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Esipuhe
Ikääntyneen henkilön hyvän hoidon ja palvelun perustana ovat ihmisarvo ja
itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen.
Viimeaikaisessa
yhteiskunnallisessa keskustelussa on kuitenkin ollut esillä ikääntyneiden
hoidossa ja palvelussa ilmenneet puutteet. Laajaa julkista keskustelua herätti
muun muassa se, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvontavirasto Valvira
vuoden 2019 alussa peruutti toimiluvan ikääntyneiden ympärivuorokautista
hoitoa tuottavalta organisaatiolta. Tämän jälkeen ikääntyneiden hoitoa ja
palvelua koskevien kanteluiden määrä moninkertaistui. Lisäksi
koronapandemia rajoituksineen toi esiin erityisesti ikääntyneiden
itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvoisen arjen toteutumiseen.

Keskeiseksi haasteeksi ikääntyneiden hoidossa ja palvelussa on tunnistettu
palveluiden kyvyttömyys vastata kahteen samanaikaisesti tapahtuvaan
kehityskulkuun eli laitoshoidon purkuun ja ikääntyneiden lisääntyvään
lukumäärän. Rakenteelliseksi syyksi on tunnistettu myös se, että yhä
enemmän palveluita tarvitsevia ikääntyneitä hoitaa yhä niukkeneva
hoitajakunta. Syitä on myös haettu niin hoitotyöntekijöiden ja johdon etiikan
höltymisestä kuin palveluiden tuottajien voitontavoittelusta. Ratkaisuksi on
esitetty niin hoitajamitoitusten kuin sopimusehtojenkin täsmentämistä ja
toiminnan valvontaa.

Tämä on Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittama tutkimus, joka kohdistui
ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja hoidon laiminlyönteihin
ympärivuorokautisessa palvelussa. Tutkimushanke oli monimenetelmällinen
ja siinä toteutettiin kaksi kansainvälistä kirjallisuuskatsausta sekä
dokumenttianalyysi aluehallintoviranomaisille vuosina 2018 ja 2019
osoitetuista ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneista
kanteluista. Lisäksi toteutettiin asiantuntijapaneeli, jolla tunnistettiin ja
arvioitiin keinoja ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuksien
edistämiseksi.

Tämä julkaisu on suunnattu ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palvelussa
toimiville työntekijöille, esihenkilöille ja sen järjestämisestä vastaaville
tahoille. Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan käyttää ikääntyneiden
ihmisarvoisen hoidon ja palvelun suunnittelussa, jotta voitaisiin löytää keinoja
itsemääräämisoikeuden edistämiseksi ja ennaltaehkäistä laiminlyöntejä.
Tavoite edellyttää ikääntyneiden itsensä ja läheistensä näkökulman
kuulemista sekä ammattilaisten, palveluiden tuottajien ja ostajien,
koulutusrakenteiden ja valvovan viranomaisen kestävää yhteistyötä hyvän ja
ihmisarvoisen ympärivuorokautisen palvelun tuottamiseksi ikääntyneille.
Tutkimushanke on toteutettu Turun yliopistossa monitieteisessä
tutkimusryhmässä. Hankkeen tutkijoina ovat toimineet dosentti Mari
Kangasniemi, post doc -tutkija, TtT Tanja Moilanen, tohtoriopiskelija, TtM Oili
Papinaho, professorit Helena Leino-Kilpi ja Riitta Suhonen hoitotieteestä,
professori Sakari Suominen kansanterveystieteestä, dosentti Helena Siipi
filosofiasta sekä professori Juha Lavapuro oikeustieteestä.
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Tiivistelmä
Itsemääräämisoikeudella tarkoitettaan oikeutta päättää itseään koskevista
asioista ja osallistua itseään koskevaa päätöksentekoon. Ikääntyneiden
itsemääräämisoikeus on yksi etiikkaan ja lainsäädäntöön perustuvista hyvän
hoidon ja palvelun arvoista. Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden
toteutumisessa on todettu puutteita, jotka ovat ilmenneet hoidon
laiminlyönteinä.

