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1 Johdanto 

1.1 Aiheen esittely 

Suomen väestörakenteen muuttuessa yli 65-vuotiaiden määrä Suomessa tulee lähivuosina 

kasvamaan voimakkaasti. Kun Tilastokeskuksen mukaan maassamme asui vuonna 2006 

noin 870 000 yli 65-vuotiasta, vuoteen 2030 mennessä tämän joukon on arvioitu kasvavan 

1,4 miljoonaan. Eliniän pidentyessä erityisen nopeasti kasvaa yli 85-vuotiaiden joukko: kun 

heidän määränsä vuonna 2006 oli 94 000, ennusteen mukainen luku vuonna 2030 on 220 

000. Muistisairauksilla on voimakas korrelaatio ikääntymisen kanssa: vuosittain 

Alzheimerin tautiin tai muuhun muistisairauteen sairastuu noin 12 000 henkilöä. 

Keskivaikeasta tai vaikeasta dementiasta kärsii 65 - 74-vuotiaista noin 4%, 75 - 84-vuotiasita 

noin 10% ja 85 vuotta täyttäneistä noin 35%. Vuonna 2005 keskivaikeaa tai vaikeaa 

dementiaa sairastavia potilaita oli 85 3001, arvion mukaan heidän määränsä vuoteen 2030 

mennessä tulee olemaan jo 110 000. Näiden lukujen valossa ei liene epäselvää, että 

hyvinvointiyhteiskunnan tulee paneutua ja varautua tähän vääjäämättömään asiantilaa 

huolella, riittävällä resurssoinnilla ja varmistaen palvelujen laatu. 

Ihmisen vanhetessa hänen tarpeensa saada hoitoa ja hoivaa kasvaa. Vallitsevan käsityksen 

mukaan paras paikka – niin pitkään kuin se on mahdollista – hoidon ja hoivan saamiselle on 

oma koti: vanhusten, myös muistisairaiden vanhusten, kotona asumista ja arjessa 

selviytymistä tuetaan erilaisin kotihoidollisin toimin, joita koskeva lainsäädäntö jakaantuu 

kahtaalle, sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvaan lainsäädäntöön. Tämän 

lainsäädännön taustalla vaikuttavat paitsi Suomen allekirjoittamat ja ratifioimat 

kansainväliset ihmisoikeussopimukset, myös Suomen perustuslaki. Keskeisiä lakeja 

vanhusten hoitoa ja hoivaa koskevissa asioissa ovat laki vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380 (jäljempänä vammaispalvelulaki), 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 (jäljempänä potilaslaki), laki 

holhoustoimesta 1.4.1999/442 (jäljempänä holhoustoimilaki), laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 (jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki), laki 

edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (jäljempänä edunvalvontavaltuutuslaki) sekä 

laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista 28.12.2012/980 (jäljempänä vanhuspalvelulaki). Sen sijaan 

 
1 Vanhuus ja hoidon etiikka, ETENE-raportti s. 5-6. 
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itsemääräämisoikeuslaki, josta kertaalleen on saatu aikaan sittemmin rauennut hallituksen 

esityskin HE 108/2014 vp, antaa edelleenkin, tätä kirjoittaessani syksyllä 2020, odotuttaa 

itseään. 

Länsimaiselle nyky-yhteiskunnallemme on leimaa antavaa yksilön oikeuksien, erityisesti 

itsemääräämisoikeuden korostaminen. Yksilön autonomia on perinteisesti ymmärretty 

individualistiseksi ja jakamattomaksi, johon muilla ei ole lupaa tai mahdollisuutta vaikuttaa. 

Itsemääräämisoikeuden loukkaamattomuus on oikeus, jonka rajoittamiseen voidaan puuttua 

vain lain tasoisella normilla. Entäpä, kun muistisairaan vanhuksen kyky itsemääräämiseen 

ja sitä edellyttävään kompetenssiin tehdä päätöksiä heikkenee tai katoaa kokonaan? 

Kompetenssin puutteesta on kirjoitettu runsaasti oikeustieteellistä kirjallisuutta, mutta sen 

pääasiallinen fokus on varallisuus- tai perintöoikeudellisissa kysymyksissä, kuten 

kompetenssissa solmia sopimuksia tai tehdä testamentti. Kompetenssi tai sen puute tehdä 

arkipäivän valintoja, joita oikeustieteessä tavataan nimittää henkilöä koskeviksi asioiksi, on 

sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle. Kuitenkin juuri näillä henkilöä koskevilla asioilla, 

arkipäivän valinnoilla, on yksilön itsensä kannalta määrällisesti ja laadullisesti ratkaiseva 

merkitys muistisairaan vanhuksen henkiselle hyvinvoinnille, onnellisuudelle ja itsensä 

arvokkaaksi tuntemisen kokemukselle. 

Viime vuosina perinteisen individualistisen näkemyksen rinnalle on kohonnut myös toinen 

näkökulma, ajatus relationaalisesta autonomiasta.2  

Tutkielmassani paneudun kotona asuvan muistisairaan vanhuksen oikeuteen ja sen 

ulottuvuuteen tehdä itseään koskevia, ruohonjuuritason päätöksiä. Lähtökohtana tässä 

esityksessä on, että kotihoidossa oleva vanhus on muistisairaudestaan huolimatta edelleen 

täysivaltainen, ettei hänelle ole määrätty edunvalvojaa eikä hän ole antanut 

edunvalvontavaltuutusta. Edunvalvontavaltuutuslain (25.5.2007/648) mahdollisuuksien 

käsittely itsemääräämisoikeuden ilmentymänä suhteessa holhoustoimilain (1.4.1999/442) 

mukaiseen edunvalvontaan on rajattu tämän esityksen ulkopuolelle. Pohdinnan keskiössä on 

yhtäältä muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeuden ala ja ulottuvuus; rajanveto 

sallitun ja kielletyn intervention välillä, minkälaisten olosuhteiden vallitessa ja minkälaisia 

keinoja käyttäen voi – tai täytyy – puuttua muistisairaan omaan päätöksentekoon ja toisaalta 

 
2 Mäki-Petäjä-Leinonen, Lakimies 1/2018 s. 6.  
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itsemääräämisoikeuden toteutuminen käytännössä. Tuoreena ja kiinnostavana 

tarkastelukulmana olen ottanut individualistisen autonomian rinnalle relationaalisen 

autonomian tarkastelun. Oikeustieteen vaietessa olen kääntynyt filosofian, etiikan sekä 

hoito- ja lääketieteen puoleen yrityksissäni löytää vastauksia. 

Tutkimusaiheeseeni minulla on omakohtainen kosketuspinta. Huolehdin vuosia kotona 

asuvan muistisairaan, nyt jo edesmenneen anoppini asioiden hoidosta ja sittemmin myös 

oma, leskeytynyt äitini, jonka ainoa lapsi olen, on sairastunut muistisairauteen. Näissä 

tehtävissä olen joutunut monen kiperän kysymyksen ääreen koettaessani löytää kulloinkin 

käsillä olevaan ongelmaan "oikean" ratkaisun – ratkaisun, joka kestäisi yhtä lailla niin 

oikeudellista, filosofista, moraalista ja eettistä kuin parhaan mahdollisen hoidon valinnan 

tarkastelua henkilön itsemääräämisoikeutta kunnioittavasta näkökulmasta. Tiedonintressini 

on siis lähtökohtaisesti varsin omakohtainen, mutta johdannon alussa esitetyt luvut ja arviot 

huomioon ottaen uskoisin muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeuden toteutumisen 

kartoituksella olevan varsin laajaakin tarvetta. 

1.2 Tutkielman tarkoitus ja kysymyksenasettelu 

Urpo Kangas on todennut kirjoituksessaan teoksessa Minun metodini, että samalla, kun 

oikeustiede tutkii itseään, omia sitoumuksiaan ja rajojaan, oikeustieteellisellä tutkimuksella 

on myös palvelutehtävä ja että sen tulee tuottaa tietoa yhteiskunnallista päätöksentekoa 

varten yhteiskunnasta itsestään.3 

Tutkimukseni tarkoitus on tuottaa tietoa sekä muistisairaan vanhuksen 

itsemääräämisoikeudesta että sen toteutumisesta. Tästä seuraa, että tutkimuksen 

kysymyksenasettelu on dualistinen, kaksikärkinen.  

Ensimmäinen tutkimustehtävä on selvittää itsemääräämisoikeuden olemusta, sen alaa ja 

ulottuvuutta oikeustieteellisessä kontekstissa lainsäädännön ja oikeuskirjallisuuden valossa 

samoin kuin tehdä rajanvetoa intervention sallittavuuden ja hylättävyyden välillä. 

 
3 Kangas 1997, s. 93. 
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Toinen tutkimustehtävä on tutkia, miten muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeus 

reaalielämässä toteutuu muistisairaan itsensä kokemana.  

Oman, empiirisen kokemukseni valossa pidän kiinnostavana paitsi muistisairaan vanhuksen 

itsensä näkemystä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta omalla kohdallaan, mutta 

kiinnostavaa ja tutkimuksen arvoista olisi myös kotihoidon henkilökunnan näkemys samassa 

asiassa – erityisesti, mikäli nämä diskurssit eivät olisi yhteneväisiä. 

Tutkimuksen rajaukseen liittyvistä syistä johtuen priorisointini on kuitenkin tässä 

tutkielmassa muistisairaan itsensä sekä hänen lähiomaisensa kokemuksessa 

itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Arroganttia tai ei, asennoidun aiheeseen siten, että 

tutkimuksen laajentaminen tulevaisuudessa voisi olla mahdollista. 

1.3 Tutkielman liittymät eri oikeudenaloihin 

Tutkielmani kuuluu vanhuusoikeuden alaan. Vanhuusoikeudella, joka käsittelee vanhusten 

kohtaamia oikeudellisia ongelmia, on liittymiä paitsi yksityisoikeuteen, myös esimerkiksi 

sosiaalioikeuteen ja lääkintäoikeuteen. Vanhuusoikeudella on niin ikään läheinen liityntä 

sosiaaligerontologiaan samoin kuin lääketieteeseen ja hoitotieteisiin.4 Vanhuusoikeus ei 

siten myöskään selkeästi asetu perinteisessä jaottelussa joko yksityisoikeuden tai 

julkisoikeuden alaan, vaan se levittäytyy koko oikeusjärjestelmään.5  

Yksinomaan vanhuksia koskeva lainsäädäntö on kuitenkin suppea ja tiukasti tulkiten 

rajoittuu vain vanhuspalvelulakiin ja yksittäiseen sosiaalihuoltolain 40a- pykälään. Muilta 

osin ainoastaan vanhuksia koskevia normeja on olemassa soft law-tasoisina suosituksina ja 

ohjeina. Tämä on sikäli luontevaa, että vanhukset eivät ole homogeeninen, muusta väestöstä 

selvästi erottuva ryhmä, vaan vanhusten kohtaamat oikeudelliset ongelmat ovat samoja kuin 

muunkin väestön, iästä ja toimintakyvyn asteesta riippumatta.6 

Kohteen määrittämisen (vanhukset) sijaan vanhuusoikeudellisesti relevantti normisto on 

luontevaa määrittää sääntelyn tavoitteiden mukaan Kalliomaa-Puhan ja Mäki-Petäjä-

 
4 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 3 
5 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 14 
6 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 25-26 
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Leinosen tapaan seuraavasti: "Vanhuusoikeus pyrkii turvaamaan inhimillistä kohtelua ja 

mahdollisimman onnistuneet oikeudelliset järjestelyt elinkaaren loppupäässä."7 

Voitaneen kuitenkin todeta, että pääosin vanhuksia koskeva lainsäädäntö koostuu paitsi 

sosiaali- ja lääkintäoikeudellisesta lainsäädännöstä, myös holhousoikeudellisesta 

lainsäädännöstä.8  

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma on rakennettu siten, että ensimmäisessä, johdantoluvussa esittelen aiheen, 

tutkielman tarkoituksen ja tutkimuskysymykset sekä tutkielman liittymät muihin 

oikeudenaloihin. Myös vanhuusoikeutta oikeudenalana luonnehdin tässä yhteydessä. 

Toisessa luvussa esittelen tutkimusaineiston ja käyttämäni tutkimusmenetelmät ja kuvailen 

tutkimusprosessia erityisesti empiirisen, kvalitatiivisen tutkimuksen ja abduktiivisen 

aineistoanalyysin osalta. 

Kolmannessa luvussa tutkin itsemääräämisoikeutta, sen alaa ja ulottuvuutta muistisairaan 

ikääntyneen kontekstissa.  Kolmanteen lukuun olen myös koonnut vanhuusoikeuden 

keskeisten käsitteiden määrittelyä ja pohdintaa individualistisesta ja relationaalisesta 

autonomiasta. 

Neljännessä luvussa esittelen tekemäni haastattelututkimuksen haastateltavat, 

haastattelukysymykset, haastateltavien vastaukset ja vastauksista tekemäni yhteenvedon. 

Haastateltavien vastaukset esitän suurelta osin autenttisina lainauksina, jotta haastateltavien 

oma ääni olisi mahdollisimman hyvin kuultavissa.  

Viides luku koostuu kokoavista näkökohdista. Luvussa pohdin, miten voitaisiin parantaa 

niitä muistisairaan itsemääräämisoikeuden muodostavia elementtejä, joihin on mahdollista 

vaikuttaa.  

 
7 Kalliomaa-Puha – Mäki-Petäjä-Leinonen 2002, s. 302. 
8 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 26. 
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2 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 

Samoin kuin tutkimuskysymysten asettelu, myös tutkimusaineistoni on kaksijakoinen. Se 

koostuu yhtäältä lainopilliselle tutkimukselle ominaisista lähteistä: voimassa olevasta 

lainsäädännöstä esitöineen, kansainvälisistä sopimuksista, oikeuskirjallisuudesta ja 

tuomioistuinratkaisuista ja toisaalta empiirisen tutkimuksen osion tuottamasta aineistosta. 

2.1 Lainopillisen tutkimuksen aineisto 

Suomessa lainsäätäjä on perinteisesti suhtautunut varsin pidättyväisesti ihmisen omimman 

ja yksityisimmän, perheen sisäisen dynamiikan sääntelyyn. Perhemallien muuttuessa ja 

ylisukupolvisten kiinteiden yhteyksien löyhtyessä on lainsäädännöllisten katvealueiden 

välttämiseksi muodostunut tilaa myös toisenlaiselle katsantokannalle. Modernin 

hyvinvointiyhtiskunnan tarkoitus on turvata kaikille ihmisille ihmisarvoinen elämä mukaan 

lukien ihmisarvoinen vanhuus. 

On jossain määrän hämmentävää, että vaikka yhteiskuntamme on lain tasoisin normein 

turvannut suojaa tarvitsevien erityisryhmien, kuten lasten, vammaisten, 

mielenterveyspotilaiden – ja jopa eläinten oikeudet, ei nimenomaisesti vanhuksia ja 

muistisairaita koskevia oikeudellisia normeja juurikaan ole ollut ennen heinäkuun 

ensimmäisenä päivänä 2013 voimaan astunutta lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), jota kotoisammin 

kutsutaan vanhuspalvelulaiksi.  

Vanhuksia – myös muistisairaita vanhuksia – koskevat, keskeiset lait ovat jo mainitut 

vanhuspalvelulaki, potilaslaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, 

holhoustoimilaki sekä edunvalvontavaltuutuslaki. 

Lainopillisen tutkimusaineiston taustalla ja ohessa vaikuttavat Suomen allekirjoittamat ja 

ratifioimat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Suomen perustuslaki ovat myös 

tutkimuksen kohteina itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta. 

Käsitykseni mukaan ainakaan ylempien oikeusasteiden ratkaisuja, mukaan lukien Euroopan 

Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ei ole olemassa toistaiseksi. Teoreettisesti 

itsemääräämisoikeuden loukkaukset saattaisivat ehkä mahdollisesti tulla kriminalisoinnin 



7 

 

piiriin, joko henkisenä pahoinpitelynä tai heitteillepanona. Muutaman ajatuksen ansainnee 

myös pohdinta, voisiko itsemääräämisoikeuden loukkaus olla rangaistavaa 

syrjinnänkieltopykälien perusteella? Tässä kohdin argumentointia myönnän auliisti, että 

"jäät ritisevät allani rajusti". Mutta visio sinänsä on kiinnostava. 

2.2 Empiirisen tutkimuksen aineisto 

2.2.1 Empiirisen haastatteluaineiston kerääminen 

Saadakseni haastateltavien yhteystiedot pyysin tutkimuslupaa kotikaupunkini, keskisuuren 

eteläsuomalaisen kaupungin perusturvan hallinnosta. Tutkimuslupa myönnettiin vuoden 

2012 lopussa. Tutkimusluvan saatuani otin yhteyden kaupungin sosiaalitoimen 

päivätoiminnasta vastaavaan viranhaltijaan, joka osoitti minut kääntymään sosiaalitoimen 

järjestämän, muistisairaille suunnatun päiväkerhotoiminnan ohjaajan puoleen. Muistikerho-

ohjaaja kertoi muistikerhoon osallistujille tutkimuksestani ja tiedusteli kerhopäivänä 

kerholaisten osallistumishalukkuutta. Tämän jälkeen tammi-helmikuun vaihteessa 2013 

lähetin kaikille osallistumishalukkuutensa ilmaisseille, potentiaaleille haastateltaville 

kirjeitse haastattelupyynnön. Muutamia päiviä kirjeen saapumisen jälkeen otin 

haastateltaviin yhteyttä puhelimitse tiedustellakseni heidän halukkuuttaan osallistua 

tutkimukseeni. Poikkeuksetta kaikki, joihin sain yhteyden, olivat halukkaita osallistumaan 

tutkimukseeni ja sovin heidän kanssaan haastatteluajankohdan.  

Alun perin pieteettisyistä otin yhteyttä myös haastateltavan lähiomaiseen ja kerroin tekeillä 

olevasta tutkimuksestani sekä haastatteluajankohdan sopimisesta, sillä muistisairaan 

lähiomaisena olen varsin tietoinen siitä, miten paljon muistisairaisiin vanhuksiin 

kohdistetaan muun muassa erilaisia kaupallisia markkinointitoimenpiteitä.  

Jo ensimmäistä lähiomaispuhelinkeskustelua käydessäni onnekseni ymmärsin myös, miten 

tärkeää tutkimukseni kannalta on haastatella myös lähiomainen! Pyrittäessä saamaan tietoa 

muistisairaan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta reaalielämässä – joka on toinen 

tutkielmani painopisteistä – lähiomaiselta, joka yleensä osallistuu myös esimerkiksi 

muistisairaan lääkärikäynteihin, on mahdollista saada sellaista relevanttia, kokemusperäistä 

tietoa, jota muistisairas itse ei ehkä alentuneen kognition vuoksi saa tuotua esille 

haastattelutilanteessa. Toisaalta lähiomainen voi vahvistaa, täydentää tai tarvittaessa oikaista 
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sellaista faktatietoa, jota muistisairas alentuneesta kognitiosta johtuen ei mahdollisesti 

muista tai muistaa virheellisesti.  Varsin usein esimerkiksi aikaan ja sen kulumiseen liittyvät 

seikat tuottavat vaikeuksia muistisairaalle: oma ikä tai muistisairauden toteamisajankohta 

osoittautuivat tyypillisesti asioiksi, joiden kohdalla faktantarkistus lähiomaiselta on 

paikallaan. 

Edellä mainituista seikoista johtuen haastattelin myös muistisairaan haastateltavan 

lähiomaisen kaikissa niissä haastattelutapauksissa, joissa muistisairas oli nimennyt itselleen 

lähiomaisen. 

Tutkimukseni empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla muistisairaita ja heidän 

lähiomaisiaan itsemääräämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymyksenasettelulla on 

nimenomaisesti pyritty selvittämään muistisairaiden vanhusten omia kokemuksia 

itsemääräämisoikeutensa toteutumisesta. Otoksen laajuus on seitsemän muistisairasta 

vastaajaa ja kuusi muistisairaan lähiomaista. Haastateltavat muistisairaat ovat kaikki 

muistisairautensa alkuvaiheessa tai lievän ja keskivaikean muistisairauden rajalla. 

Muistisairaat haastateltavat on myös rajattu siten, että kukaan haastateltavista ei vielä 

haastattelua tehtäessä ollut edunvalvonnan piirissä eikä kenellekään ollut vahvistettu 

edunvalvontavaltuutettua. 

Haastattelut tein puolistrukturoituna teemahaastatteluna siten, että kahta poikkeusta lukuun 

ottamatta muistisairas ja lähiomainen haastateltiin erillisesti. Ensimmäisen poikkeuksen 

muodosti haastateltava, jonka äidinkieli ei ollut suomi ja joka itse koki muistisairautensa 

vaurioittaneen hänen kykyään tuottaa suomen kieltä. Ruotsinkielinen haastateltava tunsi 

olonsa varmemmaksi puolison ollessa läsnä ikään kuin takavarmistajana mahdollisesti 

tarvittavan tulkin ominaisuudessa. Toinen poikkeus puolestaan muodostui pariskunnasta, 

jolla oli takanaan yhteistä taivalta yli kuusikymmentä vuotta ja joka vuosien saatossa oli 

hitsautunut yhteen niin tiiviisti, että erikseen haastattelu olisi tuntunut heistä luonnottomalta.  

Haastattelemalla henkilöt yksittäin pyrin varmistamaan, että haastateltavan kokemukset 

olisivat mahdollisimman subjektiivisia ja mitä vähimmässä määrin altistuneita muiden 

mielipiteille. 
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Teemahaastattelussa haastatteluteemat ts. kysymykset olivat ennalta valittuja ja perustuivat 

tutkimuksen viitekehykseen, eli siihen tietoon ilmiöstä, joka oli jo olemassa aiemmin.9 

Kysymykset olivat kaikille haastateltaville samat, mutta niiden järjestys vaihteli sen mukaan, 

miten dialogi haastateltavan kanssa eteni. 

Alkuperäisestä suunnitelmastani kerätä tutkimusaineisto lomaketutkimuksena luovuin jo 

perin varhaisessa vaiheessa tutkimussuunnitelmaa hahmotellessani; muistisairauksille on 

yhteistä sairastuneen kognitiivisten kykyjen väistämätön hiipuminen. Tämän lisäksi kyky ja 

taito ilmaista itseään ja tuntemuksiaan kirjallisesti vaihtelee suuresti terveidenkin ihmisten 

kesken. Henkilökohtaisessa haastattelussa sen sijaan tavoitetaan inhimilliselle 

kommunikaatiolle ominaisia sävyjä: sekä haastattelijan että haastateltavan on mahdollista 

tehdä tarkentavia kysymyksiä. Erityisen tärkeää on näin varmistaa, että haastateltava 

ymmärtää, mitä haastattelija kysyy. Lisäksi ilmeitä, eleitä, puheen taukoja ja muita 

nonverbaalisia signaaleja on mahdollista tulkita vain autenttisessa dialogitilanteessa. 

Alkuperäinen pelkoni haastatteluympäristön haasteellisuudesta ja häiritsevien tekijöiden 

eliminoimisen vaikeudesta osoittautui turhaksi. Haastattelut tehtiin joko haasteltavien 

kotona tai kaupungin vanhusten palvelutalon kerhotiloissa, jotka molemmat paikat olivat 

haastateltaville tuttuja ja turvallisia ympäristöjä. 

2.2.1.1 Luottamuksellisuus ja tutkimusaineiston eettinen käyttö 

Haastateltaville lähetetyssä kirjallisessa tutkimuspyynnössä haastateltaville on selvitetty 

tutkimuksen tarkoitus, osallistutumisen vapaaehtoisuus sekä oikeus kieltäytyä tutkimuksesta 

sekä oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa syytä ilmoittamatta. 

Haastattelupyynnössä olen myös kertonut vastausten luottamuksellisuudesta, käyttämisestä 

ainoastaan tutkimustarkoitukseen sekä sitoutunut hävittämään haastatteluaineiston 

tutkimuksen valmistuttua. Ennen jokaisen haastattelutilanteen aloittamista 

haastattelupyynnöstä ilmenevät asiat käytiin vielä läpi ja haastateltava allekirjoitti kirjallisen 

haastattelusuostumuslomakkeen. Edelleen kaikkien haastateltavien nimet on muutettu siten, 

että henkilön tunnistaminen tai yhdistäminen hänen kertomaansa henkilökohtaiseen 

kokemukseen ei ole mahdollista. 

