöiden lainsäädännön valmisteluun. Oikeusministeriö tarkastaa muiden 

ministeriöiden laatimat säädösehdotukset.
103

 Lainvalmistelua ministeriössä hoitaa 

käytännössä yleisimmin virkamiehet muiden tehtävien ohella. Lisäksi useimmissa 

ministeriöissä on käytettävissä lainsäädäntöjohtajia, -neuvoksia ja -sihteereitä. 

Oikeusministeriössä on erikseen lainvalmisteluosasto. Lainvalmistelua varten 

ministeriöt voivat asettaa kirjallisesti tilapäisiä valmisteluelimiä, kuten työryhmiä, 

toimikuntia ja komiteoita, joiden tulee laatia lakiehdotukset hallituksen esityksen 

muotoon ja antaa mietintö, joka sisältää ehdotukset. Komiteat ja toimikunnat 

voivat toimia parlamentaarisesti tai niissä on asiantuntijoita tai etujärjestöedustajia 

hankkeesta riippuen. 
104

 

Lainvalmistelussa on useita eri vaiheita. Uudet ja isot lakihankkeet 

sisältävät kaikki vaiheet jossakin muodossa. Keskisuurissa hankkeissa esiintyvät 

keskeisimmin perusvalmistelu ja lausuntokäsittely, pienet hankkeet syntyvät 

virkatyönä.
105

 Esitän vaiheet lyhyesti. 

Lakihanke voi käynnistyä muun muassa hallitusohjelman, ministeriön oman 

aloitteen, eduskunnan tai kansalaisen aloitteesta. Lakihankkeen esivalmistelussa 

laaditaan valmistelusuunnitelma, kootaan tietoa ja laaditaan selvityksiä sekä 

määritetään valmisteluelin. 
106

 

Perusvalmistelussa tietopohjaa laajennetaan, hahmotetaan tavoitteita, 

keinoja ja vaihtoehtoja ja arvioidaan erilaisia vaikutuksia, kuten taloudellisia, 

organisatorisia ja ympäristövaikutuksia. Tässä vaiheessa käytettävissä on parhaat 

asiantuntijat. Keskeisin tehtävä on laatia säädösehdotukset ja niiden perustelut. 

Seuraavana on vuorossa lausuntovaihe, jolloin ministeriö pyytää kirjallisia 

lausuntoja säädösehdotuksesta eri tahoilta. Tärkeää on harkita keneltä lausuntoja 
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pyydetään ja mihin kysymyksiin ainakin halutaan kannanottoja. Ministeriössä 

laaditaan lausuntojen perusteella lausuntotiivistelmä. Lausuntojen huomautukset 

otetaan harkittavaksi ja lakiehdotus viimeistellään. Laaja lausuntokierros täyttää 

demokratian vaatimuksen
107

. Lopullinen lakiehdotus käsitellään 

valtioneuvostossa. Asia esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa, jossa 

hallituksen esitys päätetään antaa eduskunnalle.
108

 

Eduskunnassa hallituksen esitys käsitellään ensin eduskunnan 

lähetekeskustelussa, jossa esitys päätetään lähettää valiokuntaan. Valiokunnat 

kuulevat eri asiantuntijatahoja. Lopuksi valiokunta laatii mietinnön hallituksen 

esityksestä. Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä valiokunnan mietinnön 

esittelyn ja siitä käydyn keskustelun perusteella päätetään lakiehdotuksen 

sisällöstä sekä toisessa käsittelyssä päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä
109

. 

Sen jälkeen eduskunta lähettää vastauksen valtioneuvostolle. Valtioneuvostossa 

tasavallan presidentin esittelyssä tasavallan presidentti hyväksyy lain. Vahvistettu 

laki julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa ja se tulee voimaan 

voimaantulosäännöksessä mainittuna ajankohtana. Uusista laeista tiedotetaan ja 

järjestetään koulutuksia ja laaditaan isojen lakihankkeiden selitysteoksia. 

Lainsäädännön tavoitteiden toteutumista ja kustannusvaikutuksia seurataan ja 

mahdollisesti päädytään lain tarkastamistyöhön. 
110

 

1.3. Vanhuspalvelulaki ja sen valmistelu 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista, niin sanottu vanhuspalvelulaki hyväksyttiin 

eduskunnassa 28.12.2012.
111

 Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneiden 

hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista, parantaa 

ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten 

valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. 
112

 Lisäksi lain 

tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita 

sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen 

käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen 

heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää sekä vahvistaa iäkkään henkilön 

mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
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sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.
113

 

Perustusvaliokunnan mukaan lailla on liittymäkohtia useisiin perusoikeuksiin ja 

lain tarkoituksena erityisesti on parantaa iäkkäiden ihmisten perusoikeuksien 

toteutumista. 
114

 

  Laatusuositukset, esimerkiksi vuodelta 2008, ovat olleet hoitotyön ohjeina 

aikaisemmin.
115

 Vanhuspalvelulain valmisteluun liittyvissä lausunnoissa näihin 

laatusuosituksiin viitattiin muun muassa niin, etteivät ne ole riittäviä. 
116

  

Lain valmistelun käynnistymistä edelsi eduskunnan oikeusasiamiehen 

Riitta-Leena Paunion selvityspyyntöihin tulleet lääninhallitusten vastaukset. 

Selvityspyyntö liittyi iäkkäiden ihmisten hoidon ja hoivan havaittuihin epäkohtiin 

ja laitoshoidon ympärivuorokautiseen hoitopaikkojen henkilömitoituksiin. 

Kansalais- ja mediakeskustelu kävi vilkkaana. 
117

 Eduskunnan välikysymykseen 

3/2009:  

 
Mihin kiireellisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä vanhusten laadukkaat palvelut ja 

heidän perusoikeutensa turvaavan lain säätämiseksi ja lain toteutumisen takaavien riittävien 

resurssien turvaamiseksi?
118

  

 

hallitus totesi vastauksessaan, että hallitus käynnistää erillisen vanhuspalvelulain 

valmistelun. Laatusuositukset eivät riitä toteuttamaan laadukasta hoitoa, mutta osa 

laatusuosituksissa olevista asioista nostetaan lain tasolle.
119

 

Myös media oli edelleen kiinnostunut ja kirjoitti aiheesta. Esimerkiksi 

Kaleva uutisoi pääkirjoituksessaan syyskuussa 2011, että hoidon tarjoamisessa on 

melkoista eriarvoisuutta, on ”erittäin hyvää mutta myös luokatonta hoitoa”.  

Satakunnan Kansa kirjoittaa vuonna 2012 lain henkilömäärityksestä aiheutuneesta 

poliittisesta riidasta. Molemmat lehdet kirjoittavat siitä, että eduskuntapuolueet 

ovat kuitenkin yksimielisiä vanhuspalvelulain tarpeellisuudesta.
120

  

Esitän oheisessa taulukossa tämän tutkimuksen kannalta keskeiset 

lakihankkeet ja asiakirjat. Olen numeroinut hankkeet tämän taulukon vasempaan 

sarakkeeseen selitystä varten.  

 

                                                 
113

 28.12.2012/980, 1§.  
114

 Nieminen 2014, 89. 
115

 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. 
116

 STM037:00/2009, esimerkiksi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, Vasemmistoliitto. 
117
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118
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119
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 Kaleva 3.9.2011 Vanhuspalvelut lailla kuntoon (pk).; Satakunnan Kansa 10.8.2012 

Vanhuspalvelulaki uhkaa vesittyä. 
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Numero Pvm/hanke Sisältö ja/tai asiakirja 

1 9.3.2011 Kuuluu hankkeeseen STM 037:00/2009. 

Ei edennyt eduskuntaan. 

Ikälakiluonnos. Hallituksen 

esitysluonnos laiksi iäkkään henkilön 

sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin 

turvaamisesta. Laaja lausuntokierros 

30.3. - 31.5.2011. 

Lausuntoyhteenvetoa 13.9.2011 ei 

ollut saatavilla STM:ssä. 

  

2 24.11.2011 Ohjausryhmä iäkkään henkilön sosiaali- 

ja terveyspalvelujen saantia turvaavan lain 

jatkovalmistelua varten. STM114:01/2010. 

Jatkovalmistelun peruslinjaukset 

Ikälakiluonnoksesta saadun palautteen pohjalta + 

tietopohjan vahvistaminen. Arvioidaan ihmisiin 

kohdistuvat vaikutukset ja talousvaikutukset. 

Lakiluonnoksen lähtökohtana oli välikysymys 

29.9.2009. 

 

 Kuuluu hankkeeseen STM114:00/2010. 

Ohjausryhmän muistio. Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista. STM:n raportteja 

ja muistioita 2012:12. Annettu 

10.5.2012.   

Työryhmän tulee kuulla tarpeelliseksi 

katsomiaan asiantuntijoita. Laaja 

lausuntokierros 10.5 -8.6.2012 

hankkeeseen STM 114:00/2010.   

 

3 19.4.2012 Hallituksen esityksen valmistelu. Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja 

laiksi terveydenhuoltolain 20§:n kumoamisesta, 

hallituksen esityksen valmistelu. Niin sanottu 

vanhuspalvelulaki. Budjettilaki. 

Kuuluu hankkeeseen STM 049:00/2012. 

 

 

Hallituksen esitys HE 160/2012 vp 

laiksi ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista ja laista 

terveydenhuoltolain 20 §:n 

kumoamisesta. Annettu 8.11.2012.   

(STM2012/127) Lausuntopyynnöt. 

4 28.12.2012 vahvistettu. Säädös 980/2012. 

Tässä tutkimuksessa käytän ajantasaista Finlexin 

säädösnumeroa 28.12.2012/980. 

Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista. 

Vanhuspalvelulaki. 

 

Taulukko 1. Vanhuspalvelulain valmistelun keskeiset vaiheet. 

 

1.  Hallitus valmisteli hankkeeseen STM037:00/2009 liittyvää lakia ja laati 

esitysluonnoksen: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi iäkkään 

henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamiseksi, (jäljempänä 

ikälakiluonnos). Ikälakiluonnokseen annettiin lausuntoja, mutta luonnosta 

ei annettu eduskunnalle päätettäväksi.
121

  

2. Eduskuntavaalien jälkeen lain jatkovalmistelua varten perustettiin 

ohjausryhmä. Ohjausryhmä laati lakiehdotuksen: Ohjausryhmän muistio 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista. STM:n raportteja ja muistioita 2012:12, (jäljempänä 

Ohjausryhmän muistio). Tämän ohjausryhmän muiston perusteella 

annettiin lausuntoja. 
122

 

                                                 
121

 STM037:00/2009 Ikälakiluonnos. 
122

 STM114:00/2010 Ohjausryhmän muistio. 
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3.  Hallituksen esityksen valmistelu, jonka päätteeksi annettiin Hallituksen 

esitys HE 160/2012 laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laista terveydenhuoltolain 

20 §:n kumoamisesta (jäljempänä HE160/2012 vp). Myös tästä esityksestä 

annettiin lausuntoja. 
123

  

4.  Säädöskokoelmassa on sekä 980/2012 alkuperäinen säädös, että 

ajantasainen säädös. Käytän tässä tutkimuksessa ajantasaista säädöstä 

28.12.2012/980.
124

 Laista puhutaan yleisesti nimellä vanhuspalvelulaki, 

jota käytän tutkimuksessa. 1.1.2017 alkaen alkuperäisen lain 10§ 

muutettiin ja 17§ kumottiin.
125

 Nämä muutokset olen ottanut huomioon 

jäljempänä ja viitannut myös alkuperäiseen säädökseen, koska 

lausunnoissa annetaan palautetta myös niistä pykälistä. 

 

Vanhuspalvelulain aloitteena voidaan pitää lääninhallitusten selvityksiä, yleistä 

keskustelua ja lopulta eduskunnan välikysymystä. Tässä tutkimuksessa keskityn 

lähinnä perus- ja jatkovalmisteluun. Perusvalmistelusta annettiin ikälakiluonnos, 

josta annettiin lausuntoja. Jatkovalmistelusta annettiin ohjausryhmän muistio, joka 

sisälsi lakiehdotuksen ja josta annettiin lausuntoja. Hallituksen esitys annettiin 

eduskunnalle hyväksymistä varten. Lakihanke oli laaja ja se kesti syyskuun 2009 

välikysymyksestä aina joulukuun loppuun vuonna 2012. 

Vanhuspalvelulain ensimmäisessä luvussa esitetään lain tarkoitus, suhde 

muuhun lainsäädäntöön ja määritelmät. Lain tarkoituksena on ikääntyneen 

väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 

tukeminen, ikääntyneiden mahdollisuutta osallistua elinolojensa päätösten 

valmisteluun, iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja 

terveyspalveluja ja ohjausta muiden palvelujen käyttöön yksilöllisesti ja riittävän 

ajoissa ja iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa ja päättää häntä koskeviin 

sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteutustapaan.
126

 

Toisessa luvussa säännellään kunnan yleisistä velvollisuuksista, kuten 

yhteistyöstä, suunnittelusta, palvelujen riittävyydestä, saatavuudesta ja kielestä, 

laadun arvioinnista, kunnan voimavaroista ja asiantuntemuksesta, 

vanhusneuvostosta ja hyvinvointia edistävistä palveluista. Tämä luku koskee 

                                                 
123

 HE 160/2012 vp. 
124

 28.12.2012/980. 
125

 HE 218/2016 vp. 
126

 28.12.2012/980, 1–3§. 
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lähinnä ikääntyneitä.
127

 Eduskunta on hyväksynyt muutoksen 21.12.2016 

pykälään 10 ja se tulee voimaan 1.1.2017. Alkuperäisessä säädöksessä, 980/2012, 

säädettiin monipuolisesta asiantuntijaosaamisesta kunnassa. Lisäksi 

alkuperäisessä säädöksessä lueteltiin erityisasiantuntemuksesta, että sitä on oltava 

ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja 

sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen 

sekä suun terveydenhuollon alalta. Lain säätäjän tarkoitus ei ollut, että jokainen 

kunta palkkaa kaikkia erityisosaajia, vaan se voidaan hankkia ostopalveluna, 

yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai täydennyskoulutuksena. Uuden säännöksen 

sanamuoto onkin ”riittävästi monipuolista asiantuntemusta” ja 

erityisasiantuntemuksen luettelo on jätetty pois.  Hallituksen esityksessä HE 

218/2016 kohdassa 3.2. mainitaan, että kunta voi joustavammin arvioida mitä 

asiantuntemusta kyseisessä kunnassa tarvitaan asukkaiden yksilöllisten tarpeiden 

huomioon ottamisessa, kun luetteloa asiantuntemuksesta ei ole laissa säädetty.
128

 

  Kolmannessa luvussa esitetään iäkkään henkilön palveluntarpeet ja 

niihin vastaaminen. Tässä luvussa pykälässä 14 säännellään pitkäaikaisen hoidon 

periaatteet. Lisäksi luvussa esitetään palvelutarpeiden selvittämistä, 

palvelusuunnitelmaa, vastuutyöntekijää ja sosiaalipalvelujen myöntämisen 

päätöstä koskevat sääntelyt. Tämä ja neljäs luku koskevat iäkkään henkilön 

palvelutarpeita ja laatua.
129

 Alkuperäisessä säädöksessä 17 § vastuutyöntekijän 

tehtäviä lueteltiin laajasti. Uudessa 1.1.2017 voimaan tulleessa säädöksessä 

vanhuspalvelulaista kumottiin vastuutyöntekijää koskeva lain 17 § ja säädettiin 

laki sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta. Sosiaalihuoltolain 42 §:ssä säädetään 

sosiaalihuollon asiakkaalle asiakkuuden ajaksi nimettävästä omatyöntekijästä. 

Vanhuspalvelulain 17 §:n kumoamisen myötä kaikkien iäkkäiden henkilöiden 

omatyöntekijä nimettäisiin sosiaalihuoltolain sosiaalihuollon asiakkaita koskevan 

sääntelyn mukaisesti. Palvelukokonaisuus kuitenkin selvitetään vanhuspalvelulain 

15 § mukaan. 
130

  

Neljännessä luvussa esitetään sääntely palvelujen tarpeen varmistamisesta, 

johon sisältyy määritelmä palvelujen laadusta sekä henkilöstöä, johtamista, 

                                                 
127

 28.12.2012/980, 4–12§. 
128

 980/2012, 10§; 28.12.2012/980,10§; HE 218/2016 vp. Hallituksen esityksessä HE 218/2016 on 

muutettu 10§. Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2017. 
129

 28.12.2012/980, 13–18§.  
130

 980/2012, 17§; HE 218/2016; 1347/2016. Hallituksen esityksessä HE 218/2016 on kumottu 

vanhuspalvelulain 17§. Sosiaalihuollon 42 §:n muutos on säädetty lailla 1347/2016. Muutokset 

ovat tulleet voimaan 1.1.2017. 
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toimitiloja ja valvontaa koskevat kohdat.
131

  Viidennessä luvussa on erinäisiä 

säännöksiä, kuten iäkkään henkilön palveluntarpeen ilmoittamisesta, 

odotusajoista, rahoituksesta ja lain voimaantulosta.
132

 

Ikääntynyt väestö tarkoittaa vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia. 

Iäkäs henkilö tarkoittaa henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai 

sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, 

lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka 

korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.
133

 

   

2. Tutkimustehtävä 

2.1. Tutkimustehtävän määrittely  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan vanhuspalvelulakia ja vastaanottoa siitä annettujen 

lausuntojen kautta arvojen ja uskonnollisen ulottuvuutta näkökulmasta. 

Tutkimustehtävä liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen siinä, 

miten tässä laissa näkyy kristilliseksi tunnustautuvan yhteiskunnan muutos 

uskontoneutraaliseksi yhteiskunnaksi. 

Tutkimusaineistona käytetään kolmea lakiehdotusta, ikälakiluonnosta, 

ohjausryhmän muistiota ja hallituksen esitystä sekä alkuperäistä että ajantasaista 

vanhuspalvelulain säädöstä ja laista annettuja lausuntoja. Tässä tutkimuksessa 

kysytään sitä, miten uskonnollisuus otetaan aineistossa huomioon ja miten 

vanhuksille taataan hoitolaitoksissa ja kotihoidossa oikeus harjoittaa omaa 

uskontoa uskonnonvapauden periaatteen mukaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia uskonnollisia ja arvoihin 

liittyviä ulottuvuuksia sisältyy vanhuspalvelulakiin ja sen vastaanottoon. 

 Päätutkimuskysymyksenä on  

Millainen uskonnollinen ulottuvuus vanhuspalvelulaissa ja sen vastaanotossa on?  

 Apukysymyksenä on 

Millaisia arvoulottuvuuksia vanhuspalvelulaissa ja sen vastaanotossa on?  

 

Uskonnollisuudesta ja hengellisyydestä 

Tässä tutkimuksessa uskonnollista ulottuvuutta etsitään lainsäädännöstä. Tämän 

tapaista tutkimusta on vähän. Koska kyseessä on Suomen lainsäädäntöön 

                                                 
131
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132
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133
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kuuluvasta laista, uskonto-käsite liittyy yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

Uskonnosta säädetään erillisesti muun muassa uskonnonvapauslaissa.
134

 

Voidaanko uskonto ottaa huomioon myös muissa säädöksissä ja jos voidaan, 

miten? Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uskonnon ulottuvuutta 

vanhuspalvelulaissa ja vastaanotossa, joista tarkemmin aineiston esittelyssä.  

Uskonnon yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole olemassa 
135

, vaan 

määritelmiä on useita johtuen uskontojen moninaisuudesta, tutkijoiden erilaisista 

viitekehyksistä ja tutkimusnäkökulmista, joita voivat olla sosiologinen, 

psykologinen, teologinen tai kulttuuriantropologinen
136

. Hengellisyydellä, 

spiritualiteettilla tarkoitetaan hengellisyyttä ja hengellistä elämää 
137

.  Tässä 

tutkimuksessa uskonnolla tarkoitetaan kristinuskoa luterilaisittain tulkittuna. 

Evankelis-luterilaisen kirkon (jäljempänä kirkon) mukaan kristinusko tarkoittaa 

uskoa Jumalaan kaiken elävän luojana, Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikana 

ja hänen kuolemaansa ristillä, että ihminen voi elää Jumalan yhteydessä sekä 

Pyhään Henkeen, uskon synnyttäjään ja Jumalan hyvyyden ja Kristuksen 

rakkauden tuojana ihmisten keskuuteen. 
138

 Luterilaisuuden korostukset ovat, että 

ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden, ei 

tekojen kautta. Lähimmäisen rakastaminen nousee uskosta, joka on osa ihmisen 

jokapäiväistä elämää. 
139

  

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on jakamaton kokonaisuus, 

jolloin on tärkeää hoitaa koko ihmistä, ei vain ruumista. Ihminen koostuu 

hengestä, sielusta ja ruumiista. Sen vuoksi otetaan huomioon myös hänen 

elämäntilanteensa, sosiaaliset suhteensa, henkinen ja hengellinen hyvinvointinsa. 

Hyvä ja paha vaikuttavat jokaisessa ihmisessä. Synti, paha, vie poispäin Jumalasta 

ja silloin ihminen voi kokea syyllisyyttä. Ihminen pyrkii tällöin elämään oman 

itsensä varassa ilman Jumalan apua, hän ei välitä lähimmäisistä eikä luonnosta. 

Ihmisellä on kuitenkin oikeus saada aloittaa alusta ikään kuin puhtaalta pöydältä. 

Anteeksiantamus ja armo ilahduttavat sydämen, koska siitä seuraa sovinto, 

hyväksyminen ja keskinäistä rakkautta, yhteys ihmisten kesken ja myös ihmisen 

ja Jumalan välillä. 
140
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Uskonnossa on kyse ihmisen ja ihmistä suuremman, absoluutin, Jumalan 

välisestä suhteesta. Ihminen kokee olevansa riippuvainen itseään suuremmasta, 

absoluuttisesta. Uskonto antaa päämäärän olemassaololle. Suomalaisessa 

kulttuurissa kristinuskon perinne on vahva. Hoitamisen ja lähimmäisen auttamisen 

taustalla vaikuttaa tämä perinne. Hengellisyys toteutuu uskon käytännöllisenä 

harjoittamisena. Hengellisyys tulee esiin ihmisen elämäntavoissa ja elämän 

tarkoituksen tulkinnoissa ja pohdinnoissa. Hengellistä toimintaa ovat 

jumalanpalveluksiin osallistuminen, ehtoollisen vietto, laulaminen, hengellinen 

musiikki, rukoushetket, hiljaisuus, mietiskely ja yhteys toisiin uskoviin sekä oman 

pyhän kirjan lukeminen. Hoitotieteessä hengellisyyttä lähestytään kysymällä 

merkitystä ja tarkoitusta, haluna ymmärtää suhde muihin ihmisiin, itseä 

suuremman olemassaoloon, Jumalaan ja maailmankaikkeuteen. Hengellisyyteen 

liittyvät toivo, rakentavat mahdollisuudet ja luottamus tulevaisuuteen. 

Hengelliseen hoitoon kuuluvat 1) ideologinen taso, joka tarkoittaa sitä, mihin 

ihminen uskoo, 2) rituaalinen taso, joka ilmenee käytännön tasolla uskonnon 

harjoittamisena, esimerkiksi jumalanpalvelukseen osallistuminen, ristinmerkin 

tekeminen, 3) kokemuksellinen taso, jossa pyhä voidaan kokea ja Jumalan 

läsnäolo tuntea sekä johon vaikuttaa myös tilojen suunnittelu, esteettisyys ja 

kauneus, 4) älyllinen taso, jossa tieto uskonnoista lisää suvaitsevuutta ja 

kunnioittamista sekä kulttuurin ja perinteen tuntemista sekä 5) välillinen taso, joka 

liittyy käytökseen ja mielenterveyteen sekä sosiaalisiin suhteisiin esimerkiksi 

vapaaehtoistyöhön tai yhteisöllisyyteen.
141

 

 

Arvoista 

Arvojen mukaan orientoidutaan elämään ja elämänlaatuun. Arvot vaikuttavat 

elämän päämäärää, onnellisuutta ja pettymyksiä arvioitaessa. Arvot ohjaavat 

ajatuksia ja toimintoja. Arvomaailmaan vaikuttavat yksilön sosiokulttuurinen 

tausta ja ihmisen persoonallinen tapa suodattaa ja muokata arvoja. Arvot ja 

asenteet niveltyvät toisiinsa, mutta ne voidaan erotella siten, että asenne liittyy 

yksittäiseen kohteeseen, kun taas arvo on sen yläpuolella. Asenteita on enemmän 

kuin arvoja, koska samaan objektiin voi kohdistua useita asenteita. Arvot ovat 
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pysyvämpiä ja ne muodostavat arvojärjestelmiä. Arvo suhteutuu 

rinnakkaiskäsitteisiin jatkumona mielipide – asenne – arvo.
142

 

Arvo on suomalais-ugrilaisissa kielissä alkuaan viitannut hintaan ja 

yhteiskunnallinen merkitys muodostui vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tällöin 

arvo merkitsee asiaa, jota pidetään arvokkaana tai tärkeänä. Yhteiskuntatieteissä 

tai sosiaalipsykologiassa arvomääritelmä on, että arvot ovat ihmisen toiminnan 

abstrakteja, yleisluonteisia, toivottavia päämääriä, jotka ohjaavat hänen 

valintojaan ja havaitsemistaan. Niiden avulla voi myös arvioida ihmisten 

käyttäytymistä ja perustella valintoja. Arvot voidaan asettaa keskenään 

tärkeysjärjestykseen.
143

 Esimerkiksi vapaus, tasa-arvo ja maailmanrauha ovat 

tavoiteltavina pidettyjä asiantiloja, kun taas ahkeruus, kohteliaisuus ja rohkeus 

kuvaavat toivottavaa käytöstä. Verrattaessa arvoja ihmisen persoonallisuuden 

piirteisiin, persoonallisuuden erot säilyvät läpi elämän, kun taas arvot ovat 

tietoisemmin valittuja ja voivat muuttua ihmisen elämän aikana. Ihmisen 

toimintoja ohjaavat vuorovaikutuksessa muodostuneet normit, joita arvot 

kuvastavat ja perustelevat. Arvojen avulla ihmiset ilmaisevat millaisia asioita 

tulisi tavoitella asioiden itsensä vuoksi sekä miten ihmisten pitäisi käyttäytyä 

toisiaan kohtaan.
144

 

Arvot vaikuttavat niin yksilöiden ja yritysten toiminnassa kuin myös 

poliittisissa päätöksissä. Demokraattisissa maissa on erilaisia näkemyksiä siitä, 

miten yhteisiä asioita on hoidettava ja siten erilaisia arvoja on myös runsaasti. 

Näissä maissa usein myös uskontojen kirjo on laajempi. Runsas arvojen ja 

uskontojen tarjonta synnyttävät erimielisyyttä arvoista. 
145

 Historialliset muutokset 

yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet siihen, että nykyisessä yhteiskunnassa erilaisten 

ihmisten toimintaa tarvitaan ja arvostetaan eri tavoin kuin aikaisemmin.  

Maatalousyhteiskunnassa tehtäviä oli kirjoltaan vähemmän kuin nyky-

yhteiskunnassa. Nykyisin arvot vaikuttavat myös instituutioihin. Oikeuslaitos 

pitää yllä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kaltaisia arvoja, talous- ja liike-

elämässä puolestaan valta ja suoriutuminen ovat tärkeitä sekä armeijan arvoja ovat 

turvallisuus ja maanpuolustustahto. Saman alan ammateissa työskentelevien 

ihmisten arvomaailma on usein keskenään yhdenmukainen. Esimerkiksi 

terveydenhoitoalan ihmiset pitävät hyväntahtoisuusarvoja eli lähipiirin 
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hyvinvointia tärkeämpänä kuin muut.
146

 Toimintaamme ohjaavat monet arvot, 

mutta myös normit ja totunnaisuus. Mitä tärkeämpi yhdenmukaisuusarvo yksilölle 

ja yhteisölle on, sitä enemmän toimitaan normien ja tavan mukaan.
147

 

Talous vaikuttaa kaikkein eniten arvoihin. Vaurastumisen myötä 

perustarpeet tulevat tyydytetyksi ja silloin arvomaailma muuttuu. Uskonto 

vaikuttaa taloudesta riippumatta. Euroopan vauraat protestanttiset maat eroavat 

vauraista katolisista maista siinä, että ne arvostavat vähemmän perinteitä, valtaa ja 

menestystä. Protestanttisten maiden arvostus keskittyy suvaitsevaisuuteen ja 

hyväntahtoisuuteen. Toisaalta molemmat kirkkokunnat arvostavat vapautta tehdä 

itsenäisiä päätöksiä ja elämän haasteita. 
148

 

Käytän Klaus Helkaman Suomalaisten arvot -teoksessa käytetyn Shalom 

Schwartzin arvokarttaa ja arvotyyppejä selventämään tässä tutkimuksessa 

käytettyjä arvoja (liite1).  Tärkeimmät arvot, joita tässä tutkimuksessa käytetään, 

ovat arvokarttaympyrän yläosan arvoja: universalismi, hyväntahtoisuus, perinteet, 

yhdenmukaisuus. 

2.2. Tutkimuksen toteutus 

2.2.1.  Tutkimusaineisto 

Vanhuspalvelulain valmisteluasiakirjoja on runsaasti. Tutkimuksen aiheena on 

selvittää millaisia arvoulottuvuuksia ja uskonnollisia ulottuvuuksia 

vanhuspalvelulaissa ja sen vastaanotossa on. Tarkoitukseni on tutkia myös 

laajemmassa viitekehyksessä suomalaisen yhteiskunnan muuttumista kristillisestä 

uskonnollisesti neutraaliksi. Päästäkseni vastaamaan tutkimuskysymykseen 

kaikkea valmisteluaineistoa on mahdotonta käyttää tässä tutkimuksessa sen 

laajuuden vuoksi. Keskityin hallituksen valmisteluasiakirjoihin ja niihin tulleisiin 

lausuntoihin. Laki syntyy monien vaiheiden jälkeen, kuten luvussa 1.2.4. on 

todettu. Lausunnot pyydetään lakiehdotuksiin, joten koska kyseisen lain 

valmistelussa oli perus- ja jatkotyöskentely ja molemmista vaiheista syntyneistä 

lakiehdotuksista pyydettiin lausunnot, on perusteltua ottaa aineistoon mukaan 

lakiehdotukset, joiden pohjalta lausunnot on annettu. Ajantasaista 

vanhuspalvelulakia käytän tutkimusluvuissa verraten lausuntoja siihen. 

Vanhuspalvelulain valmisteluun kuuluu kaksi lakiehdotusta, hallituksen esitys ja 

lausunnot. Lausunnoissa tulee esille valtiovallan, puolueiden ja ministeriöiden 
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sekä yhteiskunnassa vaikuttavien eri toimijoiden, kuten järjestöjen, yhdistysten, 

kuntien, yritysten ja yksityisten ihmisten ääni. Lisäksi tarkasteltavana on sekä 

alkuperäinen että ajantasainen vanhuspalvelulaki.  

Luvussa 1.3. Vanhuspalvelulaki ja sen valmistelu - taulukossa 1 olen 

esitellyt tarkemmin vanhuspalvelulain hankkeet ja asiakirjat, joita olen tutkinut. 

Sen mukaisesti valmisteluasiakirjoista tutkimuksessa on mukana seuraavat 

asiakirjat:  

1)  Hanke STM037:00/2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi iäkkään 

henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta. Luonnos. 