Hankkeessa toteutettiin kaksi kansainvälisiin tietokantoihin perustuvaa
kirjallisuuskatsausta. Näistä ensimmäinen kohdistui ikääntyneiden koettuun
itsemääräämisoikeuteen ympärivuorokautisessa palvelussa ja analysoitavana
oli 46 tutkimusta. Toinen kohdistui hoitotyöntekijöiden käsityksiin
ikääntyneiden
itsemääräämisoikeuden
kunnioittamiseen
ympärivuorokautisessa palvelussa ja aineiston muodosti 24 tutkimusta.
Tämän jälkeen toteutettiin dokumenttianalyysi vuosina 2018-2019
aluehallintovirastoille osoitettuihin ikääntyneiden ympärivuorokautiseen
palveluun kohdistuneisiin kanteluihin. Lisäksi toteutettiin ikääntyneiden
itsemääräämisoikeuden toteuttamisen keinoihin kohdistunut kahden
kierroksen Delphi-paneeli, johon osallistui 12 aihealueen asiantuntijaa.

Aikaisemman tutkimustiedon mukaan ikääntyneiden itsemääräämisoikeus ja
sen tukeminen ympärivuorokautisessa palvelussa tunnetaan hyvin.
Ikääntyneet kokevat, että itsemääräämisoikeus on ihmisarvon ilmaisu ja
toteutuessaan se edistää heidän terveyttään ja elämänlaatuaan. Ammattilaiset
voivat
tukea
ikääntyneiden
itsemääräämisoikeutta
luomalla
toimintaympäristön, jossa ikääntynyt voi tehdä itseään ja hoitoaan koskevia
päätöksiä, ja niin halutessaan, toimia yhdessä läheistensä kanssa. Tämä
edellyttää kuitenkin, että ikääntyneillä ja heidän läheisillään on riittävästi
tietoa, madollisuuksia ja keinoja päätösten tekemiseen ja toimeksi
saattamiseen. Aluehallintovirastoille osoitettiin vuosina 2018–2019 yhteensä
317 kantelua, jotka kohdistuvat laiminlyönteihin ikääntyneiden
ympärivuorokautisessa palvelussa. Kanteluissa ikääntyneiden hoitoa oli
laiminlyöty
perushoidossa,
terveyden- ja
sairaudenhoidossa
ja
vuorovaikutuksessa. Lisäksi henkilökunnan ammatillisessa toiminnassa oli
havaittu puutteita.

Ikääntyneiden henkilöiden hoidon keskeisin henkilö on ikääntynyt itse.
Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden ja hyvän hoidon toteuttaminen
edellyttävät yhteistyötä ammattilaisten, esihenkilöiden, palvelun tuottajien ja
ostajien sekä valvovan viranomaisten kanssa. Toimijoiden erilaiset vastuut
muodostavat kokonaisuuden, joilla voidaan varmistaa, että ikääntyneiden
itsemääräämisoikeudet tulevat huomioiduksi hoidon ja palvelun
suunnittelusta päivittäiseen päätöksentekoon.

Ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden edistäminen sekä hoidon
laiminlyöntien ehkäiseminen ja käsittely ympärivuorokautisessa palvelussa
edellyttävät organisaatioiden ajantasaista omavalvontaa. Jatkossa huomio
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tulisi kiinnittää siihen, miten omavalvontaa toteutetaan ja millaista ohjausta
organisaatiot tarvitsisivat onnistuneet omavalvonnan toteuttamiseksi.
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1 Johdanto
Jokaisella on oikeus inhimilliseen ikääntymiseen, hyvään hoitoon,
yksilölliseen kohteluun sekä oman mielipiteen ilmaisuun ja osallisuuteen
(Mäki-Petäjä-Leinonen 2010, Kaskiharju 2019, Aaltonen ym. 2021). 1
Ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien turvaaminen on osa kokonaisvaltaista
oikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Tavoitteena on
ihmisarvoinen elämä hoidon- ja palvelun kaikissa vaiheissa niin kotona kuin
ympärivuorokautisessa palvelussakin. Itsemääräämisoikeus on inhimillisen ja
hyvän hoidon keskeisen oikeus 2 ja se perustuu jakamattomaan ihmisarvoon
(YK 1948). Sen mukaisesti jokainen ikääntyvä tulee huomioida yksilöllisenä
ihmisenä, jolla on oikeus tehdä omia, itseään koskevia päätöksiä (Beauchamp
& Childress 2013).

Hoitoon ja palveluun sisältyvät toimenpiteet voidaan toteuttaa vain, jos
henkilö on antanut siihen suostumuksen vapaasta tahdostaan ja on tietoinen
asiaan vaikuttavista seikoista (Valvira 2019). Ikääntyneellä voi olla
heikentynyt kyky tunnistaa, edistää ja puolustaa omia oikeuksiaan. Siten
ikääntyneen henkilön oikeuksien toteutuminen ja edistäminen ovat
riippuvaisia ammattilaisten toiminnasta (Heath & Phair 2009, Ronald ym.
2016, Tuominen ym. 2016).