 
9 Tuomi, - Sarajärvi 2009, s. 75. 
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2.2.2 Tutkimusmenetelmät 

Perinteisesti oikeustiede on luettu kuuluvaksi yhteiskuntatieteisiin, mutta viime aikoina yhä 

useammat oikeustieteilijät ovat olleet taipuvaisia näkemään oikeustieteen myös toisaalta 

humanistisiin tieteisiin kuuluvaksi. Oikeustieteelle on näiden tieteenalojen tavoin ominaista 

metodien avoimuus.10  Teoksessaan Mitkä metodit? Opas oikeustieteelliseen metodologiaan 

Ari Hirvonen niin ikään kertoo Urpo Kankaan osuvasti luonnehtineen oikeustiedettä "mielen 

ja kielen tieteeksi" (Kangas 1991), jolle ominaista on joustava monimetodisuus, jossa 

tutkimusta aloitettaessa ei ole vielä lopullisesti päätetty tietyissä tutkimusmetodeissa 

pidättäytymistä, vaan tutkimuksen edistyessä avautuvien näkökulmien ja virikkeiden 

annetaan vaikuttaa käytettäviin tutkimusmenetelmiin.11 

2.2.2.1 Lainopillinen metodi 

Lainoppi eli oikeusdogmatiikka, joka tutkii voimassa olevaa oikeutta, on oikeustieteen 

perinteistä ydinaluetta. Lainopin tehtävä on selvittää voimassa olevien oikeusnormien 

kahdenlaisia väitteitä: normikannanottoja ja tulkintakannanottoja – tosin erottelua näiden 

kahden välillä voidaan pitää jossain määrin keinotekoisena. Lainoppi tutkii siis sitä, mikä on 

voimassa olevaa oikeutta ja sitä, mikä merkitys lailla ja muilla oikeuslähteillä 

(lainvalmisteluasiakirjat, Euroopan Unionin tuomioistuimen tai KKO:n päätöstekstit ym.) 

oikeudellisena aineksena on. Lainopin tutkimusalaan luetaan nykyisin myös 

oikeusperiaatteet oikeussääntöjen lisäksi, joten sen tehtäviin kuuluu myös 

oikeusperiaatteiden punninta ja yhteensovittaminen – mikä taas puolestaan edellyttää aina 

myös oikeusnormien tulkintaa.12 

Tutkimukseni osa, jossa selvitän itsemääräämisoikeuden olemusta, alaa ja ulottuvuutta 

oikeustieteellisessä kontekstissa samoin kuin rajanvetoa sallitun ja kielletyn intervention 

välillä, kuulunee oikeusdogmatiikan piiriin. Lainopillisille menetelmille keskeisiä ovat 

tulkinta-, punninta-, ratkaisu- ja oikeuslähdenormit. Lainopin tutkimusmenetelmissä 

Hirvonen pitää oleellisena sen sisäistämistä, että tulkinnan menetelmillä lainoppi tuottaa 

oikeusnormille sen merkityssisällön. Toisaalta Hirvonen myös huomauttaa Kaarlo 

Makkosen sanoin, että tulkinnassa ei ole kyse siitä, mikä jonkin oikeusnormilauseen 

 
10 Hirvonen 2011, s. 7. 
11 Hirvonen 2011, s. 7. 
12 Hirvonen 2011, s. 22-24. 
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merkityssisältö on, vaan siitä, minkä merkityksen ratkaisija sille antaa. Edelleen Hirvonen 

jatkaa Makkosta lainaten: "Tulkinta on merkityssisällön antamista, ei sen toteamista."13 

Edellä olevien Hirvosen ym. kannanottojen valossa on syytä pitää kirkkaana mielessä, että 

koska lainopin menetelmät operoivat kielellä, ei tutkinta voi koskaan olla täysin 

yksiselitteistä, saati kliinisesti objektiivista. 

2.2.2.2 Kvalitatiivinen metodi 

Toinen puoli tutkimuksestani, sen selvittäminen, miten muistisairaan vanhuksen 

itsemääräämisoikeus toteutuu sairastuneen mielestä hänen omaan kokemukseensa 

perustuen, edellyttää puolestaan ylläkuvatusta lainopillisesta tutkimuksesta poikkeavaa 

tutkimusotetta. 

Itsemääräämisoikeuden toteutumisen selvittämiseksi tulee kääntyä yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen tutkimusmenetelmien puoleen. Yhteiskuntatieteelliset tutkimusmenetelmät 

tavataan jakaa kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen ja kvalitatiiviseen eli 

laadulliseen tutkimukseen. Tutkimusaiheeni fokus ei ole missään määrin numeeristen 

faktojen selvittämisessä, joten keskityn kvalitatiivisen metodin luonnehdintaan ja 

käyttökelpoisuuteen oman tutkimukseni kannalta. 

Yhteiskuntatieteiden kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen 

elämän kuvaaminen. Tähän sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta kuitenkin siten, 

että tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan ja analysoimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on löytää tai paljastaa tosiasioita, 

tuottaa informaatiota.14 

Teoksessa Tutki ja kirjoita Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara luonnehtivat kvalitatiivisen 

tutkimuksen tyypillisiä piirteitä seuraavasti: 1) Luonteeltaan tutkimus on kokonaisvaltaista 

tiedonhankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa. 2) Tiedon keruun 

instrumenttina suositaan ihmistä. 3)  Käytetään induktiivista analyysia. Lähtökohtana ei ole 

hypoteesin testaaminen, pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikkoja, asioiden 

 
13 Hirvonen 2011, s. 36-37. Ks. Kaarle Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia. 
Rakenneanalyyttinen tutkimus, Helsinki 1981. 
14 Hirsjärvi ym. 1997, s. 161. 
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tärkeyttä ei arvota tutkija 4) Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja, joissa 

tutkittavien "ääni" on etualalla. 5)Tutkimuksen kohdejoukko on valittu 

tarkoituksenmukaisesti. 6) Tutkimus toteutetaan joustavasti, suunnitelmia muutetaan 

olosuhteiden mukaan ja tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edistyessä. 7) 

Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan tästä lähtökohdasta käsin.15 

Yllä olevasta poiketen (kohta 3) aineiston analyysiani voitaneen lähinnä luonnehtia 

abduktiiviseksi induktiivisen sijaan. Teoriaohjaavalla analyysilla on yhteys teoriaan, mutta 

se ei suoraan pohjaa siihen. Toisaalta taas teoria voi toimia analyysin edistymisen apuna.16 

Valitsin abduktiivisen aineistoanalyysin induktiivisen sijaan, koska abduktiivisessa 

analyysissa teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimuskysymysten muotoilua, kun taas 

induktiivisessa analyysissa tutkimuskysymykset muotoutuvat analyysin edetessä. Koska 

tutkimukseni yhdistää kahta tutkimusmenetelmää, antaa abduktiivinen analyysi 

mahdollisuuden kuulla aineistoa, mutta samalla se sitoo analyysia teorialähtöisyyteen, 

minkä avulla tutkimustulosten kokonaistarkastelu helpottuu ja pysyy tutkimustehtävien 

kannalta oleellisissa teemoissa. 

Charles S. Peircen (1839-1914) kehittämän abduktiivisen päättelyn malli perustuu yhtäältä 

mm. Aristoteleen syllogismeihin, Kantin kategorioihin sekä edeltäneisiin käsityksiin 

hypoteesin menetelmistä.17 Pelkistetysti voitaneen sanoa, että vaikkakin abduktiivinen 

päättely käynnistyy empiriasta, se ei kuitenkaan torju tai jätä huomiotta teoriaa.18 

Haastatteluaineisto on litteroitu haastattelutilanteessa tekemistäni nauhoituksista. 

Haastatteluaineiston litterointi käsittää 108 sivua.  Litteroinnit on suorittanut kaksi 

ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijaa osana omaa opiskeluaan lukuun ottamatta 

haastattelua, jossa sekä haastateltavat että haastattelija puhuvat vaihdellen sekä suomea että 

ruotsia. Tämän haastattelun olen litteroinut itse.  Tradenomiopiskelijat ovat saaneet 

litterointityöstään opettajan kanssa ennalta sovitun opintopistemäärän. Litterointi on 

suoritettu sanatarkasti, jotta haastateltavien individuaali ja subjektiivinen "ääni" olisi 

kuultavissa ja todennettavissa. Myös puhujan pitämät tauot, naurahdukset ja muut puheeseen 

liittyvät nonverbaaliset seikat on kirjoitettu auki. Tällä on merkitystä tulkittaessa 

 
15 Hirsjärvi ym. 1997, s. 165. 
16 Tuomi - Sarajärvi 2009, s. 96. 
17 Paavola 26.-27.11.2009, Turun yliopisto 
18 Grönfors 1982, s. 379. 
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haastateltujen sanomaa ja sitä kautta kirjaamistapa vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Haastattelujen sisältöä analysoidessani olen käyttänyt tukena myös haastattelutilanteen 

jälkeen tekemiäni muistiinpanoja. 

Teemahaastattelujen aineisto analysoitiin abduktiivisella sisällön analyysilla. 

Abstrahoinnissa muodostettiin alaluokkia ja niille pääluokat, joiden runkona toimivat 

teemahaastattelujen pääteemat. 

Tätä ehkä epätyypillistä, mutta kuitenkin oikeustieteen alaan kuuluvaa tutkimusta tehdessäni 

olen pyrkimyksessäni laadullisen tutkimuksen syvimmän olemuksen selvittämiseen usein 

tuskastunut toisen, minulle vieraan tieteenalan traditioihin ja diskursseihin. Lienee niin, että 

koulutussuuntautumisemme muovaa meitä ja ajatteluamme enemmän kuin haluaisimme 

edes myöntää. Ajoittaista tuskastumistani – ja myönnettävähän se on – suoranaista 

turhautumistani – kuitenkin lievensi riemukkaasti lainaus, jonka Jari Eskola ja Juha Suoranta 

sijoittivat kulttuurimaantieteilijöiden Haarni ym. suuhun loppusanoinaan teoksessaan 

Johdatus laadulliseen tutkimukseen: "Nimilappuja on maailma täynnä ja niitä on myös 

helppo liimailla. Tärkeämpää kuin luokittelu ja määrittäminen on kuitenkin ymmärtämisen 

ja löytämisen ilo."19  

 
19 Eskola - Suoranta 2005, s. 251. 



14 

 

3 Itsemääräämisoikeus vanhuusoikeuden kontekstissa 

3.1 Itsemääräämisoikeus lainsäädännössä ja oikeuskirjallisuudessa 

3.1.1 Itsemääräämisoikeus lainsäädännössä 

Itsemääräämisoikeus voidaan määritellä monella tapaa ja näin on oikeuskirjallisuudessa 

tehtykin. Perustuslakiin sen sijaan ei sisälly eksplisiittistä ilmausta itsemääräämisoikeudesta, 

mutta sitä pidetään kuitenkin tärkeimpänä implisiittisistä perusoikeuksistamme20 ja siten se 

voidaan lukea perusoikeusjärjestelmäämme kuuluvaksi. Perustuslain henkilökohtaista 

koskemattomuutta koskeva 7.1§ sekä yksityisyyden suojaan liittyvä 10§ antavat 

institutionaalista tukea tälle näkemykselle.21 Niin ikään perustuslain 14.4§:ssä säädetään 

julkisen vallan velvollisuudesta edistää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskevaan 

päätöksentekoon. Viimeksi mainittu pykälä koskee tosin vaali- ja osallistumisoikeutta sekä 

yhteiskunnallista osallistumista, mutta senkin voidaan katsoa mahdollistuvan vain 

itsemääräämisoikeuden kautta.  

Itsemääräämisoikeudesta on säädetty myös ainakin potilaslaissa ja sosiaalihuollon 

asiakaslaissa.22 Sosiaalihuollon asiakaslain esitöissä, hallituksen esityksen 

yksityiskohtaisissa perusteluissa23 itsemääräämisoikeus määritellään näin: "Tässä 

säännöksessä itsemääräämisellä tarkoitetaan omasta elämästä määräämistä ja omaa elämää 

koskevienpäätösten toteuttamista. Ihmisen sisäinen itsemääräämisoikeus edellyttää henkilön 

edellytyksiä ja kykyä hallita itseään sekä kykyä harkittuihin, itsenäisiin päätöksiin ja 

tekoihin. Toisaalta itsemääräämisoikeus on kykyä toimia ilman, että ulkoiset tekijät estävät 

tahdonmuodostuksen. Henkilö on itsemääräävä asian suhteen, kun hän ymmärtää asian 

kannalta erilaiset vaihtoehdot, osaa arvioida niiden mahdolliset seuraukset ja pystyy 

päättelemään asiassa tarvittavan ratkaisun." 

Toisin kuin voisi olettaa, vanhuspalvelulaki ei mainitse vanhuksen itsemääräämisoikeutta 

eksplisiittisesti. Implisiittisesti se on ehkä kuitenkin havaittavissa muun muassa yleisistä 

 
20 Ks. HE 309/1993 vp, s. 46, jonka mukaan ihmisen itsemääräämisoikeuden on katsottava sisältyvän hänen 
henkilökohtaiseen vapauteensa. Ks. myös HE 108/2014vp, s. 5, jonka mukaan itsemääräämisoikeus kuuluu 
perusoikeusjärjestelmäämme. 
21 Viljanen 1999, s. 336. 
22 Potilaslain 6§ ja sosiaalihuollon asiakaslain 8§ ja 9§. 
23 HE 137/1999 vp, s. 22. 
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periaatteista, jotka ohjaavat vanhuksen palvelutarpeisiin vastaamista tai 

palvelusuunnitelman laatimista. 

3.1.2 Itsemääräämisoikeus oikeuskirjallisuudessa 

Mäki-Petäjä-Leinonen määrittelee itsemääräämisoikeuden seuraavasti; 

"Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan jokaisen toimintakykyisen yksilön yhdenvertaista 

oikeutta tehdä päätöksiä itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeuden elementtejä 

ovat muun ohella kyvykkyys, oikeus saada tietoa, mahdollisuus tehdä päätöksiä ja 

voimavaroja toteuttaa ne."24 

Itsemääräämisoikeutta voidaan luonnehtia siten, että itsemääräävä henkilö voi ratkaista 

itseään koskevia asioita ilman, että ulkopuoliset siihen puuttuvat. Jotta tämä olisi 

mahdollista, henkilöllä tulee olla tiettyä kompetenssia, eli itsenäisen harkinnan kykyä ja 

hänen tulee olla kykenevä vaikuttamaan käsitystensä muodostumiseen ainakin jossain 

määrin.25 

Pietarisen mukaan kompetenssin edellytys ei ole, että henkilön ajatusten ja käsitysten tulisi 

olla objektiivisesti punnittuina oikeita. Esimerkiksi Pietarinen ottaa tietyn uskonnollisen tai   

ideologisen näkemyksen omaksuneen henkilön: tämä voi olla kompetentti, vaikka hänen 

uskonnollinen näkemyksensä tai maailmankuvansa ei vastaisi tieteen hyväksymää käsitystä. 

Kompetenssin suhteen onkin olennaista, että henkilö kykenee perustelemaan käsityksensä 

harkitusti ja että niistä muodostuu johdonmukainen järjestelmä, ja näiltä osin ajattelua 

voidaan pitää autenttisena.26 Niin ikään ajattelun kompetenssi pitää sisällään kyvyn ottaa 

vastaan uutta informaatiota siten, että ymmärtää sen merkityksen oman 

uskomusjärjestelmänsä sisäisesti.27 

 
24 Mäki-Petäjä-Leinonen: Lakimies 1/2018, s. 4. Ks. myös esim. Joseph Raz, The Morality of Freedom, 
Clarendon Press 1986, s. 369 ja Ronald Dworkin, Life's Dominion: An argument about abortion and euthanasia. 
Knopf 1993. s. 224. 
25 Kolehmainen: Lakimies 3-4/2019, s. 289. 
26 Autenttisuudesta ks. myös Feinberg 1980, s. 116. 
27 Pietarinen 1993, s. 97-100. 
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Kyvykkyys, oikeus tietoon, mahdollisuus tehdä päätöksiä ja voimavaroja toteuttaa 

päätöksensä ovat itsemääräämisoikeuden osatekijöitä, elementtejä.28 

Itsemääräämisoikeuttaan käyttämällä ihminen voi toteuttaa omaa tahtoaan. 

Itsemääräämisoikeuden voidaan myös nähdä koostuvan kahdesta puolesta: oikeudesta 

kompetenssiin ja oikeudesta immuniteettiin. Kompetenssilla tarkoitetaan yksilöllä olevaa 

kelpoisuutta omilla tahdonilmaisuillaan muuttaa oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, kun taas 

immuniteetti merkitsee sitä, ettei kukaan toinen omaa kelpoisuutta aikaansaada muutoksia 

henkilön oikeusasemassa.29 

Edellä kuvattujen itsemääräämisoikeuden määritelmien ja lähestymistapojen lisäksi 

Tornberg esittää vielä yhden aspektin itsemääräämisoikeuteen, vapauden. 

Itsemääräämisoikeus voidaan hänen mukaansa määritellä myös vapauden kautta: vapaa 

ihminen ohjaa itse omaa tahtoaan. Erityisesti oikeusvaltioajattelun näkökulmasta yksilön 

vapaus on pohjoismaisen oikeusajattelun perusajatuksia. Yksilön vapaus ei kuitenkaan voi 

olla rajaton, sillä sitä rajoittavat muiden yksilöiden vapaudet ja oikeudet. Tornberg lainaa 

Rawlsia lausuessaan, että jokaisella henkilöllä on yhtäläiset oikeudet laajimpaan 

mahdollisimpaan vapauteen yhteen sovitettuna toisten henkilöiden samanlaiseen 

vapauteen.30 Edelleen Tornbergin mukaan demokratia toimii itsemääräämisoikeuden 

tosiasiallisena vastapainona, sillä demokratia muotoaa ja kaventaa itsemääräämisoikeutta. 

Tässä Tornberg jakaa Saarenpään näkemyksen.31  

3.2 Vanhuusoikeuden keskeisiä käsitteitä 

Oikeuden alueen, kuten tässä yhteydessä vanhuusoikeuden, käsitteiden tarkoituksena on 

kuvata keskeisiä elementtejä ja lisäksi auttaa oikeudellisen harkinnan erittelyssä.32 

Seuraavassa esitän tämän tutkielman kannalta tärkeitä avainkäsitteitä määrittelyineen.  

 
28 Mm. Mäki-Petäjä-Leinonen, Lakimies 1/2018, s. 4. 
29 Helin, Lakimies 6-7/2001, s. 1070 ja Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 12-13. 
30 Tornberg 2012, s. 121. Ks. Rawls 1978, s. 60. 
31 Saarenpää 1996, s. 128. 
32 Tuori 2007, Pöyhönen 2003 ja Mäki-Petäjä-Leinonen 2013. 
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3.2.1 Vanhus  

Keskeisenä vanhuusoikeudellisena käsitteenä on, luonnollisista syistä, vanhus. Termin 

määritteleminen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä. Eri tieteenalat pitäytyvät omissa, 

muista poikkeavissa määritelmissään, eikä lainsäädännön sisälläkään vanhuksen määritelmä 

ole yhteneväinen. Tämän lisäksi sanana vanhus kantaa semanttista laahusta, joka tekee siitä 

osin negatiivisella tavalla arvoväritteisen. Eri alojen vanhuustutkijat tiedostavat tämän ja 

useat käyttävätkin eufenismeja, kuten "ikääntyvä ihminen" "ikäihminen" tai 

"seniorikansalainen". Vanhuusoikeudessa, ja siten myös tässä esityksessä, ei kaihdeta 

käyttää sanaa vanhus, ilmeneehän se jo oikeudenalan nimestäkin. 

Vanhuspalvelulain toisen ja kolmannen luvun määritelmät ikääntynyt väestö (2 luku) ja 

iäkäs henkilö (3 luku) poikkeavat toisistaan merkityssisällöltään. Ikääntyneellä väestöllä 

tarkoitetaan vanhuuseläkeiässä – tällä hetkellä 63 vuotta – olevaa väestöä, kun taas iäkäs 

henkilö on henkilö, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky 

on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien 

vai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. (VanhusL 3§) 

Lain esitöistä ilmenee, että toimintakyvyn heikkenemisen tulee liittyä korkeaan ikään, muttei 

sen tarvitse olla merkittävä. (HE 160/2012) Vanhuspalvelulakiin ei kuitenkaan sisälly 

tarkempaa, numeerista määrittelyä "korkeasta iästä", mutta lain esitöistä ilmenee, että 

"yleensä ihmisen toimintakyky heikkenee ja palvelujen tarve kasvaa merkittävästi noin 80-

85 ikävuoden vaiheilla." Toimintakyvyn heikentyminen on kuitenkin varsin yksilöllistä, eikä 

näin ollen kaikissa tapauksissa sovellu vanhuksen määritelmään, vanhukset – tai ikäihmiset, 

jos näin halutaan sanoa – kun eivät ole homogeeninen joukko. Samasta syystä tarkkaa 

ikärajaakin on vaikea eksaktisti määrittää, mutta lähtökohtana voitaneen 

vanhuusoikeudellisessa kontekstissa pitää vanhukseksi määrittelyssä eläkeiässä olemista.33 

Pitäydyn tässä tutkielmassa Mäki-Petäjä-Leinosen käyttämään systematisointiin, jossa 

otsikkotasolla operoidaan käsitteellä "vanhus", mutta ohella voidaan käyttää käsitteitä 

"ikääntyvä ihminen" ja "ikäihminen". Sen sijaan vanhuspalvelulain ollessa kyseessä, 

käytetään lain omia käsitteitä "iäkäs henkilö" ja "ikääntynyt väestö".34 

 
33 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 14-16 ja Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 29-31. 
34 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 16. 
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3.2.2 Kotihoito 

Sosiaalihuoltolain (SHL 20§) mukaan kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun (SHL 19§) ja 

terveydenhuoltolakiin (THL 25§) sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa 

kokonaisuutta. Kotipalvelun piiriin kuuluvat erilaiset hoivatyöt, kuten esimerkiksi kylvetys-

, ateria-, vaatehuolto- tai kuljetuspalvelut. Kotipalvelun järjestäjätaho on kunnallinen 

sosiaalitoimi, kun taas kotisairaanhoito kuuluu terveyskeskuksen avopalveluihin.35 

Tekemässäni haastattelututkimuksessa, joka sisältyy tutkielmaani, haastateltavat ovat 

useassa yhteydessä mieltäneet ja siten myös käyttäneet kotihoito-käsitettä sen 

puhekielisessä, suppeassa muodossa, jolloin sillä on tarkoitettu lähinnä kotipalvelun alaan 

kuuluvia toimintoja. Haastateltavat ovat niin ikään mieltäneet kotihoidon vastakohdaksi 

palvelutaloasumiselle tai laitoshoidolle, synonyymiksi kotona asumiselle. 

3.2.3 Henkilöä koskeva asia 

Käsitettä "henkilökohtainen asia" ei ole määritelty tai täsmennetty oikeudenkäymiskaaressa 

eikä myöskään holhoustoimilaissa tai edunvalvontavaltuutuslaissa. Välimäki määrittelee 

henkilöä koskevat asiat prosessin kohteen ja henkilöoikeuden keskeisten käsitteiden, 

itsemääräämisoikeuden, yksityisyyden ja yksilöllisyyden kautta ja lukee henkilöä koskeviksi 

asioiksi esimerkiksi seuraavat oikeudet: oikeus fyysiseen ja psyykkiseen 

loukkaamattomuuteen, (kunnian ja kotirauhan), uskonnonvapauteen, sukuasemaan, nimeen, 

omaan kuvaan ja itseä koskeviin tietoihin samoin kuin oikeuteen asuinpaikan valintaan sekä 

huollosta ja koulutuksesta päättämiseen.36 

Kotona asuvan muistisairaan vanhuksen arkipäivän valinnat kuuluvat eittämättä tämä 

tyypittelyn mukaan huollon alaan. 