9.3.2011. Jäljempänä ikälakiluonnos. 

2)  Hanke STM114:00/2010 Ohjausryhmän muistio. STM raportteja ja 

muistioita 2012:12, 10.5.2012. Jäljempänä Ohjausryhmän muistio. 

3)  HE160/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja 

laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta. 8.11.2012.  

4)  Alkuperäinen säädös 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Sekä 

ajantasainen säädös 28.12.2012/980. Käytän tutkimuksessa lain 

vakiintunutta nimeä vanhuspalvelulaki. 

 

Hankkeille on ollut kaksi laajaa lausuntokierrosta. Käsittelen lausuntokierroksia 

yhtenä kokonaisuutena. Lausuntoja olen käsitellyt yhteensä 129 kappaletta. Olen 

etsinyt lausunnoista arvo- ja uskontoulottuvuuksia. Poikkeuksetta lähes kaikissa 

on mainintoja lausunnonantajien tärkeiksi pitämistään asioista. Neljässä ei ollut 

mitään mainintaa arvoista eikä uskonnollisuudesta. Lopulliseksi määräksi jäi 125 

lausuntoa. Arvomääritelmässä arvot ovat toivottavia päämääriä ja ne ohjaavat 

ihmisen ajatuksia, valintoja ja käyttäytymistä
149

. Tämän vuoksi aineiston 

läpikäyminen olikin haasteellista. Millaisia asioita otan mukaan tutkimukseen?

   

2.2.2.  Tutkimusmetodi 

Vaikka talous vaikuttaa arvoihin Helkaman mukaan kaikkein eniten
150

, tässä 

tutkimuksessa rajaan talouteen liittyvät arvot pois, elleivät ne ole yhteydessä 

tutkimuksessa esiin tulleisiin arvoihin jollakin tavoin. Vanhuspalvelulain 
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taloudellisia näkökohtia ja kuntien itsehallintoa on tutkinut Ella Suojalehto pro 

gradu -tutkimuksessaan vuodelta 2015
151

.  

Tutkimusmetodina käytän laadullista tutkimusta ja aineistolähtöistä sisällön 

analyysiä. Tutkin vanhuspalvelulain lausunnoista ilmaisuja ja asiayhteyksiä, jotka 

koskevat uskonnollisuutta ja arvoja. Aineiston pelkistäminen tuotti aluksi 

hankaluuksia siinä, miten määritellä jokin arvo. Mikä on tutkimuksen kannalta 

relevanttia ottaa mukaan? Päädyin siihen, että kaikki ilmaisut ja asiayhteydet, 

joissa on jokin arvo-, arvokkuus, arvostaminen tai muu vastaava kuuluvat 

aineistoon, esimerkiksi tasa-arvo, epätasa-arvo, eriarvo, arvokas elämä. Lisäksi 

myös muita ilmaisuja voidaan katsoa kuuluvan arvoihin, kuten kunnioittaminen, 

tasapuolinen, oikeudenmukainen, itsemäärääminen, yksilöllisyys, syrjintä, 

eristäminen.  

 Aineisto on laaja. Jo aikaisessa vaiheessa huomasin, että monet samat asiat 

toistuivat eri lausunnoissa. Keskeisiksi muodostuivat tasa-arvoon, 

itsemääräämiseen ja yksilöllisyyteen, elämän arvokkuuteen, kokonaisen ihmisen 

huomioon ottaminen ja siihen liittyvänä hoidon järjestäminen.  

 Arvo- ja uskonnollisten ulottuvuuksien etsinnän jälkeen luokittelin 

löydökset alaluokiksi. Alaluokat yhdistin edelleen yläluokiksi ja viimeiseksi vielä 

yläluokat suuremmaksi kokonaisuudeksi pääluokiksi. Luokittelutaulukosta 

muodostui tällainen: 

 

 

Alaluokat Yläluokat Pääluokat 

 

1. Tasa-arvoinen palvelu 

2. Tasa-arvoinen suunnittelu ja 

yhteistyö 

3. Tasa-puoliset asiakas- ja 

palvelumaksut 

4. Yhdenvertaisuus 

5. Ikäsyrjintä 

Tasa-arvoisuus 

Ihmisarvoinen elämä 

6. Itsemäärääminen 

7. Yksilöllisyys 

8. Osallisuus 

9. Vanhusneuvoston asema 

Osallisuus ja yksilöllisyys 
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10. Arvokas elämä 

11. Ihmisarvo hoitotyössä 

12. Ihmisarvo 

kuntasuunnittelussa 

13. Ihmisarvoon kuuluu 

14. Arvopohjainen toiminta 

15. Eettisiä näkökohtia 

Elämän arvokkuus 

16. Arjen turvallisuus 

17. Ajan ja huomion antaminen 

18. Kielen ja kulttuurin 

ymmärtäminen 

Turvallisuuden ja huomion 

antaminen 

Ihmisen huomioon 

ottava hyvä hoito 

19. Kärsimyksen ja kuoleman 

kohtaaminen 

20. Heikossa asemassa olevien 

huolehtiminen 

21. Epäinhimillisiin oloihin 

puuttuminen 

22. Kyse 

ilmoitusvelvollisuudesta 

23. Syrjäytyminen 

24. Yksinäisyys 

Kärsimyksen kohtaaminen 

25. Kokonainen ihminen 

26. Lainsäädännöllinen 

kokonaisuus 

27. Hoidon järjestäminen 

28. Palvelusuunnitelman 

sitovuus 

29. Hoitohenkilökunnan 

koulutus 

30. Yhteistyö 

31. Apu todellisiin ongelmiin? 

Hoitojärjestelyt 

32. Hengellisten/uskonnollisten 

tarpeiden huomioon 

ottaminen hoidossa ja 

yhteistyössä 

33. Hengellisyys voimavarana 

34. Uskonnonvapaus 

Hengellisyyden/uskonnollisuud

en huomioon ottaminen 

Uskonnollisuus osana 

ihmisarvoista elämää 

ja hyvää hoitoa 

Taulukko 2. Lausuntoaineiston luokittelutaulukko 

 

Pelkkä sana ei anna täyttä oikeutta arvon tutkimiseen, vaan arvomaininta 

tulee ottaa siinä asiayhteydessä missä se on sanottu. Esimerkiksi tasa-arvoiseen 

palveluun sisältyy lausunnossa mainittu ” Perustuslain mukaan ketään ei saa 

ilman hyväksyttävää syytä asettaa eriarvoiseen asemaan kielen perusteella”
152

, 

tai ” Palvelutarpeen -- arvioinnin tulee olla tasapuolista ja objektiivista -- 

moniammatillinen ”
153

. Molemmat maininnat ”eriarvoisuus” ja ”tasapuolisuus” 

kuuluvat tasa-arvoiseen palveluun, vaikka toinen ovat vastakohtia. 
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 Pohdintaa tuotti myös se, mihin ryhmään laitan lausunnon, jos siinä 

mainitaan esimerkiksi sekä hoitoon liittyvä hyvinvointi ja ihmisarvo. Esimerkiksi 

tässä lausunnossa: ”--kulttuurin ja liikunnan --tekijöitä pyritään muiden 

hyvinvointitekijöiden lisäksi edistämään-- hyvinvointitekijät voitaisiin ottaa vielä 

monipuolisemmin huomioon jatkovalmistelussa --itse vaikuttaa omaan 

toimintaansa ja häntä koskeviin palveluihin on tärkeää niin perusoikeuksien kuin 

ihmisarvon turvaamisen kannalta”.
154

 Päädyin ottamaan tämän osan lausunnosta 

ihmisarvoon kuuluu -alaluokkaan, joka kuuluu elämän arvokkuus -yläluokkaan. 

Yksilöllisyys, oma vaikuttaminen palveluihin ja sen tärkeänä pitämisen vuoksi 

luokittelin kohdan ihmisarvoon kuuluvaksi. Tämän olisi voinut myös ajatella 

otettavaksi huomioon kokonainen ihminen -alaluokassa.  

Lausunto, jossa mainitaan sekä ihmisarvo että heikossa asemassa oleva, 

jotka ovat eri pääluokissa, päätyi ihmisarvoiseen elämä -pääluokkaan, koska hyvä 

hoito ja yksilölliset palvelut tukevat lausunnon mukaan ihmisarvoista elämää: 

”Jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoivaan, 

hoitoon ja yksilöllisiin palveluihin, joilla tuetaan ihmisarvoisen vanhuuden 

toteutumista. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää heikossa asemassa ja 

syrjäytymisvaarassa olevien vanhusten tilanteeseen ja palvelujen 

turvaamiseen.”
155

 Heikossa asemassa olevat olen luokitellut kärsimyksen 

kohtaamisen -yläluokkaan, mutta toisaalta kärsimyksen kohtaaminen on hyvä 

hoito -pääluokassa. Näistä muutamasta esimerkistä voidaan havaita lausuntojen 

luokittelun haasteet. 

Toisaalta toiset maininnat ovat helpompia arvioida mihin kategoriaan ne 

laitetaan. Esimerkiksi tällaisen: ”Kotikäyntien yhteyteen (10§) tulee lisätä 

apuväline- sekä turvavälinekartoitukset” 
156

  sijoitin arjen turvallisuus -

alaluokkaan. 

 Olen kuitenkin pyrkinyt johdonmukaisuuteen luokitellessani lausuntoja. 

Kaiken kaikkiaan lausunnoissa esiintyy ihmisarvoiseen elämään ja ihmisen 

huomioon ottavaan hyvään hoitoon liittyviä mainintoja, joten tarkkaan jakoon ei 

ehkä tässä tutkimuksessa pääse.  

  Yhdessä lausunnossa voi esiintyä useisiin alaluokkiin ja pääluokkiin 

liittyviä mainintoja ja asiayhteyksiä.  Esimerkki Kirkkohallituksen lausunnosta
157

: 
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lausunto alaluokka/pääluokka 

hyvään ikääntymiseen ja ihmisarvoiseen 

vanhuuteen kuuluu mm. ikääntyvien 

arvostus, elämän mielekäs sisältö, 

toimintamahdollisuudet, palvelut ja 

hoito 
 

ihmisarvo/elämän arvokkuus 

hyvä hoito ottaa huomioon ihmisen 

kokonaisuuden, henkiset ja hengelliset 

tarpeet 

kokonainen ihminen/hoitojärjestelyt 

hengelliset tarpeet osana iäkkään 

henkilön palvelutarvetta kohtaan 

”Arvokkaaseen elämään kuuluu… 

henkisten ja hengellisten tarpeiden 

huomioon ottaminen 

arvokas elämä/elämän arvokkuus 

suurten ikäluokkien ikääntyminen 

edellyttää tiiviimpää yhteistyötä 

yhteistyö/hoitojärjestelyt 

neuvontapalveluissa ja kotikäynneillä 

seurakunnat kuntien 

yhteistyökumppaneita 

yhteistyö/hoitojärjestelyt  

vastuutyöntekijä avuksi heikossa 

asemassa oleville iäkkäille 

heikossa asemassa olevien 

huolehtiminen/kärsimyksen 

kohtaaminen 

usko antaa toivoa kuoleman 

läheisyydessä 

kärsimyksen ja kuoleman 

kohtaaminen/kärsimyksen kohtaaminen 

 Taulukko 3. Esimerkki luokittelusta. 

 

Tutkimuksen edetessä huomasin aineiston toistavan itseään. Samoja asioita 

esiintyi eri lausunnonantajien lausunnoissa. Vanhusten huono kohtelu sai 

lausunnonantajat tuomaan esiin erilaisia arvostuksia ja eriarvoista kohtelua. 

Esimerkiksi vammaislain ja ikälakiluonnoksen yhteensovittamisesta nousi huoli, 

ettei ikälakiluonnos ylitä vammaislakia. Vammaislain tarjoamat edut tulee 

säilyttää vanhuksille tarkoitetun lain säätämisen jälkeenkin. Lausunnoissa 

pyydettiin selventämään edellä mainittujen lakien rajalinjoja 
158

.  Työntekijöiden 

ilmoitusvelvollisuudesta ilmoittaa kaltoin kohtelusta laitoksissa tai kotihoidossa 

tai yleensä kaltoin kohtelusta tai laiminlyönneistä sekä epäinhimillisiin oloihin 

puuttumisesta annettiin lausuntoja runsaasti
159

. 
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 Tulosluvuissa käsittelen aineistoa niin, että ensin olen ottanut 

vanhuspalvelulaista lain kohdat, jotka koskevat kyseistä yläluokkaa. Seuraavaksi 

esitän mitä lausunnoissa on sanottu siitä lain kohdasta ja lopuksi analysoin lakia ja 

lausuntoja arvo- ja uskontotutkimuksen kesken.  Yläluokkia on kuusi, joista 

jokaisesta on oma tulosluku.  

 Tutkimuksen edetessä huomasin, että lausunnoissa uskontoon liittyvät 

kohdat esiintyvät eri kohdissa yläluokkia, joten päätin tutkimuksen aikana lisätä 

uskonnolliset esiintymät vielä omaksi ryhmäkseen ja tulosluvukseen. 

Tarkoituksena luvussa 5 on esittää jo esiintyneet uskontoon liittyvät ilmaukset,  

koska koin ne tärkeiksi tutkimustuloksen kannalta. Niissä luvuissa ei ole enää 

tarkoituksenmukaista esittää analyysiä samassa järjestyksessä kuin luvussa 3 ja 4, 

joten lakikohtia ja lausuntoja en esitä enää tässä luvussa.  Esitän ainoastaan 

taulukon siitä, millaista uskonnollista ulottuvuutta lausunnoissa oli ja siihen 

liittyvää tutkimusta ja analyysiä.  

 

2.2.3.  Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luetettavuutta arvioitaessa kysytään ainakin miksi tutkimus on 

tärkeä itselle, miten aineiston keruu on tapahtunut ja miten olen sen analysoinut ja 

mitkä ovat tulokset. Luetettavuuteen liittyy sen arviointi miksi tutkimus on 

eettisesti korkeatasoinen ja tutkimusraportti luotettava. Tarkoituksena on tuottaa 

selkä kuvaus tutkitusta ilmiöstä.
160

 Kuten johdannossa mainitsen, kiinnostuin 

lainsäädännön ja uskonnon välisestä suhteesta teologisten sielunhoito-opintojen 

aikoihin. Oma äitini oli samaan aikaan palvelutalossa. Hänen oli mahdollista 

osallistua hartauksiin, kun taas Esse-lehden hoitokodissa asuvan ei ollut, josta 

olen maininnut johdannossa ja myös luvussa 5. Samaan ajankohtaan liittyi myös 

vanhuspalvelulain valmistelu. Ajatus siitä, mitä tämä laki kertoo 

uskonnonharjoittamisesta laitoksissa, jäi mieleeni eikä se jättänyt minua rauhaan. 

Minun oli selvitettävä tuo asia. 

Aineisto on laaja. Olen kipuillut sen laajuuden kanssa, olen pohtinut 

lausuntojen sanomaa, olen pohtinut, miten saan kaiken kootuksi. Huomatessani 

aineiston alkavan toistaa itseään, pitäydyn keskeiseen tulokseen, en määrällisiin 

ilmaisuihin. Oletan sen riittävän, koska olen lukenut tutkimukseen jääneet 125 

lausuntoa ja etsinyt sieltä arvoihin ja uskontoon liittyviä asiayhteyksiä (neljässä 

lausunnossa ei ollut mitään mainintaa arvoista ja uskonnollisuudesta). Esimerkiksi 
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kaltoin kohteluun ja epäinhimillisiin oloihin puuttumiseen liittyviä lausuntoja oli 

runsaasti. 

Tutkimusasiakirjat ovat julkisia. Lausunnot saa pyydettäessä sosiaali- ja 

terveysministeriön kirjaamosta. Arvoihin liittyvät ilmaisut ja asiayhteydet voivat 

vaihdella tutkijan mukaan, mutta pääosin tultaneen samaan johtopäätökseen. 

Suuresta massasta tehdyt valinnat voivat aina vaihdella hiukan tutkijan oman 

kokemusmaailman ja elämän historian vuoksi. Mikä on tärkeää tutkijalle, ei 

välttämättä ole lainkaan samaa, mitä se on tutkittaville. Objektiivisuus tulee 

säilyttää koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimukseni pohtii, ei ainoastaan arvojen ja uskonnon esiintymistä 

asiakirjoissa, vaan laajemmin yhteiskunnassa vaikuttavaa valtion ja uskonnon 

suhdetta. Syvin haluni oli selvittää, saako laitoksessa makaava vanhus, 

mahdollisesti muistisairas, harjoittaa omaa uskontoaan. 

 

 

3.  Ihmisarvoinen elämä 

3.1. Tasa-arvoisuus 

Vanhuspalvelulain 7 §:ssä säädetään siitä, että kunnan on järjestettävä 

ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan 

sellaisina kuin ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja 

toimintakyky edellyttävät ja että palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat 

ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti lähellä asiakkaita. 
161

 Hallituksen 

esityksen tavoitteena oli varmistaa iäkkäiden ihmisten yksilöllisten tarpeittensa 

mukaisen hoidon ja huolenpidon saaminen yhdenvertaisesti koko maassa sekä 

kuntien varautuminen väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palvelujen 

tarpeen kasvuun.
162

 

Vanhuspalvelulaissa ei ole yhtään tasa-arvoon viittaavia ilmaisuja. Siinä 

mainitaan vain edellä oleva palvelujen yhdenvertainen saaminen koko maassa.
163

 

Ikälakiluonnoksessa ei ole mainintaa tasa-arvosta eikä yhdenvertaisuudesta. 

Ikälakiluonnoksen perusteluissa ainoa maininta tasa-arvosta liittyy kunnan 

toimintaan aktivoitumiseen tasa-arvoisesti osallistumalla. Yhdenvertaisuutta 
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käsitellään ikään liittyvän määrittelyn yhteydessä sekä palvelutarpeen ja 

palvelujen menettelyyn liittyen.
164

 Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, 

että säädöspohjaiseen ohjaukseen sitoudutaan vahvemmin kuin informaatio-

ohjaukseen. Kuntien hallinnollisessa johdossa ja päätöksenteossa laatusuosituksen 

vaikutus on ollut toivottua vähäisempää. Laatusuositukset toimisivat paremmin 

normi- ja resurssiohjauksen täydentäjänä ja tämä edellyttää peruskriteereitä 

lainsäädännössä.
165

 Ikälakiluonnoksessa ei ollut mainintoja tasa-arvosta ja 

yhdenvertaisuudesta, vain joitakin luonnoksen perusteluissa. Niiden puuttuminen 

aiheutti kommentteja erilaisiin lakiluonnoksen kohtiin. Toisaalta 

ikälakiluonnoksen perusteluissa kyllä mainittiin yhdenvertaisuudesta, mutta 

olisiko niin, että ennemmin luetaan lakitekstiä kuin perusteluja. 

 

Tasa-arvo, tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus palveluissa 

Valtakunnallinen ohjaus ei riitä, vaan tarvitaan lakinormi siihen, että palvelut 

olisivat iäkkäiden yhdenvertaisesti haettavissa eri kunnissa ja valtakunnallisesti
166

 

, ja että lakien avulla voidaan vähentää epätasa-arvoa ja eriarvoistumista 
167

, kuten 

tämä lausunto esittää:  

--pitävät lakia erittäin tarpeellisena. Lakien avulla voidaan vähentää kansalaisten epätasa-

arvoa ja jossakin määrin vaikuttaa palvelujen laatuun.
168

 

  

  Palvelutarpeen arvioinnissa pitäisi olla valtakunnalliset ohjeet 

yhdenvertaisuuden ja yhtenäisten tulosten saamiseksi
169

, kuten esimerkiksi Lapin 

aluehallintovirasto esittää: 

Palvelutarpeen selvittäminen voi johtaa eilisiin käytäntöihin erityisesti menettelytapojen 

osalta eri kunnissa, jolloin yhdenvertaisuus voi vaarantua. Tämän vuoksi tarvitaan 

kansallista ohjausta, esimerkiksi soveltamisopasta.
170

 

 

Arvioinnin tulee olla tasapuolista, objektiivista ja monien eri ammattilaisten 

suorittamaa
171

 ja uskonnollisessa palvelutarpeen arvioinnissa vakaumukset tulee 

ottaa huomioon tasavertaisesti
172

. Palvelusuunnitelman laatimisessa yhteisen 

näkemyksen löytyminen asiakkaan, läheisen ja viranomaisen kesken pitäisi 
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tapahtua tasavertaisesti
173

.  Lain tulisi ottaa kantaa henkilömitoitukseen, jotta 

tasavertainen kohtelu ja laadukas vanhustenhuolto voidaan taata. 
174

 

Tasapuolisuutta halutaan erityisesti palveluasumisen asiakasmaksuihin
175

,  

kuten tämä lausunto esittää: 

luoda selkeät valtakunnalliset ohjeet palveluiden tasapuolisesta maksuista myös palvelu- 

ja tehostetussa asumisessa nykyisen kirjavan ja eriarvoisen  käytännön sijaan 
176

 

 

 Lisäksi tasapuolisuutta tai yhdenmukaisuutta esitetään sanktioihin lain 

noudattamattomuudesta ja valvontaan julkisella ja yksityisellä sektorilla
177

, 

tasapuolisuutta tai yhdenmukaisuutta toivotaan neuvontaan, ohjaukseen ja 

tiedonsaantiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla
178

.  

Yhdenvertaisuuteen kuuluu myös esteettömyys ja saatavuus, joihin liittyy 

mahdollisuus käyttää palveluja ja saada tietoa eri aistein.
179

 Perustuslain mukaan 

kielen perusteella ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.
180

 

  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuntien itsehallinnon kannalta 

Lausunnoissa kuntien itsehallinto koetaan toisaalta hyväksi asiaksi, toisaalta 

eriarvoistavaksi. Palveluasumisen alueittainen eriarvoisuus poistuu selkeiden 

laatukriteerien avulla
181

, ja alueellisesti samaa tarkoittava kääntäen; ikääntyneet 

saisivat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut tasavertaisesti tai 

yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta
182

. Eri kunnissa 

hyvinvointisuunnitelmat voivat muodostua eriarvoisiksi, siksi suunnitelmat tulisi 

tehdä esimerkiksi maakuntien kesken
183

 ja koska ikääntyneen palvelutarve voi 

jatkua pitkään, jopa 30 vuotta eläkeiästä alkaen, oikeus palveluun voi olla erilaista 

eri kunnissa
184

. Kuntien asenne kielikysymykseen nähdään enemmin 
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resurssikysymyksenä kuin osana yhdenvertaisuutta
185

. Kunnilla on itsehallintoon 

perustuva erilainen taloudellinen asema
186

.  

 Ikälakiehdotus nähdään myös kuntia ja työntekijöitä holhoavana. 

Ehdotuksessa painotetaan yhteistyötä kunnan hallinnon sisällä ja muiden 

toimijoiden kesken niin, että iäkkäiden hyvinvointi edistyisi tasapuolisesti 

useamman toimijan kautta. Kuitenkin kunnissa on jo tähänkin asti annettu 

palveluja tarpeen perusteella mm. muistisairaille.
187

  

 

 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus positiivisten erityistoimien ja subjektiivisten 

oikeuksien kannalta 

 

Yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi halutaan positiivisia erityistoimia tehtäväksi. 

Se tarkoittaa sitä, että hyvän hoidon saamiseksi iäkkäät tarvitsevat oman lain.
188

 

Toisaalta iäkkäät eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan heidän hoitonsa ja 

palvelunsa vaihtelevat
189

 ja vain osa tarvitsee positiivisen erityiskohtelun, koska 

palvelujen saanti ei riipu iästä, vaan toimintakyvystä ja kokonaistilanteesta 
190

.  

 Yhdenvertainen kohtelu toteutuu, kun ikälailla edistetään kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevien aseman parantamista.
191

 Tutkimusten mukaan 

kaikkein vanhimpien toimintakyky ei ole parantunut kuluneen vuosikymmenen 

aikana parantunut ja siten on vahvat perusteet säätää laki juuri heitä koskevaksi. 

Silloin ikään perustuva yhdenvertaisuus ei kärsi, koska palvelujen saaminen 

perustuisi tarpeeseen ja näin määriteltynä siitä tulisi subjektiivinen oikeus. 
192

 

Heikommassa asemassa olevat tarvitsevat tuekseen ja avukseen 

vanhusasiamiehen: 

Lakiluonnoksesta puuttuu ehdotus vanhusasiamiehestä. -- On myös ikääntyneitä, joilla ei 

ole sosiaalisia verkostoja, joiden tukeen voisi turvata. Näillä ikääntyneillä tulee olla jokin 

taho, jonka puoleen kääntymällä he voisivat varmistaa tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja 

laadukkaan palvelun itselleen ja muille ikääntyneille.
193
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Kuitenkaan subjektiiviset oikeudet eivät saa johtaa eri-ikäisten tasa-arvoisen 

kohtelun esteeksi.
194

  Iän perusteella erityiseen asemaan laittaminen oman lain 

kautta on ongelmallinen yhdenvertaisuuden ja perustuslain mukaan. 195  

Lääkäriliitto mainitseekin: 

-- sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportissa ilmaistuun ajatukseen, 

että yhden henkilöryhmän oikeuksia koskevan lain säätäminen voi olla ongelmallista 

kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Iän perusteella erityisasemaan asettaminen 

on tarkkaan harkittava jo perustuslain perusoikeussäännösten. 
196

 

 

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta 

kohtelusta samanlaisissa tapauksissa aiheuttaa ongelman palvelujen saannin 

tarkan ikärajan asettamiselle.
197

 Sen vuoksi ikälakiluonnoksessa olevaa 75-vuoden 

ikärajaa pidetään kestämättömänä, jos 74-vuotias muistisairas ei saisikaan ikälain 

tuomaa suojaa
198

. Eduskunnassa vahvistetussa vanhuspalvelulaissa iäkkäisiin 

kohdistuvan hoidon ja palvelun numerolliset ikärajat poistettiin. Ikääntyneet ovat 

vanhuseläkkeeseen oikeutettavat henkilöt.
199

   

Perustuslain 6 § 2 mukaan ikään liittyvä syrjintä on kielletty.
200

  Vanhukset 

kohtaavat syrjiviä asenteita ja tiedon puutetta, neuvonta ja ohjaus tulisi olla 

selkeämpää ja siinä tulisi huomioida kulttuurierot, jotka vaikeuttavat tiedon 

ymmärtämistä. 
201

 Kuntoutusta ei saa eriarvoistaa iän perusteella.
202

  

Vanhusasiamies vähentäisi ikäsyrjintää
203

. Suomen Senioriliike perustelee 

ikäsyrjintää muun muassa sillä, että syrjintää esiintyy voimakkaana ja ettei 

valtiovalta ole ottanut ikäsyrjinnän vähentämistä tavoitteekseen: 

Ikäsyrjintä on maassamme valitettavan yleistä. Vanhusten pitkäaikaisissa hoito- ja 

hoivapalveluissa se tulee esille voimakkaana. Monien syrjittyjen ryhmien ihmisoikeuksien 

toteutumiseen ja syrjinnän vähentämiseen on maassamme ansiokkaasti vaikutettu 

lainsäädännön ja muiden keinojen kautta. Iäkkäiden syrjinnän vähentäminen ja poistaminen 

eivät kuitenkaan ole kuulunet hallitusten ja eduskunnan tavoitteisiin. Tämä tulee esille mm. 

valtioneuvoston selonteossa Suomen ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2009. Nyt 

käsiteltävässä lakiluonnoksessa tulee määrätä keinoja, joilla vähennetään vanhusten 

syrjintää sosiaali- ja terveyspalveluissa. Iäkkäiden, etenkin kaikista vanhimpien ja 

puolustuskyvyttömimpien, tasa-arvon edistäminen ei toteudu ilman yhteiskunnallisia 

ponnisteluja. Iäkkäimmät ja erityisesti ne, joilla ei ole omaisia, eivät pysty ajamaan 
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etuuksiaan. Maahamme tarvitaan vanhusasiamies toimistoineen. Vanhusasiamies pystyy 

vaikuttamaan ikäsyrjintää vähentävästi.
204

 

Vanhus-sanan käyttö herättää ristiriitaisiakin ajatuksia, iäkäs on parempi.
205

 

Toisaalta voitaisiin puhua vanhuusiän palveluista, ei iäkkäiden henkilöiden 

palveluista. Vanhuus on osa normaalia elämänkaarta, johon tulisi suhtautua 

positiivisesti. 
206

 

  Syrjinnästä ei aina ole kyse, jos jokin ryhmä saa positiivista erityiskohtelua. 

Positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan tietyn ryhmän aseman ja olosuhteiden 

parantavia toimia. Tällainen erityiskohtelu voi kohdistua lapsiin, naisiin, 

alkuperäiskansaan, uskonnolliseen tai rodulliseen vähemmistöön. Tosiasiallinen 

tasa-arvo saavutetaan vasta sitten, kun muita heikommassa asemassa oleva ryhmä 

on saanut osakseen muita parempaa kohtelua, esimerkiksi tietyn iän 

saavuttaneiden ihmisten saamat sosiaali- ja terveyspalvelut, koska heidän 

palvelutarpeensa voi olla akuutimpaa. Yksilötasolla muodollinen yhdenvertaisuus 

ei positiivisessa erityiskohtelussa toteudu. Lainsäädännön ei aina tarvitse kohdella 

kaikkia ihmisiä muodollisesti samalla tavoin, vaan tärkeintä on saavuttaa sellainen 

palvelun taso, joka riittää turvaamaan edellytykset toimia täysivaltaisena 

yhteiskunnan jäsenenä. 
207

  

  Vapaus, tasa-arvo ja maailmanrauha ovat tavoiteltavina pidettyjä 

asiantiloja. Suomalaiset arvostavat hyväntahtoisuutta ja universalismia. 

Hyväntahtoisuutta ja universalismia arvostetaan myös yleismaailmallisesti.
208

 Kun 

tasa-arvoa pidetään tavoiteltavana, siitä oletettavasti myös puhutaan ja se tuodaan 

julki myös mielipiteissä. Lausunnoissa keskeistä on juuri tasa-arvon ja 

tasapuolisuuden saaminen vanhusten palveluihin ympäri maata. Iäkkäiden äänen 

kuuluminen palvelutarpeen selvityksessä ja palvelusuunnitelmassa on myös tasa-

arvon huomioon ottamista. 

 Oikeuslaitos pitää yllä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kaltaisia arvoja. 

209
 Mielenkiintoista on, että vanhuspalvelulaissa ei mainita tasa-arvo -

sanaa/käsitettä kertaakaan. Lakitekstissä mainitaan vain yhdenvertaisuus. 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia 

riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, 
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kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai 

ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, 

seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä
210

. 

Yhteiskunnalliset tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia 

sukupuolesta riippumatta. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen, 

sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä ja edistää 

naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti 

työelämässä.
211

  Tasa-arvolaki keskittyy lähinnä sukupuolten väliseen tasa-

arvoon, kun taas yhdenvertaisuus sisältää laajemmin ihmisten samanarvoisuutta. 

Tämä lienee syynä siihen, että vanhuspalvelulaissa mainitaan yhdenvertaisuus 

eikä tasa-arvoa. Kuitenkin lausunnoissa puhutaan lähes pelkästään tasa-arvoisesta 

palvelusta ja kohtelusta. Olisiko niin, että lausunnonantajat tarkoittavat kuitenkin 

yhdenvertaista vanhusten ja heidän palvelujen huomioon ottamista eikä vain 

sukupuoleen liittyvää tasa-arvoista kohtelua?  