Meneillään olevan kansallisen palvelurakennemuutosten keskiössä on
ikääntyvä väestö, johon kuuluu monen ikäisiä ja -kuntoisia henkilöitä, joista
osa on hyvinkin terveitä ja hyväkuntoisia ja osa kuuluu säännöllisten
palvelujen tarpeeseen. 3 Vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain
perusteena oli varautua ennakoivasti tähän väestön ikärakenteen muutokseen
ja siten ikääntyvän väestön lisääntyvään sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen tarpeeseen. 4 Vanhuspalvelulain tavoitteena oli ikääntyneiden
henkilöiden hoidon ja palveluiden epäkohtiin puuttuminen sekä hyvän ja
laadukkaan hoidon varmistaminen. Lain tarkoituksena oli tukea ikääntyneen
väestön hyvinvointia sekä parantaa ja vahvistaa mahdollisuutta saada
laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti ja oikea-aikaisesti, vaikuttaa ikääntyneille järjestettävien
palvelujen sisältöön, toteuttamistapaan ja mahdollistaa ikääntyneiden
osallistuminen elinoloihinsa. 5
Huoli ikääntyneiden hoidon ja palvelun tilasta ei ole kuitenkaan tutkimuksen
näkökulmasta uusi (Friedman ym. 2019). Epäkohtien taustalla on havaittu
Perustuslaki 731/1999, Vanhuspalvelulaki 980/2012, Yleissopimus aikuisten kansainvälisestä
suojelusta 11/2011, Euroopan Unionin perusoikeuskirja 2012/C 326/02, Euroopan sosiaalinen
peruskirja 44/1991, YK 1948, 1991, European Charter of Patients’ Rights 2002, European Charter
of Rights and Responsibilities of Older People in Need of Long-term Care and Assistance 2010.
2
YK 1948, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista 812/2000, Vanhuspalvelulaki 2012, ETENE 2008, 2011, Hallituksen esitys
108/2014.
3
Vanhuspalvelulain (980/2012) toimeenpanon seuranta 2014
4
Vanhuspalvelulaki (980/2012)
5
Hallituksen esitys 160/2012; Sosiaali- ja terveys ministeriö 2017
1
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monia rakenteellisia tekijöitä liittyen henkilöstön vaihtuvuuteen,
ammatilliseen kompetenssiin ja henkilöstömitoitukseen (Winblad ym. 2017).
Rakenteellisina, hoidon- ja palvelun laatua heikentävinä tekijöinä on
tunnistettu toiminnan sääntelyn ja ohjauksen, yhtenäisten toimintatapojen ja
valvonnan puutteet (Valvira 2016, Lyly 2019) sekä pyrkimys hoidon- ja
palvelun tehostamiseen sekä toimintaresurssien rajallisuus (Winblad ym.
2017). Lisäksi hoidon laiminlyöntejä on raportoitu enemmän voittoa
tavoiteltavissa yksikössä verrattuna julkisiin palveluihin (Friedman ym.
2019).

Valviran (2016b) selvityksen mukaan yli puolesta ikääntyneiden hoidon
toimintayksiköistä puuttui omavalvontaan perustuva toimintamalli
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyksi ja käsittelyksi. Samanaikaisesti valtaosa
ikääntyneiden
ympärivuorokautisessa
hoidossa
työskentelevistä
ammattilaisista on havainnut ikääntyneiden kaltoinkohtelua (Sipiläinen 2016,
Valvira 2016b) ja rajoitustoimien käyttöä (Aaltonen ym. 2021).
Kansainvälisessä vertailussa on tunnistettu, että Suomessa käytetään Viron ja
Espanjan tavoin fyysisiä rajoitteita yleisemmin verrattuna muihin
tutkimukseen osallistuneisiin maihin (Beerens ym. 2014). Lisäksi hoito- ja
palveluorganisaatioiden on todettu tarpeettomasti rajaavan tai estävän
ikääntyneiden asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista (Bužgová &
Ivanovřa 2011, Wikström & Emilsson 2014, Tuominen ym. 2016, Caspari ym.
2018).