Kun täysi-ikäisellä vajaavaltaisellakin on (siviiliprosessissa) yksin ja itsenäisesti oikeus 

käyttää puhevaltaa henkilöä koskevassa asiassa, mikäli hän kykenee ymmärtämään asian 

merkityksen, on selvää, että sama oikeus on täysivaltaisella, mutta muistisairaalla 

vanhuksella samoin edellytyksin. Ratkaisevaa on siis asian merkityksen ymmärtäminen, 

 
35 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 320-321. 
36 Välimäki 2008, s. 179. 
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jolla tarkoitetaan sellaista ymmärryskykyä, jota voidaan asian laatuun nähden pitää riittävänä 

edun valvonnan kannalta.37 

3.2.4 Korostetusti henkilökohtainen asia 

Korostetusti henkilökohtaisia asioita ovat esimerkiksi holhoustoimilaista (HolhTL 29.3§) 

ilmenevät asiat, joiden kohdalla edunvalvojan kelpoisuus päämiehen puolesta toimimiseen 

ei ulotu: suostumus avioliiton solmimiseen tai lapseksiottamiseen, isyyden tunnustamiseen 

ja testamentin tekemiseen tai peruuttamiseen. Samasta lainkohdasta ilmenee, että luettelo ei 

ole tyhjentävä. 

Muistisairauden edetessä ja kognitiivisten kykyjen heiketessä viimeisenä poistuvat henkilön 

itsemääräämistä erityisesti korostavat kelpoisuudet, kuten kelpoisuus solmia avioliitto tai 

hoitosuostumuksen antaminen.38 Kelpoisuus päättää henkilöön liittyvien, jokapäiväisten 

asioiden, joista huoltoon ja hoivaan liittyvinä on kotihoidon kohdalla kysymys, säilynee 

vielä tämän jälkeenkin. 

3.2.5 Muistisairaus  

Muistisairaus on ihmisellä esiintyvä, etenevä, muistamista vaikeuttava ja dementoiva 

sairaus. Dementoivia sairauksia on useita ja sairauden vaiheet ja eteneminen sekä oireisto 

eroavat toisistaan osin. Myös sekatyyppiset muistisairaudet ovat mahdollisia. 

3.2.5.1 Alzheimerin tauti 

Dementoivista muistisairauksista yleisin on Alzheimerin tauti. Ensioireena ilmenee muistin 

heikkeneminen ja vaikeus oppia uusia asioita. Erityisesti lähimuisti heikkenee ja aiheuttaa 

desorientaatiota, jolla tarkoitetaan ajan ja paikan tajun häiriintymistä. Sairastuneen 

toimintakyky heikkenee vähitellen ja monimutkaiset toimet, kuten esim. tietokoneen käyttö 

tai taloudellisten asioiden suunnittelu vaikeutuvat. Tauti etenee vääjäämättä ja sairauden 

lopulla sairastunut menettää liikunta- ja puhekykynsä.39 

 
37 Välimäki 2008, s. 180. 
38 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 144-145. 
39 Mäki-Petäjä-Leinonen – Juva – Pirttilä: Lakimies 6/2006, s. 949. 
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3.2.5.2 Lewyn kappaletauti 

Toiseksi yleisin muistisairaus on Lewyn kappaletauti. Suurimmalla osalla sairastuneista on 

kuitenkin sekamuotoinen muistisairaus, jossa voidaan todeta myös Alzheimerin taudille 

ominaisia aivomuutoksia. Lewyn kappaletautiin sairastuneella ilmenee jo sairauden 

varhaisessa vaiheessa näköhallusinaatioita ja nähdyn virhetulkintoja. Ajattelun hitaus ja 

henkisen suorituskyvyn muutokset esiintyvät aluksi hahmottamisessa ja näkömuistissa. 

Alzheimerin taudista poiketen sairastuneen tila voi vaihdella päivittäin tai viikoittain.40 

3.2.5.3 Otsalohkodementiat 

Otsalohkodementiat eivät ole yleisiä, mutta tätä sairausmuotoa esiintyy erityisesti 

työikäisessä väestössä: alle 65-vuotiaista dementiapotilaista heidän osuutensa on jopa 10 – 

15 prosenttia. Otsalohkodementian ensimmäisiä oireita ovat käytösmuutokset, jossa 

impulssikontrollin säätelykyky, harkintakyky ja toiminnanohjaus heikkenevät. Sairastunut 

saattaa käyttäytyä edesvastuuttomasti ja rahan käyttö ja asioista huolehtiminen voi muuttua 

holtittomaksi. Lähes aina jo alkuvaiheessa sairauteen liittyy oiretiedostamattomuus: 

sairastunut ei tunnista normaalista poikkeavaa käyttäytymistään eikä käsitä tekojensa 

seurauksia. Muisti on kuitenkin, etenkin alkuvaiheessa, kohtuullisen hyvä.41   

3.2.5.4 Vaskulaariset dementiat 

Vaskulaariset dementiat ovat aivoverenkierron häiriöistä johtuvia ja ne ovat monimuotoinen 

ryhmä erilaisia sairaustiloja. Useiden aivoinfarktien sekä aivojen syvien osien valkean 

aineen hapenpuutteen vaurio on useimmiten henkisen suorituskyvyn alenemisen taustalla. 

Yleisimmät oireet ovat toiminnanohjauksen hankaluudet, ajattelun hidastuminen sekä 

asioiden mieleen painamisen vaikeus. Taudinkulku ei ole yhtä suoraviivainen kuin 

Alzheimerin taudissa: yhtäkkisiä heikentymisvaiheita saattaa seurata tilanteen lievähkö 

kohentuminen. Puhdasmuotoinen vaskulaarinen dementia on harvinainen ja usein 

sairastuneella onkin myös Alzheimerin tauti, johon vaskulaariset vauriot vaikuttavat 

 
40 Mäki-Petäjä-Leinonen – Juva – Pirttilä: Lakimies 6/2006, s. 949. 
41 Mäki-Petäjä-Leinonen – Juva – Pirttilä: Lakimies 6/2006, s. 950. 
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pahentavasti. Arvioiden mukaan vaskulaaristen vaurioiden ja Alzheimerin taudin yhdistelmä 

olisi yli 85-vuotiaiden kohdalla merkittävin tekijä oireiston taustalla.42 

3.2.6 Dementia 

Dementialla tarkoitetaan oiretta, jonka aiheuttaa jokin elimellinen, useimmiten nimenomaan 

aivojen sairaus. Muistihäiriöiden lisäksi dementiaan liittyy muitakin aivotoimintojen 

häiriöitä, kuten esimerkiksi toiminnan ohjauksen vaikeuksia, hahmotushäiriöitä tai 

kielellisiä vaikeuksia. Yleensä dementian aiheuttaa etenevä aivosairaus. Dementia on siten 

sairauden oire, ei itse sairaus. 43 Dementia heikentää henkistä suorituskykyä laaja-alaisesti 

ja se haittaa henkilön sosiaalista ja ammatillista suoriutumista huomattavissa määrin. 

Dementiaoireet jaotellaan kolmeen luokkaan vaikeusasteensa perusteella: lievään, 

keskivaikeaan ja vaikeaan.44 

3.3 Dementoituvan henkilön oikeudellinen toimintakyky 

Oikeudellinen toimintakyky tarkoittaa yksilön kykyä antaa oikeudellisesti merkityksellisiä 

tahdonilmauksia. Käsite on alkujaan varallisuusoikeudellinen45, mutta oikeudellinen 

toimintakyky on myös vanhuusoikeudellisesti merkittävä. Oikeudellisesta toimintakyvystä 

on kyse, kun henkilö pätevästi antaa hoitoaan koskevan suostumuksen tai tekee 

varallisuusoikeudellisen oikeustoimen: antaa lahjan, tekee testamentin tai sopimuksen. 

Keskeistä oikeudellisessa toimintakyvyssä on kyky ymmärtää päätöksentekoa koskeva asia 

ja siihen liittyvät seuraukset, joka puolestaan edellyttää sellaisia psyykkisiä ominaisuuksia, 

jotka mahdollistavat tämän.46 

Henkilön ikääntyessä hänen fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakykynsä laskevat 

ja tämä voi vaikuttaa hänen oikeudelliseen toimintakykyynsä. Normaalista, terveestä 

ikääntymisestä johtuva kykyjen heikentyminen ei välttämättä vaikuta oikeudelliseen 

toimintakykyyn, mutta mikäli taustalla vaikuttaa jokin kognitiivisia kykyjä rasittava sairaus, 

kuten muistisairaus, heikkenee myös oikeudellinen toimintakyky sairauden etenemisen 

 
42 Mäki-Petäjä-Leinonen – Juva – Pirttilä: Lakimies 6/2006, s. 950. 
43 Mäki-Petäjä-Leinonen – Juva – Pirttilä: Lakimies 6/2006, s. 948. 
44 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 32. 
45 Ks. esim. Kivimäki – Ylöstalo 1973, s. 138-146. 
46 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 31-32, myös Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 16. 



22 

 

myötä. Vanhuksilla tämä kognitiivisten taitojen alentuminen johtuu useasti etenevästä 

muistisairaudesta.47  

Dementian edetessä henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky laskevat ja 

tämän seurauksena laskee myös oikeudellinen toimintakyky. Dementoituvan henkilön 

itsemääräämisoikeus laskee samanaikaisesti toimintakyvyn kanssa, jolloin 

itsemääräämisoikeuden ja suojaamisen periaatteen tasapaino ja priorisointi muuttuu ja alkaa 

painottua suojaamisen periaatteen suuntaan.48 

Dementoivan sairauden aiheuttamien oireiden eteneminen on yksilöllistä, eikä oikeudellisen 

toimintakyvyn heikkeneminen ole joko – tai-asia. Henkilö ei siis menetä kaikkea 

oikeudellista kelpoisuuttaan samalla kertaa. Yksittäistapauksessa jää erikseen suoritettavasta 

harkinnasta riippumaan, minkälaisia vaatimuksia henkilön arvostelukyvylle voidaan asettaa. 

Eri asemassa ovat näin ollen monimutkaisia harkintaprosesseja vaativat oikeustoimet kuin 

yksinkertaiset tahdonilmaukset.49  

Muistisairas ihminen menettää yleensä oikeudellisen toimintakykynsä kokonaan jossain 

etenevän muistisairauden vaiheessa. Tässä suhteessa oikeudellinen toimintakyky 

vanhuusoikeudellisessa kontekstissa eroaa muiden vajaakykyisten aikuisten oikeudellisesta 

toimintakyvystä. Kehitysvammainen aikuinen ei kenties koskaan ole saavuttanut täyttä 

oikeudellista toimintakykyä, kun taas muistisairas vanhus, jonka oikeudellinen toimintakyky 

on heikentynyt, on yleensä aiemmin, terveenä ollessaan, ollut täysin oikeustoimikykyinen. 

Toinen eroavaisuus oikeudellisen toimintakyvyn menettämisessä muistisairaan vanhuksen 

kohdalla liittyy menetetyn toimintakyvyn palautumiseen: mielenterveyspotilas 

parantuessaan tai saatuaan lääkityksensä kohdalleen voi palautua oikeudellisesti 

toimintakykyiseksi, kun taas muistisairaan vanhuksen tapauksessa näin ei mitä suurimmalla 

todennäköisyydellä tapahdu.50 

Dementoituvan henkilön psyykkisen toimintakyvyn alenemistä, jolla siis on vaikutuksia 

myös oikeudelliseen toimintakykyyn, voidaan tarkastella dementian eri vaiheiden kautta. 

 
47 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 32. Myös Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 141 ja Mäki-Petäjä-Leinonen – 
Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 16-17.  
48 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 140-141. 
49 Ks. myös Mäki-Petäjä-Leinonen – Juva – Pirttilä 2006, s. 953. 
50 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 17. 
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3.3.1 Lievä dementia 

Lievässä dementiassa monimutkaisten, älyllisiä kykyjä vaativien tehtävien suorittaminen ei 

enää onnistu. Henkilö kykenee kuitenkin selviytymään jokseenkin itsenäisesti avustettuna ja 

ohjattuna. Uuden oppiminen on vaikeutunut lähimuistin häiriöiden vuoksi ja asioiden 

unohtaminen saattaa aiheuttaa ahdistusta, harhaisuutta ja epäilevää käytöstä. Muistin 

palauttamiskykyä on kuitenkin edelleen jäljellä ja muistia tulisikin ylläpitää ja harjaannuttaa 

erilaisilla muistia vaativilla tehtävillä.51 

3.3.2 Keskivaikea dementia 

Keskivaikeassa dementiassa useimmat muistamista ja päättelyä edellyttävät tehtävät eivät 

onnistu ilman apua, käsitteet ja asiat ovat menettäneet merkityksensä ja henkilö kykenee 

omaksumaan ja käsittelemään vain osan saamastaan informaatiosta, koska psyykkinen 

toimintakyky on jo heikentynyt.  Tilan- ja paikantaju katoaa ja henkilö saattaa helposti eksyä 

tutussakin ympäristössä. Tunteiden käsittelykyly ja sen myötä henkinen tasapaino ei ole 

staattinen.52 

3.3.3 Vaikea dementia 

Vaikeassa dementiassa henkilö ei enää suoriudu yksinkertaistakaan päättelyä ja muistamista 

edellyttävistä tehtävistä, hän elää "tässä ja nyt"-tilanteessa ja tarvitsee päivittäisissä 

toiminnoissa jatkuvasti apua. Niin ikään puheen tuottaminen ja ymmärtäminen katoaa. 

Epileptiset kohtaukset samoin kuin suun alueen pakkoliikkeet ovat mahdollisia. Itsenäinen 

ruokailu ei onnistu ja jäsenten jäykistyminen johtaa hitaasti liikuntakyvyn menetykseen.53 

Oikeudellisen toimintakyvyn menetys liittyy sairauden vaiheeseen, jossa henkilön ei enää 

katsota kykenevän minkäänlaiseen oikeudelliseen tahdonmuodostukseen, eikä hän enää 

ymmärrä oikeudellisten asioiden merkitystä ja seurauksia. Tarkkaa oikeudellisen 

toimintakyvyn menettämisen hetkeä on kuitenkin mahdoton määrittää, koska sairaus etenee 

varsin yksilöllisesti. 

 
51 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 143. 
52 Mäki-petäjä-Leinonen 2003, s. 143. 
53 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 143. 
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Dementian kolmijakoa tarkasteltaessa voitaneen todeta, että henkilö on oikeudellisesti 

toimintakykyinen vielä dementian lievässä vaiheessa ja toimintakyvytön vaikeassa 

vaiheessa. Määritysvaikeudet liittyvät näin ollen keskivaikean dementian vaiheeseen, jonka 

keston jossakin vaiheessa oikeudellinen toimintakyky menetetään.54  

Todettakoon kuitenkin, että arvioitaessa oikeudellista toimintakykyä ratkaisevampaa kuin 

dementoitumisen aste on se, kykeneekö muistisairas yksittäisessä päätöksentekotilanteessa 

riittävässä määrin ymmärtämään ratkaistavaan asiaan liittyvät vaihtoehdot ja kykeneekö hän 

hahmottamaan ratkaisun seuraukset.55 

3.4 Oikeudelliset kelpoisuudet 

Oikeudelliset kelpoisuudet liittyvät varsin voimakkaasti oikeudelliseen toimintakykyyn ja 

tästä johtuen oikeudellisen kelpoisuuden käsite on varsin keskeinen vanhuusoikeudessa. 

Oikeusjärjestelmäämme sisältyvä kelpoisuuksien systematiikka on hierarkkinen: ylin 

kategoria muodostuu yleisistä oikeudellisista kelpoisuuksista, jotka ovat oikeuskelpoisuus 

ja asianosaiskelpoisuus. Näiden alapuolelle ryhmittyy suuri määrä erityisiä oikeudellisia 

kelpoisuuksia.56   Oikeusjärjestelmäämme sisältyy siis lukuisia erilaisia kelpoisuuksia, jotka 

ovat tarpeen oikeudellisia päätöksiä tehtäessä. Kelpoisuus edellyttää henkilöön liittyvien 

vaatimusten täyttymistä, kuten tiettyä ikää ja sen lisäksi oikeudellista toimintakykyisyyttä. 

Edellytetään siis esimerkiksi täysi-ikäisyyttä ja riittävää kykyä ymmärtää asian merkitys. 

Oikeudelliset kelpoisuudet eivät ole yhteneväisiä, vaan ne ovat riippuvaisia kulloinkin 

käsillä olevasta tilanteesta, joten jokainen kelpoisuus vaatii erityisen oikeudellisen arvionsa. 

Vanhuusoikeudellisessa kontekstissa ja tässä tutkielmassani keskeisiä kelpoisuuksia ovat 

oikeustoimikelpoisuus, testamentintekokelpoisuus sekä hoitosuostumuskelpoisuus, jolla 

tarkoitetaan yksilön kykyä antaa omaa hoitoaan koskevia suostumuksia.57 

 
54 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 143-144. 
55 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 18. Ks. myös Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, Herring 2009 
ja Harding 2012. 
56 Kangas 1997, s. 1451. 
57 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 19. Ks. myös Mäki-Petäjä-Leinonen 2013 s. 35-36 ja 
Mäki-Petäjä-Leinonen 2003 s. 135-136. 
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3.4.1 Oikeustoimikelpoisuus 

Oikeustoimikelpoinen on täysi-ikäinen henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole 

rajoitettu. Oikeustoimikelpoisuus on siis yksilön kykyä tehdä pätevästi oikeustoimia, kuten 

myydä tai lahjoittaa omaisuuttaan tai tehdä sitovia sopimuksia. Lähtökohtaisesti 

oikeustoimikelpoisuus alkaa täysi-ikäisyydestä, eli henkilön saavuttaessa 18 vuoden iän ja 

päättyy henkilön kuollessa. Kaikki täysi-ikäiset eivät kuitenkaan ole oikeustoimikelpoisia: 

oikeustoimikelpoisuuteen voidaan puuttua joko etu- tai jälkikäteisin toimin. Etukäteen 

oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa holhoustoimilain mukaisessa järjestyksessä 

määräämällä henkilölle edunvalvoja ja samalla rajoittamalla henkilön toimintakelpoisuutta. 

Jälkikäteinen puuttuminen puolestaan tapahtuu julistamalla tehty oikeustoimi puuttuvan 

oikeustoimikelpoisuuden johdosta pätemättömäksi.58  

3.4.2 Testamenttikelpoisuus 

Testamenttikelpoisuudella tarkoitetaan luonnollisen henkilön kykyä tehdä pätevä 

testamentti. Testamenttikelpoisuus on lähellä oikeustoimikelpoisuutta, mikä on luontevaa, 

koska kyse onkin erityisluonteisesta oikeustoimikelpoisuudesta – testamentin tekeminenhän 

on oikeustoimi samoin kuin kaupan tekeminen tai lahjan antaminen. Testamentin 

pätevyyssäännöt kuitenkin eroavat muista oikeustoimista. Testamentintekokelpoisuuden 

puutteeseen voidaan vedota moitekanteella alioikeudessa vasta testaattorin kuoltua. 

Testamenttikelpoisuuttaan ei voi myöskään menettää oikeuden päätöksellä, joten 

esimerkiksi vajaavaltaiseksi julistaminen ei automaattisesti poista testamenttikelpoisuutta. 

Testamenttikelpoisuudesta ja kelpoisuuden puuttumisesta seurauksineen säädetään 

perintökaaressa (785/1992).59 

3.4.3 Hoitosuostumuskelpoisuus 

Hoitosuostumuskelpoisuus, eli kelpoisuus omaa hoitoaan koskevan suostumuksen 

antamiseen, koskee korostetusti potilaan henkilöä ja hänen itsemääräämisoikeuttaan. 

Potilaalla tulee olla kyky tietoon perustuvaan suostumukseen, jotta hän voi antaa omaa 

hoitoaan koskevan suostumuksen. Tämä edellyttää, että potilaan tulee ymmärtää 

 
58 Oikeustoimikelpoisuuden käsitteestä ks. esim. Kivimäki – Ylöstalo 1972, s. 139-143.  
59 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 19-20. 



26 

 

terveydellinen tilansa ja siihen liittyvä ennuste, käytettävissä olevat hoitovaihtoehdot ja 

riskit ja päätökseen liittyvä todennäköiset seuraamukset. Potilaan oikeutta hoitoaan 

koskevien päätösten tekemiseen sääntelee potilaslaki (785/1992).   

Toisin kuin kysymys oikeustoimikelpoisuudesta tai testamentintekokelpoisuudesta, jotka 

ovat aina viime kädessä tuomioistuimen ratkaistavia asioita, yksilön kelpoisuus antaa 

hoitoaan koskeva suostumus on lääkärin arviotavissa ja ratkaistavissa yksittäisessä 

tilanteessa.60 

3.5 Tietoon perustuva suostumus (informed consent) 

Potilaan – myös muistisairaan potilaan – itsemääräämisoikeus on eittämättä yksi 

keskisimmistä potilaan oikeuksista. Tästä seuraa, että potilaan hoitoon ja hänelle 

suoritettaviin hoitotoimenpiteisiin tulee olla potilaan lupa ja suostumus. Potilaslaista 

ilmenevällä tavalla (PotilasL 6.1§) potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 

kanssaan. Mikäli potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, tulee häntä 

mahdollisuuksien mukaan hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla, 

lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. 

3.5.1 Riittävä tiedonsaanti ja saadun tiedon ymmärtäminen 

Voidakseen käyttää tätä itsemääräämisoikeuteensa kuuluvaa tärkeää oikeuttaan potilas 

tarvitsee kuitenkin tietoa päätöksensä ja mielipiteensä pohjaksi ja tueksi: suostumuksen tulee 

perustua tietoon. Tietoa tulee antaa riittävästi ja sen tulee kattaa selvitys potilaan 

terveydentilasta, hoidon tarpeellisuudesta ja merkityksestä sekä erilaisista 

hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, kuten myös muista potilaan hoitoon liittyvistä 

seikoista. 

Kaikelta tiedolta, olipa sitä miten paljon tai miten vähän tahansa, häviää merkitys, jos tieto 

ei ole saajalleen ymmärrettävässä muodossa tai tiedon saaja ei henkilöönsä liittyvistä syistä 

kykene tietoa ymmärtämään.  

 
60 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 20. 
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Edellä kuvattu selvitys tulee potilaslain 5§:n mukaan antaa siten, että potilas sen riittävästi 

ymmärtää. Ymmärtämisen vaatimus koskee paitsi informaation sisältöä, myös käytettyä 

kieltä: mikäli informaatiota antava hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö ei riittävästi hallitse 

potilaan käyttämää kieltä, tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää tulkkausta. Lain esitöistä 

ilmenee, että ymmärrettävyys tarkoittaa myös sellaista yleiskielisyyttä, joka ei edellytä 

ammattikielisten ilmaisujen hallintaa. Äidinkielen lisäksi tulisi ottaa huomioon potilaan 

yksilölliset ominaisuudet, kuten ikä, koulutustaso ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.61 

Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa eikä tilanteessa, jossa selvityksen 

antamisesta johtuen käsillä olisi vakava vaara potilaan hengelle tai terveydelle. Lain 

esitöiden mukaan kyseessä on kuitenkin poikkeussääntö, jota tulee tulkita suppeasti.62  

Tämän lisäksi oikeuskirjallisuudessa on keskusteltu potilaalle annettavasta, riittävään 

tietoon liittyvästä kysymyksestä koskien lääkärin niin sanottua terapeuttista etuoikeutta 

(therapeutic privilege). Terapeuttisella etuoikeudella tarkoitetaan lääkärin (tai 

terveydenhuoltohenkilöstön yleisemminkin) oikeutta tietyissä tilanteissa olla antamatta 

potilaalle sellaista tietoa, jolla olisi enimmäkseen potilasta ahdistava ja hämmentävä 

vaikutus ja joka siten saattaisi vahingoittaa potilasta psyykkisesti tai fyysisesti. 

Mäki-Petäjä-Leinosen mukaan terapeuttisen etuoikeuden periaate saattaisi tulla kyseeseen 

dementoituvan henkilön hoidon kohdalla esimerkiksi tilanteessa, jossa muistisairas kykenee 

vielä antamaan hoitoaan koskevan, tietoon perustuvan suostumuksen, mutta hänen henkiset 

voimavaransa ovat jo kuitenkin heikentyneet. Tällaisessa tilanteessa muistisairas potilas 

saattaisi tarpeettomasti rasittua häntä hämmentävistä tiedoista.63  

Tässä monin konditionaalein ja varauksin esitetyssä kysymyksessä terapeuttisen 

etuoikeuden soveltuvuudesta lainsäädäntöömme ja harjoitettuihin hoitokäytäntöihin tulee 

näkyväksi alati läsnä oleva tasapainoilu itsemääräämisoikeuden, jonka vahva ilmentymä 

tietoon perustuva suostumus on, ja suojaamisen periaatteen välillä. Vaikuttaisi siltä, että 

potilaan etuun vetoaminen saattaisi mahdollistaa yksittäisessä tapauksessa jonkin 

vähämerkityksisen seikan kertomatta jättämisen.  