  Tasa-arvoinen ja demokraattinen päätöksenteko edellyttää, että kaikilla on 

yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon eri sektoreilla. Sukupuolten 

tasapuolinen edustus päätöksenteossa on keskeinen osa demokratian toteutumista 

212
. Lausunnoissa halutaan tasapuolisuutta vanhusten palveluihin. Toisaalta 

kuntien itsehallinto voi rajoittaa palvelujen saamista samanlaisena kuin toisessa 

kunnassa. Lisäksi lausunnoissa pohdittiin erillislain tarpeellisuutta.  

Yhteiskunnan ja yksilöiden arvot voivat kulkea eri teitä. Yhteiskuntien 

arvovaihtelut liittyvät suhteisiin ja rakenteisiin kun yksilöiden pääasiassa toisten 

huomioonottamiseen ja pysyvyyteen tai näiden vastakohtiin. Yksilöiden arvoissa 

tottelevaisuus ja valta ovat täysin eri puolilla kehää, mutta yhteiskuntia 

tutkittaessa ne ovatkin samassa arvotyypissä, hierarkiassa, (Liite 1). Sen 

vastakohta on tasa-arvo, kuten myös yksilötasolla vallan vastakohtana on tasa-

arvo. Yhdenmukaisuuden, johon tottelevaisuus kuuluu, vastakohta yksilötasolla 

onkin virikkeisyys, jossa haetaan jännittävää, haasteista elämää.
213

 

Yhteiskunnassa vaikuttavat siis valta ja tottelevaisuus; valta on päättäjillä ja 

kansalaiset toimivat päätösten mukaan.  
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Yhteiskunnallisesti tasa-arvo voi olla identiteettiä määrittelevä arvo, jonka 

puute voi nostaa sen tärkeyttä esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa. 
214

 Muihin 

Pohjoismaihin verrattuna Suomessa taloudellisen tasa-arvon vahvaa kannatusta 

selittää elämän epävarmuus. Suomalaiset kokevat, että heidän toimeentulonsa on 

vaikeaa, vaikka talouskasvu Suomessa oli 2000-luvun alussa suurin verrattuna 

muihin Pohjoismaihin. Ruotsalaisista ja tanskalaisista suurin osa tyytyi silloisiin 

tuloihinsa. Suomalaisille tasa-arvo näyttää olevan puutearvo. Kun toimeentulo on 

vaikeaa, suomalaiset kokevat, että tulonjaossa voisi olla parannettavaa ja siten he 

ajattelevat, että tasa-arvo ei toteudu. Tällöin tasa-arvosta tulee puutearvo, kun 

ajatellaan, että tuloerot ovat liian suuret. Yksilötasolla tasa-arvo on vapautta 

alemmalla tasolla. Tasa-arvo vaihtelee arvoasteikon keskivaiheilla, mutta 

kolmenkymmenen vuoden aikana suunta on ollut nousujohteinen. 
215

 

Tasa-arvo kulkee eri teitä yhteiskunnallisesti ja yksilöllisesti. Vanhusten 

huonon kohtelun saama kritiikki yleisessä keskustelussa ja mediassa nosti aiheen 

eduskunnan tasolle oman lain saamiseksi vanhuksille. Lailla taataan hyvät 

palvelut ja hoito erityisesti pitkäaikaishoidossa oleville iäkkäille henkilöille. 

Lausunnoissa tuli esille tasa-arvon toteutumattomuus. Kertooko se juuri tästä, että 

tasa-arvo nähtiin puutearvona? Haluttiin samanarvoista ja tasapuolista kohtelua 

esimerkiksi asiakasmaksuissa alueesta riippumatta. Kuitenkin, kuten 

Valtakunnallisen kansanterveystyön johtajien verkosto lausunnossaan totesi, ettei 

vanhustenhuollon todellisuus ole niin synkkä kuin mitä media nostaa esille. 
216

 

Yhteiskunnallisesti lausunnoissa pohdittiin kuntien itsehallinnon ja vanhuksille 

tarkoitetun erillislain merkitystä. Kuitenkin oltiin yhtä mieltä siitä, että vanhusten 

tulee saada hyvää hoitoa. Silti yksilötasolla tasa-arvo ei olekaan tärkeimpiä arvoja. 

Yksilöllisesti lausunnoissa voitiin nähdä myös epävarmuus oman vanhuuden ajan 

hoidosta
217

. Se mahdollisesti lisää eriarvoisuuden tunnetta. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että lausunnoissa esiintyneet epäkohdat ovat olleet todellisia. 

Tasa-arvoisuudesta kertovat myös matala hierarkkinen yhteiskunta ja 

ylempien uhmaaminen. 
218

 Tasa-arvo on ollut suosittua poliittisesti vasemmiston 

keskuudessa erityisesti 1970-luvulla. 2000-luvulla tasa-arvon kannatus on lähes 

yhtä tärkeää kaikkien puolueiden kannattajille. 
219
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 Suomessa jokaiselle kuuluva perusturva on tasa-arvoa. Ihmisen ei tule 

kerjätä ja siten alentaa ihmisarvoaan, vaan yhteisön tulee huolehtia jäsenistään 

niin, että kaikilla on perusturva. Protestanttisuuteen kerjääminen ei kuulu, toisin 

kuin katolisissa maissa se on sallittua. Sitä vastoin työn arvojen protestanttinen 

etiikka, joka pohjautuu Uuden testamentin universaaliin tasa-arvon ajatukseen, ja 

maallinen laki ja järjestys muodostavat edelleen 2010-luvulla suomalaisen 

yhteiskunnan peruspilarit. 
220

 

Uuden testamentin tasa-arvon ajatus tulee ilmi Jumalan rakkauden 

ilmestyminen luomisessa, lunastuksessa ja pyhityksessä. Lutherin teologiassa 

Jumala lahjoittaa hyvää luomakunnan kautta ja kaikki luodut ovat olemassa toisia 

varten. Kaikki luotu lahjoittaa hyvää toisille. 
221

 Maailman synti absorboituu 

Kristuksen persoonan vanhurskauteen ja häviää siihen. Sovituksessa Poika 

sovittaa ihmiset Isän, Hengen ja itsensä kanssa. Ei vain Pojan jumalalliset 

ominaisuudet, vaan myös Pojan persoonan inhimilliset ominaisuudet, kuten 

kuuliaisuus Jumalalle, viattomuus ja Jumalan rakkauden lain noudattaminen, 

osallistuvat synnin voittamiseen. Voitto tapahtuu Kristuksen ylösnousemuksessa 

ja taivaaseenastumisessa. Tämä on läsnä Kristuksen persoonassa ja lahjoitetaan 

siinä ihmisille, jotka uskovat hänet Vapahtajakseen.
222

 Lutherin sanoin ”Jumala 

on antanut meille itsensä ja koko luomakunnan sekä huolehtinut ylen runsaasti 

ajallisen elämämme tarpeista, puhumattakaan niistä sanomattoman runsaista 

iankaikkisista lahjoista, joita hän on tuhlannut meille Pojassaan ja Pyhässä 

Hengessä”.
223

 Pyhitys on Pyhän Hengen työtä, jonka tehtävänä on johtaa ihmiset 

seurakunnan eli kirkon helmaan ja siten Kristuksen luo vastaanottamaan hänen 

hyviä lahjojaan.
224

 Universalismi näkyy siinä, että Jumalan rakkaus ohjautuu koko 

luomakunnalle ja kaikille ihmisille. Työn arvoja käsitellään luvussa 3.2. 

Länsi-Euroopassa itseohjautuvuuteen sisältyvä vapaus ja universalismiin 

sisältyvä tasa-arvo on yhdistynyt maailmassa parhaiten. Lisäksi protestanttinen 

Eurooppa, johon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Hollanti, ovat 

maailman ainoat maat, joissa enemmistö luottaa toisiinsa.
225

 Luottamuksen 

vallitessa yhteistyö sujuu paremmin, voidaan keskittyä olennaiseen ja tehdä 

tulosta ei pelkästään työpaikoilla, vaan myös yhteiskunnassa yleisesti. Luottamus 
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syntyy toimivasta demokratiasta ja tasa-arvosta. Tasa-arvolla on vaikutusta myös 

ihmisten hyvinvointiin siten, että vauraissa maissa tuloerojen pienentäminen 

parantaa kaikkien hyvinvointia, ei vain huono-osaisten.
226

 Voidaan sanoa, että 

demokratiasta ja tasa-arvosta syntyy ihmistenvälistä luottamusta, joka vaikuttaa 

positiivisesti myös hyvinvointiin. Mutta miten Uuden testamentin tasa-arvon 

ajatukset näkyvät yhteiskunnassamme vai näkyvätkö ne ollenkaan?  

3.2. Osallisuus ja yksilöllisyys 

Jo vanhuspalvelulain 1 §:ssä, jossa säädetään lain tarkoituksesta, mainitaan 

ikääntyneiden itsenäisen suoriutumisen tukemisesta, elinoloihin vaikuttavien 

päätösten valmisteluun osallistumisen parantamisesta ja yksilöllisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja muiden palvelujen saannin parantamisesta sekä iäkkäiden 

mahdollisuudesta vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnoista, sisällöstä ja 

toteuttamistavoista.
227

 Koska itsenäisyyttä korostetaan jo lain tavoitteessa, se tulee 

esille useissa lain kohdissa, joista esitän muutamia. 2 §:ssä säädetään kunnan 

velvollisuudesta huolehtia itsenäisen suoriutumisen tukemisesta. Kunnan 

tarvittavista voimavaroista itsenäisen suoriutumisen tukemiseen säädetään 9 §:ssä, 

ja neuvontapalveluista 12 §:ssä.
228

 

Iäkkäille suunnattujen palvelujen tulee tukea itsenäistä suoriutumista ja 

osallisuutta lain kolmannessa luvussa sen pykälässä 13 ja että palvelut vastaavat 

”kulloisiakin” palvelutarpeita sisällöltään ja määrältään pykälässä 14. Lisäksi 

samaisessa pykälässä 14 säädetään sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisestä 

ja sellaiseen toimintaan osallistumisesta, jolla edistetään terveyttä ja 

hyvinvointia.
229

 

 

Osallisuus, yksilöllisyys ja itsemäärääminen palveluissa 

Osallisuutta tuetaan ja täysipainoista elämää vahvistetaan sillä, että on takuu 

palvelutarpeen arviointiin pääsystä, riittävien palvelujen saannista ja koulutetusta 

henkilökunnasta.
230

 Osallisuus tulee näkyä palvelutarpeen selvittämisessä ja 

suunnitelmien teossa yhdessä omaisten kanssa kuitenkin ikäihmistä kuunnellen. 

231
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Kuulovammaisuus voi heikentää sosiaalisten suhteiden ylläpitoa, mikä puolestaan 

voi johtaa elämänlaadun heikkenemiseen ja masennukseen. Kuntoutus on tärkeää 

kuulovammaisille, koska siten saadun vuorovaikutuksen kautta osallisuus, 

osallistumisen kokemus ja yksinäisyys vähenee.
232

  Positiivista huomiota 

kiinnitetään myös psykososiaaliseen kuntoutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin, jotka 

kunnissa useimmiten ovat heikoimmin hoidettuja asioita.
233

 

Vanhusten tulee saada päättää omasta elämästään, siitä miten ja missä 

vanhuutensa viettävät ja heitä tulee kuunnella heitä koskevassa päätöksenteossa. 

234
 Ihmiset ovat tyytyväisempiä ja selviävät paremmin, kun yksilöllisyys otetaan 

huomioon, kuten tässä lausunnossa esitetään: 

I lagen bör brukarperspektivet förtydligas. Enligt brukarperspektivet, till exempel enligt 

lagarna om patienternas och klienternas rättigheter, utgår man från att de individuella 

behoven blir tillgodosedda och forskningen visar att klienterna är nöjdare och klarar 

sig bättre. I många fall idag utgår servicen och vård enligt strukturerna. I stället borde 

vården skräddarsys (Case management) och ge det individuella. Detta borde tydligare lyftas 

upp i lagen. 
235

  

 

Palvelujen tulee olla joustavia ja siksi ihmisen sisäinen kyvykkyys tulee myös 

huomioida palveluja toteutettaessa, koska kyky toimia voi vaihdella 

nopeastikin.
236

 

Valinnanvapautta palveluihin ja itsemääräämisoikeutta voitaisiin saada 

palveluseteleillä.
237

  Asiakkaalla tulisi olla valinnanvapaus palvelusuunnitelman 

toteuttamisessa kunnan ja palvelujen tuottajien yhteistyön kautta.
238

 Vaikka 

vastuuhenkilöä pidetään tärkeänä, sen ei kuitenkaan saa johtaa vanhuksen 

itsemääräämisoikeuden vähentymiseen, sen vuoksi nimenä voisi olla esimerkiksi 

palveluvastaava.
239

  

Henkilökohtaisesta vapaudesta ja koskemattomuudesta säädetään YK:n 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 9 artiklassa ja 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa. Keneltäkään ei saa riistää vapautta 

ellei laissa ole säädetty siihen perusteita. Itsemääräämisestä ja potilaan hoitoa 

koskevasta tiedonsaannista säännellään potilaslaissa. Kuitenkin tiedonantamisessa 
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pitää ottaa huomioon, että esimerkiksi dementoituneelle tiedon antaminen voi 

lisätä levottomuutta ja kärsimystä, jota pitäisi välttää.
240

  

Jokaisella on vastuu omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan ja sen vuoksi 

elintapoja muuttamalla voidaan edistää hyvinvointia ja itsemääräämistä, kuitenkin 

välttämätön hoito tulee saada.
241

 Määräyksillä voi olla vaikea toteuttaa 

itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä.
242

 Ikälakiluonnos nähdään myös 

omatoimisuutta ja osallisuutta rajoittavana: 

-- Lakiluonnoksen sävy tarkasti tulkittuna ei moniltakaan osin kannusta ikääntyneitä 

omatoimisuuteen, omaan tai omaisten vastuunottoon eikä normaaliin palvelujärjestelmän 

käyttämiseen, jotka kuitenkin lienevät jokaisen kansalaisen kohdalla iästä riippumatta 

ensisijaiset keinot. -- Kun toisaalta tulevaisuuden ikääntyneet ovat entistä tietoisempia 

omista oikeuksistaan sekä haluavat itse päättää omista asioista. Eivätkä he halua välttämättä 

”lokeroitua” vanhuksiksi ja käyttää erillisiä vanhuksille suunnattuja palveluja (vrt. 

ikääntyneiden neuvontapalvelut).
243

 

  

 Osallisuus yhteiskunnan, kunnan ja kolmannen sektorin toiminnassa 

Myös yhteiskunnalliseen toimintaan ja harrastustoimintaan osallistumista pidetään 

tärkeänä, mikä tuo esiin vanhusten merkityksen voimavarana ja vaikuttajana  

yli ikärajojen: 

Yhteiskuntamme arvopohja, oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys edellyttävät, että 

vanhusväestölle turvataan heidän tarpeitaan vastaavat, määrältään ja laadultaan riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut. Vanhusväestöllä tulee myös olla mahdollisuus osallistua 

voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti yhteiskunnalliseen ja harrastustoimintaan. 

Ikääntyneet muodostavat lähiyhteisöissään voimavaran ja resurssin, joka luo lisäarvoa yli 

sukupolvirajojen myös omaa lähipiiriä laajemmalle alueelle.
244

 

 

Monet vanhusneuvostot esittävätkin, että ikäihmiset voivat ja haluavat vaikuttaa 

laajemmin kunnan asioissa, mutta se toisaalta edellyttää vanhusneuvoston 

säätämistä lailla.
245

 Vanhusneuvostojen tehtävänä pitäisi olla muutakin kuin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi Oulun kaupunki 

toteaa: 

Toimintamallissa ja tehtävissä tulisi painottaa voimakkaammin ikäihmisten osallisuuden ja 

vaikuttamisen näkökulmaa koko kunnassa ja huolehtia siitä, etteivät ”neuvoston” tehtäviä 

normiteta pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja palvelujen liittyviksi.
246
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Vanhusneuvostoihin halutaan myös järjestöjen ja seurakunnan edustajat. 
247

 
  

 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja hengellisyys/uskonto 

Vanhuspalvelulain 14§:n 2 momentissa säädetään sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

osallistumisesta. Hallituksen esityksen perustelussa 14§:n 2 momentti on 

laajempi: 

Pykälän 2 momentin mukaan iäkkään henkilön tulisi voida ylläpitää sosiaalista 

vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 

edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen kuuluu 

mahdollisuus päästä seurustelemaan muiden ihmisten kanssa sekä pitää yhteyttä omaisiin ja 

ystäviin. Toisaalta hänellä tulisi myös olla mahdollisuus vetäytyä omiin oloihinsa niin 

halutessaan. Sosiaalista vuorovaikutusta ylläpitää ja hyvinvointia edistää muun muassa se, 

että iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus oman vakaumuksensa mukaiseen hengelliseen 

toimintaan osallistumiseen. Ulkoilulla ja liikunnalla on tunnetusti sekä henkistä että 

fyysistä hyvinvointia edistävä vaikutus. Niihin iäkkäällä henkilöllä tulisi myös olla 

mahdollisuus.
248

 

  

Tämä 14.2§ on ainoa kohta vanhuspalvelulaissa, jossa mainitaan hengellisyydestä. 

Tämä kohta sisältyy hallituksen esityksen perusteluihin, ei varsinaiseen 

lakinormiin. Voidaanko ajatella, että perusteluilla säätäminen on yhtälailla käypää 

oikeutta kuin lakinormilla säätäminen? Kysymys kuuluu oleellisesti lain 

tulkintaan käytännössä.  

Toinen kysymys liittyy siihen, mitä tarkoitetaan sosiaalisella 

vuorovaikutuksella. Sitä Ikäinstituutti myös pohtii omassa lausunnossaan, joka 

annettiin ikälakiluonnoksesta: 

Palvelun toteutumista ohjaavat periaatteet ovat hyvät, mutta mitä tarkoittaakaan 

konkreettisesti pyrkimys sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen? Onko kyse 

palveluissa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, ihmisen kuulemisesta ja kuulluksi tulemisesta 

vai hänen mahdollisuudestaan ylläpitää itselleen merkityksellisiä sosiaalisia suhteita ja 

vuorovaikutusta niissä? Mielekäs toiminta on elämänlaadun, hyvinvoinnin ja 

toimintakyvyn kannalta tärkeä seikka, mutta vain jos se on yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa 

ja henkilön toimintakykyprofiiliin sopivaa eli pystyvyyden tunnetta vahvistavaa.
249

  

  

Sosiaalinen vuorovaikutus kuuluu sosiaalipsykologian ytimeen sekä minuuden ja 

toiseuden virittämään kenttään.
250

 Sosiaalinen identiteettimme muotoutuu niiden 

ryhmien yhteisvaikutuksesta, joihin kuulumme. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi 

sukupuoli-, ikä-, ammatti-, siviilisääty-, uskonto-, kansallisuus- ja kieliryhmät ja 

mahdollisesti poliittinen ryhmä. Sosiaalinen identiteetti yhdistää meidät muihin 

ihmisiin, kun taas yksilöllinen, henkilökohtainen identiteetti erottaa meidät muista 
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saman ryhmän jäsenistä. Henkilökohtainen identiteetti antaa tunteen siitä, että 

olemme ainutlaatuisia. 
251

  Rauni Myllyniemen käsitys sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta on, että ”yhteisön jäsenillä täytyy olla joitain vakiintuneita 

tapoja kohdata toisensa välittömässä kanssakäymisessä”.
252

  

Ikäihmisille yhteisöllinen osallistuminen koetaan hyvin merkitykselliseksi ja 

yhdistystoiminta on tärkeää ja sen edellytys on luottamus. Yhdistystoimintaan 

osallistuminen on pohjoismainen luottamusta lisäävä yhteiskunnalliseen tasa-

arvoon liittyvä olennainen seikka, siten, että tasa-arvo synnyttää luottamusta ja 

luottamus puolestaan on yhteydessä kilpailukykyyn
253

 . Jenni Spännärin 

tutkimuksessa puhutaan ikääntyneiden tilasta. Kolmas tila tarkoittaa ikääntyneitä, 

eläkeläisiä ja neljännessä tilassa olevien fyysinen ja psyykkinen toimintakyky on 

merkittävästi heikentynyt. Neljännessä tilassa olevien parasta ajatellaan ja heidän 

asiaansa ajetaan, koska heidän ei katsota itse siihen pystyvän.
254

 Kolmannessa 

tilassa olevat viestivät yhteiskunnan ytimen kanssa monilla eri tasoilla. Osana tätä 

vuorovaikutusta nähdään poliittinen toiminta, yleisönosastokirjoittelu ja 

barometritutkimukset. Kuitenkin vahvimmat yhteydenpitokeinot ovat lähempänä; 

ihmissuhteissa, ikäihmisten arvostuksessa tai jälkikasvussa. Kolmannessa tilassa 

elävät toimivat viestinviejinä, tulkkeina tai lähetteinä. Erityisesti he ymmärtävät 

neljännessä tilassa olevien suljettua kieltä ja voivat sitä kautta tuoda yhteiskuntaan 

informaatiota läheltä tuonpuoleista. Uskonnolla on edelleen keskeinen sija 

yhteiskunnassa. Uskonnollisuus on kylläkin muuttunut fragmentoituneeksi, 

perinteistä irronneeksi, yksilölliseksi ja globaaliksi. Tällöinkin ikäihmiset voivat 

toimia yhteisön uskonnollisen perinteen ja yhteisen muistin välittäjinä. He voivat 

pitää pysyvyyttä ja jatkuvuutta yhteiskunnassa. Spännärin kysymyksenä onkin, 

miten neljäs tila voisi kommunikoida ympäröivän maailman kanssa. 
255

 

Vanhuspalvelulain 14 §:n sosiaalinen vuorovaikutus ja osallisuus hengelliseen 

toimintaan koskettaa erityisesti juuri pitkäaikaishoidossa olevia, joiden voidaan 

ajatella olevan neljättä tilaa eläviä vanhuksia. 

Pitkäaikaishoidossa olevien sosiaalinen osallistuminen ja kuuluminen 

yhteisöön vahvistuvat, kun on mahdollisuus osallistua hartaushetkiin. 
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Uskonnollisen kokemuksen lisäksi yhdessä rukoileminen luo mahdollisuuden 

yhteyden kokemiseen.
256

 

Hengellistä toimintaa ovat jumalanpalveluksiin osallistuminen, 

rukoushetket, ehtoollisen vietto, hengellinen musiikki, laulaminen, hiljaisuus, 

mietiskely, raamatun lukeminen ja yhteys toisiin ihmisiin. Hengellisyys tulee esiin 

ihmisen elämäntavoissa ja elämän tarkoituksen pohdinnassa. Se toteutuu uskon 

käytännöllisenä harjoittamisena. Uskonnossa on kuitenkin kyse ihmisen ja 

Jumalan välisestä suhteesta, josta hengellinen elämä kumpuaa.
257

 

Individualismissa, yksilökeskeisyydessä, jokaisen oletetaan pitävän huolta 

itsestään ja perheestään. Ihmisten sitoutuneisuus toisiin ihmisiin on löyhää. Omaa 

yksityisyyttä varjellaan. Yhteiskunnan muutos maatalousvaltaisesta 

yhtenäiskulttuurista teollisuuden kautta palveluyhteiskuntaan on muuttanut myös 

käsityksiä yksilöllisyydestä. Yksilökeskeisyys näkyy esimerkiksi puhelimeen 

vastaamisessa, oman itsemme määrittelyssä tai lasten etunimien valinnassa. 
258

  

Vielä 1950-luvulla yksilö oli vahvasti yhteisön jäsen, 2000-luvulla 

yksilökeskeisyys on vahvempaa kuin yhteisökeskeisyys. Joissakin maissa, kuten 

Venäjällä, painotetaan yhteisökeskeisyyttä ja sen hierarkia on korkea. 

Pohjoismaissa sen sijaan arvostetaan yksilökeskeisyyttä ja ne suosivat matalaa 

hierarkiaa. 
259

 Lausunnoissa tulee esille yksilökeskeisyyden saavuttaneen myös 

ikääntyneet. He ovat eläneet edellä kuvatun yhteiskunnallisen muutoksen ajan 

yhteisön jäsenyydestä yksilöllisyyteen. Vanhuksille halutaan mahdollisuutta 

päättää itse omista asioistaan, palvelujen sisällöstä ja sosiaalisista suhteistaan.  

 Vanhukset ovat tottuneet tekemään työtä aikanaan ja he arvostavat työn teon 

lisäksi säästäväisyyttä ja taloudellista turvallisuutta. He arvostavat moraalisia 

ominaisuuksia, kuten rehellisyyttä, ahkeruutta, vastuuntuntoa, täsmällisyyttä ja 

hyväntahtoisuutta. Raili Gothóni päättelee työn ja työntekijän arvostamisen 

taustalla mahdollisesti olevan pietistisen
260

 kristillisen tradition.
261
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Protestanttisuuteen päätyy myös Helkama, jonka mukaan protestanttiseen 

etiikkaan kuuluvien työarvojen; ahkeruuden, säästäväisyyden ja täsmällisyyden, 

prototyyppi oli amerikkalainen Benjamin Franklin. Amerikkalaisessa työn 

etiikassa ajatuksena on, että ihminen ahkeroi menestyäkseen. Ajanhallinta, 

aamuvirkun arvostus, on olennainen osatekijä suomalaisessa luterilaisuudessa.
262

  

 Lutherin työetiikassa keskeistä on kutsumus-käsite. Kutsumus on enemmän 

kuin palkkatyö, jonka tuotoksena on vaihtoarvo. Työn tekemistä on kaikenlainen 

aktiivisuus, jossa voi käyttää kykyään tuottaa arvokkaita tuloksia toiminnallaan. 

Ihminen ei voi hyvin, ellei hän voi käyttää kykyjään. Työn tekemisellä on myös 

käyttöarvoa, jolloin työn tekeminen on arvokasta sekä työntekijälle että hänen 

läheisilleen. Kutsumus tarkoittaa ihmisen paikkaa elämässä, hänen vaihtuvia ja 

monitahoisia roolejaan. Tällainen paikka kuuluu myös ihmisoikeuksiin. Työn 

varaan järjestäytyneessä yhteiskunnassa on käynyt niin, että kutsumusta vastaakin 

enää vain palkkatyö, jota pidetään ihmisoikeutena. Se tosin tuo toimeentulon ja 

mahdollistaa ihmisarvoisen elämän, mutta jättää Lutherin kutsumusajattelusta 

kaiken muun pois.
263

 Hengellinen hyvinvointi tulee entistä tärkeämmäksi, kun 

henkilö huomaa työteliäiden vuosien jääneen taakse. Ikääntynyt joutuu katsomaan 

tulevaisuuteen heikentyneen aktiviteetin varassa ja tällöin uskonto stimuloi häntä 

käyttämään jäljellä olevia maksimaalisia kykyjään ja taitojaan. Uskonto vakuuttaa 

ikääntyneelle, että hän on kallis Luojan silmissä ja hänen sielunsa on 

ainutlaatuinen ja hänellä on paikka Jumalan suunnitelmassa. On sanottu, että 

yhteiskunnan testi on siinä kuinka se kohtelee vanhempia ihmisiä, muistaako se 

kiitollisena heidän työtään ja panostustaan.
264

 Martti Lindqvistin mukaan 

arvostettavia ihmisiä ovat itsenäiset, tuottavat ja omillaan selviytyvät ja koko ajan 

eteenpäin pyrkivät ihmiset. 
265

 Ikääntyneet eivät ole enää tuottavia, mutta voivat 

silti toimia eri tavoin yhteiskunnassa, muun muassa vanhusneuvostoissa. Tämä 

työ ei ole enää palkkatyötä, mutta kykyjen käyttäminen toisten hyväksi on 

Lutherin kutsumusajattelun mukaista.  

 Lutherin sosiaalieettisen ajattelun mukaan koko todellisuuden rakenne 

heijastaa Jumalan olemusta, itsensä lahjoittavaa rakkautta. Mikään oleva ei ole 
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olemassa itseään varten, vaan toisia varten; hyödyttääkseen, ravitakseen ja 

ilahduttaakseen toisia. Tämä koskee myös yhteiskunnan rakennetta ja virkoja. 

Ihmisyhteisöjen on määrä olla luomisjärjestyksen eli rakkauden järjestyksen 

mukaisia. Jokainen luotu on olemassa sitä varten, että hän voi omalla 

olemassaolollaan ja työllään vastata konkreettisiin tarpeisiin, olivat ne sitten 

aineellisia, henkisiä, esteettisiä tai hengellisiä. Ihmisen työ on olemukseltaan 

hyvän saattamista siihen muotoon, että se mahdollisimman hyvin palvelee 

ihmisten tarpeita
266

. Luonnollisessa tilassa oleva ihminen toimii täysin 

päinvastoin, hän etsii hyvää vain itselleen. Hän näyttää toimivan oikein ja tekevän 

hyvää, mutta silloinkin hänen päämääränsä on etsiä hyvää itselleen. Kultaisen 

säännön mukaan teemme toisillemme sitä, mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän. 

Luther syventää tätä ajattelua asettumalla toisen asemaan ja kysymällä, mitä 

odottaisin, jos olisi vastaavassa tilanteessa tai olisin tuo toinen. Maallisessa 

regimentissä rakkautta ja oikeudenmukaisuutta joudutaan toteuttamaan ihmisen 

omaan hyvään pyrkivän tahdon vastaisesti. Maallinen regimentti estää ja hillitsee 

pahuutta, mutta myös pitää voimassa lahjoittavan rakkauden mukaista 

järjestystä.
267

 Vaikka nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa Lutherin maallista 

regimenttiä ei voida suoraan pitää vastaavana, silti voimme ajatella, että 

lainsäädäntö pyrkii ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä ja oikeuslaitos käyttää 

tuomiovaltaa rikkomusten tapahduttua. Toisaalta voidaan pohtia myös 

yksilöllistymisen ja toisen edun huomioon ottamisen suhdetta. Tahdommeko vain 

itsellemme ja tahdommeko toiselle vain sitä mitä tahdomme itsellemme, emmekä 

sitä mikä on tuolle toiselle parasta, myös yhteiskunnan päätöksissä ja 

lainsäädännössä?  Vanhuksille tahdotaan sekä laissa että lausunnoissa itsenäistä, 

yksilöllisten tarpeiden mukaisten palvelujen ja vapaaehtoiseen osallistumiseen 

suuntautuvaa hyvää elämää. Uskonnollisuus otetaan huomioon osana sosiaalista 

vuorovaikutusta, mutta vasta toisen lausuntokierroksen jälkeen, vaikka 

lausunnoissa esitettiin uskonnollisten tarpeiden huomioon ottamista jo 

ensimmäisellä lausuntokierroksella.  
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3.3. Elämän arvokkuus 

Perustuslain 19 § antaa suojan ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi niille, 

jotka eivät itse pysty sitä hankkimaan. Säännöksen kolmannen momentin mukaan 

julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 
268

 

Vanhuspalvelulain 14 §:ssä säädetään iäkkään henkilön arvokasta elämää 

tukevasta pitkäaikaisesta hoidosta ja huolenpidosta. Sosiaali- ja terveyspalvelut on 

sovitettava vastaamaan kulloisiakin palveluntarpeita ja ne on toteutettava niin, että 

iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja 

arvokkaaksi.
269

 

Ikälakiluonnoksen palvelujen toteuttamista ohjaavissa periaatteissa 

pykälässä 17 esitetään arvokkaaseen elämään kuuluvaksi 1) iäkkään henkilön 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2) yksilöllisyys ja osallisuus palvelujen 

suunnittelussa sekä päätöksenteossa, 3) oikeudenmukaisuus tarpeisiin 

vastaamisessa, 4) laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti järjestetyt palvelut sekä 5) 

iäkkään henkilön ja hänen läheistensä hyvä kohtelu. 
270

 Vastaavaa luetteloa ei ole 

hallituksen esityksessä HE 160/2012, mutta esityksen lakitekstin pykälässä 14, 

jossa esitetään pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat 

periaatteet, on mainintoja arvokkaasta elämästä. Maininnat liittyvät pitkäaikaiseen 

laitoshoitoon ” jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään 

henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua”, tai 

”Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on 

toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, 

merkitykselliseksi ja arvokkaaksi --”. 
271

 Hallituksen esityksen 160/2012 

yksityiskohtaisissa perusteluissa luetellaan merkitykselliseen ja arvokkaaseen 

elämään kuuluvaksi, että iäkkään aikuisuutta, yksilöllisyyttä ja intimiteettiä 

kohdellaan kunnioittavasti. Iäkästä tuetaan suoriutumaan päivittäisistä toimista, 

kuten ruokailusta, hygieniasta ja pukeutumisesta. Lisäksi normaalin päivärytmin 

noudattaminen mainitaan.
272

 Ohjausryhmän muistiossa
273

 mainitaan samat 

arvokkaan elämän edellytykset kuin edellä hallituksen esityksen 160/2012, 

pykälässä 14. 
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Henkilöstöstä säädetään 20 §:ssä niin, että henkilöstön määrä, koulutus ja 

tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän 

toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa laadukkaat palvelut. 