Ikääntyneiden hoidon ja palvelun tarkastelu on ajankohtaista myös siksi, että
se koskettaa yhä suurempaa osaa väestöstä. Väestörakenteen muutosten
vuoksi ikääntyneiden suhteellinen määrä ja palvelun tarve kasvaa (Halonen
ym. 2019, Mori ym. 2019). Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 523 700 yli 75vuotiasta henkilöä ja noin 91 820 (18%) heistä käytti joitakin ikääntyneille
suunnattuja palveluita. Arviolta 46 500 (8.5%) ikääntyneistä asui
ympärivuorokautisessa hoidossa, mikä tarkoittaa yhteensä 17.9 miljoonaa
hoitopäivää vuodessa. (THL 2020.) Vanhainkotien asiakasmäärät ovat
vähentyneet,
mutta
samanaikaisesti
tehostetun
palveluasumisen
asiakasmäärät ovat nousseet. Asiakkaista noin puolen hoidosta ja palvelusta
on vastannut yksityiset palveluntuottajat. (THL 2019.)

2 Ikääntyneiden itsemääräämisoikeus
ympärivuorokautisessa palvelussa

Itsemäärääminen tarkoittaa itseä koskevien päätösten tekemistä ja niiden
toteuttamista (Collopy 1988, Scott ym. 2000). Itsemääräämisoikeus on yksi
moraalisista perusoikeuksista. Se tarkoittaa oikeutta tehdä omiin haluihin ja
uskomuksiin perustuvia päätöksiä. Ikääntyneellä on samanlainen oikeus
itsemääräämiseen kuin kaikilla muillakin. Itsemääräämisoikeutta tulee
rajoittaa vain erittäin painavista syistä silloin, kun jokin muu oikeus on sitä
vahvempi. Kyky itsemääräämiseen vaihtelee eri tilanteissa. Koettu
itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön kokemusta mahdollisuuksistaan
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itsemääräämiseen ja miten hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan.
(Kuvio 1.)
Ikääntyneen itsemäärääminen
Yksilö kontrolloi omaa toimintaansa, ympäristöään ja itseensä kohdistuvia asioita.
Ikääntyneen itsemääräämisoikeus
Yksilön oikeus tehdä ja toteuttaa valintoja asioissa, jotka koskevat
ensisijaisesti häntä itseään.
Ikääntyneen koettu itsemäärääminen
Yksilön käsitys siitä, millaiset hänen kykynsä
ja mahdollisuutensa itsemääräämiseen ovat
ja miten muut kunnioittavat hänen
itsemääräämisoikeuttaan.
Ikääntyneen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
• Itsemääräämisoikeutta saa rajoittaa vain vahvoilla perusteilla.
• Itsemääräämisoikeuden toteutumista on tuettava.
• Itsemääräämisoikeuteen sisältyy oikeus tulla autetuksi päätöksissä.
Kuvio 1. Ikääntyneen henkilön itsemääräämisoikeuden ulottuvuudet.

Tässä luvussa kuvataan kirjallisuuteen perustuen (alaluku 2.1), mitä
tarkoittavat itsemäärääminen ja itsemääräämisoikeus sekä sen kokeminen ja
kunnioittaminen. Näitä havainnollistetaan esimerkein. Tämän jälkeen
(alaluku 2.2) kuvataan kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen, miten
ikääntyneet ovat kuvanneet itsemääräämisoikeuden ja sen toteutumiseen
vaikuttavat
tekijät
ympärivuorokautisessa
hoidossa
sekä
asiantuntijapaneeliin perustuvat arviot keinoista, joilla ikääntyneiden
itsemääräämistä voidaan edistää ympärivuorokautisessa palvelussa.

2.1 Itsemääräämisoikeus käsitteenä

2.1.1 Itsemäärääminen valintojen perustana
Itsemääräävä yksilö kontrolloi omaa toimintaansa, omaa ympäristöään ja
itsensä kohdistuvia asioita (Collopy 1988). Hän toteuttaa itsenäisiä valintoja
esimerkiksi ruokavaliossaan ja pukeutumisessaan sekä siinä, miten hän
ulkoillee tai toimii sosiaalisissa suhteissa. Hän myös päättää itse omista
arvoistaan, mielipiteistään ja mieltymyksistään. (Leino-Kilpi ym. 2000,
Tuominen ym. 2016, Wikström & Emilsson 2014, Moilanen ym. 2020.)