 
61 HE 185/1991. 
62 HE 185/1991, s. 15. 
63 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 256-257. 
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3.5.2 Suostumuksen vapaaehtoisuus 

Potilaan antaman suostumuksen tulee olla myös vapaaehtoinen. Vapaaehtoisuus tarkoittaa, 

että suostumusta ei ole saatu pakottamalla tai painostamalla. Vapaaehtoisuus merkitsee 

myös sitä, että kyseessä on aidosti potilaan itsensä mielipide, hänen oma, todellinen tahtonsa. 

Hoitohenkilöstön velvollisuus on varmistaa, että näin on asianlaita. Toisaalta, vajaakykyiset 

potilaat, joihin muistisairaat vanhuksetkin voidaan lukea, ovat erityisen alttiita joutumaan 

paitsi omaisten myös juuri hoitohenkilökunnan taivuttelun tai painostuksen kohteeksi 

hoitosuostumusta koskevissa asioissa. Eräs, myös huomioon otettava puoli vapaaehtoisuutta 

koskevassa vaatimuksessa muistisairaiden vanhusten kohdalla on se seikka, että muistisairas 

ei välttämättä täysin ymmärrä esitettävän hoidon tai hoitotoimenpiteen tärkeyttä tai jopa 

välttämättömyyttä oman hoitonsa ja oman etunsa kannalta. Siinä tapauksessa, että 

muistisairas ylipäätään on dementoitumisensa aste huomioon ottaen kelpoinen 

suostumuksen antamiseen, suostuttelu hoitoon tai toimenpiteeseen on eri asemassa kuin 

pakottaminen tai painostus.64 

Potilaslaissa, kuten ei myöskään lain esitöissä, ole mainintaa vapaan tahdon 

välttämättömyydestä suostumuksen pätevyyden edellytyksenä. Tuorin mukaan voitaisiin 

kuitenkin tukeutua oikeustoimilakiin (228/29) sovellettaviin näkökohtiin, jotka koskevat 

oikeustoimilaissa tarkoitettujen oikeustointen pätemättömyyttä. Oikeustoimilain mukaan 

oikeustoimi on pätemätön, jos se on saatu aikaan pakottamalla. Analogiaa avuksi käyttäen 

tällöin myös pakottamalla saatu suostumus olisi pätemätön ts. pakkoa ei saisi käyttää 

suostumuksen saamiseen. Tuorin mukaan esimerkiksi hoidon lopettamisella uhkaaminen 

hoitotoimenpiteeseen pakottamisen keinona ei näin ollen olisi sallittua.65 

3.5.3 Kyky suostumuksen antamiseen 

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä tietoon perustuva suostumus edellyttää 

hoitosuostumuskelpoisuutta, jota on osin jo käsitelty jo edellä jaksossa 3.3 Oikeudelliset 

kelpoisuudet. Potilaslaki tuntee kolme tyyppitilannetta, joissa potilas ei mahdollisesti ole 

kelpoinen antamaan hoitosuostumusta:  

 
64 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 258. 
65 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 257. Ks.Tuori 2000, s. 421. 
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1) alaikäiset potilaat (7§) 

2) kiireelliset tilanteet, joissa potilaan tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi ei tahtoa ole 

mahdollista selvittää (8§) sekä 

3) täysi-ikäiset potilaat, jotka mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muusta syystä 

eivät kykene hoidostaan päättämään (6.2§) 

3.5.3.1 Muistisairas vanhus hoitosuostumuksen antajana 

Muistisairaat vanhukset, jotka eivät mahdollisesti ole kompetentteja suostumusta antamaan, 

kuuluvat   yllä mainittuun, kolmanteen ryhmään. Koska tutkielman kohteena on 

nimenomaisesti muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeus, jätän käsittelemättä 

alaikäisiä potilaita koskevan kategorian tähän tutkielmaan luonnollisista syistä 

kuulumattomana. Kiireelliset tilanteet, joissa potilas tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi ei 

itse kykene suostumusta antamaan jää myös tässä yhteydessä pelkän maininnan varaan. 

Palaan aiheeseen myöhemmin käsitellessäni potilaan oletettua tervettä tahtoa ja 

hoitotestamenttia eli hoitotahtoa. 

Muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeutta hänen hoitoaan koskevissa asioissa tulee 

kunnioittaa niin pitkään kuin mahdollista. Tämä koskee myös hänen kykyään 

hoitosuostumuksen antamiseen. Potilaslain 3§ koskee potilaan oikeuksia. Mainitun pykälän 

3. momentin mukaan "potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on 

mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon." 

Muistisairauden edetessä vääjäämättä jossakin kohdin tulee kuitenkin eteen tilanne, jossa 

vanhuksella ei enää voida katsoa olevan kykyä hoitoaan koskevien suostumusten 

antamiseen. Potilaslaki ja myös lain esityöt eivät ota kantaa sellaisiin seikkoihin kuin kuka 

on oikeutettu potilaan kelpoisuuden mittaamiseen, miten mittaaminen tulisi tehdä ja mikä on 

se nimenomainen hetki, jolloin potilas on menettänyt kelpoisuutensa hoitosuostumuksen 

antamiseen.66 Kuten on jo aiemmin todettu, tämän hoitosuostumuskelpoisuuden puutteen 

toteaa lääkäri tai muu hoitohenkilöstö, ei tuomioistuin.  

 
66 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 260-261. 
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Kun kyky hoitosuostumuksen antamiseen on menetetty, tulevat sovellettavaksi potilaslain 

6.2 ja 6.3§:t. Mainittujen lainkohtien mukaan potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai 

muuta läheistä tulee ennen tärkeää hoitopäätöstä kuulla tarkoituksessa selvittää, minkälainen 

hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos tämän selvittäminen ei ole mahdollista, potilasta 

tulee hoitaa tavalla, joka vastaa hänen henkilökohtaista etuaan. Laillisen edustajan, 

lähiomaisen tai läheisen suostumus vaaditaan tärkeissä hoitotoimenpiteissä ja tämän tulee 

suostumusta antaessaan ottaa huomioon potilaan aiemmin ilmaisena tahto. Jos tällaista 

hoitotahtoa ei ole tiedossa, ratkaisevaa on potilaan henkilökohtainen etu. 

Tiivistetysti ja kokoavasti ilmaistuna pätevä suostumus edellyttää siis seuraavia elementtejä: 

1) Suostumuksen antajalle on annettava riittävästi tietoa. 

2) Suostumuksen antajan on ymmärrettävä suostumuksen kannalta oleellinen tieto. 

3) Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen sekä 

4) Suostumuksen antajalla on oltava kyky suostumuksen antamiseen.67 

 

3.5.3.2 Terveenä ilmaistu tahto 

Vanhuksella, kuten muillakin täysivaltaisilla ihmisillä on täysimääräinen 

itsemääräämisoikeus. Ikä itsessään ei vaikuta tähän absoluuttiseen oikeuteen tehdä 

henkilöään tai omaisuuttaan koskevia päätöksiä. Asetelma kuitenkin muuttuu, kun 

henkilöllä todetaan muistisairaus. Muistisairaus on etenevä neurologinen sairaus, joka 

väistämättä heikentää kognitiivisia kykyjä; myös kyky itsenäiseen päätöksentekoon 

heikkenee muistisairauden edetessä. Muistisairauden varhainen toteaminen olisikin 

ideaalitilanne sekä sairastuneen itsensä, että hänen läheistensä kannalta. Koska muistisairas 

on yleensä vielä sairauden alkuvaiheessa kykenevä tekemään tulevaisuutta koskevia 

suunnitelmia sekä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä, muistisairauden toteaminen 

ei saa kategorisesti johtaa itsemääräämisoikeuden menettämiseen. Niin kauan kuin 

 
67 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 229. Ks. myös esim. Pahlman 2003. 
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muistisairas kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, hänen tekemänsä ratkaisut tulee aina 

priorisoida suhteessa muiden, kuten läheisten tai laillisen edustajan näkemyksiin. 

Muistisairauden varhainen toteaminen antaa muistisairaalle, samoin kuin hänen läheisilleen, 

aikaa järjestää sairastuneen tulevaisuutta hänen oman, terveenä ilmaistun tahtonsa 

mukaiseksi.68 Halutessaan sairastunut voi tulevaan heikentymiseen varautua tekemällä 

itseään ja omaisuuttaan koskevia määräämistoimia: tehdä hoitotahdon, 

edunvalvontavaltuutuksen tai hakea itselleen edunvalvojaa. Tarkoituksessa välttää 

mahdolliset testamentintekokompetenssiin liittyvät perintöriidat on myös kuolemanvarasten 

toimien, kuten testamentin tekeminen hyvä ajoittaa vaiheeseen, jossa terveenä ilmaistun 

tahdon olemassaolo vielä on kiistaton.  

Vanhuusoikeuden tematiikan kannalta terveenä ilmaistun tahdon kunnioittaminen on 

keskeistä.69  Tulevaisuuden suunnittelu, "later in life-planning", on kansainvälisessä 

kirjallisuudessa nähty myös keskeiseksi vanhuksen itsemääräämisoikeuden ilmentäjänä ja 

vanhuusoikeuden tärkeäksi elementiksi.70 Terveenä ilmaistu tahto voi olla suullinen tai 

kirjallinen. Tosin suulliseen tahdonilmaisuun tässä, kuten yleensäkin, liittyvät usein 

näyttövaikeudet.  

3.5.3.3 Oletettu eli presumoitu terve tahto 

Suuri osa ihmisistä ei varaudu juridisesti omaan vanhuuteensa ja mahdolliseen tulevaan 

vajaakykyisyyteensä. Siitä huolimatta, että sairastunut ei terveenä ollessaan olisi itseään, 

hoitoaan tai hoivaansa koskevia määräystoimia tehnyt, tulee osana yksilön 

itsemääräämisoikeutta hänen tahtoaan kunnioittaa. Tämä on mahdollista tarkastelemalla 

hänen elämänhistoriaansa, mielipiteitään, asenteitaan ja tapaansa toimia terveenä ollessaan. 

Tällaisessa tilanteessa kyse on oletetusta eli presumoidusta terveestä tahdosta.  Muistisairaan 

vanhuksen puolesta päätöksiä tehtäessä tuleekin asettaa kysymys: Mikä on vanhuksen 

oletettu terve tahto - miten hän itse tuossa tilanteessa päättäisi?71 

 
68 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 26. 
69 Herring 2009, s. 52-93, ja Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 47 ja Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 
2017, s. 26.  
70 Ks. esim. Herring 2009, s. 52-93 ja Kohn – Spurgeon 2010, s. 430. 
71 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 26-27, Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 47-48 
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Potilaslain esitöistä ilmenee, että mainitun lain 6.2 ja 6.3§:n mukaisissa tilanteissa 

"sellaisenkin potilaan hoidossa, joka on menettänyt kyvyn päättää hoidostaan tai kyvyn 

ilmaista päätöksensä, on pyrittävä ottamaan huomioon hänen henkilökohtiaset 

näkemyksensä ja ne seikat, jotka hän asettaisi ensisijaisiksi." Pyrittäessä selvittämään 

potilaan oletettua tahtoa, esimerkiksi tietoa potilaan elämänasenteista ja tavoista ja 

aikaisemmasta suhtautumisestaan erilaisiin tilanteisiin voidaan käyttää todisteina tukemaan 

päätöksentekoa.72 Todettakoon kuitenkin, että mainitun lainkohdat koskevat tärkeiden 

hoitopäätösten tekemistä, eivätkä siten mahdollista esimerkiksi omaisten päätösvaltaa 

laitoshoitopaikan arkirutiineihin.73  

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ottanut kantaa vuonna 2000 oletetun terveen tahdon 

kysymykseen. Apulaisoikeusasiamies huomautti X:n kunnan holhouslautakuntaa 

virheellisestä menettelystä.  Holhouslautakunta oli antanut A:n holhoojalle luvan myydä A:n 

talo ottamatta huomioon dementoituneen A:n oletettua tervettä tahtoa eli olisiko A 

vallinneissa olosuhteissa halunnut talonsa myytäväksi.74  

Toinen, tuoreempi ja paljon julkisuudessa ollut tapaus koski muistisairaan, edunvalvontaan 

joutuneen A:n maatilaan liittyneen luonnontilaisen metsän puuston hakkaamista. Helsingin 

Sanomat uutisoi 9.10.2017 otsikolla "Muistisairaan vanhuksen omaisuus päätyi yleisen 

edunvalvojan käsiin – Omaiset kauhuissaan: Suvun luonnontilaiset metsät aiotaan hakata".75 

Kyse oli siitä, että edunvalvoja sivuutti täysin A:n oletetun terveen tahdon ja tulkitsi 

puutteellisesti ja valikoivasti holhoustoimilain (laki holhoustoimesta 1.4.1999/442) 

omaisuuden hoitamista koskevia pykäliä.76 Tapauksessa A:lla oli riittävästi muuta 

varallisuutta, jota voitiin käyttää A:n hoitoon ja huolenpitoon, joten puuston hakkaaminen 

ja myyminen ei ollut tarpeellinen toimenpide. A oli syntynyt, kasvanut ja elänyt koko ikänsä 

omistamallaan sukutilalla. ja vaalinut sitä. Sukulaisten ja naapureiden mukaan oli yleistä 

tietoa, että A rakasti tilaansa ja erityisesti siihen kuuluvaa, luonnontilaista metsäaluetta. Hän 

 
72 HE 185/1991, s. 17. 
73 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 128. 
74 Ks. AOA 29.9.2000, Dnro 1969/4/9, s. 316. 
75 Helsingin Sanomat 9.10.2017, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005401309.html 
76 HolhTL 37.1§ kuuluu seuraavasti: "Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, että 
omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. 
Tässä tehtävässään edunvalvojan tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää hänen 
parastaan." ja vastaavasti 39.1§:n mukaan: "Edunvalvojan on säilytettävä omaisuus, jota päämies 
edunvalvonnan kestäessä tai myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon harjoittamista varten tai jolla 
muutoin on päämiehelle erityistä arvoa." 
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oli koko elämänsä marjastanut ja sienestänyt luonnontilaisella metsäalueellaan eikä muun 

muassa sallinut metsästystä maillaan. Edunvalvojan päättämä, 6-7 hehtaarin suuruinen 

avohakkuu olisi ollut täysin A:n elämänarvojen vastaista. Se olisi täysin mitätöinyt hänen 

elämänkestoisen työnsä metsän ja luonnon hyvinvoinnin eteen. Edunvalvoja oli jo sopinut 

avohakkuista ja tehnyt kaupat metsäyhtiön kanssa, kun taisteluksi A:n sukulaisten ja 

edunvalvojan välillä äitynyt tilanne sai yllätysratkaisun pari kuukautta myöhemmin: 

metsäyhtiö perui kaupan ilman peruuntumissanktiovaatimusta.77 A:n sukulaiset ja naapurit 

olivat vedonneet metsäyhtiön korkeimpaan johtoon asiassa ja saaneet yhtiön johdon 

vakuuttuneeksi eettisen ja moraalisen ongelman olemassaolosta. A kuoli 90-vuotiaana 

hoitokodissa 2018. Tapaus sai onnellisen lopun, kun 7.3.2020 Helsingin Sanomat palasi 

aiheeseen ja uutisoi: "Repivä kiista muistisairaan vanhuksen metsästä päättyi suojeluun: 

valtio osti vanhan metsän osaksi Nuuksion kansallispuistoa"78. Artikkelissa kerrottiin, että 

kiista metsän kohtalosta tuli lopulliseen ratkaisuunsa, kun Uudenmaan Ely-keskus osti 

metsän valtiolle luonnonsuojelualueeksi ja 7,2 hehtaarin suuruinen luonnontilainen metsä 

liitettiin Nuuksion kansallispuiston osaksi. Vanhaa metsää, lehtomaista metsää ja 

pienialaisia soita koskevat rauhoitusmääräykset tulivat alueella heti voimaan. Onnelliseen ja 

muistisairaan oletettua tahtoa ja tämän kuoltua 2018 myös edesmenneen muistoa 

kunnioittavaan lopputulokseen päästiin, koska A:n sisarenpoika, jolle alueen omistus oli 

perinnönjaossa siirtynyt, halusi ehdottomasti kunnioittaa enonsa oletettua tervettä tahtoa ja 

elämäntyötä. Ratkaisuun päästiin tässä tapauksessa ilman oikeustoimia, mikä metsän 

säilymisen kannalta oli todennäköisimmin optimaalisin ja tarkoituksenmukaisin tapa: koska 

tämän kaltaisissa tapauksissa oikeussuojaa on usein mahdollista saada vasta jälkikäteisenä 

suojana, itse asian keskiössä oleva, suojeltava oikeushyvä – muistisairaan 

itsemääräämisoikeuteen elimellisenä osana kuuluva oletetun terveen tahdon suojaaminen – 

olisi jo menettänyt merkityksensä avohakkuun toteuduttua. 

Oletettu tahto ei kuitenkaan ole konstruktiona ongelmaton. Ei liene luotettavaa tapaa erottaa 

muistisairaan vanhuksen puolesta päätöksen tekijän omaa, subjektiivista ainesta 

päätöksenteossa muistisairaan omasta, presumoidusta tahdosta. Kun päätöksentekoon voi 

 
77 Helsingin Sanomat 4.12.2017: Muistisairaan vanhuksen omaisuus päätyi edunvalvojalle, joka halusi hakata 
tämän rakkaan metsän – Kiistan yllättävä ratkaisu: Metsäyhtiö perui kaupat", https://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000005476043.html 
78 Helsingin Sanomat 7.3.2020, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006431095.html 
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helposti luiskahtaa myös sijaispäätöksentekijän omien arvojen, arvostusten ja mielipiteiden 

värittämiä aineksia, ei kyse olekaan tällöin enää muistisairaan omasta tahdosta. 

Toinen, yhtä hankala näkökulma asiaan on, että mikäli päättely muistisairaan oletetusta 

tahdosta johtaisi muistisairaan edun vastaiseen lopputulokseen, olisi – mahdollisesti jopa 

lainvastaista päätöstä – lähes mahdoton perustella hyväksyttävällä tavalla. Tähän 

umpikujatilanteeseen on potilaslaissa varauduttu 9.4§:ssä. Mainitun pykälän mukaan 

vajaakykyisen potilaan puolesta suostumuksen antamiseen oikeutetulla henkilöllä ei ole 

oikeutta kieltää potilaan henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa 

tarpeellista hoitoa. Lainkohta koskee myös tilannetta, jossa kieltäytyminen tarpeellisesta 

hoidosta olisi myös potilaan oletetun tahdon mukaista. 

Yllä kuvatussa tilanteessa puhdas itsemääräämisoikeuden toteuttaminen 

sijaispäätöksentekijän avulla väistyy ja antaa tilaa suojaamisen periaatteelle, mikäli henkilö 

ei kykene päätöstä itse tekemään eikä hän ole terveenä ollessaan tahtoaan ilmaissut. Tässä 

tapauksessa   ratkaisu tulee tehdä suojattavan henkilön edun mukaisesti kuitenkaan 

itsemääräämisnäkökulmaa unohtamatta. Ratkaisua tehtäessä tulee siis miettiä, mikä olisi 

henkilön terve tahto tässä tilanteessa? Optimaalisessa tapauksessa siis päästään ratkaisuun, 

joka on sekä vanhuksen edun mukainen että hänen tahtoaan kunnioittava.79 

3.6 Suojaamisen periaate 

Vanhusoikeudellisessa kontekstissa itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen vastaparina 

voidaan pitää suojaamisen periaatetta. Suojaamisen tausta on perusoikeuksissa ja julkisen 

vallan velvollisuudessa suojata yksilöä sekä tämän omaisuutta ja henkilökohtaista vapautta.  

Suojaamisen periaate määritellään usein heikkojen erityisryhmään kuuluvien henkilöiden, 

kuten lasten, vanhusten, vammaisten ja mielisairaiden oikeudeksi saada suojaa ulkopuolisten 

taholta tulevia oikeudenloukkauksia vastaan.80 Näin ilmaistuna periaate pitää sisällään 

paternalistisen näkemyksen siitä, että joku muu kuin suojaamisen kohde on paremmin perillä 

 
79 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 27-28. 
80 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 15, Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 50. 
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suojattavan tarpeesta suojan saamiseen, eikä suojattavalta tarvitse edes kysyä, haluaako hän 

suojaa ja jos haluaa, missä laajuudessa.81  

Suojaamiseen liittyy myös yksilön etu; suojaamisen tarkoituksessa tehtyjen päätösten tulee 

olla yksilön edun mukaisia. Mäki-Petäjä-Leinonen huomauttaa kuitenkin, että mitään 

erillistä etuperiaatetta ei ole tarpeen kehittää, koska yksittäisenä periaatteena se olisi 

sisällöllisesti ontto.82 Vanhuusoikeudessa etuperiaate näyttäytynee lähinnä itsemääräämisen 

ja suojaamisen joutuessa kollisioon. Riippumatta siitä, kumpi – itsemääräämisoikeus vai 

suojaamisen tarve – yksittäistapauksessa osoittautuu painavammaksi, tulee ratkaisun olla 

myös vanhuksen edun mukainen.83 

Vanhuusoikeudessa suojaamisen periaate merkitsee edellä esitetyn lisäksi myös sitä, että 

suojaa tulee saada myös yksilön itsensä aiheuttamia oikeudenmenetyksiä vastaan. Mäki-

Petäjä-Leinonen luonnehtii suojaamisen periaatetta optimointikäskynä päätöksentekijälle, 

joka voi olla viranomainen, edunvalvoja tai tuomioistuin: "Pyri turvaamaan se, etteivät X:n 

henkilöön tai talouteen liittyvät edut vaarannu". 84  Tämä optimointikäsky sopii erittäin hyvin 

myös muistisairaan vanhuksen omaisten ja muiden läheisten noudatettavaksi. 

Suojaamisen periaatteen toteuttaminen tarkoittaa toisinaan itsemääräämisoikeuden tilan ja 

alan väistymistä ja kapenemisesta. Muistisairaan vanhuksen, jonka toimintakyky heikkenee, 

omille mielipiteille on kuitenkin aina annettava sijaa ja merkitystä. Tämä koskee niin 

nykyisiä, vajaakykyisenä ilmaistuja mielipiteitä, kuin aikaisemmin, terveenä julkituotujakin. 

Suojaamisen periaate kohoaa määräävään asemaan vasta silloin, kun on olemassa selkeä 

näyttö siitä, ettei muistisairas kykene enää omien etujensa mukaisesti huolehtimaan itsestään 

ja asioistaan. Mäki-Petäjä-Leinonen tiivistää tämän ytimekkäästi: "suojataan, kun 

suojaamisen tarve on ilmeinen."85  

 
81 Potilaan itsemääräämisoikeuden vastakohtana lääketieteen etiikassa pidetään paternalismia. Ks. Louhiala 
1995, s. 58. 
82 Etuperiaatetta on kritisoinut myös Herring, jonka mukaan periaatteena etuperiaate on arvaamaton, koska 
yksittäistapauksissa sen tarkoitus on mahdollista määritellä halutulla tavalla. Pahimmillaan etuperiaate voi 
Herringin mukaan olla tyhjää retoriikkaa, joka sallii päätöksentekijän oman asenteellisuuden ja 
ennakkoluuloisuuden vaikuttaa ratkaisuun. Ks. Herring 2009, s. 67-68.  
83 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 50. 
84 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 51, myös Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, s. 30. 
85 Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 30. 
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3.6.1 Itsemääräämisoikeuden ja suojaamisen periaatteen kollisio 

Kaikilla oikeusperiaatteilla on painoarvonsa, mutta oikeusperiaatteiden jouduttua 

vastakkain, niiden keskinäinen painoarvo ja etusijaisuus joudutaan punnitsemaan 

yksittäistapauksissa aina erikseen, tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen. Tuorin mukaan 

yleiset opit, jotka ovat periaatepainotteisia, voivat samanaikaisesti tavoitella 

oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta, mutta myös joustavuutta, joka antaa jokaisen tapauksen 

erityispiirteille sijaa. Tämä taas vuorostaan antaa edellytyksiä, joissa kohtuus ja aineellinen 

oikeudenmukaisuus toteutuvat.86  

Vanhuusoikeudessa kollisioon joutuvat oikeusperiaatteet ovat ehkä yleisimmin ja 

tyypillisimmin itsemääräämisoikeuden- ja suojaamisen periaatteet. Lähtökohtaisesti voidaan 

ajatella, että mainitut periaatteet ovat painoarvoltaan samanlaisia; kumpikin periaate on 

varsin keskeinen muistisairaan vanhuksen oikeusturvan ja oikeudellisen aseman kannalta. 