Toimintayksikössä on oltava henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina, jos 

hoidettavana on iäkkäitä, joiden toimintakyky on alentunut. 
274

 

 

Arvokkuus, ihmisarvo ja eettisyys palveluissa 

Ikäihmisellä on perustuslain myötä oikeus päättää omaan elämäänsä 

liittyvistä ratkaisuista. Ikä tai toimintakyvyn muutos ei voi olla esteenä normaalin 

elämän viettämiseen kotona tai laitoksessa. Holhoavaa asennetta ei saisi olla.
275

 

Palvelusuunnitelmassa tulee olla maininta myös kuntouttavasta 

viriketoiminnasta sekä kotona että laitoksissa. Ikäihmisille kuuluu aktiivinen 

elämä samalla tavoin kuin kenelle tahansa.
276

  

 Arvokas vanhuus ja elämä on myös oikeus. Vanhusta on kuunneltava 

päätöksenteossa yksilöllisesti: 

--että iäkkäitä ihmisiä itseään kuunnellaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Tähän lain 

valmistelussa on kiinnitetty hyvää huomiota. Jokaisella on oikeus hyvään ja arvokkaaseen 

vanhuuteen. Vanhus on yksilö, ei vain toimintojen kohde, vielä silloinkin, kun 

toimintakyky on mennyt. -- 
277

 

 

Arvokkuus liittyy paitsi hoidon tasoon myös olemiseen. 

--pitävät tärkeänä iäkkäiden ihmisten oikeutta arvokkaaseen elämään. Arvokkuus liittyy 

sekä saatavan hoidon tasoon että myös mielekkääseen tapaan olla olemassa.-- 
278

 

 

 Hoitotyössä ihmisarvoiseen kohteluun vaikuttaa riittävä 

henkilöstömitoitus.
279

  Myös työmoraali
280

 ja työntekijän vastuu
281

 asiakkaan 

ihmisarvoisesta kohtelusta ja kunnioittamisesta esitetään kuuluvaksi hoitotyön 

arkeen. Erityisesti heikossa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat
282

, kuten 

muistisairaat tarvitsevat lain suojan ihmisarvoisen elämän ja hyvän hoidon 

mahdollistamiseksi sairauden kaikissa vaiheissa. Hyvään hoitoon kuuluu myös 

hoitohenkilökunnan ammattitaitovaatimukset ja koulutus.
283
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Laadukas hyvä hoito terveyden- ja sairaanhoidossa ammattihenkilöiden 

osalta tarkoittaa sitä, että he toimivat lakisääteisten ja eettisten velvollisuuksien 

mukaisesti, noudattavat ammattihenkilön standardia ja kunnioittavat potilaan 

oikeuksia. Terveydenhuollon ammattihenkilölain 15 § toimii minimistandardina. 

Terveydenhuollon ammattilaisen päämääränä on terveyden ylläpitäminen, 

sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä 

lievittäminen. Ammattitoiminnassa käytetään yleisesti hyväksyttyjä, 

kokemusperäisiä menettelytapoja sekä otetaan huomioon tasapuolisesti potilaalle 

koituvat hyödyt ja haitat.
284

 

Ilmoitusvelvollisuuden edessä voidaan joutua ”erittäin vaativaan 

arvopunnintaan”, kun ilmoituksesta aiheutuu mahdollisesti henkilökohtaiset 

seuraamukset tai ilmoittamatta jättämisestä mahdollinen sanktio. Tämän vuoksi 

olisi parempi myönteisellä tavalla lähestyä hoitotyössä ilmennyttä huonoa 

kohtelua arvolähtöisen koulutuksen, laadun kehittämisen sekä lisä- ja 

täydennyskoulutuksen kautta.
285

 

Eettisiä pohdintoja esiintyy myös lausunnoissa. Valtakunnallinen sosiaali- ja 

terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene on määritellyt Vanhus ja hoidon 

etiikka -julkaisussa eettisesti kestävän hoidon perustan: yksilöllinen kohtelu, 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö, osallisuus sekä erityisesti oikeus 

turvalliseen lääkehoitoon ja yhteiskunnan suojaan, lisäksi omaishoitajien aseman 

vahvistaminen sekä oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan ja arvokkaaseen 

kuolemaan. Eettiset kysymykset ovat osa ihmisarvon kunnioittamista.
286

 

Riittävä, ammattitaitoinen ja ammattietiikan sisäistänyt henkilökunta on 

paras tae vanhustyön onnistumiselle. 
287

Yksilöllisten tarpeiden huomioon 

ottaminen liittyy ammatilliseen osaamiseen ja etiikkaan.
288

 Erityisesti 

muistisairaus alentaa kognitiivista toimintakykyä, muuttaa käyttäytymistä ja 

kommunikointia. Muistisairas voi kokea sairauden seuraamukset nöyryyttävinä, 

pelkona, häpeänä ja ihmisarvoa alentavina. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää 

saada ihmisarvoa eettisesti kunnioittavaa hoitoa.
289

 Hyvä kohtelu ja 

ilmoitusvelvollisuus ovat koko lain eettinen selkäranka:  
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Palvelut on toteutettava siten, että on mahdollisuus arvokkaaseen elämään – hyvä kohtelu 

on erinomainen asia lakiin kirjattuna. Tämä on kriittinen piste ja yhdessä myöhemmin 

mainitun ilmoitusvelvollisuuden kanssa eettinen selkäranka.
290  

 

Jokaisella ammattiryhmällä olevat eettiset ohjeet velvoittavat puuttumaan 

epäkohtiin
291

, mutta toisaalta itsemääräämisoikeus ja eettinen rajapinta ovat haaste 

vanhustyölle. Erillislaille on nähty tarve ikään kuin vanhustensuojelulakina, kuten 

lastensuojelulaki on, mutta viranomaisilla tulisi olla nykyistä paremmat keinot 

puuttua läheisten taholta tulevaan kaltoin kohteluun, epäinhimillisiin oloihin ja 

muistisairaiden turvallisuus- ja terveysriskiin. Ikä ei kuitenkaan ole samanlainen 

määräävä tekijä kuin lastensuojelussa eikä vanhuus ole sairaus. Tämä 

ikälakiluonnos antaa vain velvoitteet henkilöstölle ilmoittaa hoidon puutteista, 

toisaalta aluehallintovirastoon tehtyä ilmoitusta ei pidetä perusteltuna.
292

 

  Hyvään ikääntymiseen ja ihmisarvoiseen vanhuuteen kuuluvat muun 

muassa ikääntyvien arvostus, elämän mielekäs sisältö, toimintamahdollisuudet, 

palvelut ja hoito
293

, elämänkokemuksen ja elämänlaadun kunnioittaminen
294

 sekä 

uskonnollisten tarpeiden huomioon ottaminen, jotka halutaan sisällyttää lakiin: 

--otettaisiin huomioon henkiset ja hengelliset (uskonnolliset) tarpeet osana iäkkään 

henkilön palvelutarvetta. --että 17 §:n 4 momenttia täydennetään uudella kohdalla: 

”Arvokkaaseen elämään kuuluu… 6) henkisten ja hengellisten (uskonnollisten) tarpeiden 

huomioon ottaminen”.
295

 

 

Arvokkaan elämän luetteloon esitetään otettavaksi myös oikeus omaan 

kieleen ja kulttuurin mukaiseen elämään
296

, esteettömyys ja saavutettavuus
297

, 

riittävä ja osaava/koulutettu henkilökunta
298

.  

 

Arvokkuus ja ihmisarvo palvelujen rakenteissa, kuntasuunnittelussa, 

yhteiskunnassa 

 Arvokkaan elämän näkökulmaa halutaan tuoda laajemmin esiin, koska 

Suomessa siinä nähdään olevan puutteita. Esimerkiksi Ruotsissa arvokkaaseen 

elämään kuuluu muun muassa henkilökohtainen koskemattomuus, 

itsemäärääminen, sosiaalinen osallisuus, hyvä kohtaaminen ja vuorovaikutus. 
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Englannissa keskitytään ihmisen kohtaamiseen ja kohteluun.
299

 Suomessa ageismi 

eli ikäkielteisyys nähdään olevan syvällä palvelujen rakenteissa, jolloin arvokkaan 

elämän ”kauniit sanat” voivat jäädä toteutumatta. Uhkana nähdään vanhuus 

elämänkaaren osana epänormaalina ja medikalisaatio, lääketieteellistäminen:  

 

Esillä oleva lakiluonnos nostaa esille Suomessa ongelmana olevan ageismin eli 

ikäkielteisyyden velvoittamalla esimerkiksi toteuttamaan palveluja siten, että iäkkäällä 

henkilöllä on mahdollisuus sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen ja mielekkääseen 

hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Lisäksi lakiluonnoksessa nostetaan 

esille iäkkään henkilön oikeus itse päättää asioistaan sekä oikeuden arvokkaaseen elämään. 

Miten nämä kauniit sanat sitten saatetaan käytännön tasolle ikäihmisten hoivan kentällä on 

eri asia? Suomessa ageismi  ja vanhuuden elämänkaaren osan epänormalisoiminen ja 

medikalisaatio on juurtunut syvälle palvelujen sisältöihin ja on vakava uhka ikäihmisten 

arvokkaalle elämälle.
300  

  

Ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi monipuolinen kuntasuunnittelu on 

tärkeää. Lausunnoissa otettiin esille muun muassa laatusuositusten mukaiset 

arvovalinnat
301

, palvelurakenne, palvelujen tuottamiseen liittyvät linjaukset, 

talouden tunnusluvut
302

, ennakoiva näkökulma talousarviossa, 

yhdyskuntasuunnittelussa, liikenne- ja asumispolitiikassa, kulttuuri- ja 

harrastustoiminnassa, oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksissa sekä 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
303

. Koska ikälakiluonnoksessa 

painotetaan lähipalveluita, Valvira epäilee onko riittävää säätää niistä vain lain 

perusteluissa.
304

 

Ikälakiehdotus on arvopohjaltaan oikeansuuntainen.
305

 Yhteiskunnan 

arvopohja, oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys, edellyttävät riittävien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen saannin
306

, toisaalta kuntien välillä on suuria eroja hoitojen 

arvovalinnoissa
307

. Ikälakiehdotuksen pykälän 17 arvoperiaatteet
308

 tulisi 

sisällyttää osaksi asiakas- ja potilaslakia, toisaalta arvoperiaatteiden mukaan tulisi 

toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamisessa. Poistavatko normeina 
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säädetyt arvot hoitoalan todelliset ongelmat, kun lausunnonantaja pohtii huonoa 

johtajuutta, työntekijöiden ylikoulutusta ja riittämättömyyttä. Pykälän 18
309

 

tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta lisää asiakkaiden valinnanvapauden 

huomioon ottaminen jo palveluja tilattaessa.
310

 

Arvoilla on järjestelmäluonne, joka näkyy muun muassa iässä ja 

koulutuksessa. Vanhemmat ihmiset arvostavat perinteitä enemmän kuin nuoret.  

Perinnearvot on ainoa arvotyyppi, jonka tärkeys kasvaa järjestelmällisesti iän 

myötä. Yli 65-vuotiaiden arvoissa 2000-luvun alkuvuosina perinnearvot ovat 

keskitasolla, kun taas 20-vuotiailla perinnearvot ovat alimmaisena. 
311

 

Iän mukana tapahtuvat biologiset muutokset näyttävät vaikuttavan arvojen 

muutokseen. Heikentyneet ruumiilliset voimat vähentävät kiinnostusta virikkeisiin 

ja vahvistavat turvallisuuden merkitystä. Suoriutumisarvoilla ei ole enää sellaista 

merkitystä kuin nuorempana. Toisaalta elämänkokemus tuo lisää viisautta, 

asioiden keskinäisten yhteyksien näkemistä ja suhteellisuutta. Elämää katsotaan 

taaksepäin, kiinnostutaan suvun ja maan perinteistä. Schwartzin arvokartalla (liite 

1)arvomuutos etenee nuoruuden muutosvalmiuden ja itsensä korostamisen kautta 

kohti itsensä ylittämistä ja säilyttämistä, joihin turvallisuus, perinnearvot ja 

läheisten hyvinvointi kuuluvat.
312

  

Gothónin tutkimuksessa tulee myös esille, että vanhenemisen ja 

sairastumisen myötä arvot muuttuivat ja tärkeiksi tulivat terveys, sosiaaliset ja 

emotionaaliset arvot, kuten ihmisystävällisyys, perhe- ja ihmissuhteet, 

hyväksyminen ja aito välittäminen. Moraalisia arvoja, kuten rehellisyyttä, 

luotettavuutta ja uskollisuutta myös arvostettiin. Uskonnollisista arvoista 

mielenrauha, turvallisuus ja pelastuminen, iankaikkinen elämä tulivat entistä 

tärkeimmäksi niillä, joilla uskonnolliset arvot olivat dominoivia. Monilla sen 

sijaan uskonnolliset arvot olivat taka-alalla.
313

  Arvotutkimuksessa ja 

uskonnollisessa tutkimuksessa tulee esille samantyyppisiä arvostuksia, kuten 

ystävällisyys, välittäminen ja hyväksyminen. 

Toisaalta virikkeisyyttä arvostavat kaikenikäiset. 
314

 Vanhuspalvelulaki 

patistaa ihmisiä omatoimisuuteen ja itsenäiseen suoriutumiseen toimintakyvyn 

                                                 
309

 STM037:00/2009 Ikälakiluonnos 18§, jossa säädetään iäkkään henkilön oikeudesta osallistua 

palvelujen suunnitteluun, päätöksentekoon ja palautteenantoon palveluista. 
310

 STM037:00/2009, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 6. 
311

 Helkama 2015, 95, 208. 
312

 Helkama 2015, 208–209. 
313

 Gothóni 1987, 65.   
314

 Helkama 2015, 95. 



58 

mukaan. Samaa itsenäisen elämän tärkeyttä lausunnot painottavat. Jäljellä olevaa 

toimintakykyä tulee käyttää. Vanhusten tulee saada elää samanlaista elämää kuin 

muut.  

 Uskonnon välittämien tapojen ja aatteiden kunnioitus sisältyy 

perinnearvoihin, mutta kristillistä uskoa ja toivoa Schwartzin yleismaailmallisesta 

mallista ei löydy, koska kristinuskon arvoille, Jumalan armolle ja pelastukselle, ei 

ole vastineita muissa uskonnoissa. Anteeksiantavaisuus esiintyy kaikissa suurissa 

uskonnoissa muodossa tai toisessa.
315

 Suomalaisten päätearvomittauksessa 

vuosina 1975 ja 2007 pelastus ja iankaikkinen elämä sijoittuivat hyvin kauas 

kärjestä. Välinearvoissa eli hyveissä itsekuri ja anteeksiantavaisuus olivat 

pudonneet sijoilta 3 ja 4 sijoille 14 ja 11. Anteeksiantavaisuuden suuri putoaminen 

voi olla merkki arvojen kovenemisesta, mutta toisaalta hellyys, lempeys ja 

avuliaisuus ovat nousseet listalla, joten ovatko ne korvanneet 

anteeksiantavaisuuden.
316

 

Myös tunteenomainen empatia on yhteydessä arvojärjestelmään. 

Tunteenomaisessa empatiassa reagoidaan vahvasti toisten ihmisten myönteisiin tai 

kielteisiin tunteisiin, tunnetaan myötätuntoa toisia kohtaan ja ollaan yhteydessä 

vaikeuksissa olevien ihmisten kanssa. Tällä tavoin empaattisiksi itseään kuvaavat 

yksilöt kannattavat vahvimmin universalismi- ja hyväntahtoisuusarvoja ja 

heikoimmin valta- ja suoriutumisarvoja. Hyväntahtoisuusarvoissa huolehditaan 

lähipiirin hyvinvoinnista ja universalismiarvoissa kaikkien ihmisten 

hyvinvoinnista.
317

 Lääketieteilijöillä tärkeimmät arvot ovat hyväntahtoisuusarvot, 

kun taas esimerkiksi yhteiskuntatieteilijöillä puolestaan universalismiarvot.
318

 

Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat hänen omat arvonsa ja ympäristön arvot; 

ihminen voi hyvin silloin, kun hänen arvonsa ovat sopusoinnussa ympäristön 

kanssa. Ympäristön kanssa yhdenmukainen arvomaailma tukee ihmisen itsetuntoa 

ja itsetunto puolestaan on hyvinvoinnin olennainen mittari.
319

 Koulutetut 

arvostavat itseohjautuvuutta enemmän kuin vähemmän koulutetut. Koulutus 

kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Sen sijaan 

yhdenmukaisuutta koulutetut arvostavat vähemmän.
320

 Sairaanhoito-
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opiskelijoiden työarvot ovat keskitasoa korkeammalla samoin kuin maatalousalan 

opiskelijoiden ja maatalousalalla toimivien keskuudessa.
321

  

Yhteiskunnassa kulttuuriarvot ja ihmiskuvat liittyvät käsityksiin 

ikääntymisestä ja ihannevanhenemisesta. Tuottavuuden, kyvykkyyden ja 

nuoruuden arvostaminen vaikuttavat suhtautumisessa vanhuuteen kielteisesti. 

Individualistisuus vaikuttaa vanhusten kokemaan arvostukseen ja sen puutteeseen. 

Maaseudun yhtenäiskulttuurissa nuoret ja vanhat elivät yhteistalouksissa, jolloin 

vanhusten elämänkokemusta arvostettiin. Kaupungistumisen myötä yhteiskunnan 

huolehtiessa vanhuksista, monilla yhteiskunnan jäsenillä ei ole kosketuspintaa 

vanhuuteen ja vanhusten elämänkokemukseen. Vanhusten arvostukseen vaikuttaa 

se, voivatko he toimia neuvonantajina, osallistuvina vaikuttajina, valvojina ja 

perinteenkantajina. Lisäksi vanhuus ajatellaan olevan menetyksiä ja rajoituksia tai 

ihannointia, eräänlaista kultaista ikää, ongelmatonta vanhuutta.
322

  

Voidaan myös pohtia evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumisen 

vähenemistä viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Kirkkoon kuului 

vuonna 1980 vielä noin 90 % väestöstä, mutta vuonna 2011, jolloin 

ikälakiluonnokseen lausuntoja annettiin, kirkkoon kuuluvien määrä oli laskenut 

noin 77 %:iin.
323

 Kristillisten uskomusten muutos on ollut voimakasta 2000 -

luvulla. Suomalaisista uskoi kristinuskon opettamaan Jumalaan vuonna 1984 noin 

47 % ja 27 % vuonna 2011. Samana aikana Jumalaan eri tavalla kuin kirkko 

opettaa uskovien määrät olivat 24 % ja 23 %. Tämä kertoo uskonnollisuuden 

muuttumisesta, mutta ei sen häviämisestä. Muutokset vuodesta 2007 vuoteen 

2011 ovat olleet erityisen jyrkkiä. Kristillisten opetusten osuus on pudonnut 

huomattavasti, esimerkiksi Jeesukseen Jumalan Poikana uskoo vuonna 2007 63 

%, mutta vuonna 2011 enää 41 %. Ikä vaikuttaa Jumalauskon ilmenemiseen. 

Nuorten aikuisten, alle 30-vuotiaiden, keskuudessa enää 15 % uskoo kristinuskon 

opettamaan Jumalaan ja 43 % epäilee Jumalan olemassaoloa tai ei usko lainkaan 

Jumalaan. Yli 65-vuotiaista vastaavat luvut ovat 27 % ja 28 %.
324

 Kun 

arvotutkimuksen mukaan luterilainen työetiikka ja perinne vaikuttavat edelleen 

maassamme, voidaan kysyä missä määrin se vaikuttaa. Voidaanko nähdä yhteyttä 

vanhusten hoidon ja muuttuneen uskonnollisen tilanteen välillä? Iän myötä 

uskonto tulee tärkeämmäksi, mutta nuorten hoitajien elämään ei mahdollisesti 
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kuulu lainkaan Jumalausko. Arvostukset ovat tällöin erilaisia eivätkä ne 

välttämättä kohtaa. 

 Kristinuskossa on kyse kokonaisen ihmisen huomioon ottamisesta. Ihminen 

on jakamaton kokonaisuus, jolloin henki, sielu ja ruumis muodostavat 

kokonaisuuden. Tällöin ihmisellä on fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja myös 

henkiset ja hengelliset tarpeet. Jumalan luomana, mutta syntiin langenneena 

ihminen tarvitsee anteeksiantamusta, jonka hän saa Jeesuksen Kristuksen 

ristintyön ja ylösnousemisen kautta. Luterilaisen tulkinnan mukaan lähimmäisen 

rakastaminen nousee uskosta ja usko on osa ihmisen jokapäiväistä elämää. 

Hengellistä toimintaa ovat muun muassa rukoukset, jumalanpalvelus, ehtoollinen, 

musiikki, Raamatun lukeminen, yhteys toisiin uskoviin.
325

 

 

4.  Ihmisen huomioon ottava hyvä hoito 

4.1. Turvallisuuden ja huomion antaminen 

Vanhuspalvelulain 7 §:ssä säädetään, että kunnan on järjestettävä ikääntyneiden 

sosiaalipalvelut niin kuin ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen 

turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät ja että palvelut on järjestettävä lähellä 

asiakkaita, ellei palvelujen keskittäminen ole perusteltua niiden laadun ja 

turvallisuuden kannalta.
326

 

Pykälässä 13 säädetään muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi 

kuntoutusta ja kotiin annettavien palvelujen huomioon ottamisesta.
327

 Pykälässä 

14 säädetään siitä, että iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen 

hoito ja muu sosiaali- ja terveyspalvelujen avohoito annetaan ensisijaisesti 

kotiin.
328

 Pykälässä 15 säädetään kunnalle tehtävästä anomuksesta ja 

palvelutarpeen arvioinnista siitä, mitä iäkäs tarvitsee suoriutuakseen 

tavanomaisista elämän toiminnoista. Arvioinnissa otetaan huomioon iäkkään 

henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä 

tekijät, jotka liittyvät ympäristön esteettömyyteen, asumisen turvallisuuteen ja 

lähipalvelujen saatavuuteen.
329

 

 Pykälässä 14 a säädetään iäkkään henkilön pitkäaikaisesta laitoshoidosta 

niin, että kunta voi vastata palvelutarpeeseen laitoshoidolla vain, jos siihen on 
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lääketieteelliset tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät 

perusteet.
330

  

Ikääntyneen väestön hyvinvointia edistävät palvelut
 
ja iäkkään henkilön 

palvelutarpeiden selvittämiseen ja niihin vastaamiseen liittyvät palvelut on 

järjestettävä kunnan tai kuntayhtymän kielellä. Kaksikielisessä kunnassa tai 

suomen ja ruotsinkielisiä kuntia käsittävässä kuntayhtymässä palvelut tulee saada 

käyttäjän valitsemalla kielellä. Pykälässä viitataan myös kielilakiin 423/2003. 

Lisäksi säädetään siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset voivat tarvittaessa käyttää 

omaa kieltään, suomen, islannin, norjan, ruotsin tai tanskan kieltä ja että kunnan ja 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tällöin huolehdittava mahdollisuuksien 

mukaan käännös- ja tulkkausavusta. Saamen kielilaissa 1086/2003 säädetään 

oikeudesta käyttää saamen kieltä.
 331  

Turvallisuus ja huomion antaminen kotona asumisessa 

Turvallisuus arjessa liittyy lähinnä kotona asumiseen. On tärkeää, että koti on 

fyysisesti turvallinen
332

 sekä apu- ja turvavälineitä on tarpeen mukaan 

käytettävissä
333

. Myös asuinympäristön tulee olla esteettömästi rakennettu, on 

toimivat joukkoliikenne- ja kuljetuspalvelut ja että lähipalvelut ovat 

saavutettavissa.
334

  

Kotona asuminen voi muodostua epäinhimilliseksi, turvattomaksi ja 

ahdistavaksi joidenkin sairauksien myötä.
335

 Myös vanhuksen oma kokemus 

turvallisuuden tunteesta on tärkeää.
336

 Jos eläminen kotona käy turvattomaksi, 

laitoshoitoon pääseminen tulisi olla mahdollista.
337

  

  Kotihoidossa olevalle vanhukselle vastuutyöntekijä on suuri apu. Hän voi 

auttaa viranomaisasioimisessa ja palvelujen järjestämisessä
338

 sekä 

palvelusuunnitelman toteutumisessa
339

. Vanhusta tulee kohdella yksilönä, ei 

toimintojen kohteena.
340

 Kotiin annettavaan hoitoon kuuluvat myös 

sosiaalipalvelut, kuten ruoanlaittoa, ruoan kauniisti kattamista, siivousta ja sen 
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katsomista, että kaikki on kunnossa. Lausunnoissa esitetään myös ajan antamista, 

keskustelua, vuorovaikutusta ja kohtaamista. 
341

 Laissa tulee painottaa sitä, että 

ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen/hengellinen 

kokonaisuus, kuten tässä lausunnossa esitetään:  

I många kommuner har hemservicen skalats bort och istället betonar man hemsjukvård. 

Detta har lett till att till exempel städning, matlagning och tillsyn har fallit bort när 

kommunerna har sparat. Att detta nu lyfts fram i denna lag är ett steg i rätt riktning. I lagen 

borde man betona att människan är en fysisk, psykisk, social och andlig helhet, vilket 

innebär att kommunerna bör inse betydelsen av det sociala perspektivet.
342

  

 

Turvallisuutta lisää myös tieto palvelun oikeutuksesta ja palvelutarpeen arviointiin 

pääsemisestä.
343

 Turvallisuuteen voidaan katsoa kuuluvan myös uskonnollisen 

vakaumuksen ja uskonnollisten rituaalien tuoman pysyvyyden ja jatkuvuuden 

välittämisen.
344

 

 

Oman kielen ja kulttuurin huomioon ottaminen palveluissa 

Oman kielen ja kulttuurin merkitystä korostetaan lausunnoissa. Hoitoketjun 

kaikissa vaiheissa pitäisi voida saada hoitoa omalla äidinkielellä jo kieli-, asiakas- 

ja potilaslain vuoksi.
345

 Muistisairailla myöhemmin opittu kieli heikkenee 

sairauden aikana, esimerkiksi ruotsinkielisellä ja saamenkielisellä suomen kielen 

taito.
346

 Oman kielen käyttämisellä vahvistetaan hyvinvointia terveyttä ja 

mielenterveyttä. 
347

 Kulttuuristen käsitysten ymmärtäminen edesauttaa 

vuorovaikutuksen syntymistä. 
348

 Maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta 

vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluihin palkattu omankielinen ja samaa 

kulttuuritaustaa oleva henkilö sekä kolmannen sektorin kuntia täydentävä rooli.
349

 

Maahanmuuttajien parissa olevien muistisairaiden kielellisen tuen tarve on 

suuri.
350

  Kieli-, kulttuuri- ja uskontoryhmien sisällä on erilaisia 

vanhustenhoitokäsityksiä, erityisesti maahanmuuttajien parissa: 

Maahanmuuttajavanhukset eivät edusta yhtä homogeenista ryhmää. Eri kieli-, kulttuuri- ja 

uskontoryhmien sisällä vallitsee erilainen käsitys vanhuspalveluista ja -hoivasta. 

Kansainvälisten kokemusten perusteella ikääntyvät maahanmuuttajat ovat useissa Euroopan 

maissa aliedustettuina vanhuspalveluissa, sillä muun muassa kulttuuriset perinteet ja 
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odotukset hyvästä hoidosta määrittävät pitkälti miten paljon iäkkäät maahanmuuttajat 

käyttävät julkisia vanhuspalveluita. Monesti kyse on pohjimmiltaan tiedon puutteesta.
 351

 

 

Schwartzin arvokartassa turvallisuuteen kuuluvat muun muassa yhteiskunnallinen 

järjestys, kansallinen turvallisuus, perheen turvallisuus ja yhteenkuuluvuuden 

tunne.
352

 Vanhuspalvelulaissa olevat säädökset käyvät hyvin yksiin lausunnoissa 

esiin tulleiden huomioiden kanssa. Kun lausunnoissa
353

 esitetään, että kodin tulee 

olla fyysisesti turvallinen, asuinympäristön esteettömästi rakennettu ja palvelut 

tulisi olla lähellä iäkästä, näistä on säädetty pykälässä 15, jossa säädetään 

palvelutarpeen selvityksestä.
354

 Vaikka vanhuspalvelulaki tähtää ensisijaisesti 

kotiin annettaviin palveluihin, arvokkaan elämän kannalta iäkkään tulee päästä 

laitokseen, jos hän ei kykene enää kotona lääketieteellisesti eikä turvallisesti 

asumaan.
355

 Tätä tähdennetään myös lausunnoissa. 
356

Samanlaisia ajatuksia on 

myös Gothónilla, kun hän mainitsee, että kodin ja asuinympäristön turvallisuus, 

palvelujen läheisyys ja tieto avun saamisesta takaavat itsenäisyyden kokemuksen. 