Itsemäärääminen edellyttää kolmea asiaa. Ensiksikin yksilön halujen ja
uskomusten on oltava aitoja, toiseksi yksilön on kyettävä tekemään haluihinsa
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ja uskomuksiinsa perustuvia päätöksiä ja kolmanneksi, yksilön on kyettävä
toimimaan päätöksensä mukaisesti (Räikkä 1999, Beauchamp 2005, Launis
2010). Siten itsemääräämisen perustana ovat aitoihin haluihin ja uskomuksiin
perustuvat päätökset. Esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen ja
maailmankuvaan perustuvat halut ilmaisevat sen, miten yksilö haluaa toimia
tai miten hän haluaa itseään kohdeltavan. Halut ja uskomukset ovat aitoja, kun
henkilö kokee ne omikseen. Aidoimpia ovat ne uskomukset ja halut, jotka
olemme omaksuneet harkinnan seurauksena. Melko passiivisesti omaksutut
halut ja uskomukset voivat myös olla aitoja, kunhan ne eivät ole aivopesun tai
muun manipulaation pohjalta omaksuttuja. Myöskään sellaiset pakonomaiset
halut, joista yksilö haluaisi päästä eroon, eivät ole aitoja. (Buss & Westlund
2018, Beauchamp & Childress 2013.)

Jotta yksilö kykenee tekemään haluihinsa ja uskomuksiinsa perustuvia
päätöksiä, on hänellä oltava kognitiiviset valmiudet arvioida, mitkä
toimintavaihtoehdoista ovat noiden halujen ja uskomusten mukaisia. Toisin
sanoen itsemääräävä yksilö kykenee tekemään valintoja, jotka seuraavat
hänen haluistaan ja uskomuksistaan. (Siipi & Uusitalo 2008.) Kyky
päätöksentekoon riippuu usein muista ihmisistä. Voimme tarvita heitä
esimerkiksi päätösten kannalta oleellisen tiedon hankkimiseen (Räikkä 1999,
Beauchamp & Childress 2013). Lisäksi itsemäärääminen edellyttää yksilön
kykyä saattaa päätöksensä toteen eli toimia, kuten on päättänyt omien
uskomustensa ja halujensa pohjalta toimia. Itsemääräämisessä on siis kyse
mahdollisuudesta säädellä omaa toimintaa, omaa ympäristöä ja itseen
kohdistuvia toimenpiteitä.
Esimerkki itsemääräämisestä ikääntyneiden hoidossa:
Itsemääräämisen kolmea edellytystä havainnollistetaan esimerkillä neljästä
kuvitteellisesta henkilöstä, jotka ovat Aleksi, Maija, Liisa ja Lauri. Kaikki neljä asuvat
palvelutalossa ja kaikille neljälle lääkäri on suositellut vitamiinivalmisteen X käytön
aloittamista. Vitamiinivalmiste X on maultaan neutraali ja se voidaan ottaa muun
ruoan seassa.
Aleksilla on etenevä aivosairaus ja hänen toimintakykynsä on merkittävästi
heikentynyt. Hän ei enää ymmärrä mitä vitamiinit tai terveyden edistäminen
tarkoittavat, eikä hänellä näin ollen ole niihin liittyviä haluja tai uskomuksia. Näin
ollen Aleksi ei voi tehdä autonomista päätöstä siitä, aloittaako vitamiinivalmisteen
käytön. Vaihtoehtoisesti voimme ajatella Aleksin olevan kognitiivisilta kyvyiltään
melko hyväkuntoinen ja omaavan vahvan halun ottaa vitamiinivalmisteita. Halu
liittyy Aleksin pakko-oireisiin. Aleksi ei koe pakko-oireisiin liittyviä haluja omikseen
ja toivoo, että ne eivät ohjaisi hänen toimintaansa. Aleksi halut eivät siis ole aitoja,
eikä hänen päätöstään ottaa vitamiinia voi pitää autonomisena.
Maijan vitamiinien syöntiin liittyvät halut ovat normaaleja ja seurausta
tavanomaisesta sosiaalisesta kanssakäymisestä. Hänen kohdallaan kuitenkin
ongelmana on päätöksenteko. Maija ei omaa riittäviä kognitiivisia kykyjä voidakseen
arvioida, mikä toiminta olisi hänen halujensa ja uskomustensa mukaista. Maijan
kognitiivinen kyvyttömyys voi olla pysyvää tai väliaikaista, esimerkiksi suuresta
väsymyksestä tai kivusta johtuvaa. Tällöin Maija ei kykene autonomiseen
päätöksentekoon ja itsemääräämiseen.
Liisan kohdalla kaksi ensimmäistä ehtoa täyttyvät, mutta ongelmana on
täytäntöönpano. Liisa elää palvelutalossa, jossa asukkaiden pyyntöjä
vitamiinivalmisteista ei otata huomioon. Se, saako Liisa vitamiinivalmistetta, ei
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seuraa hänen omista valinnoistaan asian suhteen vaan joku muu päättää asian
hänen puolestaan kuuntelematta hänen näkemystään.
Lauri on Liisaa onnekkaampi. Palvelutalossa, jossa Lauri asuu, huomioidaan
asukkaiden omat valinnat ja päätökset. Jos Lauri päättää alkaa käyttää lääkärin
suosittelemaa vitamiinia, se lisätään hänen ruokaansa (tai hän saa mahdollisuuden
lisätä sen sinne itse). Jos Lauri omista aidoista haluistaan ja uskomuksistaan johtuen
päättää olla ottamatta vitamiinia, hänen tahtoaan kunnioitetaan eikä vitamiinia
lisätä hänen ruokaansa.