Painoarvopunnusten ollessa tasan voidaan tapauskohtaisesti päätyä kumpaa tahansa 

periaatetta painottavaan ratkaisuun. Kun ihanteellisena pidetään ajatusta vajaakykyisen 

henkilön, joka aikaisemmin on ollut toimintakykyinen, tahdon noudattamista hänen 

vajaakykyiseksi tultuaan, itsemääräämisoikeuden voidaan katsoa toteutuvan, mikäli hänen 

nykyiselle, sairaana ilmaisemalleen tai terveenä julkituodulle tahdolleen voidaan antaa 

merkitystä. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen voidaan siis vanhuusoikeuden 

kontekstissa asettaa eräänlaiseen prima facie-asemaan.87 

3.6.1.1 Esimerkkejä kollisiotilanteista 

Varsin käytännönläheinen esimerkki kollisiotilanteesta itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamisen ja suojaamisen periaatteen välillä on käsillä, kun muistisairasta vanhusta 

ollaan kotiuttamassa sairaalassa vietetyn hoitojakson päätteeksi. Jos hänen annetaan mennä 

yksin kotiinsa, voidaan mahdollisesti puhua joko itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta 

tai vaihtoehtoisesti heitteille jätöstä. Niinistö mukaan tämän kaltaisessa tilanteessa on 

mahdollista käyttää moniammatillisen työryhmän arviota riskiarviointia fyysisen 

 
86 Tuori 2004, s. 1219. 
87 Prima facie on velvollisuus, joka tulee täyttää, jos mikään muu velvollisuus ei ole painavampi. Prima facie-
velvollisuus liittyy W.D.Rossin (1877-1971) eettiseen teoriaan, jossa tilannetta pyritään ymmärtämään 
kokonaisvaltaisesti. On punnittava eri vaihtoehtoja ja arvioitava, mikä velvollisuus on keskeinen kussakin 
tapauksessa. Prima facie-velvollisuudet ovat siis nyrkkisäännön tapaisia moraalinormeja, jotka velvoittavat 
toimimaan, elleivät olosuhteet edellytä muuta. Tieteen termipankki 24.10.2020: Filosofia: prima facie-
velvollisuus. 
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hyvinvoinnin ja itsemääräämisoikeuden tasapainon välillä suoritettaessa.88 Käytännön 

toimena voidaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, mutta samalla fyysisen hyvinvoinnin 

ja turvallisuuden varmistamiseksi edellä kuvatussa tilanteessa käyttää niin sanottua 

kotiutustiimiä, joka moniammatillisessa kokoonpanossa kartoittaa kotona tarvittavat 

toimenpiteet  ja varmistaa kotiinpaluun sujuvuuden päivittäisten kotikäyntien yhteydessä. 

Valitettavan yleinen ja vaikeasti ratkaistava kollisiotilanne on myös silloin, kun muistisairas, 

yksin asuva vanhus kieltäytyy avusta ja vastaanottamasta kotihoidon tarjoamia palveluita, 

vaikka avun tarve on ilmeinen. Punninta itsemääräämisoikeuden ja suojaamisen välillä on 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille että muistisairaan omaisille äärimmäisen 

hankala. Toisinaan myös käy niin, että koska asia on kiusallinen ja hankala, se jätetään 

ratkaisematta piiloutumalla itsemääräämisoikeuden kilven taakse. Lainsäädäntö 

mahdollistaa kuitenkin intervention kuvatun kaltaisessa tilanteessa. Sosiaalihuoltolaki 

mahdollistaa intervention huollon tarpeen selvittämiseksi yksin asuvan kotiin (SHL 41§), 

vanhuspalvelulaki tuntee niin sanotun huoli-ilmoituksen eli ilmoituksen tekemisen iäkkään 

ihmisen palveluntarpeesta (VanhusL 25§) ja holhoustoimilain mukaan on mahdollista tehdä 

maistraatille ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta ihmisestä (HolhTL 91§).89 Siitäkin 

huolimatta, että mainituilla interventiolla on takanaan lainsäädännön tuki, ei 

interventiopäätöksen tekeminen – varsinkaan omaisille -  ole helppo niissäkään tapauksissa, 

joissa suojaamisen tarve on ilmeinen. 

Itsemääräämisoikeuden ja suojaamisen periaatteen ristiriita voi ilmetä myös oikeustoimen 

pätevyyttä koskevissa kysymyksissä. Näihin tilanteisiin kytkeytyy usein myös taloudellinen 

intressi. Tällaisessa tilanteessa tulee ratkaistavaksi, noudatetaanko muistisairaan vanhuksen 

omaa tahtoa ja jätetään hänen solmimansa, ehkä taloudellisesti epäedullinen, kauppa tai 

sopimus voimaan vai peräytetäänkö se oikeustoimen luonteeseen soveltuvalla tavalla, viime 

kädessä julistamalla oikeustoimi pätemättömäksi. 

Objektiivisesti arvioiden muistisairaan tekemä oikeustoimi saattaa näyttäytyä taloudellisesti 

epäedullisena tai jopa huonona, mutta mikäli muistisairaan taloudellinen tilanne ja 

toimeentulo ei oikeustoimen johdosta ratkaisevasti huonone tai vaarannu ja muistisairaan 

vanhuksen tekemä oikeustoimi tuottaa hänelle itselleen mielihyvää, ei perusteita 

 
88 Niinistö 2000, s. 3132. 
89 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 61-62. 
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oikeustoimen peräyttämiselle ole. Tällöin vaakakupissa painaa enemmän muistisairaan etu, 

joka ei ole pelkästään taloudellinen. Oikeustoimen julistaminen pätemättömäksi ja näin ollen 

näennäinen suojaaminen saattaa nimittäin johtaa muistisairaan vanhuksen käytösoireisiin, 

joten kokonaisuutena arvioiden saatetaan päätyä vanhuksen etujen vastaiseen tilanteeseen.90  

3.6.1.2 Missä määrin rationaalisuutta voidaan edellyttää? 

On olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä siitä, että terveen ihmisen päätöksenteko ei 

suinkaan aina ole rationaalista ja perustu objektiivisesti parhaan vaihtoehdon valintaan vaan 

tunteisin ja muihin vaikuttimiin.91  Terveelle ihmiselle on siis ominaista tehdä toisinaan 

valintoja, joita voidaan luonnehtia irrationaalisiksi tai impulsiivisiksi mutta hän päätyy 

niihin, koske ne tuottavat hänelle subjektiivista mielihyvää tai palvelevat jotain muuta hänen 

tavoittelemaansa päämäärää. Koska terveellekin ihmiselle sallitaan erinäisissä tilanteissa ja 

olosuhteissa epärationaalisia päätöksiä ja impulsiivistakin käytöstä ilman, että hänen 

mielenterveyttään tai yleistä toimintakykyään kyseenalaistetaan, olisi täysin kohtuutonta 

edellyttää muistisairaan vanhuksen tekevän vain ja ainoastaan rationaalisia päätöksiä omalla 

kohdallaan. Näissä edellä kuvatuissa tilanteissa tuleekin asettaa itsemääräämisoikeus 

etusijalle suhteessa suojaamiseen.92 Rajanveto ei tässäkään toki ole helppoa, mutta 

havainnollistan veteen piirretyn viivan tunnistamista seuraavalla ruohonjuuritason 

esimerkillä: 

Yksin asuva, muistisairas vanhus X on mieltynyt tilaamaan verkkokaupoista tai ostamaan 

puhelinmarkkinoijilta erilaisia vitamiineja ja ravintolisiä tai kauneudenhoitotuotteita. Hän 

on erityisen ihastunut nuoriin, kohteliaisiin miesmyyjiin ja näin ollen varsin altis näiden 

esittämille tuotetarjouksille. Puheliaan ihmisenä hän nauttii keskustelusta näiden 

kohteliaiden nuorten myyntimiesten kanssa. Hänellä on lukuisia muitakin sairauksia 

muistisairauden lisäksi ja varsin mittava lääkitys näihin sairauksiin. Lääkärin 

tarkistamattomien vitamiinien ja hivenaineiden yhteisvaikutus hänen lääkityksensä kanssa 

saattaa olla arvaamaton. Sen sijaan kauneudenhoitotuotteiden käyttö ei tiettävästi voi 

vahingoittaa hänen terveyttään, mutta kosmetiikan ostaminen ja käyttäminen antaa hänelle 

mielihyvää. Kummatkaan ostokset, vitamiinit tai kosmetiikka eivät sanottavissa määrin 

 
90 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 63 ja Mäki-Petäjä-Leinonen – Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 40. 
91 Ks. Pohjonen 2002, s. 278-279. Itsemääräämisoikeudesta ja päätöksistä, jotka ovat vastoin yksilön 
aikaisempia arvoja ks Herring 2009, s. 87-89. 
92 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 63. 
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vahingoita hänen talouttaan, joskin objektiivisesi ja rationaalisesti ajatellen vanhus ei 

tarvitsisi kummankaan tuoteryhmän tuotteita. Lähiomaiset ovat ratkaisseet tilanteen niin, 

että vitamiineihin ja hivenaineisiin liittyvät ostosopimukset peruutetaan säännöllisesti mutta 

kosmetiikkasopimukset voidaan pitää voimassa mielihyvää tuottavina ja turvallisina.  

Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ei voi kuitenkaan olla rajatonta. Edellä esitetyssä 

esimerkissä suojaaminen näyttäytyy taka-alalla siten, että muistisairaalle on hankittu 

telemarkkinointikielto, joka estää useimmat muistisairaaseen kohdistuvat 

markkinointitoimenpiteet. Mainitsemassani tapauksessa muistisairas X kykenee vielä 

kuitenkin jossain määrin ymmärtämään ostopäätöksensä merkityksen ja sen seuraukset. 

Siinä vaiheessa, kun muistisairas vanhus ei enää kykene riittävällä tavalla ymmärtämään 

päätöstensä merkitystä ja seurauksia eikä tekemään itseään koskevia päätöksiä itsenäisesti, 

suojaamisen tarve kasvaa ja ylittää itsemääräämisoikeuden; muistisairasta on tällöin 

suojattava sekä ulkopuolelta että hänen itsensä taholta tulevilta, häneen kohdistuvilta 

oikeudenloukkauksilta. 

Entäpä, jos muistisairas vanhus, jonka toimintakyky on heikentymässä, ryhtyy 

käyttäytymään täysin koko terveen elämänsä aikana noudattamiensa arvojen vastaisesti? 

Tuleeko hänen itsemääräämisoikeuttaan tässä tilanteessa kunnioittaa vai pitääkö päätyä 

suojaamaan muistisairasta itseltään? Jonathan Herring on tätä kysymystä tarkastellessaan 

päätynyt ratkaisuun, jonka mukaan muistisairaan omien arvojensa vastainen toiminta tai 

päätökset voidaan katsoa vain heikosti itsemääräämisoikeuden suojaamiksi, paitsi jos on 

selkeästi osoitettavissa, että kyseessä on vakaa, tietoinen päätös luopua entisistä arvoistaan, 

näkemyksistään ja mielipiteistään.93 Herring esittää esimerkin syvästi uskonnollisesta, 

lievästi Alzheimerin tautia sairastavasta miehestä konservatiivisine moraaliarvoineen. 

Esimerkin mies, Andrew, on ryhtynyt käyttämään huomattavia summia nettipornon 

katsomiseen. Herringin mukaan tulee esittää kysymys, onko Andrew tehnyt selvän 

päätöksen entisen arvomaailmansa hylkäämisestä, vai onko kyse vain hetkellisesti tehdystä 

huonosta valinnasta, jolle voidaan antaa vain vähäistä merkitystä itsemääräämisoikeuden 

kannalta. Mikäli kyse ei olisi selkeästä päätöksestä, Herring näkee oikeutetuksi, että 

 
93 Mäki-Petäjä-Leinonen, Lakimies 1/2018, s. 4-6.  Ks. Herring 2009, s.7-12.  
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Andrewn läheiset voisivat hienovaraisesti pyrkiä vaikuttamaan Andrewn uuteen 

harrastukseen. 

Mäki-Petäjä-Leinonen suhtautuu lievän kriittisesti Herringin esittämään vaatimukseen, että 

esimerkin mieheltä tulisi edellyttää selkeää päätöstä entisten arvojensa hylkäämisestä. 

Perusteluna Mäki-Petäjä-Leinonen esittää, että edellyttämällä muistisairaalta selkeää 

entisten arvojen hylkäävää päätöstä, tullaan muistisairaalta edellyttäneeksi huomattavasti 

enemmän kuin terveeltä ihmiseltä edellytettäisiin vastaavassa tilanteessa. Rosie Harding 

onkin aiheeseen liittyen todennut, että terveiden ihmisten ei yleensä tarvitse perustella 

poliittisia, uskonnollisia tai maailmankatsomuksellisia näkemyksiään ehtona näiden 

näkemystensä kunnioittamiselle.94 Miksi sitten muistisairaiden pitäisi?  

Rajanveto muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen ja suojaamisen 

periaatteen välillä ratkeaa siis siten, että itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa aina siihen 

asti, kunnes suojaamisen tarve muuttuu ilmeiseksi.95 On kuitenkin varottava, ettei oletettu 

suojaamisen tarve ole näennäinen ja oletettu oikeudenloukkaus kumpua jonkun muun kuin 

suojattavan omista arvoista. Lähtökohtana tulee aina pitää muistisairaan etua, ei läheisten 

etua – niin kiusallista kuin se läheisistä toisinaan saattaa ollakin.  

3.6.1.3 Itsemääräämisoikeuteen puuttuminen 

Itsemääräämisoikeuteen puuttuminen, interventio, voi olla joko oikeutettua tai oikeudetonta. 

Kuten edellä on kuvattu, oikeutetusta puuttumisesta on kyse, kun yksilön valinnat eivät ole 

enää rationaalisia ja ne ovat omiaan vaarantamaan vanhuksen terveyden tai jopa hengen, 

kuten esimerkiksi mielenterveyslain (14.12.1990/1116) mukaisissa tapauksissa saattaa olla 

kyse.96 Oikeudettomia puuttumisen muotoja suhteessa yksilön itsemääräämisoikeuteen ovat 

Pahlmanin mukaan lähtökohtaisesti pakottaminen, manipulaatio ja suostuttelu.97 Mikä sitten 

on manipulaation ja suostuttelun ero?  Näen "suostuttelun" osana prosessia, joka liittyy 

muistisairaan oikeuteen saada tietoa ja näin ollen on tärkeä osa tietoon perustuvaa 

suostumusta. Kognitiivisten kykyjen heikentämälle muistisairaalle vanhukselle tulee selittää 

 
94 Harding 2012, s. 249. 
95 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 63. 
96 Pahlman 2003, s. 171. Samoin Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, alaviite 64, s. 19. Itsemääräämisen ja 
intervention käsitteiden suhteesta ks. Räikkä 1993, s. 5-8. 
97 Pahlman 2003, s. 177. 
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päätöksentekoon vaikuttavat tosiseikat ja mahdolliset seurausvaikutukset tavalla, jonka hän 

kykenee ymmärtämään, jotta hän voisi tehdä päätöksensä itsenäisesti.  Toisaalta esimerkiksi 

Lagerspetz on todennut, että todellista itsemääräämistä ei ole olemassa, ellei henkilö 

ymmärrä omia intressejään ja niiden mukaista toimintaa.98 

3.7 Osallisuus 

Osallisuus on viime vuosina kasvavassa määrin tullut mukaan vanhusten asemaa ja 

oikeuksia koskevaan keskusteluun. Osallisuudella tarkoitetaan, että henkilö on osallisena 

häntä itseään koskevassa päätöksenteossa toisin sanoen osallistuu siihen. Hän ei välttämättä 

tee itsenäistä ratkaisua, mutta häntä kuullaan omassa asiassaan ja hän on mukana 

päätöksentekotilanteessa. Osallisuus voidaan nähdä osana vanhuksen 

itsemääräämisoikeutta; se on ikään kuin kevytversio absoluuttisesta itsemääräämisestä. 

Mäki-Petäjä-Leinonen luonnehtii osallisuutta siten, että osallisuustapauksissa vanhus on 

enemmän omien oikeuksiensa objekti kuin subjekti.99 Vaihtelevissa tilanteissa vanhus joko 

tekee täysin itsenäisen itseään koskevan päätöksen tai vähintäänkin voi osallistua asiansa 

käsittelyyn ja hänen mielipiteelleen annetaan merkitystä. 

Niin tärkeää kuin oikeus osallisuuteen onkin, tulee kuitenkin pitää kirkkaana mielessä, että 

toimintakykyisellä vanhuksella on aina oikeus itsenäiseen päätöksentekoon. Tätä asiantilaa, 

toimintakykyisen vanhuksen rajoittamatonta itsemääräämisoikeutta, ei pidä unohtaa tai 

yrittää korvata sitä osallisuudella. Muun muassa vanhuspalvelulaissa mainitaan kyllä 

vanhuksen oikeus osallisuuteen, mutta samalla vanhuspalvelulaki vaikenee vanhuksen 

itsemääräämisoikeudesta tai autonomiasta.100 

3.8 Relationaalinen autonomia 

Individualistista, yksilön jakamatonta autonomiaa on perinteisesti korostettu länsimaisessa 

oikeustieteellisessä ajattelussa. Tämän kaltaiseen yksilön autonomiaan sisältyy ajatus 

rationaalisesta toimijasta, joka on kykenevä järkeviin ja itsenäisiin ratkaisuihin omissa 

asioissaan. Mikäli osoittautuu, että rationaalisten päätösten tekemiseen tarvittavaa kykyä ei 

ole, muodostunut tilanne voidaan korjata viime kädessä julistamalla oikeustoimi 

 
98 Lagerspetz 1993, s. 52. 
99 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 49. 
100 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 49. 
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pätemättömäksi. Tämä näkökulma ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen: viime vuosina on 

traditionaalisen näkökulman rinnalle noussut – ja nostettu – relationaalinen autonomia. 

Relationaalinen autonomia korostaa ihmissuhteiden eli relaatioiden merkitystä 

päätöksenteossa. Tämän näkemyssuunnan mukaan ihminen ei ole yksinäinen saari, vaan 

hänen päätöksentekoonsa väistämättä vaikuttavat hänen relaationsa eli ihmiset hänen 

ympärillään, hänen ihmissuhteensa. Näin ollen henkilö - joka vajaakykyisyydestään 

huolimatta aina on osa ihmissuhdeverkkoaan, vaikka toimintakyky ei enää riitä itsenäiseen 

päätöksentekoon -   voisi tukeutua läheisiinsä päätöksentekotilanteissa.101 

Kun muistisairaan vanhuksen toimintakyky heikkenee, mutta hän on edelleen juridisesti 

kompetentti tekemään itseään koskevia päätöksiä, Hardingin mukaan lähestyttäessä 

päätöksentilannetta individualistisen autonomian kulmasta keskittyen ainoastaan henkilön 

kykyyn tehdä päätöksiä, pyyhkiytyy pois arkielämämme relaatioiden, siis ihmissuhteiden, 

merkitys.102 Samaan tapaan asian näkee myös Nuffieldin bioetiikkaneuvosto103 vuoden 2009 

raportissaan Dementia: ethical issues.104 Raportin mukaan muistisairaan ihmisen intressit 

ovat läheisessä yhteydessä hänestä huolehtivien perheenjäsenten ja muiden läheisten 

intressien kanssa, joten yhteinen päätöksentekokin on luontevaa. Näin ollen läheiset voisivat 

tukea muistisairaan päätöksentekoa, sillä ihmisen identiteetti muodostuu osin hänen 

ihmissuhteistaan, eikä ihminen ole näin ollen muista eristynyt, muista erillinen olento. 

Relationaalinen autonomia merkitsee tuettua päätöksentekoa. Tuetussa päätöksenteossa on 

kuitenkin erityisen tärkeää ottaa huomioon heikentyvän vanhuksen todellinen, olemassa 

oleva toimintakyky ja hänen todellinen kykynsä ymmärtää päätösten luonne ja merkitys. 

Muussa tapauksessa on vaarana, että päätökset perustuvatkin jonkun muun näkemyksiin ja 

muistisairaan näkemykset sivuutetaan. Tällöin tukeminen onkin sivuun työntämistä. On 

kiistatonta, että muistisairas on riippuvainen ihmissuhdeverkostostaan edellä kuvatulla 

tavalla. Tällä seikalla on kuitenkin myös kääntöpuolensa: riippuvuus altistaa muistisairaan 

vanhuksen myös hyväksikäytölle ja manipulaatiolle. Relationaalinen autonomia tuleekin 

onnistuneimmin kyseeseen sellaisen muistisairaan kohdalla, jonka on juridisen 

toimintakykynsä rajamaastossa.105  

 
101 Harding 2014, s. 380-382. 
102 Harding 2014, s. 389 ja 432. 
103 Nuffield Council on Bioethics on Isossa-Britanniassa toimiva riippumaton taho, joka keskustelee ja ottaa 
kantaa ajankohtaisiin bioeettisiin kysymyksiin. 
104Nuffield Council on Bioethics 2009, s. 27. 
105 Mäki-Petäjä-Leinonen, Lakimies 1/2018, s. 7.  
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Haastattelututkimuksessa haastattelemani muistisairaat vanhukset olivat haastatteluhetkellä 

juuri tähän ryhmään kuuluvia: muistisairaita vanhuksia, jotka tekivät päätöksensä tuettuina 

tai ainakin osallistuivat itseään koskevaan päätöksentekoon. 

Herring esittää, että vaikka muistisairaan voitaisiin katsoa olevan kykenemätön tekemään 

itseään koskevia ratkaisuja, eikä hänen päätöksentekonsa onnistuisi enää tuettunakaan, 

muistisairaan näkemyksille voitaisiin silti antaa painoarvoa ratkaisuja tehtäessä. 

Itsemääräämisoikeus ei näet ole ainoa arvo, joka tulee ottaa huomioon muistisairaan 

näkökantojen punnitsemisessa. Muita punninnassa käytettäviä arvoja ovat esimerkiksi 

vapaus ja ihmisarvo. Mainitut kaksi arvoa, vapauden ja ihmisarvon Herring liittää 

yksilökeskeiseen hoivaan, jonka keskeisiksi periaatteiksi Herring lukee ihmisen 

kohtelemisen yksilönä, muistisairaan ja hänen läheisensä arvostamisen, muistisairaan 

näkökulman huomioon ottamisen asioita tarkasteltaessa sekä positiivisen sosiaalisen 

ympäristön luomisen.106 Harding huomauttaa – aivan oikein - että sekä individualistinen että 

relationaalinen autonomia pitävät sisällään ainoastaan relevantin päätöksen tekemisen 

oikeuden, ei sen sijaan oikeutta omien, esittämiensä toiveiden täyttymiseen. 107  

Mäki-Petäjä-Leinonen näkee painoarvon antamisen heikentyneen toimintakyvyn omaavan 

ihmisen näkemyksille ja osallisuudelle yhtenä autonomian ulottuvuutena.108 Samalla tavalla 

asia nähdään lapsioikeudessa, jossa lapsen autonomian käsitteestä on johdettu lapsen 

osallistumisoikeus.109  

Myös Nuffieldin bioetiikkatoimikunnan raportissa tuettu päätöksenteko nähdään 

autonomian osana. Raportin sanoin: "- - jos yksilöllä on rajoitettu kyky elää itsenäisesti tai 

toteuttaa omia valintojaan, autonomian kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että henkilön läheiset 

toimivat aktiivisesti tukeakseen ja edistääkseen hänen autonomiansa toteutumista - - 

autonomian edistäminen vaatii usein läheisten aktiivista tukea."110 

Herringin mukaan toimintakyvyltään heikentyneen ihmisen asioihin liittyvät päätökset 

olisikin hyvä tehdä tämän relationaalisessa kontekstissa. Ottamalla mukaan 

 
106 Herring 2009, s. 16. 
107 Harding 2012, s. 427. 
108 Mäki-Petäjä-Leinonen, Lakimies1/2018, s. 8. 
109 Ks. Pajulammi 2014, s. 456. 
110 Nuffield Council on Bioethics 2009, s. 27. 
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päätöksentekoprosessiin muistisairaan läheiset, toimintakyvyltään heikentyneelle voidaan 

luoda mahdollisuus tehdä sellainenkin päätös, johon hänen voimavaransa ja kykynsä eivät 

muutoin riittäisi.111 

Jos lähdemme ajatuksesta, että toimintakyvyltään heikentyneen näkemykselle painoarvon 

antaminen on autonomian ainesosa, tästä seuraa, että antamalla merkityksen yksilön 

relationaalisuudelle ja ottamalla hänen läheisensä mukaan päätöksenprosessiin, voidaan 

tehdä mahdolliseksi, että vajaakykyinen voi tehdä päätöksen tuettuna.112 

Suomen lainsäädäntö ei sellaisenaan tunne tuettua päätöksentekoa. Useammassa eri 

vaiheessa lainsäädännön uudistushankkeita tuettu päätöksenteko on toki ollut esillä, 

toistaiseksi kuitenkin tuloksetta. 