Kotona voi elää itsenäistä elämää ja määrätä omista asioistaan, jos vain saa 

tarpeellisia palveluja. Muita ratkaisuja on etsittävä, jos kotona asuminen tulee 

liian raskaaksi.
357

 

Arvotutkimuksessa hyväntahtoisuusarvoja ovat lähipiirin hyvinvoinnin 

ylläpitäminen ja edistäminen, niiden, joiden kanssa usein ollaan tekemisissä.
358

 

Kotihoito voidaan lukea tähän arvotyyppiin kuuluvaksi, koska hoidettavat tulevat 

tutuiksi säännöllisten käyntien kautta
359

. Toisaalta universalismiarvot, jossa 

arvostetaan kaikkien ihmisten hyvinvointia, tasa-arvon lisäksi
360

, voidaan ajatella 

kuuluvaksi kotihoidon piiriin. Työntekijän hienovaraisuus ja läsnä oleminen on 

tärkeää. Silloin työntekijän ja asiakkaan välille syntyy keskustelua, kohtaamista, 

muiden toimintojen, kuten ruokailun tai siivouksen lomassa. Tilanneherkkä 

työntekijä havaitsee mahdollisia sosiaalisia ongelmia, monimutkaisia 

ihmissuhteita, mutta myös hengellisiä tarpeita, jotka kaikki voivat askarruttaa 
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asiakkaan mieltä.
361

  Turvallisuutta lisää tieto palvelun oikeutuksesta ja 

palvelutarpeen arviointiin pääsystä
362

 sekä varsinkin yksinäisillä ikääntyneillä 

hoitajan seuraavasta käynnistä
363

. Turvattomuuden kokemus lisääntyy, jos saatu 

apu ei vastaakaan tarvetta. Kokemuksellinen yksinäisyys ja turvattomuus ovat 

yhteydessä tuen ja avun saamiseen ja niihin sisältyvään sosiaaliseen 

kanssakäymiseen ja kuulluksi tulemiseen. Luottamus palvelujärjestelmään ja avun 

saamiseen on laskenut ja sen on todettu oleva yhteydessä kotipalvelun 

kattavuuden laskuun, jota on tapahtunut koko 2000-luvun ajan.
364

Luottamus avun 

saantiin kohentaa elämänlaatua iäkkäillä, 80 -vuotta täyttäneillä, ihmisillä.
365

  

Turvallisuus lisääntyy kun iäkkään kanssa keskustellaan ja hänet kohdataan 

ihmisenä.
366

 Yksi turvallisuusarvo on yhteenkuuluvuuden tunne. (liite 1). Elämän 

peruskysymyksiä pohdittaessa uskonnolla on suuri merkitys. Uskonto yhdistää 

ihmisen menneeseen ja katsoo tulevaisuuteen itseä suuremman voiman, Jumalan, 

yhteydessä. Kotona tutussa ja monien muistojen ympäröimässä tilassa voi olla 

helpompi keskustella uskonnosta. Vanhukset mielellään muistelevat elämäänsä. 

Muistelu vahvistaa henkilön identiteettiä ja eheyttää elämää. Tutut virret ja laulut 

herättävät muistoja ja lisäävät yhteenkuuluvuutta, tuovat turvallisuutta ja toivoa. 

Toivoa lisää myös osallisuuden ja yhteyden kokeminen sekä vaikeuksien 

jakaminen. Toivon kokemus tukee ihmistä. Tällöin ihminen kokee, että häntä ei 

jätetä yksin ongelmien kanssa.
367

 Elämäntarinoiden kertomisen myötä vanhus voi 

koota elämänsä yhteen, menneitä vaiheita nykyisyyteen ja tulevaan. Ellei ole 

kuuntelijaa, elämän integroiminen palasista voi olla vaikeampaa. Elämän 

tienhaarat, rajoitukset, puutteet, onnelliset tapahtumat kerrottuna voivat saada 

vahvistusta kuulijan empaattisista reaktioista. Myönteisesti elämään ja 

kokemuksiin suhtautuvat erottuvat niistä, joiden elämää sävyttää katkeruus, 

pettymykset ja vihaisuus.
368

  Vanhuspalvelulaissa ei ole säädetty 

hengellisten/uskonnollisten tarpeiden huomioon ottamisesta. Ainoastaan 

hengelliseen toimintaan osallistumisesta on maininta hallituksen esityksen 

yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
369

 Uskonnollisten tarpeiden huomioon 
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ottaminen on tärkeää jo muiden tarpeiden yhteydessä palvelutarvetta arvioitaessa. 

Hengellisten tarpeiden huomioon ottamista korostaa lausunnossaan myös 

esimerkiksi kirkkohallitus.
370

 

Suomen Potilasliiton toteuttaman vanhuskorttikampanjan vuonna 2001 

tarkoituksena oli koota tietoa kansalaisilta päättäjiä varten. Koska suositukset ja 

ohjelmat eivät olleet parantaneet vanhusten hyvinvointia, kampanja järjestettiin. 

Kotipalvelujen ja kotihoidon osalta tuloksena vanhustyöryhmän puheenjohtaja 

Marja-Terttu Tanttisen mukaan oli muun muassa, että haluttiin tarvearvioinnit 

lakisääteisiksi, parempaa yhteistyötä terveys- ja sosiaaliviranomaisten kesken, 

laadunvalvontaa ja monipuolisemmat kotiavustajan tehtävät. Palautteissa 

toivottiin myös kunnan tukevan seurakuntia niin, että seurakunnan työntekijä voisi 

käydä vanhusten kotona hengellistä vuorovaikutusta varten.
371

 Kotona olevat 

vanhukset kaipaavat myös erilaista toimintaa, kuten tilaisuuksiin osallistumista, 

keskustelua, kirkossa käyntiä ja ulkoilua.
372

 Näissä vastauksissa tulee esille 

sosiaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tarve.  

 Hallituksen esityksen yleisperusteluissa mainitaan yhteistyön merkityksestä 

kunnan strategisessa suunnitelmassa. Siihen tulee sisältyä iäkkäiden tarvitsemien 

palvelujen järjestämisen ja kehittämisen toimenpiteet. Suunnitelmassa on tarkoitus 

arvioida näiden palvelujen riittävyyttä ja laatua. Tarkastelu koskee kaikkia kunnan 

palveluja, joita kunnan eri toimialat, yritykset, järjestöt ja seurakunnat tarjoavat.
373

 

Asiakas voi ilmaista halunsa keskustella diakonin tai papin kanssa, jolloin 

kotipalvelun työntekijä voi välittää tiedon seurakuntaan. Tällöin kotipalvelun 

työntekijän olisi hyvä tietää seurakunnan toiminnasta. Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja seurakunnan tai muun yhteisön kanssa tapahtuva yhteistyö 

edesauttaa hoidon kokonaisvaltaista toteutumista. 
374

 

Turvallisuus ja mielekäs toiminta ovat yhteydessä vanhuspalvelulain 

14§:ään, jossa säädetään elämän turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi 

kokemisesta ja että iäkäs voi osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja 

toimintakykyä edistävään ja ylläpitämään toimintaan. 
375
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Oman kielen käyttäminen luterilaisuudessa ja Suomessa juontaa juurensa 

keskiaikaan; Martti Luther (1483–1546)
376

 piti tärkeänä messun ja Raamatun 

kääntämistä kansan kielelle,
377

 joka Lutherin kotimaassa oli saksan kieli ja 

Suomessa Mikael Agricola (noin 1510–1557) 
378

 kirjoitti Aapiskirjan, Uuden 

testamentin ja osia Raamatusta suomen kielelle 1500 luvun puolivälin aikoihin.  

Tärkeää oli saada Raamatun tekstit kansan luettavaksi.
379

 Kielilain 1§ mukaan 

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi sekä 2§ mukaan kielilain tavoitteena 

on turvata perustuslaissa säädetty oikeus käyttää viranomaisissa joko suomea tai 

ruotsia.
380

 

Omankielisten palvelujen saantia koko hoitoketjun aikana korostettiin 

lausunnoissa.
381

 Oman kielen käyttämiseen liittyy myös kulttuurin 

ymmärtäminen. Kotikäynneillä asiakkaan kulttuurin ymmärtäminen helpottaa 

vuorovaikutuksen syntymistä esimerkiksi saamelaisalueilla. 
382

 

Kulttuuriperinteiden välittämien tapojen ja aatteiden kunnioitus kuuluu perinteet -

arvotyyppiin. Samaan kategoriaan kuuluu myös uskonnon välittämien tapojen ja 

aatteiden kunnioitus. (liite 1). 

Maahanmuuttajien keskuudessa on erilaisia vanhustenhoitokäsityksiä 

riippuen kielestä, kulttuurista ja uskonnosta.  He eivät ehkä ole tottuneet 

käyttämään julkisia vanhuspalveluja tai he eivät tiedä niistä. Muistisairaiden 

maahanmuuttajien kielellisen tuen tarve on suuri.
383

 Protestanttisessa Länsi-

Euroopassa, johon Pohjoismaat ja Hollanti luetaan kuuluvaksi, on 

luonteenomaista vahva universalismin ja hyväntahtoisuuden arvomaailma. 

Universalismiin kuuluvat kaikkien ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen, 

suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. 
384

 Kirkon monikulttuurisuustyö edistää myönteistä 

asenneilmapiiriä alueellisesti ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Asenneilmapiiriä kehitetään kohtaamisten, koulutuksen, vaikuttamistoiminnan ja 

tiedotuksen kautta sellaiseksi, joka on vapaa rasismista, etnisestä epäluulosta ja 

joka edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Työn tavoitteena on edistää 

maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta kirkkoon ja suomalaiseen 
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yhteiskuntaan. Nelivuotiskertomuskaudella 2008–2010 esille nousivat Suomen 

turvapaikkapolitiikka ja sen lopulla rasistinen vihapuhe lisääntyi voimakkaasti 

sähköisessä mediassa, myös kirkon piirissä. Julkaisu pitää erittäin todennäköisenä 

maahanmuuton lisääntyvän tulevina vuosina.
385

 Näin tapahtui vuonna 2015, kun 

Eurooppaan ja yksin Suomeen tuli yli 32000 turvapaikanhakijaa.
386

  

 

4.2. Kärsimyksen kohtaaminen 

Vanhuspalvelulain 1§ mukaan lain tavoitteena on parantaa iäkkään 

toimintakyvyltään heikentyneen mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja 

terveyspalveluja ja ohjausta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja riittävän 

ajoissa.
387

 Iäkkään henkilön määritelmässä mainitaan fyysisen, kognitiivisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn heikentyminen. 
388

  

Varhaisen tuen ja palveluntarvetta lisäävien riskitekijöiden arvioinnista 

ikääntyneelle väestölle terveystarkastuksien, vastaanottojen ja kotikäyntien avulla 

säädetään pykälässä 12. 
389

 Pykälässä 13 säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisestä niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, 

mielekkääksi ja arvokkaaksi. Samassa kohdassa säädetään myös avio- tai 

avopuolisoiden mahdollisuudesta asua yhdessä ja hoitojärjestelyjen 

pysyvyydestä.
390

 

Palvelutarpeen ilmoitusvelvollisuudesta säädetään pykälässä 25, jossa 

säädetään terveydenhuollon ammattihenkilön, muun viranomaisen tai muun 

henkilön huomaaman iäkkään henkilön kykenemättömyydestä huolehtia 

itsestään.
391

 Pykälissä 23 ja 24 säädetään omavalvonnasta ja 

viranomaisvalvonnasta. Omavalvonta tapahtuu laitoksen sisäisesti ja siitä on 

laadittava suunnitelma, joka on julkisesti nähtävillä. Suunnitelmassa otetaan 

huomioon palvelujen laatu, turvallisuus ja asianmukaisuus, joita seurataan ja 

kehitetään keräämällä palautetta asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta.
392

 

Viranomaisvalvonta perustuu siihen, mitä säädetään sosiaalihuoltolaissa, 

                                                 
385

 Haastettu kirkko 2012, 213, 215. 
386

 Esimerkiksi Turvapaikanhakijat, Sisäministeriön tiedote. 
387

  28.12.2012/980, 1.3§. 
388

  28.12.2012/980, 3 §. 
389

  28.12.2012/980, 12§. 
390

  28.12.2012/980, 13§. 
391

  28.12.2012/980, 25§. 
392

  28.12.2012/980, 23§.  



68 

kansanterveyslaissa, yksityisistä sosiaalipalveluluista ja yksityisestä 

terveydenhuollosta annetussa laissa.
393

 

 

Kärsimyksen, kuoleman ja epäinhimillisten olojen esiintyminen palveluissa 

Lausunnoissa painotetaan heikossa asemassa olevien vanhusten hyvää hoitoa ja 

huolenpitoa ja että hauraat vanhukset, jotka eivät pysty itseään puolustamaan 

eivätkä pysty pitämään huolta eduistaan, tarvitsevat vastuuhenkilöä tai 

vanhusasiamiestä avuksi saamaan sosiaali- ja terveyspalveluja.
394

 

Vanhuksiin kohdistuva kotona tapahtuva kaltoin kohtelu huolettaa 

lausunnonantajia ja siksi yleinen ilmoitusvelvollisuus toisi turvaa vanhuksille.
395

  

Kaltoin kohtelua tapahtuu ikääntyneiden lähisuhteissa huomattavan paljon: 

Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen vuonna 2004 suorittaman kyselyn mukaan kuntien 

sosiaali- ja terveydenhuollon vanhustyöntekijöistä 70 % kertoi työssään havainneensa 

ikääntyneiden lähisuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.
396

 

 

Syrjäytymistä ja kaltoin kohtelua ehkäisee palvelusuunnitelman sitovuus ja 

neuvonta.
397

 Kuitenkin syrjäytymistä esiintyy muissa ryhmissä enemmän kuin 

vanhuuseläkkeen saajissa.
398

 Yksinäisyyden poistamisen ehkäisemiseksi 

ehdotetaan muun muassa ryhmä- ja perhehoitokoteja
399

, sosiaalisten ja 

psyykkisten kykyjen huomioon ottamista, ei vain fyysisiä ja kognitiivisia 

toimintakykyjä, koska ikääntyneiden masennus ja yksinäisyys on todennettu 

useilla tutkimuksilla
400

 ja että laissa viitattaisiin painokkaammin yksinäisyyden 

kokemusta vähentäviin toimenpiteisiin
401

. 

Ilmoitusvelvollisuus jakaa lausunnonantajien käsityksiä. Toisaalta 

ilmoitusvelvollisuus nähdään hyvänä asiana vanhuksen kannalta, koska se edistää 

potilasturvallisuutta
402

 ja muokkaa asenteita
403

 hoitotyössä. Toisaalta 
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ilmoitusvelvollisuus huonontaa työpaikan ilmapiiriä
404

, eikä vastaavaa 

velvollisuutta ole muiden sosiaalipalvelujen asiakasryhmillä
405

. Työntekijöiden 

oikeusturva ei saa vaarantua ilmoitusta tehdessä.
406

     

Vanhustyö nähdään olevan kuormittavinta yhteiskunnan työtä, kuten tässä 

lausunnossa mainitaan: 

Vanhustyö kaikkine kärsimyksen ja kuoleman kohtaamisineen on mielestäni tämän 

yhteiskunnan fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavinta työtä.
407

  

 

Vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon, mutta myös hyvään saattohoitoon ja 

kuolemaan.
408

 Vaikeissa tilanteissa ja kuoleman läheisyydessä hengellisyys ja 

usko antavat toivoa.
409

  

Tärkeänä pidetään sitä, että ikälakiluonnos huomioisi oikeuden saada olla 

osallisena omassa hengellisessä yhteisössä elämänsä loppuun asti. Vastuuhenkilön 

palvelukoordinaattorina tulisi huomioida myös vanhuksen henkiset ja hengelliset 

tarpeet. Erityisen tärkeää tämä on niille, joilla ei ole omaisia tai omaiset eivät 

kuulu samaan uskonnolliseen yhteisöön. 
410

 Myös puolisoiden yhdessä asuminen 

katsottiin tärkeäksi sairauksista huolimatta. Puolisot voivat joutua asumaan erossa 

toisistaan elämänsä viimeiset vuodet kunnallisella päätöksellä.
411

 

 

Kärsimyksen huomioon ottaminen julkisen vallan ja toiminnan vastuussa 

Perusoikeuksien toteutuminen kuuluu julkisen vallan turvaamisvelvollisuuksiin 

perustuslain 22 §:n mukaan. Perusoikeuksien turvaaminen tarkoittaa sekä 

menettelyllistä että aineellista oikeusturvaa, toisin sanoen julkisen vallan on 

huolehdittava hyvästä hoidosta ja arvokkaasta, ihmisarvoisesta kohtelusta, mutta 

myös taloudellisista voimavaroista hyvän hoidon ja kohtelun saavuttamiseksi. 
412
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Lisäksi tulee esille huoli kuntien toiminnasta ja yhteiskunnan koventuneesta 

asenteesta vanhuksia kohtaan, jolloin vanhusasiamiehen tehtävä olisi puolustaa 

hauraiden vanhuksien ihmisoikeuksia.
413

 

 
Kaikissa kunnissa ei noudateta sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia. On aivan selvää, 

että kunnat eivät tule kaikilta osin noudattamaan palveluiden nyt varsin ylimalkaisesti 

säätävää lakia. Palveluiden nykyiset ongelmat ja ikäsyrjintä, viittaavat siihen, että tätä lakia 

tullaan noudattamaan puutteellisesti. -- Vanhusasiamies voi vaikuttaa ikäsyrjintää 

vähentävästi, tasa-arvon edistämiseen. Vanhusasiamiehen tulee neuvoa ja ohjata syrjintää 

kohdanneita iäkkäitä toimimaan ihmisoikeuksiensa puolustamiseksi. Asenteet ovat 

koventuneet yhteiskunnassa aiheuttaen sen, että hauraiden vanhusten hoitoa ei saada 

paremmaksi ilman vahvaa vanhusasiamiestä.
414

  

 

Ilmoitusvelvollisuuden vastineeksi esitetään epäkohtien ilmoittamisen ja 

niihin puuttumisen sisällyttämistä kunnan suunnitelmaan
415

, puutteiden ilmituloa 

laatujärjestelmän kautta
416

 sekä palveluiden tilaaja- ja tuottajavastuuta
417

. 

Ilmoitusvelvollisuudella tuskin voidaan puuttua todellisiin syihin, vaan tarvitaan 

rakenteellisia muutoksia: 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto pelkää, että epäkohtien korjaaminen vaatii laajempia 

rakenteellisia muutoksia. Henkilöstön ilmoitusvelvollisuudella ei pystytä vaikuttamaan 

todellisiin syihin eikä lisäämään resursseja.
418

 

 

Vanhuspalvelulain valmistelu lähti liikkeelle eduskunnan oikeusasiamiehen 

Riitta-Leena Paunion vuoden 2009 selvitystyöstä julkisuudessa käydyn 

keskustelun perusteella.  Valvontaviranomaisilla on tavoitteena tehostaa 

oikeusturvaa, ja he pyrkivät turvaamaan yhdenvertaisuutta. Iäkkäiden 

mahdollisuus puolustaa omaa oikeusturvaa on ongelmallista, koska heillä pitää 

olla riittävästi tietoja keinoista ja mahdollisuus muistutuksen tai kantelun 

tekemiseen. Epäkohtien esiin tuomisessa omaiset voivat olla arvokas tuki. 

Omaisten puuttuessa keinona olisi potilasasiamiesjärjestelmän kehittäminen.
419

   

  Rajoitustoimenpiteinä käytetään joko mekaanisia rajoitteita, kuten 

huonekaluja, vaatteita, laitteita tai ovien lukitsemista, videovalvontaa ja 

hälyttimiä. Rajoittamista perustellaan asiakkaan turvallisuudella, mutta myös 

hoitohenkilökunnan resurssipula, asenteet ja rauhallisemman ympäristön 

saaminen työntekijöille ja toisille asiakkaille voi toimia tosiasiallisena 
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rajoittamisen syynä. 
420

 Hetkellinen rajoittaminen potilaan turvallisuuden kannalta 

on oikeutettua. Perusoikeuksien
421

 näkökulmasta hoitokäytäntö on ollut 

perusoikeuksien vastaista, koska täsmällistä lainsäädäntöä ei ole ollut. 

Hoitolaitokset ovat käyttäneet perusteluina sisäisiä, kirjoittamattomia normeja ja 

vedonneet pakkotilaa ja hätävarjelua koskeviin rikoslain säännöksiin.
422

  

 Ihmisellä on tarve rakastaa ja saada rakkautta. Rakkauteen liittyy muun 

muassa kiintymystä ja hellyyttä sekä onnea ja tyytyväisyyttä.  Rakkauden 

perusmuoto on veljellinen rakkaus, mikä on kaikkien ihmissuhteiden perusta ja se 

ilmaistaan Raamatun käskyssä ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. 

Hoitolaitoksessa asuva vanhus tarvitsee ymmärtämystä, huolenpitoa ja 

myötäelämistä sopeutuakseen elämään yhdessä muiden samaan ikäluokkaan 

kuuluvien ihmisten kanssa, joiden henkiset ja fyysiset toimintakyvyt ovat 

heikentyneet. Toimintojen heikentyessä myös itsetunto heikkenee ja silloin 

ihmisellä kasvaa tarve tuntea olevansa arvostettu. Ihminen tulee riippuvaiseksi 

toisista ja hellyyden ja rakkauden tarpeet kasvavat. Vanhuksella on suuri tarve 

saada ympärilleen hänestä välittäviä ihmisiä. Hänen on selviydyttävä monien 

läheisten ihmisten menettämisen surusta. Persoonallisuuden eheyttäminen 

erokokemusten jälkeen on välttämätöntä. Kun vanhus on työstänyt tämän kaltaisia 

kriisejä, hän alkaa vähitellen valmistautua omaan kuolemaansa.
423

 

 Vanhustyö on monella tapaa kuormittavaa työtä kaikille ammattiryhmille. 

Vanhustyöntekijöiden työtyytyväisyys väheni 1990-luvulla, eniten 

terveyskeskusten vuodeosastoilla. Työntekijöihin kohdistetaan tunneodotuksia 

niin vanhusten itsensä kuin myös omaisten ja yhteiskunnan taholta. Kulttuurin 

eettiset ja uskonnolliset arvot heijastuvat vanhustyöhön. Asenteet ovat usein 

syyllistäviä. Vanhuksille vaaditaan vapautta ja itsemääräämisoikeutta, mutta 

vaatimuksiin vastaaminen on ongelmallista. Vanhustyö muistuttaa työntekijää 

ihmiselämän raadollisuudesta ja katoavaisuudesta ja rakkaiden ihmisten 

menettämisen mahdollisuudesta.
424

 Gustaf Molanderin vanhustyön työtunteita 
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koskevassa tutkimuksessa 2000-luvulla hoitajista yli puolet katsoi, että hellyyden 

osoittaminen on yksi hyvän hoidon osatekijä.
425

  Yksilövastuisessa hoitotyössä 

hoitaja pystyy toteuttamaan itseään. Vanhukset herättivät hellyyden kokemuksia, 

mikä kannusti työntekijää tekemään parastaan vanhusten elämänlaadun 

parantamiseksi.
426

  

Suomalaiset arvostavat universalismia, johon kuuluu tasa-arvo ja kaikkien 

ihmisten hyvinvoinnin ymmärtäminen, arvostaminen ja suvaitseminen. Lisäksi he 

arvostavat hyväntahtoisuutta eli perheestä huolehtimista ja itseohjautuvuutta, 

johon vapaus kuuluu. Anteeksiantavaisuuden heikkeneminen voi kertoa arvojen 

kovenemisesta, mutta toisaalta lempeyden ja hellyyden arvostus ovat nousussa. 

Nämä viimeksi mainitut kuuluvat hyväntahtoisuuteen. Kuitenkin suomalaiset 

arvostavat myös yhdenmukaisuusarvoja, jotka sisältävät vanhojen ihmisten 

kunnioittamisen ja kohteliaisuuden, mutta samalla itsekurin ja haitallisten tekojen 

hillinnän. Suomessa voidaan nähdä kansallisen yksimielisyyden perinnettä.
427

 

Vuoden 2005 jälkeen perinteet, turvallisuus ja yhdenmukaisuus ovat vahvistaneet 

asemiaan 1990-lukuun verrattuna ja Suomessa on lähestytty uudelleen 

yhteisöllisyyttä.
428

 Ikälakiluonnokseen annettiin lausuntoja vuonna 2011. 

Yhdenmukainen toiminta näkyy ainakin siinä, että vanhuksille halutaan parempaa 

kohtelua ja kuten aikaisemmin on todettu, tasa-arvoisia palveluja.  

Protestanttisissa maissa tasa-arvo ja maailmanlaajuisesti demokratia 

synnyttävät luottamusta. Luottamuksen vallitessa myös työn tekeminen sujuu 

helpommin. Ihmisten välinen luottamus osoittaa myös sen, että ihmiset luottavat 

todennäköisimmin myös yhteiskunnan instituutioihin. Toisiin luottavat ihmiset 

ovat vähemmän herkkäuskoisia kuin muut ja pystyvät ymmärtämään toisten 

ihmisten ajattelua ja luonnetta. Yleinen ihmisten välinen luottamus vaikuttaa 

myös kaikkien toimijoiden väliseen luottamukseen. 
429

 Lausunnoissa esitettiin 

huoli siitä, miten työntekijän käy ilmoittaessaan epäkohdasta. Se voi aiheuttaa 

epäluottamuksen ilmapiirin hoitolaitoksissa.  

 Vanhuspalvelulaki painottuu toimintakyvyn parantamiseen ja kotihoidon 

lisäämiseen, fyysisiin ja kognitiivisiin arviointeihin. Lausunnoissa tuli esille, että 

ihminen on kokonaisuus, jolloin myös henkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet 
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tulee ottaa huomioon. Myös vaikeissa hetkissä, elämän päättyessä ja kuoleman 

läheisyydessä usko Jumalaan tuo toivoa. 

Kirkolla on ammattitaitoa erityisesti hyvän hoidon, saattohoidon ja kuolevan 

kohtaamisen kysymyksissä. Järjestämänsä sairaalasielunhoidon vankka 

kristillinen identiteetti on tärkeää säilyttää. Sairaalapapin työhön vaikuttavat laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista sekä uskonnonvapauslaki. Sairaalapapit 

puolustavat kannanotossaan vuodelta 2009, että kuolevalla on oikeus hengelliseen 

hoitoon. Potilaan vakaumusta tulee kunnioittaa silloinkin, kun se eroaa hoitajan 

omasta vakaumuksesta.
430

 

  Julkisessa elämässä kuoleman todellisuus ei juuri näy eikä kuolemasta ole 

tapana keskustella. Hoitotyössäkin keskitytään positiivisten hoitotulosten 

saavuttamiseen niin, että kuolema koetaan ammatilliseksi epäonnistumiseksi. 

Kuitenkin ihmisen elämänkaareen kuuluvat syntymä ja kuolema ja nämä ääripäät 

ovat hämmästyttävän samanlaiset. Vauva ja kuoleva tarvitsevat ravintoa, 

puhtautta ja lähimmäisiä.
431

 Hyvin järjestetty, kaikkien kansalaisten saatavilla 

oleva saattohoito mittaa yhteiskunnan moraalista tasoa. Sen merkitys ulottuu 

potilaaseen ja omaisiin, mutta myös lasten kehitykseen. Lapset saavat käsityksen 

siitä, miten tässä yhteiskunnassa kohdellaan sen heikoimpia jäseniä.
432

  

Suurinta kärsimystä kuolemaan aiheuttavat eksistenssiin ja sosiaalisiin 

suhteisiin, hylätyksi tulemiseen ja arvottomuuteen liittyvät asiat. Jos kuolema 

eristetään ihmisten arjesta, se lisää näiden kysymysten merkitystä. Potilaan 

tarvitsemaa keskustelua olemassaolosta, elämästä ja kuolemasta tulisi kyetä 

tarjoamaan sekä sosiaalisten suhteiden avulla hylätyksi tulemista ja arvottomuutta 

voidaan lievittää.
433

 

Saattohoidossa huolehditaan kuolevan fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista 

ja hengellisistä tarpeista. Saattohoidossa kirkko järjestää sielunhoidon ja 

hengellisen tuen. Hoitamiseen ja kuolemaan liittyvillä tavoilla ja symboleilla on 

Suomessa vahvat kristilliset juuret. Kuolevan sielunhoito lähtee ristin teologiasta. 

Ristin pystysuora taso antaa voiman ja yhteyden Jumalaan, vaakasuora taso luo 

yhteyden lähimmäisiin. Rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin vie lähelle ristiä, kipua 

ja kärsimystä. Sielunhoidollisessa keskustelussa käydään elämänvaiheita läpi, 

sovituksessa on mahdollisuus anteeksipyytämiseen ja anteeksiantamiseen 

                                                 
430

 Haastettu kirkko 2012, 183, 186–187. 
431

 Lindqvist 2000, 15–17. 
432

 Hietanen 2000, 103–104. 
433

 Vertio 2013, 40–41. 



74 

suhteessa läheisiin ihmisiin ja myös Jumalaan sekä pohditaan kuolemaa. Jumalan 

sanan lukeminen, ehtoollisen viettäminen ja rukous ovat sielunhoidon pyhiä 

välineitä. Vakaumuksen kunnioittamisen mukaan kuolevalle kuuluu järjestää 

hänen uskonsa ja kulttuurinsa mukaista henkistä ja hengellistä tukea. 
434

 Jokaisella 

on oikeus kokonaiseen, loppuun asti elettyyn elämään. Ihmisen tehtävä on kulkea 

kärsivän rinnalla. Syntymä ja kuolema muistuttavat toisiaan. Kristillisen 

ihmiskäsityksen mukaan elämä on arvokas, se on Jumalan lahja. Kuoleman 

hetkestä tietää vain Jumala. Se merkitsee kristitylle kotiin, elämän antaneen 

Jumalan luo, palaamista.
435

 

     

4.3. Hoitojärjestelyt 

Vanhuspalvelulaissa viitataan useisiin muihin lakeihin, kuten sosiaali- ja 

terveydenhuoltolakiin ja vammaislakeihin.
436

 Hoitojärjestelyihin olen ryhmitellyt 

hoidon kokonaisuuteen, yhteistyöhön ja lainsäädännölliseen kokonaisuuteen 

liittyviä vanhuspalvelulain kohtia. 

Hyvästä hoidosta säädetään 19 §:ssä siten, että iäkkäälle henkilölle tulee 

tarjota laadukkaista sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden on turvattava hänelle 

hyvä hoito ja huolenpito. 
437

 Kokonaisvaltaisuus tulee esille ainoastaan 15§:ssä, 

jossa säädetään iäkkään henkilön palvelutarpeen selvityksestä. Palvelutarve tulee 

selvittää kokonaisvaltaisesti:  

-- yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle 

määrätyn edunvalvojan kanssa.
438

  

 

ja selvittämisestä vastaa tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon tai 

terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta.
439

 

Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon:   

-- iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä 

hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa 

saatavuuteen liittyvät tekijät.
440  
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Palvelusuunnitelmassa, 16§:ssä, säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kokonaisuudesta hyvän hoidon turvaamiseksi. Kokonaisuus muodostetaan 

iäkkään henkilön kanssa ja tarvittaessa omaisten, läheisten tai edunvalvojan 

kanssa. Iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista tulee kirjata 

suunnitelmaan.
441

 Vastuutyöntekijän tehtävistä säädettiin alkuperäisen säädöksen 

980/2012 pykälässä17. Eduskunta kumosi tämän pykälän ja muutos tuli voimaan 

1.1.2017.  Alkuperäisessä säädöksessä vastuutyöntekijän tehtävää hoitaa 

palvelukokonaisuuden kannalta sosiaalihuollon tai terveydenhuollon 

ammattihenkilö, joka neuvoo ja auttaa palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä 

asioissa, seuraa palvelusuunnitelman toteutumista ja on yhteyksissä palvelujen 

järjestämisestä vastaaviin tahoihin ja muihin tahoihin.
442

 Neuvontapalveluista ja 

ohjauksesta säädetään 12 §:ssä siten, että kunnan on järjestettävä 

neuvontapalveluja tarjolla olevien sosiaali- ja terveys palvelujen käyttöön sekä 

ohjausta on annettava hyvinvointia, terveellisiä elämäntapoja, sosiaalihuoltoa ja -

turvaa, sairaanhoitoa, kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskevissa asioissa. 