Kyky itsemääräämiseen ei ole joko-tai-ominaisuus vaan kyse on jatkumosta.
Halut ja uskomukset voivat olla enemmän tai vähemmän aitoja, kognitiiviset
kyvyt parempia tai huonompia ja toimintamahdollisuudet eri määrin rajattuja.
Kyky itsemääräämiseen voi myös vaihdella tilanteesta toiseen. Yksilö, joka
kykenee hyvinkin itsemääräämiseen suhteessa omaan pukeutumiseensa, ei
välttämättä omaa kykyjä autonomiseen päätökseen esimeriksi pikalainan
ottamisesta. Vastaavasti henkilö, joka kykenee itsemääräämiseen
rauhallisessa tilanteessa, ei välttämättä kykene siihen paineen alla. Kysymys
itsemääräämisen edellytyksistä on monimutkainen eikä täyttä yksimielisyyttä
siitä ole vielä saavutettu. Tästä ei kuitenkaan seuraa, ettei
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen olisi tärkeää tai että
itsemääräämisoikeuden loukkausten paikantaminen olisi vaikeaa.

2.1.2 Mitä itsemääräämisoikeus on?

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta tehdä ja toteuttaa valintoja
asioissa, jotka koskevat ensisijaisesti häntä itseään (Launis 2010, Aaltonen ym.
2021). Siitä seuraa, että henkilön, joka kykenee itsemääräämiseen, pitää myös
saada määrätä itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeus toteutuu vain,
jos henkilöllä on riittävästi resursseja päätösten tekemiseen (Collopy 1988,
Scott ym. 2000, Beauchamp & Childress 2012, Launis 2018) ja vapautta tehdä
päätökset (Collopy 1988). Resursseihin kuuluu muun muassa tarvittava tieto
hoidosta sekä riittävästi aikaa harkita päätöstä (Welford ym. 2010).
Ikääntyneiden hoidossa läheisillä ja hoitotyöntekijöillä on velvoite tukea
ikääntyneen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista (Beauchamp &
Childress 2013, Launis 2018). Käytännön tasolla tuki voi tarkoittaa
esimerkiksi keskustelua, kysymyksiin vastaamista ja hyväksyvän ilmapiirin
luomista.
Vastaavasti
itsemääräämisoikeutta
rajoittavat
toimintavaihtoehtojen kieltäminen, tiedon puute (Valvira 2019) sekä
äärimmillään painostaminen, pakottaminen ja manipulointi (Siipi & Uusitalo
2008).
Käytännön haasteeksi muodostuu kriteerien asettaminen sille, milloin yksilön
valintoja voidaan pitää itsemääräävinä. Ikääntyneiden hoidossa tämä
kohdistuu siihen, milloin voidaan toimia vastoin ikääntyneen omaa
tahdonilmausta, jättää kokonaan kysymättä hänen näkemystään tai rajoittaa
hänen toimintavaihtoehtojaan. Veikko Launis (2010) jakaa kriteerit
sisällöllisiin ja muodollisiin. Nimensä mukaisesti sisällöllinen kriteeri
kohdistuu siihen, miten yksilö päättää toimia. Esimerkiksi jos yksilö päättää
olla ottamatta toimintakykyään ylläpitäviä lääkkeitä, päätös ei voi olla
itsemääräävä, koska siitä koituisi haittaa hänelle itselleen. Itsemääräämisen
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muodollisen kriteerin mukaan oleellista ei niinkään ole se, mitä yksilö päättää,
vaan se, miten hän päätöksen tekee. Sen mukaan mikä tahansa päätös on
itsemääräävä, jos se on tehty tavalla, joka täyttää autonomisuuden kriteerit.