 
111 Herring 2013, s. 156-160. 
112 Mäki-Petäjä-Leinonen 2018, s. 9. 
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4 Kotona asuvan muistisairaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen 
käytännössä – muistisairaan ja lähiomaisen oma kokemus 

Osana tätä tutkielmaa tekemäni haastattelututkimukseen vaiheet ja tutkimusprosessin olen 

kuvannut jo edellä tämän tutkielman 2. luvussa.  

4.1 Haastateltujen muistisairaiden taustatiedot 

Haastateltavien ryhmä koostui seitsemästä muistisairaasta ja kuudesta lähiomaisesta. 

Muistisairaista miehiä oli kolme ja naisia neljä. Lähiomaisista naispuolisoita oli kolme ja 

miespuolisoita yksi. Pariskuntia oli siten yhteensä neljä. Kahden naispuolisen muistisairaan 

lähiomainen oli oma lapsi, toisella tytär ja toisella poika. Yksi naispuolisista haastatelluista 

oli oman ilmoituksensa mukaan vailla lähiomaista, lähimmät omaiset olivat hänen toisilla 

paikkakunnilla asuvat sisaruksensa.   

Kaikki haastateltavat muistisairaat olivat haastatteluhetkellä joko lievästi muistisairaita tai 

lievän ja keskivaikean muistisairauden rajamaastossa. Kaikilla oli diagnosoitu Alzheimerin 

tauti 1-5 vuotta sitten. Kukaan ei ollut vielä edunvalvonnan piirissä ja vain yksi pariskunta 

oli tehnyt edunvalvontavaltuutuksen. Valtuutusta ei vielä haastatteluhetkellä ollut otettu 

käyttöön. 

Nuorin haastatelluista muistisairaista oli 68-vuotias ja vanhin puolestaan 86-vuotias muiden 

haastateltavien iän asettuessa kahdeksankymmenen ikävuoden molemmin puolin. Kaikki 

asuivat edelleen kotona joko puolisonsa kanssa (4) tai yksin (3). Kaikilla puolisonsa kanssa 

asuvilla oli takanaan pitkään kestänyt avioliitto, lyhimmillään yli neljäkymmentä, 

pisimmillään yli kuusikymmentä vuotta. Kotihoidon asiakkaista oli haastatelluista kaksi: 

toisen luona kotihoito kävi kerran päivässä ja toisen luona kerran kahdessa viikossa 

annostelemassa lääkkeet. 

Koulutustausta vaihteli työssä opitusta ammatista korkeakoulututkintoihin. Samoin 

vaihtelivat nyt jo eläkkeellä olevien entiset ammatit suorittavan työn ammateista 

akateemisiin ammatteihin.  
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Lähiomaisten taustatietoja ei kirjattu, koska se ei tutkimuksen kannata ollut relevanttia.  

4.2 Haastattelurungon kysymykset 

Haastattelussa selvitettiin ensin haastateltavien tietoja itsemääräämisoikeutensa 

instrumenteista. Hallintolain (6.6.2003/434) toisessa luvussa on määritelty hyvän hallinnon 

perusteet. Lain 7§ koskee palveluperiaatetta ja palvelun asianmukaisuutta ja 8§:ssä 

säädetään neuvontavelvollisuudesta. Yleislakina hallintolaki raamittaa noudatettavat 

periaatteet. Erityislakeina sosiaalihuoltolain (1301/2014) 6§ ja vanhuspalvelulain 

(28.12.2012/980) 12 § velvoittavat kuntaa järjestämään neuvontaa, ohjausta sekä 

vanhusväestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia 

neuvontapalveluja. Edelleen sosiaalihuollon asiakaslaislain (22.9.2000/812) 5§:ssä, samoin 

kuin potilaslain (17.8.1992/785) 5§:ssä säädetään asiakkaan ja potilaan oikeudesta saada 

tietoa asiansa tai hoitonsa eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Molempien lakien 

mainitut pykälät sisältävät myös vaatimuksen informaation antamisesta asiakkaan tai 

potilaan ymmärtämällä tavalla. Mainitut säännökset ovat pakottavaa oikeutta.  

Tausta-ajatus oli, että muistisairas ei voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan, jos hän ei ole 

tietoinen itsemääräämisoikeutensa olemassaolosta ja oikeuksiinsa pääsemisen 

instrumenteista. Vaikka oikeuksiinsa pääsy näyttäytyy usein juridisena kysymyksenä, 

säädösten tarkoittamia neuvontavelvollisia ovat käytännössä sosiaalityöntekijät, 

muistihoitajat ja lääkärit, joilla ei juurikaan ole juridista koulutusta.113   

Haastateltavilta kysyttiin seuraavia asioita: 

1. Oletko kuullut tai tiedätkö, mikä on: 

- testamentti 

- valtakirja 

- edunvalvontavaltuutus 

- hoitotestamentti eli hoitotahto 

 
113 Nikumaa – Mäki-Petäjä-Leinonen 2020, s. 687. 
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2. Oletko tehnyt testamentin tai hoitotestamentin? Oletko antanut 

edunvalvontavaltuutuksen tai valtakirjan? 

3. Oletko saanut tietoa edellä mainituista asioista ja oletko mielestäsi saanut tietoa 

riittävästi? 

4. Jos olet saanut tietoa, keneltä olet sitä saanut ja missä tilanteessa? 

5. Kenen mielestäsi pitäisi tietoa antaa? 

Toinen osa haastattelukysymyksiä koski muistisairaan omaa kokemusta 

itsemääräämisoikeutensa toteutumisesta suhteessa hoitohenkilökuntaan ja viranomaisiin 

sekä hänen omiin lähiomaisiinsa. Haastateltavilta muistisairailta kysyttiin seuraavasti: 

Hoitohenkilökunta ja viranomaiset: 

- Kun olet lääkärin vastaanotolla tai asioit viranomaisessa, esimerkiksi Kelassa, onko 

sinulla omainen mukana vastaanotolla? 

- Kerrotaanko sinulle riittävästi hoitotoimenpiteiden eri vaihtoehdoista tavalla, jonka 

ymmärrät? 

- Onko mielipidettäsi kysytty, onko sinua kuultu ja onko mielipiteesi vaikuttanut 

päätöksentekoon?  

- Puhutaanko sinulle vai ohitsesi omaisellesi vai molemmille? 

Lähimaiset: 

- Päätätkö itse asioistasi? 

- Kuka päättää? 

- Kysytäänkö sinulta ja kuullaanko mielipidettäsi? 

Samat kysymykset esitettiin lähiomaisille koskien heidän näkemystään ja kokemustaan 

muistisairaan omaisensa itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Lisäksi kaikilta 

haastateltavilta kysyttiin haastattelun lopuksi, painaako heidän mieltään joku asia erityisesti.  
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Haastattelututkimuksen tulokset-osiossa haastatellut henkilöt tai henkilöt, joista he kertovat, 

eivät esiinny omilla nimillään tunnistamisen estämiseksi. Nimien – vaikka vaihdettujenkin 

– käyttäminen on tietoinen valinta. Halusin, että haastattelemieni ihmisten oikeuksia, kuten 

oikeutta nimeen tai omaan ääneen, ei kutisteta numeroksi tai kirjainmerkiksi. Samasta syystä 

haastateltavien puhe on kirjattu autenttisessa, nauhalta puretussa muodossa.  

Henkilöä kohden haastatteluhetken kesto vaihteli tunnista kahteen tuntiin. Luonnollisen ja 

luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi oli tärkeää antaa dialogin välillä vaeltaa omia 

teitään; keihäänheiton, kalastuksen ja lastenhoidon parista palattiin kuitenkin aina takaisin 

haastattelurungon kysymyksiin. Haastattelun päätyttyä ja suljettuani nauhurin tiedustelin 

jokaiselta haastatellulta, halusivatko he, että antaisin heille tietoa haastattelussa puheena 

olleista asioista. Kaikki halusivat kuulla esimerkiksi hoitotestamentista ja 

edunvalvontavaltuutuksesta.  Muistisairaiden läheiset olivat erityisen innokkaita 

keskustelemaan ja kyselemään puheena olleista aiheista ja kertomaan mieltään 

askarruttavista asioista. 

4.3 Haastattelututkimuksen tulokset 

Tutkimustulokset on seuraavassa analysoitu kysymys kerrallaan siten, että järjestys 

noudattaa haastattelussa käytetyn kysymysrungon pääasiallista järjestystä. 

4.3.1 Tietoisuus omasta itsemääräämisoikeudesta ja instrumenteista oikeuksiinsa 

pääsemiseksi  

4.3.1.1 Testamentti 

Testamentin tekemisestä ja oikeudesta tehdä testamentti säädetään perintökaaressa 

(5.2.1965/40). Tutkielman kelpoisuuksia käsittelevässä jaksossa on jo tarkemmin selvitetty 

muistisairaan testamenttikelpoisuutta, kelpoisuutta tehdä pätevä testamentti. Testamentti on 

kuolemanvaraistoimi toisin kuin muut tässä tutkielmassa käsiteltävät oikeustoimet, jotka 

puolestaan kohdistuvat henkilön elinaikaan. Oikeus testamentin tekemiseen on kuitenkin 

varsin merkittävä oikeus, eikä testamenttikelpoisuus suinkaan pääty muistisairausdiagnoosin 

saamiseen. Tosin testamenttikelpoisuuden puute voidaan todeta tuomioistuimessa vasta 

jälkikäteen perintöriidan yhteydessä testaattorin jo kuoltua.  
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Haastatelluista vanhuksista, samoin kuin heidän läheisistään, kaikki tunsivat testamentin. 

Sen sijaan yhtä vanhusta lukuun ottamatta kukaan ei ollut testamenttia tehnyt. Tehty 

testamentti oli ollut puolisoiden välinen omistusoikeustestamentti. Kysyttäessä syytä 

testamentin tekemättömyyteen Taiston lähiomaispuoliso Vappu vastaa näin: 

"Ei oo tehty. Meil on kaks lasta, ja jakokoon niinku tyttö ja poika." 

Ja puolestaan yksin asuva Maija: 

" No en. Minä en muista, kyllä joku semmoinen kävi ihminen, että mitä jos sinä satut 

kuolemaan, niin mihinkä sinä sitten turvaudut? No en mihinkään, että sitten jälkikansa 

saapi huolehtia." 

Sen sijaan testamentin tekemättömyys huolettaa Raijaa, joka toimii myös puolisonsa 

Kalevin omaishoitajana: 

"No tietenki testamentti mun täytyis vähän tehdä. Nyt meillä ei ole testamenttia ja mua 

huolettaa se hirveesti, jos mulle sattuu jotain. Mitä sitten käy kun meillä ei ole yhteisiä 

lapsia?" 

4.3.1.2 Valtakirja 

Valtakirjasta säädetään laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (13.6.1929/228) eli 

oikeustoimilain valtuutusta koskevassa 2 luvussa. 

Valtakirja ja sen käyttö oli myös kaikkien haastateltavien tuntema. Erityisesti 

pankkivaltakirja oli kaikkien vanhusten käytössä joko puolisolle tai pariskunnan yhteiselle 

lapselle osoitettuna. Yksin asuvan ja perheettömän Kaijan veli hoitaa Kaijan asioita 

valtakirjan nojalla. Yksilöityä valtakirjaa on käyttänyt myös Maijan tytär Leena, kun 

Maijalle oltiin hankkimassa asuntoa paikkakunnalta. 

4.3.1.3 Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutuksesta säädetään laissa edunvalvontavaltuutuksesta (25.5.2007/648). 

Sanana edunvalvonta oli useimmille haastatelluille outo. Eräs haastatelluista, joka oli ollut 
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aktiivinen ammattiyhdistystoiminnassa, tunnisti termin työlainsäädäntöön kuuluvaksi. 

Toinen haastateltava, Kalevi, kertoo näin: 

"Edunvalvonta on vähän mulle semmonen hämärä juttu, koska mä en oo koskaan 

semmoses ollu. Mitä se tarkottaa?" 

Edunvalvontavaltuutuksesta olivat haastateltavista kuulleet ainoastaan Kalevin puoliso 

Raija sekä Jan-Magnus ja Greta: Jan-Magnus oli aikoinaan ollut sisarensa edunvalvoja ja 

pariskunta oli laadituttanut oman edunvalvontavaltuutuksensa lakimiehellä vuosi sitten. 

Maijan tytär Leena tunnisti edunvalvonnan sanana, koska oli työssään ollut tekemisissä 

edunvalvonnan kanssa. Sen sijaan edunvalvontavaltuutuksesta ei hänkään ollut kuullut. Kun 

haastateltaville kerrottiin, että edunvalvonta tarkoittaa jokseenkin samaa kuin aiemmin 

käytetty termi holhous, kaikki tunnistivat tämän termin.  

4.3.1.4 Hoitotestamentti eli hoitotahto 

Hoitotestamenttia114 ei ole erikseen mainittu potilaslaissa (17.8.1992/785), mutta sen 

voidaan katsoa sisältyvän mainitun lain 6§:ään, joka koskee potilaan itsemääräämisoikeutta. 

Hoitotestamentti sisältää henkilön hoitotahdon, mutta nimestään huolimatta sitä eivät koske 

testamentin muotomääräykset. Hoitotestamentti on siis vapaamuotoinen tahdonilmaus, tosin 

kirjallinen muoto on suositeltava. Pätevä hoitotestamentti edellyttää kuitenkin, että 

hoitotestamentin tekijällä on riittävä ymmärrys hoitotestamentin merkityksestä ja sisällöstä. 

Hoitotestamenttiin voi kirjata varsin laajastikin omaan hoitoonsa, hoivaansa ja 

elämänlaatuunsa liittyviä toiveita.115 Hoitotestamentti on hoitohenkilökuntaa velvoittava 

potilaslain rajaamissa puitteissa. Nykyisin oman hoitotahtonsa voi kirjata Kelan 

ylläpitämään sähköiseen omakanta-tietokantaan. 

Haastateltavat tunsivat hoitotestamentin varsin puutteellisesti ja se sekoitettiin helposti 

elinluovutustestamenttiin, kuten Taisto tässä kertoo: 

 
114 Haastattelututkimus on tehty vuonna 2013, jolloin vielä käytettiin termiä hoitotestamentti. Nykyisin 
vakiintunut termi on hoitotahto.  
115 Muistiliitto ry: Hoitotahto, www.muistiliitto.fi/fi/etuudet 



51 

 

"Ollaan me kuultu, se tota…siinä määrätään, haluunks luovuttaa jotain tai mitä haluu 

sit kun kuolema on lähellä." 

Kalevi puolestaan pohtii näin: 

"Ei tietoa. Se on ihan turha. Mä en ymmärrä semmosest mitään. Hoitotestamentti. 

Valvotaanks siinä jotain vai? Katokku mun aikana ei oo ollu mitään 

hoitotestamenttia." 

Ne haastateltavat, kuten Kaija, jotka olivat kuulleet hoitotestamentista, ymmärsivät sen 

koskevan lähinnä vain hoidon lopettamista ja elvytyskieltoa: 

"No on mulla kai…jonkinlainen käsitys. Siis että ei niinku turhaan hoideta. En oo 

tehny."  

Jan-Magnuksen puoliso Greta pohtii näin: 

"En määkään kans tiedä, mitä siihen laittais, että…mut voi kait sit laittaa vaan sitten 

kun ei enää pysty vaikka nielemään ja syömään normaalisti, niin sit ei tarviis letkulla." 

Kukaan haastatelluista lähiomaisista ei myöskään ollut tietoinen mahdollisuudesta kirjata 

hoitotestamenttiin muitakin toiveita ja ohjeita elvytyskiellon lisäksi. Koska hoitotestamentti 

tunnettiin varsin huonosti, kukaan haastatelluista ei myöskään ollut hoitotestamenttia tehnyt. 

4.3.2 Oikeus tietoon itsemääräämisoikeuden juridisista instrumenteista 

Kukaan haastatelluista ei kerro saaneensa tietoa itsemääräämisoikeuden juridisista 

instrumenteista lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta mukaan lukien muistipoliklinikat tai 

kotihoidon henkilöstö. Oikeudesta sosiaalietuuksiin sen sijaan ovat mainitut 

viranhaltijaryhmät informoineet haastateltuja huomattavasti paremmin. Jan-Magnus ja Greta 

ovat haastateltujen ryhmän ainoat, jotka kokevat saaneensa opastusta juridisissa asioissa, 

mutta hekin vain Jan-Magnuksen sisaren edunvalvonta-asiassa ja – maistraatista. Greta 

kertoo näin siskon tilanteesta: 
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"Tääl oli sillon vielä tää maistraatti. Siinä oli semmonen Sipiläinen, mä en tiedä hänen 

tittelii, mut joku varatuomari tai joku. Ja hän oli hyvin mukava ihminen. Hän kertoi 

kaikki. Me ei tehty mitään, et emme olis kysyny hänelt. Ja hän…hän oli kyl niin ihana 

ihminen!" 

Gretan pohdinta jatkuu omasta tilanteesta: 

"Jo, joo, no mut sitten niin tuskin minä, kun me ollaan nyt ollu viiskymmentviis vuotta 

naimisis, nii ei kai mun tartte mitää semmosii papereita tehdä? Et meillähän on 

yhteiset nää meiän kaikki… raha-asiat." 

Näin Maija vastaa kysyttäessä, onko hänelle annettu riittävästi tietoa: 

"No en oo saanu, kun mitä minä ite oon oppinu maailmassa, niin ne on semmosia 

tietoja." 

Maijan tytär Leena, joka on yleensä aina ollut äitinsä mukana esimerkiksi lääkärissä 

vahvistaa Maijan kertoman: 

"Ei ole saanut tietoa ennen tätä haastattelua." 

Tietoa juridisista ja muista muistisairauteen liittyvistä asioista haastatellut ovat saaneet 

tiedotusvälineistä: televisioista ja lehdistä, keskustelemalla lastensa ja sukulaistensa kanssa 

sekä läheisavusteisesti tai itsenäisesti internetistä. Paulan puoliso Pentti on ainoa, joka kertoo 

saaneensa tietoa Muistiliiton esitteestä ja internetsivuilta. Näin Taiston puoliso Vappu kuvaa 

tiedonhankintaansa: 

"Hanne…haki tietokoneelta ja sisko ensin rupis sit… ja se ensiks rupis sitä 

touhuumaan, et tarttis tehdä se, ettei joudu pulaan. No mää kyl yleensä yritän ottaa 

(naurahtaa) kaikist tietoo, jos telkkaristakin tulee joku semmonen ohjelma nii mää 

katon sen ja lehdest luen ja kyl minust tuntuu et aika paljon. Jos en tiedä nii mää kysyn 

Hannelta ja Hanne hakee sit taas. (hymyilee) -Sisko sitä alkuun pisti…sillon kun 

Taistol alkoi toi tauti." 

Kalevin puoliso Raija puolestaan kertoo seuraavaa: 
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"Joo, niinku kysymällä ja, ja ottamalla itse selvää. En mä, ei niist muuten saa selvää. 

Mä olen itse joutunut keräämään sen joka paikasta kyselemällä ja netistä. No tota mä 

sain pankissa tietoo ja sitten mä oon tota noin meiän tyt…mun veljen tyttö on 

vakinainen. Mä olin sieltä niinku kohdentanu näitä asioita. Pankkiin mä menin ja 

kysyin mitä tehdään ja sieltä mä sain heti neuvon mitä tehdään." 

4.3.2.1 Keneltä ja missä yhteydessä tietoa tulisi saada? 

Haastatelluilla, sekä muistisairailla että heidän lähiomaisilla, oli varsin yhteneväinen 

näkemys siitä, että kaikkea tietoa – niin juridista kuin lääketieteellistäkin - tulisi saada 

keskitetysti, esimerkiksi lääkärikäynnin yhteydessä.  

Näin haastatellut pohtivat: 

Kaija:  

"Lääkärikäynnin yhteydessä olis hyvä, mut niillä on aina niin kiire, ettei…" 

Kerttu:  

"Kyl mä tykkään joo, et sais olla juu, joku ymmärtää sen vanhuksen olemisen ja – 

miten se on, elää ja on." 

Henri, Kertun poika:  

"Kyl melkein se keskitetty olis kaikist parhain siinä." 

Leena, Maijan tytär:  

"Mä en tiiä, kuka se sit olis. Ehkä geriatri oisko voinu,  tai sit tuolta kotihoidosta, mut 

ei – ei nää oo niinku tullu. No esimerkikis sillon ku todetaan, niin sillon me käytiin 

ihan geriatrin vastaanotolla äitin kanssa, niin kyl mun mielestä hän, taikka sitten on 

toinen se, et sillon kun on tehty se kotihoidon sopimus. Tai sit kun niitä tavallaan 

tarkistellaan välillä sitä kotihoidonkii, niin kyl mä niin kun… mä en tiedä, onko se 

heidän velvollisuus tai kuuluuko heille, mut se olis se väylä mistä." 
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4.3.3 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen suhteessa terveydenhuollon henkilöstöön ja 

viranomaisiin 

Haastatelluilla vanhuksilla on jo iästäänkin johtuen myös muita sairauksia muistisairauden 

lisäksi, joten haastateltujen vastaukset koskevat kokemuksia lääkärikäynneistä yleisesti, ei 

pelkästään muistisairaudesta johtuvia. Viranomaiskohtaamisista nousi esiin ainoastaan Kela 

ja sekin vain lähiomaisten vastauksissa. Tämä johtunee siitä, myös vastauksista ilmenneestä 

seikasta, että haastatellut lähiomaiset hoitivat poikkeuksetta kaikki muistisairaan 

sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset valtakirjan nojalla. Asioinnin Kelan kanssa kaikki 

haastatellut omaiset kertoivat sujuneen hyvin. 

4.3.3.1 Lähiomainen mukana lääkärikäynnillä 

Kaikki haastatellut kertoivat omaisen olevan mukana lääkärikäynnillä. Puolison lisäksi 

mukana saattoi olla myös pariskunnan yhteinen lapsi. Myös yksin asuvilla oli ollut 

poikkeuksetta mukanaan oma lapsi tai perheettömällä Kertulla yleensä sisar. 

Näin Raija kertoo mukanaolostaan: 

"Oon ollu mukana silmäleikkauksessa siellä leikkaussalissa. Kalevi ei suostunu 

menemään yksin. Se oli kerran semmosessa, ku vatsas oli jotai tai ku tutkittiin, et onko 

mitään häiriötä ihan sillon alkuvaiheessa. Niin ne työnsi sitä letkuu sille ni se meinas 

kuolla. Sit ne anto sille semmosen rauhottavan lääkkeen ja sit se sairaanhoitaja juoksi 

sieltä ja sano et eihän hänel vaan oo mitään dementialääkitystä. Ja oli. Noniin no sit 

ruvettiin no ei nyt ihan elvyttään mut... Mä sanoin, et voinko mä tulla sinne mukaan, 

et homma toimis sillon. Niin nyt mä meen vaan, mä en ees kysy. Ja sitte ku Kalevin 

pää tutkittiin, hän oli siin koneessa. Ni mä olin siin mukana, mä pidin Kalevin jalasta 

kiinni siel päädyssä. Mul oli korvasuojukset ja ku Kalevin silmät leikattiin, mut puettiin 

sit niinku sairaalavaatteisiin ja mä olin siellä ja katsoin koko ajan sitä ja olin mukana. 