Pykälässä 13 säädetään, että ohjausta on sisällytettävä tarpeen mukaan kaikkiin 

iäkkäille järjestettäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
443

  

Vanhuspalvelulaissa ei ole omaishoidosta erikseen olevaa lakipykälää, vaan 

2 §:ssä viitataan omaishoidon tuesta annettuun lakiin.
444

 

Kunnan eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä säädetään 4 §:ssä siten, että 

kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä sekä kunnan on tehtävä 

yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten, järjestöjen ja muiden 

yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 

toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. 
445

 Kokonaisuuteen 

kuuluu myös kunnan strategiaan kuuluva suunnitelma, joka päätetään valtuustossa 

ja jossa arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, määritellään tavoitteet 

ja toimenpiteet palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi sekä arvioidaan 

voimavarat, määritellään toimialojen vastuut ja yhteistyön toteutus.
446

  

  

Hyvän hoidon huomioon ottaminen hoidon järjestelyissä 
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Hoidon järjestämisessä tulee esille erityisesti hoitopaikasta toiseen siirtäminen, 

omaishoidon huomioon ottaminen ja yksityisten hoitolaitosten toimintakulttuuri. 

Hoitopaikan pysyvyyttä tähdennetään lausunnoissa. Siirtäminen 

hoitopaikasta toiseen aiheuttaa tietämättömyyttä ja epävarmuutta 

pitkäaikaishoidettaville: 

--Pitkäaikais-hoidettavat eivät koskaan voi tietää saavatko he paikan loppuiäkseen vai 

siirrellänkö heitä kuin tavaroita paikasta toiseen.--
447

 

 

Huonokuntoisten vanhusten siirtäminen hoitopaikasta toiseen voi katkaista 

yhteyden omaan seurakuntaan ilman omaisten tai hoitohenkilökunnan apua, koska 

laitososoitteiden luovuttaminen seurakunnille ei ole lainsäädännön mukaan 

mahdollista. Tämä liittyy ikääntyneiden oikeuteen olla osallisena omassa 

hengellisessä yhteisössään elämänsä loppuun asti. Tässä vastuutyöntekijä voi olla 

avuksi, varsinkin, kun vanhuksella ei ole omaisia tai omaiset kuuluvat toiseen 

uskonnolliseen yhteisöön. Hengellinen ulottuvuus liittyy uskonnonvapauteen.
448

 

Omaishoitoa ja kotihoitoa hoitomuotona ei ole ikälakiluonnoksessa 

mainittu.
449

   Erilaisia hoitojärjestelyjä yhdistellään jo joustavasti 
450

, omaishoito 

on merkittävä osa palvelujärjestelmää
451

 , se on edullisin ja inhimillisin 

vaihtoehto, omaishoitajien palkkauksen tulee olla yhdenvertainen
452

 , 

vapaaehtoisena omaishoito tuo hyvinvointia sekä hoidettavalle että hoitajalle
453

 

sekä omaishoidon arvostusta tulisi lisätä
454

. Huomioitava omaiset, jotka tekevät 

omaishoitotyötä olematta omaishoitajia.
455

 Kotihoito on harvaan asutuilla alueilla 

erittäin tarpeellinen ja paras mahdollinen hoitomuoto kulttuurin säilyttämisen ja 

koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta.
456

 

Muistisairaiden perusoikeuksien turvaamiseksi tarvitaan erillislaki 

turvaamaan hyvä hoito, myös kotihoito ja lisäksi tarvitaan erillinen kansallinen 

muistiohjelma.
457

 Pitkäaikaishoidon- ja hoivan laatu riippuu hoitoyksiköstä. 
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Hyvälaatuisella, aktiivisella ja toiminnallisella hoidolla pystytään hidastamaan 

muistin, fyysisten kykyjen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemistä.
458

 

Yksityiset hoitolaitokset voivat sulkea toiminnan mahdollisuuden 

sairaalapapeilta.
459

 Palvelun laadun tulee sisältää vakaumuksen kunnioittamisen, 

hengellisten asioiden ulottuvuuden.
460

 Edellytetään, että lakiin kirjataan oikeus 

vakaumusta kunnioittavaan hoitoon ja että hengelliset tarpeet otetaan huomioon:      

--lakiin lisätään kirjaus ikääntyneiden oikeudesta vakaumusta kunnioittavaan hoitoon, sekä 

kirjaus siitä, että henkilön hengelliset tarpeet otettaisiin huomioon kaikissa vanhuksille 

annettavissa palveluissa.
461

 

  

Kokonaisen ihmisen huomioon ottaminen palvelutarpeen selvityksessä ja 

palvelusuunnitelmassa 

 Gerontologisen tiedon valossa kokonaisvaltainen
462

 ja moniammatillinen
463

 

palvelutarpeen arviointi ja toteutus tärkeää. Palvelutarpeen arvioinnissa tulee 

huomioida myös ihmisen ja yhteisön kokonaistilannetta, ei vain sosiaali- ja 

terveyspalveluja
464

. Kokonaisvaltaisessa moniammatillisessa palvelutarpeen 

arvioinnissa tulee ottaa huomioon fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset 

tarpeet.
465

 Palvelutarpeen arvioinnin tulee tapahtua yhteistyössä asiantuntijoiden 

ja asiakkaan kesken: 

Suurimmalla osalla ikääntyneistä on samaan aikaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon 

tarpeita. Jos palvelutarpeenarviointi pilkotaan eri osiin siten että, eri ammattiryhmät 

katsovat ikääntyneitä vain oman profession näkökulmasta, ei tässä asiakkaan osallisuus ja 

fyysisten, psyykkisten, sosiaalisen sekä hengellisten tarpeiden kokonaisarviointi toteudu. 

Näkemyksenä nousee ammattilaisten eikä asiakkaan näkökulma.
466

 

 

Tärkeää olisi saada palvelukokonaisuus, jossa hyvinvointi nähdään 

kokonaisuutena.
467

 Tähän kuuluu sosiaalihuollon palvelusuunnitelman ja 

terveydenhuollon hoitosuunnitelman yhdistäminen.
468

 Yksilötasolla olevat 
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palvelu- ja hoitosuunnitelmat eivät ole kenenkään vastuulla.
469

 Vastuutyöntekijä 

on keskeinen palvelukokonaisuuden järjestäjänä
470

.  

Heikentyneenkin toimintakyvyn käyttö lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia, 

sillä laitoshoitoon joutuessaan vanhuksen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

kyvyt taantuvat.
471

 Hyvinvointiin ja hyvään arkeen kuuluvat toimivat palvelut, 

sosiaalinen verkosto, itsensä toteuttaminen omalla äidinkielellä ja osallistuminen 

yhteisöllisiin asioihin.
472

  

Asiakkaan kannalta on erittäin tärkeää, että palvelusuunnitelmaan kirjatut 

palvelut järjestetään. 
473

Kunnissa tulee olla tarpeelliset resurssit palvelujen 

toteuttamiseen.
474

 Subjektiivinen oikeus voi aiheuttaa tulkintaerimielisyyttä 

asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välillä palvelutarpeen arvioinnissa. Sen vuoksi 

sääntely ja suunnitelmat tulee laatia täsmällisiksi, ettei tule tulkintaongelmia. 
475

 

Suunnitelma ei saa kuitenkaan ylittää perustuslain 19 §:n tai tavallisen lain nojalla 

iäkkäälle kuuluvia palveluja.
476

 Koulutustason nousemisen myötä monipuoliset 

kulttuuriset tarpeet tulee ottaa huomioon. Myös henkinen hyvinvointi on oleellista 

sekä fyysinen aktiivisuus, myös koti- ja pihatyöt.
477

 

  

Hengellisten/uskonnollisten tarpeiden huomioon ottaminen lainsäädännössä - 

case 

Ikälakiluonnoksen 17 §:ssä esitetään palvelun toteuttamista ohjaavat periaatteet, 

jossa esitetään mahdollisuus sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen ja jossa 

luetellaan arvokkaan elämän osatekijöitä. Nämä osatekijät on mainittu tarkemmin 

luvussa 3.3., tässä luettelen ne lyhyesti: itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

yksilöllisyys ja osallisuus, oikeudenmukaisuus, laadukkaat palvelut sekä hyvä 

kohtelu.
478

 Tämän arvokkaan elämän osatekijäluettelon jatkoksi kirkkohallitus 

esitti henkisten ja hengellisten tarpeiden huomioon ottamista. Lisäksi 

kirkkohallitus esitti, että hyvä hoito ottaa huomioon ihmisen kokonaisuuden, 

myös hengelliset, uskonnolliset tarpeet
479

. Perusteluina esitettiin muun muassa 
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sitä, että psykososiaalinen hyvinvointi edistyy, vanhuus tuntuu valoisalta, on 

mahdollisuus päästä sovintoon oman elämän kanssa, toivo vahvistuu kuoleman 

lähestyessä, rituaalien pysyvyys: 

Hengellisten tarpeiden täyttyminen edistää psykososiaalista hyvinvointia. Se tuo sisäistä 

rauhaa ja tasapainoa antamalla mahdollisuuden päästä sovintoon oman elämänsä kanssa. 

Hengellinen elämä saa vanhuuden tuntumaan valoisalta ja myönteiseltä. Erityisesti 

vaikeissa elämäntilanteissa hengellisyys on voimavara. Usko antaa toivoa, kun ihminen 

lähestyy omaa kuolemaansa. Uskonnollinen vakaumus ja uskonnolliset rituaalit välittävät 

pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Esimerkiksi ehtoollisen viettämien on monelle vanhukselle 

tärkeä asia. Se on yksi jumalanpalveluksen tärkeimmistä osista niin evankelis-luterilaisessa, 

katolisessa kuin ortodoksisessakin kirkossa.
480

 

 

 

Lain valmistelua jatkettiin syksyllä 2011 eduskuntavaalien jälkeen. Sosiaali- ja 

terveysministeriössä muodostettiin ohjausryhmä lain jatkovalmistelua varten. 

Seuraavaksi lausuntokierrokselle lähti ohjausryhmän muistio, Sosiaali- ja 

terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:12, joka kuuluu hankkeeseen 

STM114:00/2010.
481

 Ohjausryhmän muistiossa iäkkään henkilön palvelutarpeen 

vastaamisen periaatteista säädetään pykälässä 11. Siinä esitetään myös sosiaalisen 

vuorovaikutuksen mahdollisuutta haluamassaan määrin, mutta arvokkaan elämän 

luetteloa ei enää mainita. Arvokas elämä tulee esille siinä, että sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tavoitteena on, että iäkäs tuntee elämänsä turvalliseksi, 

merkitykselliseksi ja arvokkaaksi sekä silloin, kun pitkäaikaishoito on iäkkään 

henkilön arvokkaan elämän kannalta perusteltua.
482

 Näin ollen myös 

kirkkohallituksen esitys arvokkaan elämän osatekijäksi mainittu hengellisten 

tarpeiden huomioon ottaminen oli jäänyt huomiotta.  

Ikälakiluonnoksen 11§:ssä on esitetty palvelutarpeen selvittämisen 

arvioinnissa huomioon otettavat tekijät: fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset, 

sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristön esteettömyyteen ja lähipalvelujen 

saatavuuteen liittyvät tekijät. Hengellisiä tarpeita ei mainita. 
483

 

Ikälakiluonnokseen osoittamassa lausunnossaan Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 

esitti niin ikään ihmisen kokonaisuuteen kuuluvaksi hengelliset tarpeet 

palvelutarpeen selvittämiseen liittyen.
484

 Finlands Svenska Socialförbundet 

käyttää sanaa andlig, mikä voi tarkoittaa joko henkistä tai hengellistä. 
485

 Myös 
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opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan henkisen hyvinvoinnin huomioon 

ottaminen on oleellista.
486

 

Ohjausryhmän muistion, 12–13 §, mukaan palvelutarpeen monipuolinen 

arviointi koostuu ihmisen fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn arvioimisesta. Näitä arvioidaan suhteessa lähiympäristön 

esteettömyyteen ja lähipalvelujen saatavuuteen. Palvelutarpeet määräytyvät 

iäkkään henkilön toimintakyvyn mukaan ja toimintakykyä arvioidaan 

monipuolisesti. Luettelossa ei mainita hengellisiä tarpeita.
487

 Kirkkohallituksen 

vuoden 2012 lausunnossa, joka annettiin lausuntokierrokselle lähteneen 

ohjausryhmän muistion perusteella, ilmaistaan pettymys, kun uskonnollisia 

tarpeita ei ole huomioitu: 

Ikääntyvän hyvään elämään kuuluu, että myös hänen uskonnolliset tarpeensa huomioidaan. 

Tätä ei laissa ole edelleenkään huomioitu. -- ehdottaa, että lakiesitykseen lisättäisiin oikeus 

vakaumusta kunnioittavaan ja uskonnolliset tarpeet huomioon ottavaan hoitoon.
488

 

 

Samoin Suomen Ekumeeninen neuvosto ja Suomen Vapaakristillinen neuvosto 

pitävät tärkeänä hengellisten tarpeiden huomioon ottamista ja esittävätkin 

ohjausryhmän muistioon antamassa lausunnossaan, että ihmisestä luotu kuva jää 

vajaaksi, ellei myös hengellisiä tarpeita oteta huomioon. Hengelliset tarpeet 

lausunnon mukaan voisi lisätä pykälään 13, jossa mainitaan fyysiset ja psyykkiset 

tarpeet.
489

 Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä, että vakaumuksen kunnioitus, 

hengellinen ulottuvuus tulee sisältyä palvelun laatuun.
490

 Kristillisdemokraattinen 

eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että lakiin kirjataan ikääntyneiden oikeudesta 

uskonnollisen vakaumuksen kunnioittavaan hoitoon ja kirjataan hengellisten 

tarpeiden huomioon ottaminen kaikissa palveluissa.
491

 

  Ohjausryhmän muistion 11 §:ssä, jossa esitetään iäkkään henkilön 

palvelutarpeeseen vastaamisen periaatteita, viitataan asiakaslain 4§:ään ja 

potilaslain 3§:ään. Asiakaslain 4§:n ja potilaslain 3§:n mukaan asiakasta on 

kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan 

ja yksityisyyttään kunnioitetaan.
492

 Olisiko niin, että lainsäätäjä on ajatellut näiden 

lainkohtien riittävän vakaumuksen huomioon ottamiseen, koska eduskunnassa 
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hyväksytyssä vanhuspalvelulaissa
493

 viitataan myös näihin, asiakas- ja 

potilaslakiin, kuten myös moniin muihin lakeihin? Näyttää kuitenkin siltä, että 

lausunnonantajat ovat esittäneet hengelliset tarpeet otettavaksi nimenomaan 

vanhuspalvelulain lakipykäliin, ei perusteluihin.  

Lopputuloksena oli, että hallituksen esityksen perustelujen 14 §:ssä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä ja hyvinvoinnin edistämistä lisää 

mahdollisuus oman vakaumuksen mukaiseen hengelliseen toimintaan 

osallistuminen. Lakitekstissä ei ole mainintaa hengellisyydestä tai 

uskonnollisuudesta.
 494

   

 

Lainsäädännöllinen kokonaisuus 

 Ikälakiluonnosta koskevissa lausunnoissa toivotaan lainsäädännöllisen 

kokonaisnäkemyksen muodostamista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Erillistä 

vanhuspalvelulakia ei ehkä tarvittaisi, vaan tässä laissa esitetyt asiat voidaan 

sisällyttää erityisesti sosiaalihuoltolakiin.
495

 Myös ikälain ja vammaislain 

yhteensovittamiseen toivotaan selkeämpää ohjeistusta. Vammaislain säännökset 

tulisi voida pitää voimassa ikälain rinnalla niin, että ikälaki ei ylitä 

vammaislakia.
496

 Kysymys on usein rajanvedosta eri lakien suhteen: 

Usein esiintyvä ongelma on  se, milloin henkilön toiminnalliset vaikeudet johtuvat 

sellaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta, jonka perusteella hänet voidaan katsoa 

vammaispalvelulaissa tarkoitetulla tavalla vaikeavammaiseksi ja kyseisen lain mukaisiin 

palveluihin oikeutetuksi ja milloin taas kysymys on pääasiassa tai kokonaan ikääntymisestä 

aiheutuvasta toimintakyvyn alenemisesta.
497

 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos luetteleekin tuolloin vuonna 2011 

käynnissä olleita ikäihmisiin vaikuttavia lainsäädäntöhankkeita.
498

 Kuntaliitto 

mainitsee lausunnossaan, että yksityiskohtaiset säädökset eivät kannusta 

palvelujärjestelmää uudistumaan. Tarvitaan toiminnallisia muutoksia. Kuntaliitto 

ihmettelee yleisten sosiaalipalvelujen, kuten kotipalveluiden ja laitoshuollon 
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roolia, jos ikään perustuva laki säädetään, koska ikääntyneet käyttää näitä yleisiä 

palveluja eniten. Vaikka kuntaliitto suhtautuu myönteisesti ikääntyneiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ikään perustuva lakia ei sovellu 

pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa palvelujen järjestäminen perustuu 

palvelujen tarpeeseen, vaan on kyse laaja-alaisesta hyvinvointipolitiikasta, 

yhteiskunnallisesta keskustelusta ja päätöksistä. 
499

 

Koska itse palvelu ja sen toteuttaminen säännellään muussa 

lainsäädännössä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevissa laeissa, 

palvelun käyttäjän asemaa ja oikeuksia koskevissa laeissa ja palvelujen 

yksityiseen organisointiin koskevissa laeissa, vanhuspalvelulain säännökset 

sisältävät siten enemmän menettelyä lain soveltamisessa ja laadunvarmistusta. 
500

  

 Vanhuspalvelulaki asettaa kunnille vain neuvontapalvelut, ehkäisevän 

toiminnan ja ohjauksen. Laki ei anna ikääntyneelle henkilölle erityisiä oikeuksia 

eikä edellytä edes palvelutarpeeseen vastaamista. Sanamuoto ”palvelutarpeen 

vastaaminen” hämärtää yksilön oikeuksien vaatimista ja saamista. Laissa 

tyydytään antamaan vain vastauksia tarpeeseen.
501

  

  

Kokonaisuuden huomioon ottaminen yhteistyössä ja koulutuksessa  

Yhteistyö tärkeää, koska ihminen on kokonaisuus
502

.  Yhteistyötä eri toimijoiden 

kesken korostetaan, yhtenä syynä suurten ikäluokkien ikääntyminen.
503

 

Poikkihallinnollinen ja alan muiden toimijoiden välinen yhteistyö on toteutuksen 

keskeinen kulmakivi.
504

 Moniammatillista, laajaa kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon välistä yhteistyötä kaivataan
505

, rajaseudulla jopa valtakunnan 

rajat ylittävää palvelujen yhteistyötä pidetään tärkeänä
506

. Toisaalta viranomaistyö 

pohjautuu kuntien erilaiseen tarpeeseen ja sen vuoksi valtakunnallinen säätäminen 

siitä on perusteetonta.
507

 Kolmannen sektorin toimijat voivat ilahduttaa musiikin, 

taiteen, vierailujen kautta laitoshoidossa olevia asiakkaita.
508

 Vanhusneuvostojen 
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kanssa tulee keskustella
509

 eikä omaisia ja omaishoitajia pidä unohtaa 

yhteistyöstä
510

. Vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen roolia kuntien kanssa halutaan 

määrittää. 
511

Neuvontapalveluissa ja kotikäynneillä järjestöt ja seurakunnat voivat 

toimia yhteistyökumppaneina, myös vapaaehtoiset voivat olla tukemassa 

vanhuksen kotona asumista. Kirkon diakonian vapaaehtoistoiminnassa oli vuonna 

2010 mukana noin 33 000 vapaaehtoista.
512

  

Koulutuksessa on huomioitava iäkkään väestön kasvun vuoksi 

gerontologinen asiantuntemus.
513

 Lakiesitysluonnoksen 3 §:n mukainen 

sosiaalihuollon palvelusuunnitelman ja terveydenhuollon hoitosuunnitelman 

yhdistäminen lisää sekä sosiaalialan ja terveysalan korkeakoulutuksen että 

korkeakoulun ja toisen asteen koulutuksen välistä yhteistyötä. Sosiaalialan tärkeää 

osaamista käytetään tuottamaan iäkkäille palvelukokonaisuutta hyvän elämän 

näkökulmasta, eikä vain medikalisaation näkökulmasta.
514

  

Hallituksen esityksen 160/28.12.2012 yksityiskohtaisten perustelujen 

toisessa luvussa 4 §:ssä on otettu huomioon terveydenhuoltolain 12 §:n 3 

momentissa mainittu kunnan velvollisuus tehdä yhteistyötä muiden kunnassa 

toimivien julkisten tahojen, yksityisten yritysten ja muiden yleishyödyllisten 

yhteisöjen kanssa, mutta ei erikseen mainita seurakuntia. Lainsäädäntö on sitovin 

ohjauksen väline. Sen lisäksi toimintaa ohjataan informaatio-ohjauksen välineillä. 

Eräs tällainen on Kaste-ohjelma, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen 

kehittämisohjelma. Hallituksen esityksessä viitataan tähän Kaste-ohjelmaan, jossa 

on mainittu yhteistyö muun muassa seurakuntien kanssa. Toisaalta seurakunta on 

julkinen toimija, joten lakiehdotuksen 4 §:n mukaan ”kunnan on tehtävä 

yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen…” tarkoittanee myös 

seurakuntia.
515

 Kunnilla on pitkä yhteistyön historia seurakuntien kanssa. 

Kuntaliiton internet-sivulla mainitaan, että kuntien ja seurakuntien yhteistyöllä on 

pitkät perinteet. Vuonna 2003 lähes puolet kuntajohtajista pitää yhteistyötä 

seurakuntien kanssa suurempana kuin kansalaisjärjestöjen tai valtion virastojen 

kanssa tehtyä yhteistyötä.
516
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Apu todellisiin ongelmiin? 

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen kiteyttää vanhustenhoidon ongelmakohtia 

lausunnossaan lakiluonnoksen kolmanteen lukuun, joka käsittelee 

palvelutarpeeseen vastaamista. Nykyjärjestelmässä hyvä hoito ei toteudu ja sen 

vuoksi tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia oikeusturvan toteutumiseksi, mutta 

tarvitaanko erillislaki vanhusten hyvän hoidon takeeksi vai voitaisiinko 

oikeusturva taata muussa lainsäädännössä. Vai onko kyse henkilöstön määrästä, 

yksilön oikeuksista tai laitosten toimintakulttuureista: 

Jos nyt käsillä olevaa lukua kuitenkin tarkastellaan puhtaasti iäkkään henkilön 

näkökulmasta, voidaan kysyä, missä määrin ehdotettavat säännökset pureutuisivat ja 

ratkaisisivat iäkkäiden ihmisten kohtaamat todelliset ongelmat; ne ongelmat, joiden vuoksi 

ikälakia lähdettiin valmistelemaan? Ratkaistaisiinko tällä lailla ongelmat märissä vaipoissa 

makuuttamisesta, ulkoilun puutteesta tai riittävästä ruokailussa avustamisesta? Missä 

määrin kysymys on lopulta henkilöstömitoituksesta ja missä määrin nyt käsillä olevassa 

esityksessä esiin nostetuista periaatteellisista kysymyksistä kuten yksilön 

itsemääräämisoikeudesta tai laitoksen toimintakulttuureista? 
517

 

 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto kiteyttää vanhustenhoidon ongelmat 

laitoshoitoon ja kotihoitoon, joissa on liian vähän ja kouluttamatonta 

henkilökuntaa hoitotyössä ja johtamisongelmat. Parannuskeinoina voisivat olla 

pitkäaikaishoitoalan houkuttelevuus, työolot ja työn organisointi.
518

 

Laatusuositukset eivät takaa riittävää laatua, henkilökunnan määrää ja 

oikeusturvan toteutumista. 
519

 Myöskään pelkkä laki ei riitä palveluiden 

saatavuuden ja laadun turvaamiseksi, tarvitaan myös resurssit ja muuhun 

lainsäädäntöön sovittamista ja yhdyskuntasuunnittelua.
520

 Lain hyvät tavoitteet 

voi jäädä toteutumatta sen tulkinnanvaraisuuden ja epäyhtenäisen käytännön 

vuoksi. 
521

Tarvitaan taloudellisia edellytyksiä ja vanhusten hoitoa osaavaa ja siitä 

kiinnostunutta henkilökuntaa. 
522

Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, esimerkiksi 

palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutumisessa
523

 sekä resurssipulaan ja 

ikääntyneiden oikeuksien riittämättömään määrittelyyn
524

. Peruslähtökohtana 

tulee olla normaalipalveluiden esteettömyys ja ensisijaisuus sosiaali- ja 

terveyspalvelujen rajapinnoilla. Huonosti suunniteltua infrastruktuuria ei pidä 
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korjata sosiaali- ja terveyspalveluilla.
525

 Moniarvoisessa ja -muotoisessa 

yhteiskunnassa on mahdollisuus mielekkääseen työhön, osallisuuteen, 

harrastuksiin ja ihmissuhteisiin, yhteisöllisyyden ollessa vahva. Arkiliikunta, 

terveelliset elämäntavat ja oikea ravinto voivat vaikuttaa enemmän kuin 

palvelut.
526

 Laadukkuus ja yksilölliset tarpeet pitää kirjoittaa lain 

tarkoituspykälään, ei perusteluihin, koska perusteluilla säätämistä ei voi pitää 

hyvänä ratkaisuna.
527

 

 Suomalaiset voivat olla huolestuneita siitä, miten heitä itseään mahdollisesti 

kohdellaan vanhustenhuollossa.
528

 Valtakunnallisen kansanterveystyön johtajien 

verkosto mainitsee lausunnossaan, että todellisuus on valoisampi kuin median 

yleiseen tietoisuuteen nostamat yksittäiset asiat ovat: 

Vanhustenhuollossa on puutteita, joita media nostaa esille. Vaikka todellisuus ei ole niin 

synkkä kuin esille nostetut yksittäisasiat viestittävät, ollaan väestötasolla huolestuneita siitä, 

miten vanhuksia kohdellaan.  Huoli on ymmärrettävää, koska useimmat suomalaiset 

saavuttavat vanhuusiän ja tiedostavat saattavansa itsekin kokea vanhustenhuollon ”sisältä 

käsin”.
529

 

 

Aikaisemmin on jo todettu, että suomalaisten tärkeimpiä arvoja ovat 

universalismi, hyväntahtoisuusarvot ja itseohjautuvuusarvot, siis tasa-arvo, 

suvaitsevaisuus, kaikista huolehtiminen, läheisistä huolehtiminen ja vapaus. Tasa-

arvo synnyttää luottamusta ja luottamus puolestaan vahvistaa taloudellista 

kilpailukykyä. Tasa-arvo parantaa kaikkien hyvinvointia. Sosiaalinen pääoma, 

joka koostuu yksinkertaisimmallaan ihmistenvälisestä luottamuksesta ja 

yhdistystoimintaan osallistumisesta, on yhteydessä kilpailukykyyn siten, että mitä 

suurempi sosiaalinen pääoma, sitä suurempi on kilpailukyky. Yhteistyö sujuu 

paremmin, kun keskitytään olennaiseen. Toisiin luottavat ihmiset eivät ole 

herkkäuskoisia, vaan pystyvät ymmärtämään toisten ihmisten ajattelua ja 

luonnetta.
530

  

Vanhuspalvelulaissa säädetään ikääntyneiden ja iäkkäiden itsenäisestä 

suoriutumisesta mahdollisimman pitkälle kotihoidossa tai laitoshoidossa. 

Lausunnoissa juuri näissä hoitomuodoissa nähdään puutteita, joita laki ja 

suositukset eivät riitä korjaamaan. Lausunnonantajat toivovat hyvää, mutta 

pelkäävät pahinta. Suomalaiset ovat tottuneet toimimaan erilaisten ihmisten 
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kanssa yhdistyksissä ja siten luottamaan toisiinsa. Laajan yhteistyön merkitystä 

lausunnoissa korostetaan, samoin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Mitä 

nämä tarkoittavat käytännössä, jää myöhemmän tutkimuksen selvitettäväksi. 

Suomalaisten tulisi voida arvojensa mukaisesti toimia tasa-arvoisesti, luottaa 

toisiinsa, ymmärtää toisten ajattelua, olla suvaitsevaisia, toimia lähimmäistensä 

parhaaksi, mutta myös vapaasti ja itsenäisesti toimien. Lisäksi suomalaiset 

arvostavat rehellisyyttä, vastuuntuntoa ja lempeyttä
531

. Kaikki edellä luetellut 

arvot enemminkin johtaisivat siihen, että vanhuksista huolehditaan hyvin. 

Lausunnoissa tulee kuitenkin esille epäkohtia siitä, että vanhustenhoito ei ole 

hyvää. Lainsäädäntö on demokraattisen valtion keino ohjata kansalaisten 

toimintaa 
532

. Lausunnoissa epäillään, että laki ei riitä parantamaan 

vanhustenhoitoa, vaikka laissa on monia yhteneviä kohtia lausunnonantajien 

kantoihin.  

Hyväntahtoisuus ja universalismi ovat yhteydessä auttamiseen silloin, kun 

henkilölle auttaminen on arvovalinta eli toimintaa, jota ohjaa auttavaisuuden 

arvostus. Yhdenmukaisuutta arvostavalle auttaminen on normin- tai 

tavanmukaista toimintaa. Toisaalta suuri osa ihmisen toiminnasta on totunnaista, 

automaattista normien noudattamista. Suomessa on Länsi-Euroopan toiseksi 

vahvin yhdenmukaisuuden kannatus ja siten lähennymme arvoissa Itä-Eurooppaa. 

533
 Työarvot ovat yhteydessä suoriutumis- ja yhdenmukaisuusarvoihin siten, että 

toisaalta pyritään eteenpäin, toisaalta hillitään impulsseja. Kansakuntana 

arvostamme työtä, mutta yksilöllisissä arvoissa työn arvostus ei ole ensisijainen, 

vaan arvoasteikolla se sijoittuvat alle puolen välin. Arvoissa ja hyvinvoinnissa on 

yhteys; ihminen voi hyvin, kun hänen arvonsa on sopusoinnussa hänen 

ympäristönsä arvojen kanssa. Yhtäpitävyys ympäristön arvojen kanssa on 

tärkeämpää kuin todellinen yhtäpitävyys ja tämä tuo hyvinvointia. Tieto, luulot ja 

yleistykset vaikuttavat ihmisten arvomaailmaan. Universalismin kannattajat 

arvostivat vähiten työarvoja. Yhteiskunnan ja yksilön arvot voivat kulkea eri 

suuntiin.
534

  Universalismin kannattajat arvostavat vähiten työtä, mutta auttaminen 

on heille arvovalinta. Yhdenmukaisuusarvoja tärkeänä pitävät toimivat 

totunnaisemmin ja todennäköisesti arvostavat enemmän työtä. 

                                                 
531

 Helkama 2015, 85–86. 
532

 Juntunen 2000, 49. 
533

 Helkama 2015, 103–104. 
534

 Helkama 2015, 146–148, 150–151. 