Vaikka itsemääräämisoikeus on yksi moraalisista perusoikeuksista, se ei ole
luonteeltaan ehdoton. Itsemääräämisoikeus on niin sanottu prima facie
oikeus. Itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa, jos sitä vastoin toimimiselle
ei ole vahvoja perusteita. Joskus kuitenkin muut, siinä tilanteessa tärkeämmät
oikeudet
voivat
ajaa
itsemääräämisoikeuden
ohi.
Lisäksi
itsemääräämisoikeutta rajaavat muiden ihmisten oikeudet. (Beauchamp &
Childress 2013.) Niinpä itsemääräämisoikeudesta ei seuraa esimerkiksi
oikeutta osallistua flunssaisena ryhmätoimintaan tai toimia muilla tavoilla,
joista voi koitua haittaa muille. Joskus yksilön itsemääräämisoikeutta voidaan
rajoittaa hänen omaksi parhaakseen. Tällöin kyseessä on paternalismi (tai
sukupuolineutraalimmin parentalismi). Maltillinen paternalismi – esimerkiksi
palvelutalon asukkaan muistuttaminen riittävästä juomisesta helteellä ja
veden tarjoaminen hänelle – on hyväksyttävää ja joskus jopa olla
henkilökunnan velvollisuus. Vahva paternalismi, jota olisi esimerkiksi
pakkojuottaminen, ei yleensä ole hyväksyttävää. Heikko paternalismi
tarkoittaa puuttumista sellaisen henkilön toimintaan, joka on pysyvästi tai
tilapäisesti kykenemätön itsemääräämiseen. Heikkoa paternalismia on
esimerkiksi haluttoman ikääntyneen hyväntahtoinen suostuttelu juomaan
tilanteessa, jossa juominen on tärkeää hänen hyvinvoinnilleen. Myös heikko
paternalismi vaatii moraalisen oikeutuksen. (Launis 2010.)

2.1.3 Ikääntyneen koettu itsemäärääminen

Yksilöiden kyky itsemääräämiseen vaihtelee. Yksilöt myös kokevat
itsemääräämiseen liittyvät tilanteet eri tavoin. Koettu itsemäärääminen (engl.
perceived autonomy) tarkoittaa yksilön käsitystä siitä, millaiset ovat hänen
kykynsä ja mahdollisuutensa itsemääräämiseen ja miten muut kunnioittavat
hänen itsemääräämisoikeuttaan. Koettu itsemäärääminen koostuu lukuisista
osatekijöistä. Se pitää sisällään yksilön käsityksen hänen sisäistä kyvyistään
eli siitä, miten hyvin hän pystyy tekemään aitoihin haluihinsa ja
uskomuksiinsa perustuvia valintoja. Toiseksi se sisältää yksilön käsityksen
toimintaympäristönsä mahdollisuuksista sekä kolmanneksi yksilön
käsityksen siitä, miten muut kunnioittavat (tai eivät kunnioita) hänen
itsemääräämisoikeuttaan. (Ks. Moilanen ym. 2020.)
Koettu itsemäärääminen ei aina vastaa todellisia mahdollisuuksia
itsemääräämiseen. Yksilö voi kokea toimivansa autonomisesti, vaikka
todellisuudessa muut rajoittaisivatkin hänen itsemääräämistään. Näin olisi,
jos esimerkiksi asukkaalta kysymättä estettäisiin joidenkin vierailijoiden
pääsy hänen luokseen. Toisaalta yksilö voi myös kokea itsemääräämisensä
todellista rajatummaksi. Tällainen olisi esimerkiksi tilanne, jossa ikääntynyt
jättää pyytämättä apua hoitajalta, koska virheellisesti uskoo tämän
kieltäytyvän siitä. Kuvattu epäsuhta koettujen ja todellisten mahdollisuuksien
välillä osoittaa, miten merkityksellistä on sekä tukea itsemääräämistä että
kertoa itsemääräämisen mahdollisuuksista. (Ks. Moilanen ym. 2020.)
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Koettuun
itsemääräämisoikeuteen
liittyy
kiinteästi
kysymys
itsemääräämisoikeudesta luopumisesta. Joskus yksilö voi kokea, että
puutteellisten voimavarojensa vuoksi hän ei ole kykenevä itsemääräämiseen.
Tällöin ikääntynyt yleensä luottaa hoitohenkilökunnan tai iäkkään läheisten
kykyyn tehdä hänelle parhaita ratkaisuja. On kuitenkin huomioitava
itsemääräämisen jatkumoluonne. Yksilö voi luopua vain itsemääräämisensä
toteuttamisesta, mutta ei itsemääräämisoikeudestaan. Silloinkin kun yksilö
luopuu itsemääräämisen toteuttamisesta, hänen itsemääräämisoikeutensa
säilyy ja häntä koskevat päätökset on kommunikoitava ja perusteltava hänelle.
Itsemääräämisen toteuttamisesta luopuneella henkilöllä on myös oikeus,
esimerkiksi voimien palatessa, alkaa taas määrätä omista asioistaan.
Käytännössä itsemääräämisestä luopumisen tilanteet ovat herkkiä ja vaativia.
Vaarana on, että yksilön tulkitaan luopuvan itsemääräämisestään laajemmin
kuin mitä hänen itsensä oli tarkoitus. Lisäksi itsemääräämisen tukemisen
tulisi olla ensisijaista siitä luopumiselle. Sen sijaan, että yksilö luopuu
itsemääräämisestä kokonaan, hän voi ottaa läheisensä mukaan itseään
koskevaan päätöksentekoon ja siten jakaa päätöksenteon taakkaa.
(Ks. Moilanen ym. 2020.)