Kalevi ei halua mennä itse mihinkään ilman mua ja mä sanoin, et ei tarvitse mennä. 

Et jos mä en pyörry, ni mä kyl tuun mukaan." 
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4.3.3.2 Hoitovaihtoehdoista kertominen ja informaation ymmärrettävyys  

Kysyttäessä haastatelluilta heidän kokemustaan siitä, onko heille riittävästi kerrottu 

hoitotoimenpiteistä ja eri vaihtoehdoista ja mikäli on, onko kerrottu tavalla, jonka he 

ymmärtävät, haastateltavat vastasivat esimerkiksi seuraavasti: 

Greta, Jan-Magnuksen puoliso:  

"Een mä tiiä, ei kai. Ei me olla kysyny, eikä, eikä…täytys varmaan kysyä. En minä 

tiedä, mut ei meillä ole ollut tarvettakaan nyt vielä." Jan-Magnus nyökkää 

ilmaistakseen olevansa Gretan kanssa samaa mieltä. 

Taisto ja Vappu: Taisto on mielestään saanut riittävästi tietoa ja myös ymmärtänyt kerrotun 

informaation. Vappu puolestaan vastaa näin:  

"Sillon kun mää, ennenku mun sydän leikattiin, niin mää kysyin hermostuuks hän, ku 

mä kysyn, Hän sano, et eei, on ihanaa, ku on joku semonen ihminen ku välittä ittestäs. 

No kyl mää kysyn, jos ne käyttää niitä vieraita – nii mä kysyn, et mitä se suomeks on." 

Maija ja Leena: Maija ei muista, onko hoitotoimenpiteistä ja niiden vaihtoehdoista kerrottu, 

mutta epäilee kerrotun. Tytär Leena on toista mieltä. Leenan mukaan hän itse Maijan 

mukana ollessaan kyselee paljon ja ymmärtää lääkärin vastaukset, mutta on samalla 

vakuuttunut, että lääkäri puhuu tavalla, jota Maija ei ymmärrä.  

Yksin asuvan ja perheettömän Kaijan näkemys on seuraava: 

"No ei ne kyllä riittävästi oo sitä tehny. (naurahdus). " 

Haastateltujen muistisairaiden ja heidän lähiomaistensa näkemykset eri hoitovaihtoehdoista 

ymmärrettävästi kertomiselle eroavat suuresti. Läheiset ovat lähes poikkeuksetta sitä mieltä, 

että vaihtoehdoista ei ole kerrottu riittävästi. Edelleen omaisten mukaan muistisairaalle ei 

ole puhuttu tavalla, jonka tämä ymmärtäisi. Sen sijaan muistisairaat itse kertovat joko, että 

eivät muista, onko vaihtoehdoista kerrottu tai vaihtoehtoisesti, että on kerrottu ja että he ovat 

ymmärtäneet kaiken. On mahdollista, että tämä eriävyys kokemuksissa selittyy sillä, että 

omaisen mukana ollessa muistisairas luottaa omaisensa kykyyn vastaanottaa informaatiota 
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ja ikään kuin kuunnella, ymmärtää ja käsitellä tietoa hänen puolestaan. Toisaalta on otettava 

huomioon, että ymmärtäminen ja muistaminen eivät ole toistensa synonyymit. Lisäksi 

voidaan miettiä, mikä on mahdollisesti ns. sosiaalisen normin vaikutus: terveetkään ihmiset 

eivät ole välttämättä aina halukkaita ilmaisemaan, jos eivät ole ymmärtäneet jotakin heille 

puhuttua asiaa. Miksi sitten vajaakykyisten pitäisi se auliisti myöntää?  

4.3.3.3 Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ja oman mielipiteen vaikutus päätöksentekoon 

Kuulluksi tulemisella tarkoitetaan tässä kontekstissa, että henkilöltä on tiedusteltu hänen 

omaa kantaansa tai näkemystään omassa asiassaan ja myös otettu hänen kantansa huomion 

hoitopäätöstä tehtäessä. Tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon kunkin 

haastatellun yksilöllistä kelpoisuutta pätevän hoitosuostumuksen antamiseen, vaan on 

lähdetty oletuksesta, että kaikilla vastaajilla kelpoisuus on. Nähdyksi tulemisella sen sijaan 

tarkoitetaan tässä, että henkilölle itselleen on puhuttu häntä koskevassa asiassa, eikä puhuttu 

hänen ohitseen tai ylitseen ja osoitettu puhe ainoastaan lähiomaiselle. 

Kuulluksi tulemisen kokemukset jakaantuvat siten, että seitsemästä muistisairaasta kolme 

kokee, etteivät he ole tulleet kuulluksi, samoin kolme katsoo tulleensa kuulluksi. Yksi 

vastaajista ei osaa ottaa kantaa. Haastatteluista myös ilmenee, että useat haastatelluista eivät 

pidä mielipiteen ilmaisun oikeutta kovinkaan tärkeänä, koska luottavat lääkärin tietävän, 

mikä on parasta. 

Näin Maija kuvaa tulleensa kuulluksi: 

"On,on. Kun minullahan oli sekii jalka sillon kaks kertaa poikki, niin ne kysy sitäkii, 

et leikataanko se poikki vai ei. Minä sanoin, et ei sitä leikata, vaan korjataan muuten, 

jos on mahollisuus. Ja se korjattiin." 

Greta puolestaan kertoo Jan-Magnuksen puolesta: 

"Ei oo kysytty. Kyllä me luotetaan lääkäriin."  

Haastatelluista kaikki yhtä lukuun ottamatta kokivat, että he tulevat nähdyksi ja 

hoitohenkilökunta puhuu joko heille suoraan tai osoittaa puheensa sekä muistisairaalle että 

omaiselle yhteisesti. Näin haastateltavat kertovat: 
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Greta Jan-Magnuksen puolesta:  

"Kyl hän yritti sillon, mut se oli monta vuotta sitten. Niin, kyl hän hänelle, hänelle 

puhui, et mun piti olla niinku hiljaa. Juu, hän sanoi oikein, et hän haluaa, et hän 

vastaa, ja mut sillo hän viel pystyi, kato, mut nyt se on vähän eri lailla." 

Taisto:  

"Kyl lääkäri mul puhuu. Ellei sit Vappu taas kysy jotain! (naurua). Tää kysyi tää, mikä 

tää on nyt, Pakaleen, et pidätkös sää Taisto tota Vappua tietopankkina. (naurua)" 

Kalevi:  

"Se on kyllä lähinnä minulle, mut katos kun mä pyydän aina, että hän tulee mukaan. 

Et se on tilanne, vaikkei tarveiskaan. Hän ei tyrkytä itteään, mut se on minusta 

mukavampi, kun hän tulee sinne mukaan, niin mä saan sen saman homman yhtä 

aikaa."  

Ainoa, joka ei kokenut tulevansa nähdyksi, oli yksin asuva Kaija, jonka sisar on toisinaan 

mukana lääkärikäynnillä. Näin hän kuvaa tuntojaan: 

"Ei puhu minulle tai siskolle. Puhuu tietokoneelle." 

4.3.4 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen suhteessa läheisiin 

Haastatelluista pariskunnista kaikki olivat sitä mieltä, että päätökset tehdään yhdessä, Ne 

muistisairaat, joiden läheinen oli oma lapsi, olivat selvästi traditionaalisessa mielessä 

itsenäisempiä päätöksenteossaan, mutta hekin tekivät kuitenkin päätökset yhdessä 

läheisensä kanssa. Haastatelluista ainoa, jonka itsemääräämisoikeus ei hänen oman 

kokemuksensa mukaan toteutunut hänen toivomallaan tavalla oli yksin asuva Kaija. 

Näin haastatellut kertovat itsemääräämisoikeutensa toteutumisesta päätöksenteossa: 
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Jan-Magnus ja Greta: 

G:"Kyllä mä keskustelen, mut hän on niin sopeutuvainen, niin hän on sit aina. Hän 

mukautuu kaikkiin, mitä mä sanon, eiks niin?" 

J-M: "Mistä?" 

G: "On jag bestämmer, du har samma åsikt?" 

J-M: "Joo, joo!" 

G:"No mut aina ei ollut niin. Kyl hän yleensä oli niin ku just toista, toisinpäin 

(naurahdus). Jos mä jotain ehdotin, niin sit ei ainakaan mennyt läpi" 

Kalevi:  

"Siin on se, et me tehdään yhteiset ratkaisut, meil on aina sama mieli. Se ei johda 

siihen, et jos minä sanon tai hän sanoo. Meillä on niin paljon yhteistä ikää tässä 

suhteessa. Yhteistä aikaa, et se menee täs järjestyksessä." 

Raija, Kalevin puoliso:  

"Yhdessä tehdään, joo. Sit silleen, et mä en avaa koskaan semmosia kirjekuoria, mis 

on, mitkä on niinku sunkin kirjekuori, tuli Kaleville. Et mä…Yhdessä avattiin ja sanoin 

tää on sulle, et ole hyvä, täs on sulle kirje. Mut laskut mä kyl joudun avaa (nauraa)."  

Taisto:  

"Yhdessä me päätetään." 

Vappu, Taiston puoliso:  

"Niin. (nauraa). Taisto kyl aika hyvin komentaa minua (nauraa) ja niin kauan, et mää 

vähän toisaalt peruutan sit ja annan olla. Taisto on tullu paljon pänkimmäks. Kun se 
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näyttää, et se kuuluu tuohon tautiin. Päästiin joskus sovintoonkin, mut nyt se pänkkää 

ja pänkkää sitä (nauraa)." 

Paula:  

"Yhdessä. Kyllä sitä, tota, aika mukavasti suhtautuu, että en mä ainakaan mitään kovia 

riitoja oo järjestäny." 

Paulan puoliso Pentti:  

"No sillä tavalla, et kyl mä hänelle, tai siis pyrin kertomaan, että nyt tämmöset asiat 

pitää tehdä ja näin. Meillä oli tommonen kesäpaikka Virossa ja nyt se myytiin. Kyllä 

hän oli mun mielestä täysin sielun ja ruumiin voimissa siinä mielessä, et ties, mistä on 

kysymys, koska hän ei vastustanut, kun hän halus. Siellä tehtiin oikein virallinen 

valtakirja tuolla notaarin kautta ja tuota, käytiin pojan kanssa myymässä se ja muuta. 

No kyl me ollaan siihen saakka, kun tää homma, tää näin muuttu. Niin ehkä kaks 

viimestä vuotta on ollu tämmöstä. Niin tai sit että mä olen (tauko) hoitanut ne asiat, 

yhdessä on pyritty ne puhumaan." 

Maija:  

"Minä saan itse päättää. Leena aina sanooki, et sinun on ite päätettävä se. Kyll se 

kyssyy. Kyllä se kyssyy, ja tuota minä oon sanonu mielipiteeni ja sitten se sen 

harkihtee, miten se pittää tehä. Kyllä, kyllä se on menny sen mukkaan, kun minä oon 

ajatellu ite." 

Leena, Maijan tytär:  

"No kyllä mä niinku (tauko).  No kyllä varmaan minä ja se mun sisko niin kun paljolti 

päätetään sil tavalla äitin asioista, mutta kyllä mun mielestä niin kun äidillä on siihen 

sananvalta, (tauko) et miten se päätös. Mut et niin kun musta tuntuu, et meidän on 

pakko niin ku päättää niitä asioita. En mä niin kun oikeastaan keksi, et meillä ois tullu 

mitään sellasta tilannetta vastaan, et äiti ois ollu jotenkin eri mieltä jostai. Enemmän 

tulee just pikkuasioista (naurahtaa), et lähetäänkö nyt liikkeelle vai maataanko kaks 

päivää sängyssä, et voi tulla sanaharkkaa." 
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Kerttu:  

"Kyl mä viel olen – tai ei ne ainakaan tuu sanomaan mulle mitään. Ei oo tullu 

(nauraa), ei ne oo tullu vielä esittämään mulle, et nyt sä oot nii ja näin, nii et se on 

kyl, taikka hekin voivat olla hienotunteisia…Et kyllä. Joo, on fiksuja olleet. Ainakin 

nyt tähän asti vielä. Et mä voin luottaa niihin kyllä hyvin, et ei sen puoleen. Ja kyl 

poika aina, kyl se melkeen, kun tulee töistäkin, nii kyl se melkeen aina kattoo tosta 

pihan puolelta, et onks kaikki…" 

Henri, Kertun poika: 

"Äiti päättää, toistaiseksi ihan ookoo. Äiti on aina ollu hyvin itsenäinen. Jos mä 

ehdotan jotain, kyl hän sen hyväksyy. Viime aikoina on turvautunu minuun enemmän." 

Yksin asuvan ja perheettömän Kaijan todellisuus on toisenlainen. Näin hän kuvaa 

itsemääräämisoikeutensa toteutumista: 

Kaija: 

"No kyl nää veljet päättää. Että se (naurahtaa), se on ainoo sillon kun mä tätä 

huoneistoo olin hankkimassa, niin mää olisin halunnu viel yhden huoneen lisää, että 

sisko sais nukkua siellä, mut ne oli että et sä tartte." 

4.3.5 Yhteenveto 

Haastattelussa kysytyistä itsemääräämisoikeuden instrumenteista testamentti ja valtakirja 

olivat kaikkien haastateltujen tuntemat. Tulos oli odotettu, koska sekä valtakirja että 

testamentti ovat vanhoja, yleisesti tunnettuja ja vakiintuneita käsitteitä.  

4.3.5.1 Testamentti 

Testamentti oli hyvin tunnettu, mutta tässä haastattelujoukossa erittäin vähän käytetty 

itsemääräämisoikeuden väline. Ne pariskunnat tai lesket, joilla oli rintaperillisiä, tuntuivat 
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luottavan näiden kykyyn jakaa perintö heidän jälkeensä, eivätkä sen vuoksi katsoneet 

testamenttia tarpeelliseksi omalla kohdallaan. Vaikutti myös siltä, että usealla haastatelluista 

oli virheellinen käsitys perintökaaren puolison perintöoikeutta ja toissijaisten perillisten 

oikeutta perintöön koskevista säännöksistä. 

4.3.5.2 Valtakirja 

Valtakirjaa – erityisesti pankkivaltuutusta ja Kela-valtakirjaa - haastatellut käyttivät 

jokapäiväisessä arkielämässä. Valtuutus oli annettu joko puolisolle tai lapselle, 

perheettömän haastatellun tapauksessa veljelle.   

4.3.5.3 Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutus tunnettiin huonosti. Holhoustoimilain (1.4.1999/442) mukainen 

"holhooja" ja "holhous" tunnettiin kyllä, mutta rinnakkaista, itsemääräämisoikeutta 

kevyemmin muotoavaa edunvalvontavaltuutusta, jonka laatuun ja laajuuteen sekä 

edunvalvojan henkilöön voi itse paremmin vaikuttaa, ei juurikaan tunnettu. Tätä voitaneen 

luonnehtia jopa vakavaksi puutteeksi informaation saavutettavuudessa, koska haastatellut 

muistisairaat olivat juuri sitä kohderyhmää, joka olisi oikeaan aikaan saadusta oikeasta 

informaatiosta hyötynyt. Haastatteluajankohtana saatu informaatio näet saattoi - ainakin 

muutaman haastatellun kohdalla – olla jo myöhässä edunvalvontavaltuutukseen liittyvän 

kelpoisuusvaatimuksen vuoksi.  

4.3.5.4 Hoitotestamentti eli hoitotahto 

Hoitotestamentti tunnettiin myös heikosti. Useat haastatellut sekoittivat sen 

elinluovutustestamenttiin tai ymmärsivät sen tarkoittavan pelkkää elvytyskieltoa. Omista 

mieltymyksistä kertomista ja elämänlaatua koskevien toiveiden esittämisen 

mahdollisuudesta kirjaamalla ne hoitotestamenttiin ei kukaan haastatelluista ollut tietoinen. 

Erityisesti muistisairaat haastateltavat – joista enemmistö oli syntynyt viime vuosisadalla 

ennen toista maailmansotaa - suhtautuivat lievän epäuskoisesti oikeuteensa tulla 

kohdelluiksi omien toiveidensa mukaisesti. Käsitys laitosvallasta istunee tiukassa näissä 

ikäluokissa. Sen sijaan nuoremmat lähiomaiset suhtautuivat lähinnä ilahtuneen 

kiinnostuneesti, kun heille kerrottiin hoitotahdon ilmaisemisen monista ulottuvuuksista. 



62 

 

4.3.5.5 Neuvonnan ja oikean tiedon saatavuus 

Oikeus tietoon on muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeuden perustavaa laatua oleva 

kulmakivi. On mahdotonta päästä oikeuksiinsa, jos ei ole tietoinen oikeuksiensa 

olemassaolosta ja instrumenteista oikeuksiensa saavuttamiseksi. Haastattelujen perusteella 

on ilmeistä, että lakisääteinen neuvontavelvollisuus, joka on kirjattu paitsi hallintolakiin, 

myös sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin, samoin kuin sosiaalihuollon asiakaslain ja 

potilaslain mukainen oikeus tietoon eivät täyty juridisia asioita tai sosiaalietuuksia koskevien 

kysymysten kohdalla. Sen sijaan terveyden- ja sairaudenhoitoa koskeva, vastaava 

neuvonnan järjestämisvelvollisuus sekä oikeus tietoon vaikuttaisivat toteutuvan paremmin. 

Tämä johtunee siitä, että lakisääteisen neuvontavelvollisuuden piirissä olevat henkilöt 

hallitsevat kyllä omaan alaansa liittyvät kysymykset ja kykenevät neuvontavelvollisuutensa 

näiltä osin täyttämään, mutta juridisen koulutuksen ja osaamisen puuttuessa ei juridisissa 

asioissa kyetä neuvontaa toteuttamaan;  neuvonta saattaa olla virheellistä sisällöltään ja 

käytetyt termit vääriä, neuvonta ei tavoita muistisairasta ja hänen omaistaan oikea-aikaisesti 

tai neuvonnan antamista vältellään virheiden tekemisen pelossa.116 Haastattelututkimukseni 

esiin tuoma havainto on yhteneväinen Nikumaan ja Mäki-Petäjä-Leinosen saamien 

tutkimustulosten kanssa.  

Kuitenkin haastateltujen esittämien näkemysten ja toiveiden mukaan olisi optimaalista, jos 

juridista tietoa ja neuvontaa olisi saatavissa juuri lääkäri- tai muistipolikäyntien yhteydessä.  

Kysyttäessä haastateltavilta, kuka heidän mielestään olisi oikea henkilö neuvontaa 

antamaan, useimmat haastateltavat nimeävät ensin lääkärin, mutta jo lähes samassa 

lauseessa toteavat, kaikki varsin saman sisältöisesti, että "mutta eihän niillä ole aikaa, kun 

niillä on niin paljon potilaita."  

Haastatteluista ilmenevällä tavalla muistisairaat saivat nyt itseään ja oikeuksiaan koskevaa 

tietoa lähinnä puolison tai muun lähiomaisen välityksellä, kuka mistäkin. Oikean aikaan 

saadun, oikean tiedon saamisen yhtäläinen oikeus ei näin täyty, vaan on riippuvainen 

satunnaisista tekijöistä kuten lähiomaisen – puoliso saattaa itsekin olla varsin iäkäs – 

kyvykkyydestä ja osaamisesta, lasten mahdollisuudesta tai halusta auttaa tai ylipäätään 

 
116 Nikumaa – Mäki-Petäjä-Leinonen 2020, s. 690-692. 
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lähiomaisten tai muiden läheisten olemassaolosta, koulutuksesta tai sosioekonomisesta 

asemasta. 

4.3.5.6 Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus 

Haastateltujen muistisairaiden kokemus kuulluksi tulemisesta jakaantui; osa koki tulleensa 

kuulluksi, osa ei. Toisaalta myös ilmeni, että osa haastatelluista ei pitänyt oman 

näkemyksensä kuulemista ja huomioon ottamista niinkään tärkeänä, koska katsoivat lääkärin 

tietävän parhaiten oikean ratkaisun. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki kokivat 

tulevansa nähdyksi. Vuorovaikutus hoitohenkilökunnan kanssa vaikuttaisi siten tämän 

haastattelututkimuksen perusteella toimivan vähintäänkin tyydyttävästi - paitsi yhden 

haastatellun kohdalla. 

4.3.5.7 Perheettömän muistisairaan vanhuksen haavoittuvuus 

Haastatteluaineistosta nousi selkeästi esiin, että muistisairaista vanhuksista kaikkein 

haavoittuvimmassa asemassa ovat ne vanhukset, joilla ei ole omaa lähiperhettä. Heidän 

itsemääräämisoikeutensa ei toteudu, koska he saavat muita huonommin tietoa, eivät oman 

kokemuksensa mukaan tule kuulluiksi tai nähdyiksi ja tämän lisäksi ovat alttiita sukulaisten 

painostukselle itseään ja omaa varallisuuttaan koskevissa asioissa. Havaintoni perheettömän 

muistisairaan vanhuksen suurimmasta haavoittuvuudesta on yhteneväinen aiempien 

tutkimusten kanssa.117 

4.4 Itsemääräämisoikeus ja läheiset 

Vaikka haastateltavia muistisairaita ei määrällisesti ollut paljon, erottui haastateltavien 

joukosta selkeästi kolme erilaista ryhmää: 1. parisuhteessa ja vuosikymmeniä kestäneessä 

avioliitossa elävät, 2. lesket, joiden läheinen oli oma poika tai tytär sekä 3. yksin elävä ja 

perheetön haastateltava. Haastateltavien itsemääräämisoikeus ja toteutumistapa 

näyttäytyivät kunkin kategorian sisällä samanlaisena, mutta kategoriat erosivat toisistaan.  

 
117 Pajukoski (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä, Raportti 19/2010: Mäki-
Petäjä-Leinonen – Nikumaa: Ajoissa Apua? – Näkökulmia muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen s. 
82 ja 84. Ks. myös Mäki-Petäjä-Leinonen 2010. 
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4.4.1 Läheisenä oma puoliso 

Parisuhteessa elävien muistisairaiden päätöksenteko oli tuettua päätöksentekoa, jossa 

puolison tukeminen oli vahvassa, mutta luontevassa roolissa. Haastatellut läheiset kuvailivat 

päätösprosessia siten, että he ensin kertovat ja selittävät asiat puolisolleen ja sitten yhdessä 

päätetään. Kaikki muistisairaat puolisot korostivat myös erityisesti, että päätöksenteko oli 

yhteistä. Pariskuntien yhteisyys ja keskinäinen luottamus heijastui myös puhetapaan: 

haastatellut käyttivät puheessaan monikon ensimmäistä persoonaa yksikön ensimmäisen 

persoonan sijaan useasti silloinkin, kun kysymys koski heidän henkilökohtaista 

mielipidettään. Pariskuntien kertomusten mukaan yhteinen päätöksenteko oli ollut tapana 

heidän parisuhteessaan aina, vaikka terveinä ollessa mielipiteet olivat saattaneet olla 

toisinaan hyvinkin eriäviä. Kaikkien haastateltujen pariskuntien avioliitot olivat kestäneet 

useita kymmeniä vuosia, pisimmillään yli kuusikymmentä vuotta. On ajateltavissa, että 

vuosikymmenien mittaisissa parisuhteissa henkilö tuntee puolisonsa tavat, mieltymykset ja 

ajatuskulun niin perusteellisesti, että muistisairaan puolison terve tahto tulee huomioiduksi 

tuetussakin päätöksenteossa. Lienee myös niin, että pitkissä liitoissa edellä kuvaamallani 

tavalla "me" ja "minä" ovat osittain muuttuneet synonyymeiksi: se, mikä on meille hyvä, on 

minulle hyvä. Hoiva, huolenpito ja sitoutuminen puolisoon ja hänen tilanteeseensa oli 

merkillepantavaa haastateltujen puolisoiden puheissa; muistisairaan puolison yhä kasvavaa 

tukeutumista ja riippuvuutta terveeseen puolisoonsa eivät nämä tuntuneet pitävän taakkana. 