87 

  Hyvinvoinnin tila määräytyy myös erilaisten tarpeiden mukaan. Näiden 

tarpeiden tyydytys määrittyy elämänlaadun perusteella eli siitä, millainen 

inhimillisten suhteiden laatu on. Tällöin ihmisten väliset suhteet, ihmisten ja 

yhteiskunnan väliset suhteet sekä ihmisten ja luonnon väliset suhteet, siis koko 

inhimillinen elämä muodostuu hyvän elämänlaadun ja hyvinvoinnin tekijöiksi. 

Elämänlaatuun kuuluu muun muassa elämän mielekkyys, tyytyväisyys, ympäristö 

sekä suhtautuminen toimintakyvyn laskuun, sairauteen, hoitoon ja myös 

hengelliset kysymykset. Monet vanhukset passivoituvat, kun elämällä ei ole 

merkitystä, jokaisen pitäisi saada tuntea itsensä tärkeäksi. 
535

 

Hengellisten tarpeiden puuttuminen hoitolaitoksessa aiheuttaa surua 

monessa mielessä sekä omaiselle että laitoksessa asuvalle. Muistisairaille elämän 

tutut asiat ovat tärkeitä ja niiden puute voi huonontaa vanhuksen tilaa ja loukkaa 

hänen ihmisarvoaan. Hengelliset asiat ja musiikki voivat olla tärkeitä 

muistisairaille, he muistavat laulujen sanat tarkkaan ja ellei hoitokodissa voi 

kuunnella hengellistä musiikkia edes instrumentaalisesti, voidaan kysyä 

toteutuuko uskonnonvapaus. Jo erillään asuminen tuo tuskaa, mutta sitä lisää 

aiemmin tärkeinä pidettyjen hengellisten asioiden puuttuminen hoitolaitoksen 

arjesta puolison hoitolaitokseen joutumisen myötä. Vuoden 2012 Esse-lehden 

haastateltava sanookin, että tilanne on kuin ”kesken katkaistu elämä”. 

Haastateltavan mielestä hoitokodeissa hengellisten asioiden huomioon ottaminen 

on henkilökunnan ”viitseliäisyydestä” kiinni. Kaikki halukkaat olisi tuotava 

pappia tapaamaan hänen vieraillessaan hoitokodissa. Kirkko ”voisi tulla 

konkreettisesti apuun vanhusten hoidossa”. 
536

 

  Hoitohenkilökunnan kiinnostus dementoituneiden hoitoon on alkanut 

nousta vasta 2000-luvun taitteessa. 
537

 Hoitotyön teoreettisissa malleissa 

korostetaan hengellisten tarpeiden huomioon ottamista keskeisinä 

selviytymiskeinoina. Kun tavoitteena on henkilön yksilöllisten tarpeiden ja 

toiveiden huomioiminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, silloin myös 

hengelliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Siinä pyritään lievittämään pelkoja ja 

ahdistusta. Muistin heiketessä ihminen voi pelätä hylätyksi tulemista. Silloin on 

tärkeää toimia niin, että muistisairas voi kokea itsensä arvokkaaksi ja että häntä 

kohdellaan kunnioittavasti. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen 

on ainutkertainen ja arvokas Jumalan luoma yksilö. Erityisesti heikon ja sairaan 
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ihmisen elämää tulee suojella. Ihmisen elämä muodostaa kokonaisuuden, jossa 

elämänarvot, arvomaailma ja maailmankatsomus ohjaavat hänen elämäänsä. 

Arvomaailmaan ja vakaumukseen liittyvät kysymykset ovat osa ihmisen 

kokonaisuutta, persoonaa ja elämänhistoriaa, eikä niitä voi erottaa omiksi 

alueikseen. Koska dementoituneen vakaumusta ei voida erottaa hänen 

kokemusmaailmastaan on tärkeää, että hoitosuunnitelmaan kirjataan uskontoon ja 

vakaumukseen liittyvät kysymykset yhteistyössä omaisten, ystävien ja 

hoitohenkilökunnan kanssa. Näin vakaumus tulee huomioiduksi ja sitä 

kunnioitetaan. Uskonnollisuus on voinut olla voimavara elämän eri kriiseissä ja 

siten se voi olla voiman lähde edelleen. Muisteluissa lapsuudenkodin merkitys ja 

suhde vanhempiin on suuri. Jos vanhempien uskonnollisuus on ollut tuomitseva 

tai syyllistävä, muistisairaan suhde uskoon on voinut muodostua negatiiviseksi. 

Myös näissä tapauksissa ongelma tulisi selvittää. Vaikka dementoitunut ei pysty 

erittelemään arvomaailmaansa se on kuitenkin olennaisena osana hänen 

kokemuksensa taustalla ja siksi myös hengellisyys on hyvä ottaa huomioon.
538

 

Yhteiset kokoontumiset vahvistavat hengellistä identiteettiä jo aikaisemmin 

elämän aikana lapsuudesta lähtien ja myös silloin, kun joudutaan hoitoon 

laitokseen. Hengellisyyden vahvistaminen auttaa kestämään ruumiillista 

heikkenemistä myös silloin, vaikka aikaisemmin terveenä ollessa kirkossa ei olisi 

juuri käynytkään. Laitoksessa halukkaiden tulisi voida osallistua 

hartaustilaisuuteen, myös vuoteessa olevien. Hoitajan läsnäolo hartaudessa 

rauhoittaa potilasta, koska siten hän tietää saavansa hoitoapua vaikka kesken 

hartauden. Osallistuminen hartauteen on vapaaehtoista, toiset eivät halua olla 

yhteisissä tilaisuuksissa, silloin heidän tahtoaan tulee kunnioittaa. Kristitylle tuo 

lohdutusta Jumalan läheisyyden tunteminen. Rippi on keskustelua mieltä 

painavista ja syyllisyyttä aiheuttavista asioista, jotka tunnustetaan ja saadaan 

anteeksi synninpäästössä. Ehtoollisaineet, leipä ja viini, vahvistavat Jumalan 

läsnäolon kokemusta. Ehtoollinen on annettava, kun potilas sitä pyytää.
539

  

  Muistisairaan vanhuksen kohtaamisen kauneutta kuvataan tässä runossa: 

”Sedan när jag inte längre minns mitt namn, sedan närd denna dag och igår blivit ett. Sedan 

när mina vuxna barn åter blivit små i mitt minne. Sedan när jag inte längre producerar, låt 

mig även då bli behandlad som en människa. Bry er om mig, ge mig kärlek, rör vid mig 

med ömhet. Klockan går långsammare - en dag stannar den helt – men till dess är tid kvar. 

Ge mig en värdig ålderdom.” (Okänd författare) 
540
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 STM037:00/2009, Äldrerådet i Korsholm. Käännetty teksti: Sitten, kun en enää muista 

nimeäni, sitten kun tämä ja eilinen päivä tulevat samaksi. Sitten, kun aikuiset lapseni tulevat 
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5.  Uskonnollisuus osana hyvää hoitoa 

5.1. Hengellisten ja uskonnollisten tarpeiden huomioiminen  

 

Edellisissä luvuissa on tarkasteltu vanhuspalvelulaissa ja vastaanotossa esiintyviä 

arvoja ja uskonnollisuutta. Luvussa 5 on tarkoituksena lyhyesti yhteenvedon 

tapaisesti tarkastella uskonnollisuuden osuutta vanhuspalvelulaista annetuissa 

lausunnoissa. Oheiset kohdat ovat mukana edellisissä luvuissa, joten uutta 

kaavioissa ei ole. Esitän kaavion jokaisen kolmen alaluvun alussa, josta näkyy se, 

missä yläluokan kohdissa uskonnollisuudesta annetut lausunnot esiintyvät. 

Yläluokkakaavio on luvussa 2.2.2. tutkimuksen metodi, taulukko 2. 

 

Yläluokka Palvelu/tarpeet Lausunnoissa 

tasa-arvoisuus palvelutarpeen arviointi vakaumusten tasaveroinen 

kohtelu 

osallisuus ja yksilöllisyys vanhusneuvosto srk-edustaja 

vanhusneuvostoon 

elämän arvokkuus arvokkaan elämän luettelo hengelliset tarpeet 

elämän arvokkuus hoidon taso, oleminen mielekäs tapa olla olemassa 

turvallisuuden ja huomion 

antaminen 

kotiin annetuissa 

sosiaalipalveluissa 

kokonaisen ihmisen 

huomioon ottaminen 

ruoanlaitto, siivous, 

havainnointi, ”silmällä pito”, 

koska ihminen on fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen ja 

henkinen/hengellinen 

kokonaisuus 

hoitojärjestelyt/kokonainen 

ihminen 

palvelutarpeen arviointi hengellisten tarpeiden 

huomioiminen 

hoitojärjestelyt/kokonainen 

ihminen  

hyvä elämä/oikeus 

vakaumusta kunnioittavaan 

hoitoon 

uskonnolliset tarpeet 

kaikissa palveluissa 

hoitojärjestelyt/kokonainen 

ihminen 

ihmisen kuva vajaa hengelliset tarpeet 

hoitojärjestelyt/hoidon 

järjestäminen 

vastuutyöntekijä yhteys hengelliseen 

yhteisöön säilyy -> 

hengelliset tarpeet 

hoitojärjestelyt/hoidon 

järjestäminen 

palvelun laatu vakaumuksen kunnioitus, 

hengellinen ulottuvuus 

hoitojärjestelyt/yhteistyö neuvonnassa, kotipalvelussa diakonian vapaaehtoiset 

 

Taulukko 4. Hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen. 

 

Kaavion vasemmassa sarakkeessa on yläluokka, keskimmäisessä sarakkeessa asia, 

johon hengellisiä/uskonnollisia tarpeita tai ulottuvuuksia lausunnoissa liittyi ja 

oikeassa sarakkeessa lausunnoissa esiintyvät hengellisyyteen liittyvät maininnat. 

                                                                                                                                      
uudelleen pieniksi lapsiksi mielessäni. Sitten kun en enää tuota, kohdelkaa minua silloinkin vielä 

ihmisenä. Välittäkää minusta, antakaa rakkautta, koskettakaa hellästi. Kello käy hitaammin – 

eräänä päivänä se sammuu kokonaan – mutta siihen asti aikaa on. Antakaa minulle arvokas 

vanhuus. (tuntematon kirjailija)./ Dövas förbund hösten 2010. 
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Tasa-arvoon liittyy palvelutarpeen arvioinnissa vakaumusten tasa-arvoinen 

kohtelu.
541

 Seurakunnan edustajien mukana olo vanhusneuvostossa kuuluu 

osallisuuteen.
542

 Ikälakiluonnoksessa olleen arvokkaan elämän luettelon jatkoksi 

haluttiin myös hengelliset tarpeet.
543

 Arvokkaaseen elämään katsottiin kuuluvaksi 

myös tapa olla olemassa, ei vain hoidon tasoon liittyvänä asiana. 
544

 

Turvallisuuteen arjessa kuului sosiaalipalveluiden yhteydessä havainnointi, että 

kaikki on kunnossa arjen askareiden lisäksi. Ihminen on kokonaisuus, joten myös 

henkisten/hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen on tärkeää myös 

kotihoidossa.
545

 Ihmisellä on fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, mutta myös 

hengelliset tarpeet, jotka tulee ottaa huomioon palvelutarpeen arvioinnissa ja 

vakaumusta kunnioittavassa hoidossa ja kaikissa palveluissa sekä palvelun 

laadussa. Ihmisestä luotu kuva jää muuten vajaaksi.
546

 Vastuutyöntekijä katsottiin 

tärkeäksi koordinaattoriksi, joka voi olla avuksi silloin, kun yhteys hengelliseen 

yhteisöön katkeaa.
547

 Kirkon diakonian vapaaehtoiset voivat toimia yhteistyössä 

kotipalveluissa ja neuvonnassa.
548

 Kaaviosta voidaan todeta, että hengellisyys 

tulee esille hoidon eri vaiheissa. Tämä kertoo siitä, että hengelliset asiat ovat osa 

ihmisen kokonaisuutta. 

Vanhuspalvelulaissa ei ole mainintaa uskonnollisuudesta eikä 

hengellisyydestä. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 

mainitaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen yhteydessä, että  

-- Sosiaalista vuorovaikutusta ylläpitää ja hyvinvointia edistää muun muassa se, että 

iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus oman vakaumuksensa mukaiseen hengelliseen 

toimintaan osallistumiseen. --
549 

Hengellinen elämä esitetään osana sosiaalista vuorovaikutusta ja hyvinvoinnin 

edistäjänä. Laki ja siitä annetut lausunnot menevät toistensa ohi. 

Lausunnonantajat esittivät hengellisten tarpeiden huomioon ottamista hoidon eri 

vaiheissa, kun taas lainsäätäjä otti hengelliset asiat huomioon osana sosiaalista 

vuorovaikutusta ja toimintaa, kuten edellä mainitaan ”hengelliseen toimintaan 

osallistumiseen”. Hengellisyyden huomioon ottaminen tapahtui vasta lain 
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jatkokäsittelyn toisen lausuntokierroksen jälkeen. Ihmisen hengellisyys on 

enemmän kuin vain toimintaan osallistumista.  

Vanhuspalvelulaissa painotetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. 

Laitoshoitoon voidaan siirtyä vain lääketieteellisistä tai turvallisuussyistä. Sen 

vuoksi kotihoitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ja myös 

hengellisten kysymysten huomioon ottamiseen tutussa ympäristössä. Gothónin 

mukaan kotihoidon työntekijältä vaaditaan hienovaraisuutta. Asiakkaan omia 

valintoja, arvokkuutta ja identiteettiä tulee tukea. Kohtaamisen ja keskustelun 

aikana voi tulla esille muun muassa se, että asiakas haluaisi keskustella 

seurakunnan työntekijän kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja seurakunnan tai 

muun yhteisön kanssa tapahtuva yhteistyö edesauttaa hoidon kokonaisvaltaista 

toteutumista. Sekä sosiaali- ja terveystoimen että seurakuntien työntekijät toimivat 

yhteisöllisyyden ja ihmisarvoisen elämän puolesta, joten arvokeskustelu on 

molemmille yhteistä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan on tärkeää ottaa mukaan 

myös hengelliset tarpeet ja niiden suunnittelu, toteutus ja arviointi samoin kuin 

muutkin hoitotoimenpiteet. Kotihoidossa hengellisten tarpeiden esiin tuominen 

perustuu ihmisen uskonnollisen vakaumuksen kunnioittamiseen. 
550

  

Hengellinen hoito kuuluu jokaisen hoitajan tehtäviin. Hengellisessä 

hoidossa toteutuu potilaan uskonnollisuuden kunnioittaminen. Hengellisen tuen 

antamisessa potilaalle auttavat hoitajan oma elämänkokemus, kypsyys ja 

herkkyys, avoimuus ja kyky keskustella sielunhoidosta osana hoitotyötä. Tällöin 

potilaan kokonaisvaltainen hoito tulee mahdolliseksi. Potilaan tulee voida luottaa 

siihen, että hän saa hoitajalta esimerkiksi keskustelu-, raamatunluku- tai 

rukousapua, vaikka hoitajalla olisi erilainen elämänkatsomus, koska juuri hoitaja 

voi aistia läheltä potilaan mielialan ja sen muutokset. Syvemmissä 

sielunhoidollisissa keskusteluissa auttavat sairaalapapit tai hengellisen yhteisön 

edustajat. Sairaalapapit antavat myös koulutusta henkilökunnalle.
551

 

 Susanna Rieppo esittää pro gradu-tutkimuksessaan, että palveluasumisessa 

henkilökunnan järjestämässä toiminnassa uskonnollinen ulottuvuus liittyy 

kulttuurisen tradition ylläpitämiseen, esimerkiksi joulun ja pääsiäisen viettoon, 

virsilauluhetkiin sekä kuoleman kohtaamisessa ja vainajan muistamisessa. Ei 

juurikaan muussa tavanomaisessa toiminnassa. Aiheen arkaluonteisuus, 

henkilökohtaisuus, erilaiset näkemyserot ja sairauksien myötä syntyneet 
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ymmärryksen rajoitteet estivät uskonnollisuuteen liittyvien asioiden 

käsittelemisen.
552

  

  

5.2. Hengellisyys voimavarana 

Alla olevasta kaaviosta voidaan tulkita, että hengellisyys on muutakin kuin 

toimintaa. Siihen kuuluvat pysyvyyden, toivon, rauhan ja ilon ulottuvuudet. 

 

Yläluokka Palvelu/tarpeet Lausunnoissa 

turvallisuuden ja huomion 

antaminen 

rituaalit, ehtoollinen -> 

pysyvyys ja jatkuvuus 

uskonnollinen vakaumus ja 

uskonnolliset rituaalit 

välittävät pysyvyyttä ja 

jatkuvuutta, esimerkiksi 

ehtoollinen suurimmissa 

kirkkokunnissa 

kärsimyksen 

kohtaaminen/kärsimyksen 

ja kuoleman kohtaaminen 

vaikeissa tilanteissa, 

kuoleman läheisyydessä 

hengellisyys on voimavara 

vaikeissa tilanteissa, usko 

antaa toivoa kuoleman 

lähellä 

hoitojärjestelyt/kokonainen 

ihminen  

psykososiaalinen 

hyvinvointi, rauha, 

tasapaino, sovinto, valoisa 

vanhuus 

hengellisten tarpeiden 

täyttyminen edistää 

psykososiaalista 

hyvinvointia, tuo sovinnon 

omaan elämään, josta seuraa 

rauha ja tasapaino -> valoisa 

vanhuus 

Taulukko 5. Hengellisyys voimavarana. 

 

Hengellisyys liittyy myös rituaaleihin, kuten ehtoolliseen. Ne toimivat 

pysyvyyden ja jatkuvuuden osina. Vaikeissa tilanteissa ja erityisesti kuoleman 

lähellä hengellisyys on voimavara ja usko antaa toivoa. Kun vanhus voi elää 

hengellistä elämää, hän voi päästä sovintoon omassa elämässään ja se puolestaan 

tuo sisäistä rauhaa ja tasapainoa. Siten vanhuus voi olla valoisa ja ilon täyttämä. 

Tämä kaikki lisää psykososiaalista hyvinvointia. 
553

 

Muistisairaan elämänhistorian tunteminen on tärkeää, koska sen avulla 

hoitaja voi auttaa sairasta sanoittamaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Eletyn elämän 

kertaaminen auttaa löytämään kokonaiskuvaa elämästä, auttaa järjestyksen 

löytymistä kaaokseen, sen avulla voi jäsentää elämää ja vahvistaa sen merkitystä 

ja se toimii siltana muisteluun. Kristillisen vakaumuksen tukemisessa muistelu on 

eräs keino. Kirkkovuoden ja vuodenaikojen rytmi tuovat turvallisuutta ja tuttuutta. 

Voidaan muistella pyhäkoulukokemuksia ja seurakunnalliseen elämään liittyviä 

tapahtumia. Hartaudessa ja sielunhoidossa voidaan kokea yhteyttä tasavertaisina 
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Jumalan kasvojen edessä yhdessä olemisesta. Puhumaton muistisairas voi tällöin 

yhtyä Isä meidän -rukoukseen tai Herran siunaukseen. Aistien käyttö muistuttaa 

tutusta; ehtoollisen leipä ja viini maistuvat, tuoksuvat, asetussanat kuullaan, käsiä 

ristiin laitettaessa koko olemus valmistuu vastaanottamaan Kristuksen ruumiin ja 

veren leivässä ja viinissä. Pyhä on läsnä ja koskettaa ihmistä sisimpää myöten. 

Myös tutut virret ja laulut koskettavat tunteita syvältä ja tuovat mieleen muistoja. 

Laulujen kuuleminen ja rukous rauhoittavat. Papin vaatetuksen ja alttarin 

liturgiset värit ja esineet kertovat Jumalasta, samoin rukoukseen hiljentyminen. 

Ne auttavat dementoitunutta tajuamaan myös synninpäästön. Syyllisyyden 

tunnossa olevaa muistisairasta vakuutetaan anteeksiantamuksesta yhä uudelleen 

potilaan vakaumusta ja hengellistä perinnettä kunnioittaen. Sen voi tehdä myös 

hoitaja. Rytmi, toisto ja tuttuus tuovat turvallisuutta ja jatkuvuutta. Hyvänolon 

elämyksiä potilaalle voidaan antaa silloin, kun puhutaan Jumalasta, joka johdattaa, 

on hyvä, pitää huolta, kuulee rukoukset. Dementoituneen usko ilmenee 

elämyksinä ja emotionaalisena kokemuksena, usko on paluuta lapsuudenuskoon. 

Sielunhoito on aloitettava heti, kun hoitosuhde syntyy, tapahtuipa hoito kotona, 

avohoidossa tai laitoksessa, koska siten voidaan keskustella ja käsitellä myös 

kuolemaan liittyviä kysymyksiä jo varhaisessa vaiheessa. Siten kuoleman 

läheisyydessä voidaan elämänhistoriatietojen valossa pohtia miten potilas toivoisi 

toimittavan. Aikaisemmin saatu hyvä hoito kotona tai laitoksessa saa näin 

jatkumon.
554

 

 

5.3. Kysymys uskonnonvapaudesta 

Hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen vanhusten hoitotyössä kuuluu 

uskonnonvapauteen.  

turvallisuuden ja huomion 

antaminen/kieli ja kulttuuri 

erilaiset 

vanhustenhoitokäsitykset 

erilaiset 

vanhustenhoitokäsitykset eri 

kieli-, kulttuuri- ja 

uskontoryhmien sisällä 

kärsimyksen 

kohtaaminen/yksinäisyys 

ilman omaisia tai omaiset 

eri uskonnollisessa 

yhteisössä 

vanhuksia hoitopaikasta 

toiseen siirrettäessä yhteys 

omaan seurakuntaan 

mahdotonta ilman omaisia 

hoitojärjestelyt/hoidon 

järjestäminen  

uskonnonvapaus hengellinen ulottuvuus 

liittyy uskonnonvapauteen, 

laitosten yksityistäminen 

sulkenut sairaalapastoreita 

työyhteydestä 

Taulukko 6. Uskonnonvapaus lausunnoissa.  
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Vanhustenhoitotyössä tarvitaan myös eri kielien, kulttuurien ja uskontojen 

ymmärtämistä ja niiden vaikutusta hoitokäsityksiin.
555

 Yksinäisille vanhuksille 

omaiset ovat avuksi yhteydenpidossa omaan seurakuntaan. Voi olla myös niin, 

että omaiset kuuluvat toiseen uskonnolliseen yhteisöön ja silloin vanhuksen 

yhteys omaan seurakuntaan vaarantuu. Hoitolaitosten toimintakulttuuri voi olla 

sellainen, että hengellistä toimintaa vähennetään ja sairaalapapit eivät voi enää 

tehdä työtään niissä paikoissa. Hengellinen ulottuvuus kuuluu kuitenkin 

uskonnonvapauteen.
556

 

Uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetään uskonnolliseen yhdyskuntaan 

liittymisestä niin, että jokaisella on oikeus päättää liittymisestään yhdyskuntaan. 

Lain 28 §:ssä säädetään, että jos uskonnollinen tilaisuus kuuluu yhdyskunnan 

tunnusomaiseen toimintaan ja se järjestetään yhdyskunnan omissa tiloissa tai niitä 

vastaavissa tiloissa, uskonnollinen tilaisuus voidaan järjestää. Muusta 

tilaisuudesta, jossa uskontoa julkisesti harjoitetaan, säädetään kokoontumislaissa. 

557
 Uskonnonvapaus nousi ihmisoikeuskysymykseksi toisen maailmansodan 

jälkeen. Ihmisoikeuksien julistuksen 18 artiklan mukaan jokaisella ihmisellä on 

ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus. Oikeus sisältää vapauden uskonnon 

tai vakaumuksen vaihtamiseen, uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai 

yhdessä, sekä julkisesti että yksityisesti opettamalla sekä harjoittamalla hartautta 

ja uskonnollisia menoja.558 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artikla on samansuuntainen 

ihmisoikeusjulistuksen kanssa. Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja 

uskonnon vapauteen. Oikeus sisältää oikeuden vaihtaa uskontoa tai uskoa, vapaus 

tunnustaa uskontoa tai uskoa yksin tai yhdessä julkisesti tai jumalanpalveluksissa, 

opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin. 

Uskonnonvapaudelle voidaan asettaa vain sellaisia rajoitteita, jotka on määrätty 

laissa suojaamaan yhteiskunnallista järjestystä, terveyttä tai moraalia. Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 10 artikkelin mukaan uskonnonvapaus on 

samansuuntainen kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa säädetty. Suomen 

perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Siihen 

sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja 
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oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole 

velvollinen osallistumaan uskontonsa vastaisesti uskonnon 

harjoittamiseen.
559

Kansallisen perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja 

perusasiakirjan sekä ihmisoikeuksien julistuksen mukaan ihmisellä on oikeus 

uskonnon harjoittamiseen. Yhteyden katkeaminen seurakuntaan vanhusta 

hoitopaikasta toiseen siirrettäessä on todellinen huoli ja puute, jolloin uskonnon 

harjoittaminen ei toteudu. Mutta myös hoitolaitoksessa muutoin ja kotihoidossa 

yhtälailla on oikeus uskonnon harjoittamiseen.  

 Suomi on allekirjoittanut monia ihmisoikeussopimuksia. Kansalliset 

perusoikeudet sisältyvät perustuslakiin, joka on kattavampaa. Ihmisoikeudet ovat 

toissijaisia, mutta kuitenkin perusoikeussäännökset rakentuvat 

ihmisoikeussopimuksiin. Perusoikeudet eivät ole valtion luovuttamaa oikeutta, 

vaan jokaiselle ihmiselle kuuluvia oikeuksia jo syntymästään saakka. Valtion 

tehtävä on tunnustaa nämä oikeudet ja suojata niiden toteutumista. Vuoden 2000 

voimaan tulleen uuden perustuslain valmistelussa oli tullut esiin 

perusoikeuskomitean negatiivinen uskonnonvapauden tulkinta. Uskonnonvapaus 

siinä oli tulkittu yksilön, ei yhteisön, oikeutena. Uskonnon harjoittaminen 

katsottiin olevan vain yksilön omaksumana vapautena. Julkisen 

uskonnonharjoituksen vapautta ei enää turvattu niin kuin vanhan hallitusmuodon 

aikana. Uskonnon harjoittamiseen kuuluvia sosiaalista, institutionaalista ja 

kulttuurista luonnetta ei oltu otettu huomioon. Yksilön ja yhteisön 

uskonnonvapaus ovat riippuvaisia toisistaan, yksilön uskonnonvapaus kärsii, jos 

yhteisöllistä puolta ei oteta huomioon lainsäädännössä. Perustusoikeuskomitean 

uskonnonvapaustulkinta herätti kysymyksen siitä, miten yhteiskunnassa vallinneet 

arvot olivat vaikuttaneet uskonnonvapaustulkintaan.
560

  

On arvioitu, että uskonnottomuuden korostus perusoikeuskomitean 

tulkinnassa juontaa juurensa vuoden 1974 valmistuneesta valtiosääntökomitean 

välimietinnöstä. Siihen liittyneissä tutkimuksissa oli korostunut Vapaa-

ajattelijaliiton näkemykset uskonnonvapaudesta. Ihmetystä herättää se, miksei 

perusoikeuskomitea ottanut uskonnonvapauslausekkeiden sisältöä 

ihmisoikeussopimuksista. Negatiivinen uskonnonvapaustulkinta toteutuessaan 

olisi ollut maailmassa vertaansa vailla. Lopullisessa laissa on nähtävillä sekä 

positiivinen että negatiivinen tulkinta uskonnonvapaudesta. Uskonnon ja 
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omantunnon vapaus kattaa sekä vapauden uskontoon että vakaumukseen 

Kirkkohallituksen ja kirkolliskokouksen kriittinen palaute vaikutti säännöksen 

lopulliseen sisältöön. Sen vuoksi onkin tärkeää antaa lausuntoja, mutta 

tärkeämpää olisi aktivoitua jo aikaisemmin valtiovallan kirkkoon heijastuvien 

valmistelujen vaiheisiin, kuten komiteoiden kokoonpanoihin ja linjaan.
561

 

Vanhuspalvelulain lausunnoissa kiinnitettiin huomiota uskonnon huomioon 

ottamiseen laissa. Myös nämä kannanotot osittain tulivat huomioon otetuksi 

lopulliseen lakiin, mutta eivät ensimmäisellä lausuntokierroksella. Edelleen 

voidaan pohtia sitä, mitkä arvot yhteiskunnassa ja lainsäädännön valmistelussa 

vallitsevat.  

 Perustuslain uskonnonvapautta koskeva säännös koskettaa kaikkia 

Suomessa asuvia ihmisiä, ei vain Suomen kansalaisia.
562

 Vanhuspalvelulain 

lausunnoissa tuli esille myös maahanmuuttajien asema yhteiskunnassa. Voidaan 

ajatella perustuslain antavan suojan myös heidän harjoittaa uskontoaan Suomessa 

asuvina. 

Suomessa kehitys oli kulkenut valtiokirkosta kristillisen valtion kautta kohti 

kristillistä yhteiskuntaa, jossa valtio on uskonnollisesti neutraali, mutta jossa 

kansan keskuudessa kristinuskolla on edelleen vaikutusta ja merkitystä. Myös 

poliitikot ovat osa kansaa. Moniarvoisessa yhteiskunnassa kristillinen arvoperusta 

on vahvasti esillä, vaikka kirkon opillinen vaikutusvalta heikkenee. Valtaosa 

väestöstä kuuluu kirkkoon. Silti ihmetystä herättää valtiovallan negatiivinen 

uskonnonvapauden tulkinta. Se kertoo joko kirkonvastaisesta ajattelusta ti siitä, 

että valtiovalta ei ymmärrä kirkon oikeudellisen aseman vaikutusta kirkon 

uskonnonvapauteen.
563

  

  Tässä tutkimuksessa tulee myös esille valtiovallan nihkeä suhtautuminen 

uskontoon. Lausunnoilla oli kuitenkin merkitystä, koska toisen lausuntokierroksen 

jälkeen hallituksen esityksen perusteluihin otettiin huomioon hengelliseen 

toimintaan osallistuminen.  
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6.  Yhteenveto ja pohdinta 
Tämä tutkimus oli matka. Olen tutustunut yhteiskunnan valtavirtaan kaukaa 

historiasta ymmärtääkseni paremmin tätä päivää. Samalla silmieni edessä on koko 

ajan ollut hoitolaitoksen vuoteessa makaava vanhus, joka ei voi saada kuulla Isä 

meidän rukousta tai Herraa hyvää kiittäkää -virttä. Mitä tämä tutkimus sanoikaan 

tuolle vanhukselle?  

Yhteenvetona tasa-arvoisuudesta. Vanhuspalvelulaissa säädetään palvelujen 

järjestämisestä niin, että ne ovat ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti 

lähellä asiakasta. Lausunnoissa tasa-arvoa tai tasapuolisuutta tarvitaan palveluiden 

hakemisessa, palvelutarpeen arvioinnissa yleisesti ja uskonnollisen vakaumuksen 

tasapuolisessa huomioimisessa siinä, palvelusuunnitelmassa yhteisen näkemyksen 

löytymiseksi, henkilömitoituksessa, sanktioissa, valvonnassa, palveluihin 

liittyvässä ohjauksessa, neuvonnassa ja tiedonsaannissa. Erityisesti tasapuolisuutta 

halutaan asiakasmaksuihin paikkakunnasta riippumatta. Oikeus palveluun ja  

kuntien hyvinvointisuunnitelmat voivat olla erilaisia. Kunnilla on erilainen 

taloudellinen asema itsehallintoon perustuen. Osa vanhuksista tarvitsee 

positiivista erikoiskohtelua ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi vanhukset 

tarvitsevat oman lain. Toisaalta subjektiiviset oikeudet eivät saa johtaa eri-ikäisten 

tasa-arvoisen kohtelun esteeksi.  