Herringin mukaan toimintakyvyltään heikentyneen ihmisen asioihin liittyvät päätökset olisi 

hyvä tehdä tämän relationaalisessa kontekstissa. Ottamalla mukaan muistisairaan läheiset 

päätöksentekoprosessiin, toimintakyvyltään heikentyneelle voidaan luoda mahdollisuus 

tehdä sellainenkin päätös, johon hänen voimavaransa ja kykynsä eivät muutoin riittäisi.118 

Olisin taipuvainen näkemään, että edellä kuvatuissa parisuhteissa relationaalinen autonomia 

takaa parhaiten muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeuden toteutumisen. 

4.4.2  Läheisenä oma lapsi 

Toisen päätöksentekoryhmän muodostivat yksin asuvat lesket, joiden läheinen oli oma tytär 

tai poika. Sekä muistisairaat että läheiset kuvasivat päätöksentekoa samoin: muistisairas 

vanhempi tekee itsenäisen päätöksen, mutta läheinen osallistuu päätöksentekoprosessiin. 

Toisinaan muistisairas vanhempi myös tukeutuu kokonaan läheiseensä päätöksenteossa. 

 
118 Herring 2013, s. 156-160. 
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Näissäkin tapauksissa on nähtävissä toisilleen läheisten ihmisten riippuvuus toisistaan, 

relaatio. Terveidenkin ihmisten individuaalinen päätöksentekoprosessi toimii siten, että 

yksilö kysyy läheistensä mielipidettä tai näkökulmaa, ottaa tai on ottamatta niistä vaikutteita, 

mutta muodostaa lopulta päätöksensä kaiken tämän vuorovaikutuksen tuloksena. 

Todellisuudessa ihmiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja läheistensä 

kanssa ja heidän ajatuksensa ja päätöksensä muodostuvat näissä relaatioissa. Haastatellut 

muistisairaat lesket kokivat turvallisuutta luovana asiana sen, että itsenäisessäkin 

päätöksenteossa läheinen oli tarvittaessa mukana tukemassa muistisairaan päätöksentekoa.   

4.4.3 Ei läheistä  

Edellä on jo käsitelty yksin asuvan, puolisottoman ja lapsettoman muistisairaan vanhuksen 

muita haavoittuvampaa asemaa. Tämän haastattelututkimuksen perusteella kokonaiskuva 

muuttuu entistä synkemmäksi. Tässä ryhmässä, joka tosin koostui vain yhdestä 

haastatellusta, muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeus ei toteutunut myöskään 

läheissuhteessa. Siitäkin huolimatta, että vanhus ei ollut edunvalvonnan piirissä eikä 

edunvalvontavaltuutusta ollut, veli oli muun muassa estänyt vanhusta hankkimasta 

mieleisensä kokoista asuntoa, vaikka vanhuksella oli omaa, pitkällä työuralla hankittua 

varallisuutta, joka olisi tämän hankinnan mahdollistanut ja vanhuksen perustelu lisähuoneen 

tarpeelle oli looginen ja rationaalinen. Veli ei osallistunut vanhuksen jokapäiväiseen 

elämään, eikä juuri kukaan muukaan. On varsin todennäköistä, että muistisairaalla ei ole 

voimavaroja pitää kiinni ja puolustaa omaa kantaansa itseään koskevassa päätöksenteossa ja 

puolustautua voimakastahtoisen omaisensa manipulaatiolta tai jopa pakottamiselta. 

Erityisesti, jos heikentyvä vanhus on tai kokee olevansa riippuvainen omaisensa avusta 

jonkun tietyn toimen läpiviemiseksi – kuten tässä asuntokaupan. Vastaavasti heikentyvä 

vanhus saattaa tuntea olevansa pakotettu taipumaan kannastaan pelätessään, että 

pitäytymällä mielipiteessään hän samalla epää itseltään tulevaisuudessa läheiseltään 

tarvitsemansa avun.  

Kuvaavaa oli, että nyt puheena olevassa tapauksessa vanhuksella ei ollut merkintää 

lähiomaisesta esimerkiksi häntä koskevissa sosiaalitoimen järjestämän päivätoiminnan 

tiedoissa. Niin ikään haastattelupyynnön yhteydessä kysymykseen mahdollisen lähiomaisen 

olemassaolosta haastateltava vastasi kieltävästi. 
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Haastattelututkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että muistisairaan itsemääräämisoikeus 

toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla omaisten tai läheisten tukiessa päätöksentekona 

niissä tapauksissa, joissa tuetun ja tuettavan välillä on vallinnut pitkään ja edelleen vallitsee 

vahva ja ristiriidattomasti tasapainoinen, hyväksyvä ja läheinen kiintymyssuhde ja 

keskinäinen luottamus. Kääntäen voisi myös vastaavasti ajatella, että omaisten tuen 

tapauksessa löyhä ja kiintymyssuhteeltaan heikohko relaatio tuettavan ja hänen 

sukulaistensa välillä voi olla omiaan altistamaan herkemmin manipulaatioon ja jopa 

väärinkäytöksiin ja jättää vain vähän tilaa muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeuden 

toteutumiselle.  
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5 Kokoavia näkökohtia ja pohdintaa 

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen on määritellyt itsemääräämisoikeuden seuraavasti: 

"Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan jokaisen toimintakykyisen yksilön yhdenvertaista 

oikeutta tehdä päätöksiä itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeuden elementtejä 

ovat muun ohella kyvykkyys, oikeus saada tietoa, mahdollisuus tehdä päätöksiä ja 

voimavaroja toteuttaa ne."119 

Vaikka perustuslaki ei mainitse itsemääräämisoikeutta eksplisiittisesti, pidetään 

itsemääräämisoikeutta kuitenkin implisiittisesti tärkeimpänä perusoikeutenamme ja siten 

sen voidaan lukea perusoikeusjärjestelmäämme kuuluvaksi.120 Perusoikeudet kuuluvat siis 

kaikille, niin terveille kuin sairaillekin; julkisen vallan velvollisuus on huolehtia siitä, että 

perusoikeudet toteutuvat. Perusoikeuden olemukseen kuuluu, että perusoikeuksia ei voida 

rajoittaa muutoin kuin säätämällä siitä eduskuntalailla ja sen lisäksi rajoituksen tulee olla 

täsmällinen ja riittävän tarkkarajainen, rajoitusperusteen tulee olla hyväksyttävä ja painavan 

yhteiskunnallisen tarpeen vaatima sekä suhteellisuusvaatimuksen mukainen. Perusoikeuksia 

rajoitettaessa on lisäksi huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä, eivätkä rajoitukset 

saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.121 

Perustuslain 14.4§:ssä asetetaan myös velvoite julkiselle vallalle edistää yksilön 

mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon.   

Muistisairaus on etenevä neurologinen sairaus, mutta kuten jo aiemmin todettu, 

muistisairaan autonomia ei pääty diagnoosin saamiseen. Kognitiivisten kykyjen ja muun 

toimintakyvyn heiketessä kaventuu asteittain myös autonomia, mutta muistisairaan 

vanhuksen oikeutta tehdä itsenäisiä ja itseään koskevia päätöksiä tulee kunnioittaa ja tukea 

kaikin keinoin niin pitkään kuin se suinkin on mahdollista; aina siihen asti, kunnes tullaan 

kulminaatiopisteeseen, jossa velvollisuus suojata muistisairasta joko ulkoisilta tai 

muistisairaan itsensä aiheuttamilta loukkauksilta ylittää painoarvoltaan 

itsemääräämisoikeuden. 

 
119 Mäki-Petäjä-Leinonen: Lakimies 1/2018 s.4. Ks. myös esim. Joseph Raz: The Morality of Freedom, 
Clarendon Press 1986, s. 369 ja Ronald Dworkin, Life's Domination: An argument about abortion and 
euthanasia, Knoph 1003, s. 224. 
120 Ks. HE 309/1993 vp, s.46 ja HE 108/2014 vp. 
121 PeVM 25/1994, s. 4. 
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Koska nykylääketiede ei tunne keinoja etenevän muistisairauden pysäyttämiseksi ja 

toimintakykyisyyden hiipumisen estämiseksi, on katse käännettävä niihin 

itsemääräämisoikeuden elementteihin, joihin voidaan vaikuttaa ja pyrkiä parantamaan näitä 

autonomian elementtejä muistisairaan tarpeita vastaaviksi, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi. 

5.1 Oikeus tietoon 

Ihminen, muistisairas tai terve, ei voi päästä oikeuksiinsa, jos hän ei ole tietoinen 

oikeuksiensa olemassaolosta eikä instrumenteista oikeuksiensa saavuttamiseksi. Tiedon 

tulee olla myös oikeaa ja virheetöntä sekä oikea-aikaista. Haastattelututkimukseni tukee 

Nikumaan ja Mäki-Petäjä-Leinosen tutkimustuloksia122 muistisairaiden neuvontapalvelujen 

epäonnistumisesta erityisesti koskien juridisia kysymyksiä ja sosiaaliturvaa. Haastatellut 

kokivat, että tietoa ei saanut, ellei itse sitä hankkinut.  Haastatellut toivoivat lisäksi, että 

informaatioita olisi mahdollista saada keskitetysti. Tilanne on paitsi epätyydyttävä, myös 

epätasa-arvoinen. Tiedon hankinta ja saanti ei saa olla riippuvainen satunnaisista tekijöistä 

kuten ihmisen sosioekonomisesta asemasta tai hänen sosiaalisista suhteistaan. Tietoa on 

kyettävä antamaan vastaanottajan ymmärtämässä muodossa ja sen tulee tavoittaa 

muistisairas ja hänen omaisensa riittävän ajoissa, vielä kun toimintakykyä on jäljellä riittävä 

määrä tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamiseen. Edellytyksenä onnistuneelle 

neuvonnalle on myös tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus sekä termien oikea käyttö, jotta 

muistisairas voi päästä oikeuksiinsa eikä väärästä tai väärin ymmärretystä informaatiosta 

seuraa oikeudenmenetyksiä.123 

Samalla kun lainsäädäntö velvoittaa kuntia järjestämään neuvontapalvelut, se on jättänyt 

kuntien omaan harkintaan ratkaista, miten neuvontapalvelut toteutetaan. Koska 

neuvontavelvollisuuden sisältöä ei ole yksilöity, jäävät myös neuvonnan sisällölliset 

painopistealueet riippumaan kunkin kunnan organisaatioiden näkemyksistä ja yksittäisten 

viranhaltijoiden henkilökohtaisesta osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista.  

Näkisin, että informaation oikea-aikaisuuteen päästäisiin parhaiten, kun 

muistisairausdiagnoosin saamisen yhteydessä sovittaisiin vastaanottoaika neuvonnalle. 

Fataalin sairausdiagnoosin saaminen on usein raskas kokemus sekä sairastuneelle itselleen 

 
122 Nikumaa – Mäki-Petäjä-Leinonen 2020, s. 690-692. 
123 Ks.Nikumaa 2012, s. 57-58. Myös Mäki-Petäjä-Leinonen 2010, s. 83-84. 
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että omaiselle, enkä pidä otollisimpana hetkenä neuvonnan saamista samassa yhteydessä 

diagnoosin saamisen kanssa. Neuvonnan saaminen heti sairauden alkuvaiheessa luo 

mahdollisuuden muistisairaalle itselleen suunnitella, miten haluaa henkilökohtaiset asiansa 

järjestää.  

Annettavan informaation tulee olla muodossa, jonka muistisairas ja omainen molemmat 

ymmärtävät. Kun neuvontaa saadaan jo sairauden alkuvaiheessa, ei yleensä vielä 

alentuneesta kognitiosta aiheutuvia ongelmia esiinny, mutta neuvontaa antavan henkilön 

täytyy ottaa huomioon myös muistisairaan yksilölliset ominaisuudet, kuten esimerkiksi 

koulutustaso. Annettavan informaation tulee olla riittävän yleiskielistä, jotta erityisaloihin, 

kuten lääketieteeseen tai juridiikkaan, perehtymätön vastaanottaja sen ymmärtää. Samalla 

kuitenkin tulee varoa toiseen ääripäähän luisumista: aikuiselle ihmiselle ei voi puhua kuin 

pikkulapselle loukkaamatta hänen ihmisarvoaan ja arvokkuudentunnettaan. Muistisairaus ei 

– tässäkään asiassa – anna oikeutta kohdella muistisairasta alentuvasti. 

Kielen ymmärrettävyydestä ei kuitenkaan voi tinkiä käyttämällä virheellisiä tai liian yleisiä 

ilmauksia tai termejä. Terveydenhuollon henkilökunnalla ei useinkaan ole sanottavammin 

juridista koulutusta. Jotta vältyttäisiin pahimmillaan kohtalokkailtakin virheiltä, juridiikan 

ja sosiaaliturvan alaan liittyvistä asioista puhuttaessa tulisi kuitenkin olla selvillä termien 

substanssista. Näkisin, että antamalla juridista lisäkoulutusta muistisairaiden kanssa 

työskentelevälle terveydenhuollon henkilöstölle voitaisiin kustannustehokkaalla tavalla 

päästä hyvään tulokseen. Terveydenhuoltohenkilökunnasta ei toki olisi tarpeen lisäkouluttaa 

juristeja, mutta omaan työnkuvaan liittyvien juridisten perusasioiden hallitseminen tulisi 

nähdä myös osana ammattitaitoa. Kun kysymys on neuvonnasta, tulee muistisairaan kanssa 

työskentelevän terveydenhuollon ammattilaisen kyetä tunnistamaan ja nimeämään 

yksilöllisesti potilaan – tai asiakkaan - juridiset tarpeet ja pystyä tämän niin halutessa 

ohjaamaan muistisairas ja hänen omaisensa asiantuntijan luo halutun asiantilan 

toteuttamiseksi.124  

Muistisairaat ja heidän omaisensa olivat yksimielisiä toiveessaan, että neuvonta ja sairauteen 

liittyvät palvelut olisi mahdollista toteuttaa keskitetysti ja ns. yhden luukun periaatetta 

noudattaen. Pidän tätä ideaalina, koska esimerkiksi muistipoliklinikalle keskitettynä 

 
124 Heimonen – Mäki-Petäjä-Leinonen: Gerontologia 2018   32(1), s.31-32.  
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sairastuneen asioita hoitaisivat tutut henkilöt, joilla – parhaassa tapauksessa – olisi 

kokonaiskäsitys sairastuneen tilanteesta, sairauden etenemisestä ja esimerkiksi kulloiseenkin 

vaiheeseen soveltuvista tukimuodoista. Lisäarvoa tämän kaltainen organisatorinen järjestely 

antaisi myös informaation ymmärrettävyyden kohentumisen kautta: muistipolilla 

työskentelevät ihmiset tuntevat mahdolliset muistisairaan kanssa käytävän keskustelun 

erityishaasteet, koska dialogi on osa heidän jokapäiväistä työnkuvaansa. 

Edellä esitettyyn perustuen näen moniammatillisen osaamisen ja yhteistyön tärkeässä 

roolissa siten, että organisaation sisällä konsultaatiota esimerkiksi koulutuksessa 

käytettäisiin ennakkoluulottomammin; kuntaorganisaatiossa näet hallintokuntien rajat ovat 

perinteisesti olleet aika ajoin turhankin jäykkiä ja taipumattomia. 

5.2 Mahdollisuus tehdä päätöksiä ja voimavarat niiden toteuttamiseen 

Optimaalisinta olisi, että muistisairaus todettaisiin jo sairauden varhaisessa vaiheessa. 

Tällöin oikein mitoitetulla lääkityksellä ja omilla, jokapäiväisiin askareisiin liittyvillä 

toimenpiteillä saattaa olla mahdollista hidastaa sairauden etenemistä, mutta keinoa pysäyttää 

etenevä muistisairaus ei lääketiede toistaiseksi tunne. Varhainen toteaminen antaa myös 

sairastuneelle aikaa suunnitella tulevaisuuttaan ja ryhtyä toimenpiteisiin tuleviin tilanteisiin 

varautumiseksi. 

Kuten todettu, muistisairauden toteaminen ei suinkaan johda – eikä saa johtaa - välittömästi 

itsemääräämisoikeuden menettämiseen. Niin pitkään, kuin muistisairas kykenee itsenäiseen 

päätöksentekoon, hänen tekemänsä ratkaisut ja päätökset tulee aina priorisoida suhteessa 

muiden näkemyksiin. Senkin jälkeen, kun voimavaroja itsenäiseen päätöksentekoon ei enää 

ole, on muistisairaan itsemääräämisoikeutta mahdollista toteuttaa tuetulla päätöksenteolla. 

Relationaalinen autonomia sisältää ajatuksen siitä, että muistisairaan läheiset voivat 

osallistua päätöksentekoon tukemalla muistisairasta hänen päätöksenteossaan. Tämä 

puolestaan perustuu ajatukseen, että muistisairaan ihmisen intressit ovat läheisessä 

yhteydessä hänestä huolehtivien perheenjäsenten intressien kanssa, joten yhteinen 

päätöksentekokin on luontevaa.125 Tutkimuksessani kävi selkeästi ilmi, miten reaalielämässä 

päätöksentekokykynsä rajamaastossa olevan muistisairaan päätöksentekoprosessi tapahtuu 

itsemääräämisoikeutta kunnioittaen nimenomaan relationaalisesti sillä edellytyksellä, että 

 
125 Nuffield Council on Bioethics 2009, s. 27. 
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sairastuneella on tukenaan lähiomaisia, jotka tuntevat sairastuneen elämänmittaiset 

mieltymykset ja tavan ajatella ja  hahmottaa maailmaa. Läheisessä relaatiossa muistisairaan 

näkemykset tulevat huomioon otetuiksi itsemääräämisoikeutta toteuttavalla tavalla siinäkin 

tapauksessa, että sairastunut ei enää kykene kantaansa muodostamaan, koska läheisillä on 

useimmiten käsitys vanhuksen terveestä tahdosta myös silloin, kun terveenä ilmaistua tahtoa 

ei ole kirjattu.   

Laura Kalliomaa-Puha kuvaa artikkelissaan Vanhuksen oikeus hoivaan ja omaisolettama126, 

miten lainsäädäntömme suhtautuu ristiriitaisesti omaisten osallistumiseen vanhuksen 

hoivaan. Siitäkin huolimatta, että lainsäädäntöön ei sisälly omaisten velvoitetta vanhuksen 

hoivaan ja elatukseen127, on lainsäädännössä useissa kohdin luettavissa oletuksia omaisten 

roolista.128  

Aiemmissa yhteyksissä on jo esitetty perheettömän muistisairaan erityinen haavoittuvuus. 

Vastaavassa, erityisen haavoittuvassa asemassa ovat myös ne perheelliset muistisairaat, 

joiden läheiset eivät joko osaa, pysty tai halua osallistua muistisairaan vanhuksen hoivaan ja 

näin ollen muun ohella mahdollistaa vanhuksen itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetun 

päätöksenteon avulla. Kalliomaa-Puhan mukaan "omaisköyhyys" on hoivaköyhyyden 

kasvava laji, jolla on mittavia vaikutuksia hyvinvoinnin kannalta ja sillä on vaikutuksensa 

myös palvelujen saantiin.129  

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tunnistettu ja myös tunnustettu kolmannen sektorin 

olemassaolon tärkeys ja tarpeellisuus ja suomalaiset osallistuvat myös innokkaasti 

järjestöjen kautta erilaisiin vapaaehtoistyön muotoihin. Erityisesti sosiaalisektorin 

vapaaehtoistyön tukihenkilö- ja avustajatehtävät ovat vakiintuneita ja organisoituneita ja 

niiden laadullinen taso varmistetaan peruskurssein ja täydennyskoulutuksin. Olen 

taipuvainen yhtymään Mäki-Petäjä-Leinosen näkemykseen, että muistisairaan vanhuksen 

tuettu päätöksenteko voisi olla mahdollista järjestää – niiltä osin, kuin se ei luontevasti 

 
126 Kalliomaa-Puha: Gerontologia 2017, 31(3), s.  227-242. 
127 Pois lukien avioliittolain puolisoiden keskinäistä elatusvelvollisuutta koskeva 46§. Lainkohdan ei 
kuitenkaan katsota velvoittavan puolisoa varsin raskaaseenkin hoivatyöhön. 
128 Kalliomaa-Puha: Gerontologia 2017, 31(3), s. 232. 
129 Kalliomaa-Puha:Gerontologia 2017, 31(3), s. 238. 
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onnistu omaisten voimin - myös kolmannen sektorin toimijoiden organisoimana 

tukihenkilötoimintana yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.130 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi (HE 15.6.2013) itsemääräämisoikeuslaiksi esitettiin, 

että sekä potilas- että sosiaalihuollon asiakaslakiin otettaisiin säännökset tukemisesta 

päätöksenteossa. Mainittu esitys ei kuitenkaan loputa edennyt toteutusvaiheeseen. 

Kuten todettua, hoitotahdon laatimisen monipuoliset mahdollisuudet tunnetaan perin 

huonosti. Hoitotahdon runsaammalla ja monipuolisemmalla käytöllä voitaisiin kuitenkin 

osaltaan lisätä muistisairaan vanhuksen itsemääräämisoikeuden toteutumista ja terveenä 

kirjattu tahto olisi suureksi avuksi myös tuetussa päätöksenteossa. Hoitotahdon yleistyminen 

henkilön toivottua elämänlaatua, mieltymyksiä ja arvostuksia laajasti kuvailevana 

instrumenttina voisi toimia myös myöhemmässä vaiheessa hoitohenkilökunnan asenteita 

muokkaavasti auttamalla moninaisten mieltymysten ja toiveiden kautta selkeämmin 

hahmottamaan, että muistisairaat vanhukset eivät ole homogeeninen joukko pelkkiä 

hoidettavia, vaan he ovat terveiden tapaan yksilöllisiä ihmisiä, joilla jokaisella on oma, 

erityinen historiansa, näkemyksensä ja toiveensa elämänsä suhteen – ja mikä tärkeintä: 

loukkaamaton ihmisarvo.  

5.3 Lainsäädäntöhankkeet 

Sekä itsemääräämisoikeutta koskevan lain säätäminen että tuetun päätöksenteon kirjaaminen 

lakiin ovat olleet käsittelyssä toistuvasti lainsäädännön eri vaiheissa. Toistaiseksi, syksyllä 

2020 tätä tutkielmaa kirjoittaessani, kumpikaan lakihanke ei ole edennyt 

lainsäädäntöprosessin loppuun. 

5.4 Lopuksi 

Humanismiin ja optimismiin taipuvaisena haluan uskoa yhteiskuntamme selviytyvän 

kunnialla vanhusväestön kasvamisesta ja ikärakenteen muuttumisesta. Erityisesti 

sosiaalisektorilta se tulee edellyttämään toimintakulttuurin uudistamista ja totuttujen 

toimintatapojen tarkistamista asenteita muokkaamalla ja koulutusta lisäämällä. 

Lähitulevaisuuden haasteista selviäminen edellyttää tosin kaikkien osallistahojen kitkatonta 

 
130 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 112. 
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yhteistyötä. Haluan nähdä, että myös oikeustieteilijät ja oikeustieteellinen tutkimus ja opetus 

osallistuvat tähän yhteiskunnalliseen taksvärkkiin. 

Martti Lindqvist on kiteyttänyt kauniisti ajatuksen ikääntymisestä ja kaikkien tahojen 

yhteistyöstä seuraavasti: 

"Koska ikääntyminen on ylisukupolvinen, sukupuolisesti määräytyvä, vuosia ja 

vuosikymmeniä kestävä prosessi, ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaaminen onnistuu 

parhaiten siten, että kaikkien ikäpolvien elämä yhteiskunnassa on mahdollisimman hyvin ja 

monipuolisesti turvattu. Tähän tarvitaan eettisesti vahvaa ja solidaarista yhteiskuntaa, 

perhettä, kolmatta sektoria sekä yksityisiä hoiva- ja palvelualan yrityksiä. Kysymys on 

välittämisen kulttuurista, yhteisöllisyydestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Ei ole olemassa 

mitään ulkopuolisia keinoja tai resursseja, joilla voitaisiin korvata edellä mainittujen 

piirteiden katoaminen yhteiskunnasta."131 

 
131 Lindqvist 2002, s. 252. 
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