 Yhteenvetona osallisuudesta ja yksilöllisyydestä. Vanhuspalvelulain 

keskeinen tavoite on itsenäisen suoriutumisen, osallistumisen ja yksilöllisten 

palvelujen saamisen parantamisessa. Lausunnoissa kiinnitetään huomiota 

palvelutarpeen arviointiin osallistumiseen ja palvelusuunnitelman mukaisten 

yksilöllisten palvelujen toteuttamisen valinnanvapauteen. Yleisesti vanhuksilla 

tulee olla oikeus päättää omasta elämästään. Yksilöllisyys tuo tyytyväisyyttä ja 

auttaa selviytymisessä. Vastuuhenkilöä pidetään tärkeänä, mutta hän ei saa 

rajoittaa valinnanvapautta. Myös koulutettu henkilökunta tukee osallisuutta.  

Yhteiskunnan arvopohja, oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys jo edellyttävät, että 

vanhuksille taataan paitsi tarpeita vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös 

osallistumista laajemmin yhteiskunnalliseen toimintaan ja harrastustoimintaan 

pidetään tärkeänä.  

 Vanhusneuvostoihin toivottiin seurakunnan edustajaa. Vanhusneuvostojen 

aseman parantamista kannattivat erityisesti jo olemassa olevat vanhusneuvostot. 

Suomalaisten arvoissa työtä arvostetaan ja sen taustalla vaikuttaa protestanttisuus, 

mutta uskonnon sisältöön liittyvien asioiden, kuten pelastus ja iankaikkinen 
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elämä, arvostus on heikompaa. Vanheneminen ja sairastuminen muuttavat 

arvojärjestystä. Silloin tärkeää on se, että vanhukset hyväksytään ja heistä 

välitetään. Rehellisyys ja luottamus ovat edelleen tärkeitä. Uskonnollisuus 

vahvistuu niille, joille se on ollut tärkeää jo aikaisemmin. Vanhuspalvelulaissa, 

vaikkakin sen perusteluissa, on säädetty oman vakaumuksen mukaiseen 

hengelliseen toimintaan osallistumismahdollisuudesta sosiaalisen 

vuorovaikutuksen yhteyteen. Kysymyksenä on, mikä merkitys perusteluilla 

säätämisellä on. Hallituksen esityksen perusteluissa tosin mainitaan informaatio-

ohjauksen merkityksestä. Lain käyttäjät eivät sitä juuri käytä. Ratkaisut etsitään 

lakipykälistä. Toisaalta oikeusjärjestelmässä maan tapa ja harkinta ovat sallittuja 

lakipykälän lisäksi. Niihin tulisi pyrkiä ainakin vanhusten hoidossa, jossa 

vanhuksen oman arvokkaan elämän kannalta hengellisyyden huomioon ottaminen 

on tärkeää uskonnonvapautta kunnioittaen. 

 Yhteenvetona arvokkuuteen liittyvistä lainkohdista ja lausunnoista voidaan 

todeta, että vanhuspalvelulaissa arvokkuus esiintyy lähinnä iäkkäiden henkilöiden 

sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisessa ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon 

pääsystä niin, että arvokas ja merkityksellinen elämä ja turvallinen hoito 

toteutuvat. Näihin sisältyvät normaaliin elämään liittyvät asiat, kuten aikuisuuden 

huomioon ottaminen, intimiteetin kunnioittava kohtelu ja normaalit päivärutiinit. 

Lausunnoissa mainitaan muun muassa oikeus arvokkaaseen vanhuuteen, 

yksilöllinen kohtaaminen, olemisen tapa, arvokas kuolema. Hoitotyöhön 

painotetaan ihmisarvoista kohtelua, työmoraalia ja vastuuta, ammattitaitoa ja 

ammattietiikkaa, koulutusta, myös arvolähtöistä koulutusta. Arvokkaaseen 

elämään kuuluu myös hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen. Arvokkaan 

elämän uhkana nähdään ikäageismi ja ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi 

tarvitaan monipuolista kuntasuunnittelua.  

Arvokkaasta elämästä säädetään laissa, mutta ei kovin yksityiskohtaisesti. 

Ikälakiluonnoksessa olevaa arvokkaan elämän osatekijäluetteloa ei ole 

vanhuspalvelulaissa. Voisiko olla niin, että arvokkaaseen elämään sisältyviä 

kohtia kaikkineen on mahdotonta säätää laissa. Arvot muuttuvat suunnilleen 

eläkeiästä alkaen järjestelmällisesti siitä eteenpäin siten, että suoriutumisarvot 

jäävät taakse ja hyväntahtoisuus- ja perinnearvot kasvavat, silloin 

vanhustenhoidossa on tarpeen ottaa huomioon erityisesti tämä näkökohta. 

Perinnearvoihin sisältyy myös uskonto ja niillä, joilla uskonto on ollut tärkeää 

aikaisemmin elämässä, niille se tulee entistä tärkeämmäksi. Tästä voidaan 
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päätellä, että uskonnon huomioon ottaminen vanhustenhoidossa kaikkineen on 

tärkeää. Hengellisiä tarpeita ei ole vanhuspalvelulaissa huomioitu siten, kuin 

lausunnoissa niitä esitettiin. Hengellisyys on huomioitu hallituksen esityksen 

perusteluissa hengelliseen toimintaan osallistumisena osana sosiaalista 

vuorovaikutusta ja sekin vasta toisen lausuntokierroksen jälkeen.  

Toinen näkökulma liittyy henkilöstön koulutusvaateeseen, joka lausunnoissa 

tulee eteen. Arvotutkimuksen mukaan enemmän koulutetut pystyvät itsenäiseen 

ajatteluun ja ongelmanratkaisuun paremmin kuin vähemmän koulutetut. Nuorien 

hoitoalan työntekijöiden arvomaailma yleisesti voi olla aivan erilainen kuin 

vanhusten arvomaailma. Vanhukset ovat eläneet yhteisöllisesti 

maatalousyhteiskunnassa ja nuoret hoitajat elävät yksilökeskeisessä 

palveluyhteiskunnassa. Lisäksi voidaan pohtia kirkkoon kuulumisen vähenemisen 

vaikutusta. Voidaan kysyä, aiheuttaako tämä arvotyyppien välinen eroavuus 

ongelmia hoitotyössä. Lausunnoissa tuli esille työmoraaliin, asenteisiin ja 

työetiikkaan liittyviä kannanottoja, jotka voivat kertoa siitä, että vanhusten 

arvostus ei ole kohdallaan. Voisiko kenties lisäkoulutuksella ja arvomaailman 

erilaisuuden ymmärtämisellä saada parannusta aikaan hoitotyössä? 

 Yhteenvetona turvallisuudesta ja huomion antamisesta. 

Vanhuspalvelulaissa säädetään sosiaalisesta turvallisuudesta, palvelutarpeen 

arvioinnin yhteydessä selvitettävästä asumisen turvallisuudesta ja lähipalvelujen 

saatavuudesta, kotihoidosta ja pitkäaikaisesta hoidosta niin, että asiakas- ja 

potilasturvallisuus otetaan huomioon. Lisäksi palvelut tulee saada omalla kielellä. 

Lausunnoissa tulee esiin, että kodin tulee olla turvallinen, apuvälineitä tulee olla 

käytettävissä ja lähipalvelut saatavilla. Asuinympäristön tulee olla myös esteetön. 

Vastuutyöntekijä voi auttaa viranomaisasioinnissa, palvelujen järjestämisessä ja 

palvelusuunnitelman toteuttamisessa. Kotiavun tulee olla kokonaisvaltaista, johon 

sisältyy keskustelua, kohtaamista ja monia arkipäivän askareita. Myös henkisten 

tai hengellisten asioiden huomioon ottamista pidetään tärkeänä. Oman kielen ja 

kulttuurin huomioon ottaminen on tärkeää sekä valtaväestössä että 

maahanmuuttajien keskuudessa.  

 Yhteenvetona kärsimyksen kohtaamisesta. Vanhuspalvelulaista ja 

lausunnoista voidaan todeta, että vanhuspalvelulaissa säädetään toimintakyvyltään 

heikentyneen iäkkään sosiaali- ja terveyspalvelujen saannista riittävän ajoissa ja 

järjestämisestä niin, että hän voi kokea elämänsä turvalliseksi ja mielekkääksi 

sekä puolisoiden mahdollisuudesta asua yhdessä ja hoitojärjestelyjen 
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pysyvyydestä. Ikääntyneelle väestölle säädetään varhaisen tuen ja riskitekijöiden 

arviointia. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään sekä silloin, jos iäkäs henkilö ei 

kykene huolehtimaan itsestään että silloin, kun on kyse laitoksen omavalvonnasta 

ja viranomaisvalvonnasta. Tosin viranomaisvalvonnasta säädetään muissa laeissa, 

kuten sosiaalihuoltolaissa. Lausunnoissa tulee keskeisenä esille heikossa asemassa 

olevien vanhusten huono kohtelu sekä kotona kaltoin kohteluna että 

laitoshoidossa rajoitteiden käyttönä. Kyse on myös hoitajien 

ilmoitusvelvollisuudesta, jos tällaista kaltoin kohtelua esiintyy. Tällöin korostuvat 

hoitajiin kohdistuvat arvot ja asenteet, mutta myös ammattitaito, kiire, hoitajien 

määrä, johtaminen. Iäkkäiden hyvän hoidon saamiseksi tarvitaan myös 

taloudellisia voimavaroja. Yhteiskunnassa vaikuttavat koventuneet asenteet 

vanhuksia kohtaan vaikuttavat hyvän kohtelun saamiseen. Puutteita nähdään koko 

palvelurakenteessa. Vanhuspalvelulaki ei sen vuoksi ole riittävä.  

Lausunnoissa esitetään myös hengellisten tarpeiden, puolisoiden yhdessä 

asumisen, hyvän saattohoidon ja kuoleman huomioon ottamista.  

 Yhteenvetona kokonaisuudesta vanhuspalvelulaissa ja lausunnoissa 

mainittakoon, että vanhuspalvelulaissa säädetään hyvästä hoidosta niin, että 

iäkkäälle henkilölle tulee tarjota laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Lausunnoissa pidetään tärkeänä hoitopaikan pysyvyyttä, koska siirtely paikasta 

toiseen aiheuttaa epävarmuutta ja tietämättömyyttä. Myös yhteys omaan 

seurakuntaan voi katketa siirtämisen jälkeen ja silloin uskonnonvapauteen 

kuuluva hengellinen ulottuvuus ei täyty. Muistisairaille tarvitaan erillislaki hyvän 

hoidon turvaamiseksi. Hoidon taso riippuu hoitoyksiköstä. Yksityiset 

hoitolaitokset voivat sulkea sairaalapapin toiminnan pois.  

  Kokonaisvaltaisuudesta säädetään palvelutarpeen arvioimisessa, joka 

sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilön tulee suorittaa yhdessä 

iäkkään ja hänen läheisten ihmisten sekä tarpeen mukaan erityisasiantuntijoiden 

kesken. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon iäkkään henkilön fyysinen, 

kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Lausunnoissa 

palvelutarpeen arvioinnin tulee olla kokonaisvaltaista ja monipuolista ja siinä 

tulee huomioida ihmisen kokonaistilanne, myös hengelliset tarpeet. Myös hyvässä 

hoidossa ja palvelun laadussa tulee ottaa vakaumus ja hengelliset tarpeet 

huomioon.  

Palvelusuunnitelmassa säädetään kokonaisuudesta hyvän hoidon 

turvaamiseksi. Iäkkäille tulee tarpeen mukaan antaa ohjausta kaikissa hoidon 
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vaiheissa. Lausunnoissa katsotaan, että palvelukokonaisuuteen kuuluvat 

palvelusuunnitelman ja hoitosuunnitelman yhdistäminen, jossa hyvinvointi 

nähdään kokonaisuutena. Hyvinvointiin mainitaan kuuluvaksi muun muassa 

heikonkin toimintakyvyn käyttö, toimivat palvelut, sosiaalinen verkosto, itsensä 

toteuttaminen, osallistuminen, henkinen hyvinvointi, fyysinen aktiivisuus. 

Tärkeää on, että palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut järjestetään, kunnissa tulee 

olla resursseja ja tulkintaerimielisyyksien vuoksi sääntelyn ja suunnitelmien tulee 

olla täsmällisiä.  

Yhteistyöstä säädetään, että kunnan on tehtävä yhteistyötä sekä sisäisesti eri 

toimialojen kesken että muiden kunnassa toimivien tahojen kanssa, kuten 

yritysten, järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Lausunnoissa 

yhteistyötä korostetaan, koska ihminen on kokonaisuus ja suuret ikäluokat 

ikääntyvät. Yhteistyötä kaivataan sisäisesti kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollossa, jopa valtakunnan rajat ylittävää rajaseutuyhteistyötä, myös 

kolmannen sektorin toimijoiden, vapaaehtoisten, seurakuntien, 

vanhusneuvostojen, omaisten ja omaishoitajien kesken. Sosiaalihuollon 

palvelusuunnitelman ja terveydenhuollon hoitosuunnitelman yhdistäminen lisää 

sosiaalialan ja korkeakoulutuksen välistä yhteistyötä.  

Omaishoidosta ei ole säännöstä vanhuspalvelulaissa, mutta lausunnoissa 

omaishoitoa tuotiin esille. Myöskään uskonnollisten ja hengellisten tarpeiden 

huomioon ottamista ei ole vanhuspalvelulaissa, ei myöskään erikseen mainita 

seurakuntaa yhteistyökumppanina, mutta lausunnoissa hengellisten tarpeiden 

huomioon ottamista pidetään tärkeinä ja kirkon halukkuutta toimia yhteistyössä 

muun muassa vapaaehtoistyön muodossa. 

Vanhuspalvelulaissa viitataan moniin muihin lakeihin, muun muassa 

sosiaalihuoltolakiin. Lausunnoissa toivotaan sosiaali- ja terveyspalveluihin 

lainsäädännöllistä kokonaisnäkemystä. Vanhusten hoito voitaisiin järjestää osana 

sosiaalihuoltolakia. Monien lakien yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. 

 Kokonaisuuteen kuuluu myös kunnan strategiaan kuuluva suunnitelma 

ikääntyneiden hyvinvoinnin tilasta, palvelujen määrän ja laadun 

kehittämistavoitteista ja toimenpiteistä ja jossa määritellään yhteistyön toteutus.  

Lausunnoissa esitetään toiminnallisia muutoksia, laaja-alaista 

hyvinvointipolitiikka, yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksiä. Koska hyvä 

hoito ei toteudu nykyjärjestelmässä, tarvitaan lainsäädäntöä, mutta toteutuuko 

hyvä hoito erillislain tai muiden lakien toimesta. Kysytään, johtuvatko ongelmat 
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henkilöstön liian vähäisestä koulutuksesta ja määrästä, johtamisongelmista, 

yksilön oikeuksista vai laitosten toimintakulttuurista? Tarvitaan muun muassa 

pitkäaikaishoitotyön houkuttelevuutta, työolojen parannusta, työn organisointia, 

ammattilaisia ja työstään kiinnostuneita hoitajia, taloudellisia resursseja, 

lainsäädännön yhtenäisyyttä, yhdyskuntasuunnittelua ja rakenteellisia muutoksia 

palvelujärjestelmään. Laatusuositukset ja laki eivät riitä korjaamaan epäkohtia. 

Lausunnoissa tuli myös esille, että pohjoismaisessa 

hyvinvointiyhteiskunnassa palveluja järjestetään tarpeen mukaan, ei iän mukaan. 

Moniarvoisessa yhteiskunnassa on mahdollisuus mielekkääseen työhön ja 

toimintaan. Arkiliikunta, terveelliset elämäntavat ja oikea ravinto voivat olla 

parempi ratkaisu kuin palvelut. Heikossa asemassa olevien iäkkäiden arkea tulee 

kuitenkin tukea. 

 Suomalaiset luottavat toisiinsa ja instituutioihin arvotutkimuksen mukaan. 

Luottamuksen myötä ihmissuhteiden ja työn pitäisi sujua. Mielenkiintoista on, 

että lausuntojen arvomaailmaa kuvaa suuri tyytymättömyys. Vastaajien joukossa 

on varmasti monen ikäisiä ihmisiä. Kuitenkin lausunnonantajat tahtovat 

vanhuksille parempaa kohtelua ja hyvää elämää. Siihen ei päästä suositusten ja 

lakien kautta, vaikka erillislakia toisaalta pidettiin hyvänä asiana. Monenlaisia 

parannusehdotuksia tuli valtiovallan tietoon. Vanhusten huomioon ottaminen ja 

hyvä hoito on koko yhteiskunnan asia. Toisaalta eläkeiästä alkaen vanhuus voi 

jatkua pitkäänkin, jolloin juuri eläkkeelle jääneet ovat vielä hyvässä kunnossa ja 

pystyvät toimimaan omin ehdoin vuosia, ellei ole sairauksia. Laki tähdentääkin 

juuri heikossa asemassa olevien iäkkäiden parempaa kohtelua ja hoitoa. Mutta jos 

lailla tulee säätää arkipäivään liittyvät tavanomaiset toimet, kuten hygienian 

hoitamisesta, ruokailuista ja toisten ihmisten kanssa yhdessä olemisesta, mitä se 

kertoo yhteiskunnasta. Muun väestön ja vanhusten väliin tuntuu jääneen suuri 

railo, jonka yli on vaikea mennä. Arvotutkimuksen mukaan esimerkiksi työtä 

arvostetaan yhteiskunnallisesti, mutta yksilön arvoissa se ei ole ensisijainen. 

Voidaanko siinä nähdä yhteys vanhusten kohtaamiseen samalla tavoin, että 

yhteiskunnallisesti olemme samaa mieltä vanhusten hoidosta, että he tarvitsevat 

hyvää hoitoa ja elämää, mutta yksilöllisesti arvomme ovat ehkä aivan toisenlaiset. 

Entä voitaisiinko uskonnollisuudesta ajatella vähän samalla tavalla? 

Yhteiskunnallisesti kirkkoon kuuluu edelleen noin 70 % väestöstä. Uskonto saa 

näkyä julkisuudessa, Suvivirttä voi laulaa ja juhlapyhiä vietetään. Kirkon 

auttamistyötä arvostetaan ja toimituksia halutaan. Suomalaiset kutsuvat itseään 



103 

luterilaisiksi tai kristityiksi. Tällaisia arkeen ja elämään kuuluvia asioita 

arvostetaan. Voitaisiin ajatella, että työ, rehellisyys ja tasa-arvo edustavat 

maallisen regimentin toimintaa. Entäpä sitten hengellisen regimentin asiat, johon 

kuuluu kirkon opin sisältö ja hengellisen elämän elementit, kuten rukous, 

ehtoollinen, Raamatun lukeminen? Näissä suomalaisten arvot ovat matalalla. 

Vanhuspalvelulaissa ei ole mainintaa uskonnollisuudesta, ainoastaan hallituksen 

esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa sosiaalisen vuorovaikutuksen 

yhteydessä. Voidaanko lakia noudattaa perusteluihin kirjoitetun kautta? 

Lainsäätäjä ei kirjoita lakitekstiin hengellisten tarpeiden huomioon ottamista, 

vaikka lausunnoissa näin ehdotettiin. Tosiasiassa hengellisistä tarpeista ei mainita 

sanaakaan, ainoastaan hengelliseen toimintaan osallistuminen mainitaan 

perusteluissa. Kuvaako myös tämä luterilaisuuden perintöä, vaikka ehkä 

”painostettuna”. Laki tähtää toiminnan ylläpitämiseen, siten myös hengellisyys 

otetaan tähän kategoriaan mukaan, toimintaan. Kuitenkin hengellisyys on 

muutakin. Se on henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan. Hengellisyys on osa ihmisen 

elämää, jota ei voi erottaa erikseen muusta elämästä. Tällöin se kuuluu olemassa 

olemiseen, se on eksistentiaalinen kysymys. 

Yhteiskunnassa valtio pyrkii toimimaan neutraalisti. Myös lait säädetään 

neutraaliksi. Tunnustukseton valtio joko sallii uskontojen olemassa olon, mutta 

niin, ettei mitään uskontoa aseteta etusijalle muihin nähden tai ei salli lainkaan 

uskontojen olemassa oloa. Ranskan vallankumous osoitti sen, että uskonnon 

radikaali poispyyhkiminen valtiosta ei kuitenkaan saa aikaan toimivaa valtiota. 

Tarvittiin tunnetta järjen avuksi. Suomessa luterilaisuus on vaikuttanut jo 1500-

luvun lopulta alkaen. Kirkon ja valtion ero tapahtui vuonna 1919. Silti kirkkoon 

kuuluu vielä 70 % väestöstä. Voidaan päätellä, että valtio kulkee omaa tietään ja 

kansa omaansa. Monikulttuurisessa Suomessa on edelleen nähtävillä luterilaisen 

uskon perinne, mutta valtion intentio tuntuu olevan uskonnon piilottaminen. Tässä 

tilanteessa kirkko voisi toimia rohkeammin niin, että ihmiset tulisivat enemmän 

tietoisiksi uskon sisäisistä ulottuvuuksista, ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. 

Uskonnosta pitäisi voida puhua myös julkisesti osana hyvää elämää. Kynttilää ei 

pidä laittaa vakan alle, vaan se pitää nostaa pöydälle, että sen valo loistaa kaikille. 

Valon luo on vapaa pääsy. Ja tämä valo pitää viedä myös yksin makaavan 

vanhuksen luo.  
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  Universalismi                 Hyväntahtoisuus 

                          

                                         

 

  

                           Perinteet                      

Yhdenmukaisuus     

Itseohjautuvuus                              

                               

                    

  

             Valta  

8.  Liitteet 
 

Arvokartta ja arvotyypit 

    

 

 

 

 

 

 Liite 1. Shalom Schwartzin arvokartta ja arvotyypit.  

 Helkama 2015. 

 

 

 

Liite 1. Shalom Schwartzin arvokartta ja arvotyypit. Helkama 2015. 

 

Arvokartta koostuu kymmenestä arvotyypistä: itseohjautuvuus, universalismi, hyväntahtoisuus, 

yhdenmukaisuus, perinteet, turvallisuus, valta, suoriutuminen, mielihyvä, virikkeisyys. Neljä 

pääulottuvuutta on itsensä ylittäminen, säilyttäminen, itsensä korostaminen ja muutosvalmius. 

Itsensä ylittäminen viittaa suvaitsevaiseen arvomaailmaan, itsensä korostamisessa painottuvat 

kunnianhimo ja menestys, säilyttäminen viittaa perinteitä ja turvallisuutta arvomaailmaan ja 

muutosvalmius tarkoittaa haasteiden ja omaehtoisen toiminnan arvostamista.  

Vierekkäiset arvot ovat psykologisesti yhteensopivia ja vastakkaisilla puolilla olevat arvot ovat 

yhteen sopimattomia. Esimerkiksi ihminen voi yhdistää yhdenmukaisuusarvoihin kuuluvan 

kohteliaisuuden ja hyväntahtoisuusarvoihin kuuluvan vastuuntunnon. Sen sijaan ympyrän 

vastakkaisille puolille sijoittuvaa uskaliaisuutta (virikkeisyysarvo) ja kohtuullisuutta (perinnearvo) 

voi olla vaikea tavoitella tai toteuttaa samaan aikaan.
564
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9. Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

9.1. Lähteet ja apuneuvot 

 

Valtioneuvoston arkisto 

STM 037:00/2009 Ikälaki 

Luonnos. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi iäkkään henkilön sosiaali- 

ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta. 

 

STM 037:00/2009 

 Aitta Ulla 

 Aktiiviset seniorit 

  Asikainen Paula 

 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 

Eläkeliiton Seutulan yhdistys 

Espoon kaupunki 

Espoon vanhusneuvosto 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Finlands Svenska Socialförbund 

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 

Helsingin kaupunki 

Helsingin vanhusneuvosto 

Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto 

Huoltaja-säätiö 

Ikäinstituutti 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Jhl  

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 

Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa 

Kansaneläkelaitos 

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen eläkeläisjärjestöjen 

yhteistoimintaryhmä 

Karvonen-Kälkäjä Anja 

Keuruun kaupunki 

Kirkkohallitus 

Kouvolan kaupunki 

Kristinestad 

Kronoby kommun 

Kuntaliitto 

Kuuloliitto 

Lapin aluehallintovirasto 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Metropolia ammattikorkeakoulu 

Muistiliitto 

Mäki-Petäjä-Leinonen Anna 

Nilsiän vanhusneuvosto 

Nurmijärven vanhusneuvosto 

Oikeusministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
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Oulun kaupunki 

Pedersöre kommun 

Perussuomalaiset 

Pohjavirta Zoe 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Päijät-Hämeen kuntayhtymä 

 Raseborgs stad 

Rautalammin kunta 

Romaniasianneuvottelukunta 

 Saamelaiskäräjät 

Sairaanhoitajaliitto 

Sarlio-Siirtola Sari 

Satakunnan vanshuneuvosto 

Seta 

    Sininauhaliitto 

Sisäministeriö 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentia ry 

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat 

Sosiaalialan työnantajat 

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Valvira 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys 

YTY ry  (Siirtynyt Suomen sosiaali ja terveys 

ry:een, SOSTE vuonna 2012) 

Suomen Ekumeeninen neuvosto ja Suomen 

Vapaakristillinen neuvosto 

Suomen Geriatrit 

Suomen keskusta 

    Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 

Suomen lääkäriliitto ry 

     Suomen muistiasiantuntijat 

Suomen Reumaliitto 

Suomen Senioriliike ry 

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 

Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry 

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto  

Svenska Finlands folkting  

Tampereen yliopisto 

Terveyden edistämisen keskus ry  (Siirtynyt Suomen 

sosiaali ja terveys ry:een SOSTE vuonna 2012) 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL 

Terveydenhuollon psykologit ry 

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät – Teso ry 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 

Turun hallinto-oikeus 

Turun kaupunki 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Tähkä-Londen Leena 

Vaasan eläkeläisneuvosto 
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Vaasan kaupunki 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 

Etene 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto  

Valtakunnallisen kansanterveystyön johtajien verkosto 

  Valtiovarain ministeriö 

Vammaisfoorumi ry 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 

Vanhustyön keskusliitto 

Vanhustyön keskusliitto IkäMaMu  

Vasemmistoliitto 

Vihreä liitto  

Ympäristöministeriö 

                    Äldrerådet i Korsholm 

Äldrerådet i Nykarleby  

Äldrerådet i Väståboland 

 

 

STM 114:00/2010 Ohjausryhmän muistio 

Ohjausryhmän muistio. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. STM raportteja ja 

muistioita 2012:12. 

 

 

STM114:00/2010 

  Kirkkohallitus 

  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen Vapaakristilline neuvosto 

  Suomen Kristillisdemokraatit 

 

  

 

 

Lehdet 

Raunio, Elina 

2012  Saisipa vanhanakin olla oma itsensä. – Espoon seurakuntalehti ESSE. 

  

Internet-sivut 

 

Kaleva 3.9.2011 Vanhuspalvelut lailla kuntoon (pk.). 

http://www.kaleva.fi/mielipide/paakirjoitukset/vanhuspalvelut-lailla-

kuntoon/430583/ (Katsottu 19.1.2017) 

 

Satakunnan kansa 10.8.2012 Vanhuspalvelulaki uhkaa vesittyä. 

http://www.satakunnankansa.fi/juttuarkisto/?cid=1194760700208 (Katsottu 

19.1.2017) 
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Finlex 

 

6.6.2003/423 

Kielilaki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423 (Katsottu 16.1.2017) 

 

1347/2016 

Laki sosiaalihuollon 42 §:n muuttamisesta 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161347 (Katsottu 12.3.2017) 

 

6.6.2003/453 

Uskonnonvapauslaki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453 (Katsottu 13.3.2017) 

 

980/2012 

Vanhuspalvelulaki alkuperäinen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120980 (Katsottu 19.1.2017) 

 

28.12.2012/980 

Vanhuspalvelulaki ajantasainen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980?search%5Btype%5D=pika&s

earch%5Bpika%5D=28.12.2012%2F980   (Katsottu 11.10.2016) 

 

 

 

Eduskunnan kirjasto 

 

HE 160/2012 vp 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä laiksi 

terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta. 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_160+2012.pd

f  (Katsottu 10.12.2016) 

 

HE 218/2016 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja 

sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta. 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_218+2016.aspx 

(Katsottu 19.1.2017) 

 

Tpa 53/2005 vp. 

Vanhuspalvelujen turvaaminen. 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat

&docid=tpa+53/2005 (Katsottu 19.1.2017) 

 

Vk 3/2009 vp. 

Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen. 
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https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat

&docid=vk+3/2009 (Katsottu 19.1.2017) 

 

Muut 

 

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus.  

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3. Sosiaali- ja terveysministeriö, 

kuntaliitto. 

  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/73379/Julk_2008_3_ikai

hmiset_verkko.pdf?sequence=1 (Katsottu 12.1.2017) 

 

Ikääntyvien palveluopas  

Ikääntyvien palveluopas suomi.fi internet- sivulla      

    

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palveluoppaat/ikaantyvan_palveluopas/index.

html (Katsottu 26.10.2016) 

 

Kuinka tasa-arvoa edistetään?/ Demokratia 

Tasa-arvoneuvottelukunnan internet-sivu 

http://tane.fi/tasa-arvo (Katsottu 4.3.2017) 

  

Kuntaliiton internet-sivu 

Kunnan ja seurakunnan yhteistyö palvelutuotannossa 

 

http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/jarjestaminen/kunta-ja-

seurakunta/Sivut/default.aspx (Katsottu 20.9.2015) 

 

Mitä on tasa-arvo? 

Tasa-arvoneuvottelukunnan internet-sivu 

http://tane.fi/tasa-arvo (Katsottu 4.3.2017) 

 

Mitä kristinusko on? 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon internet-sivu evl.fi 

http://evl.fi/tutki-uskoa/mita-usko-on (Katsottu 15.3.2017) 

 

Yksin uskosta, yksin armosta 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon internet-sivu evl.fi 

http://evl.fi/tutki-uskoa/mita-usko-on/luterilaisuus/yksin-uskosta-ja-armosta 

(Katsottu 15.3.2017) 

 

Vanhuspalvelulaki, eduskunnan kirjasto 

Lakihankkeiden tietopaketit LATI/Vanhuspalvelulaki 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oik

eus/LATI/Sivut/vanhuspalvelulaki.aspx (Katsottu 26.10.2016) 

 

Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuus.fi on oikeusministeriön ylläpitämä internet-sivusto 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuus/ (Katsottu 4.3.2017) 

Ministeriöt 
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Turvapaikanhakijat 

Turvapaikan hakijoita saapui viime vuonna ennätysmäärä 

Sisäministeriö 

http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat (Katsottu 16.1.2017) 

 

STM037:00/2009 

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä. 

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=9452 (Katsottu 19.1.2017) 
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