2.1.4 Ikääntyneen henkilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
Minimissään
itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen
tarkoittaa
puuttumattomuutta. Toisin sanoen muut eivät saa ilman painavia perusteita
toimia yksilöä kohtaan tavoilla, jotka vähentäisivät hänen uskomustensa
aitoutta, kykyjään tehdä valintoja tai mahdollisuuksiaan toimia noiden
valintojen mukaan. (Siipi & Uusitalo 2008.) Kaikki ulkoinen vaikuttaminen ei
toki rajoita itsemääräämistä, mutta esimerkiksi uhkailu tai voimakas
suostuttelu voi vähentää halujen aitoutta. Informaation pimittäminen,
yksipuolisen informaation tarjoaminen tai esimerkiksi puutteellisen ajan
antaminen päätöksentekoon uhkaavat valintojen autonomisuutta samoin kuin
yksilön fyysinen estäminen. Palveluasumisessa itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen liittyy kiinteästi kaikkiin elämänalueisiin. Ne käsittävät
ikääntyneen henkilön päätökset esimerkiksi vaatetuksesta, ruokailusta,
peseytymisestä ja sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumisesta. Lisäksi ne
kattavat harrastukset, mielenkiinnon kohteet ja esimerkiksi elinympäristön
estetiikkaan liittyvät päätökset, ja keskeisesti henkilön ajattelun ja mielipiteen
vapauden. (Boyle 2004, Moilanen ym. 2020, 2021.)

Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ei kuitenkaan tarkoita yksinomaan
puuttumattomuutta. Itsemääräämisoikeutensa nojalla henkilö ei ole
ainoastaan vapaa toteuttamaan omia valintojaan vaan myös oikeutettu
saamaan apua muilta. (Räikkä 1999, Launis 2010, Beauchamp & Childress
2013.) Käytännössä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tarkoittaa
esimerkiksi fyysistä apua valintojen toteuttamiseen. Liikkumisen tullessa
vaikeaksi ikääntynyttä autetaan pääsemään paikkoihin (vaikkapa pihalle,
olohuoneeseen tai oman huoneen nojatuoliin), joihin hän haluaa mennä. Usein
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tarkoittaa apua itse valintojen
tekemiseen ja ikääntyneelle on annettava tietoa eri vaihtoehdoista. (Siipi &
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Uusitalo 2008.) Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi
ruokalistan vaihtoehtojen lukemista näkökyvyltään heikolle. Usein
itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen
edellyttää
kuitenkin
hienosyisempiä toimia, jotka liittyvät palvelutalojen toimintakulttuuriin ja
asukkaita kunnioittavaan ilmapiiriin. Yksilön itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen tarkoittaa tällöin paitsi mahdollisuutta halujen ja valintojen
ilmaisemiseen myös mahdollisuutta ymmärrettävän tiedon saantiin,
kysymysten tekemiseen (ja vastausten saamiseen) ja keskusteluun. Se
edellyttää myös sallivaa ilmapiiriä, kiireettömyyttä (riittävää aikaa
päätöksenteolle) ja riittävää yksityisyyden suojaa. (Moilanen ym. 2020, 2021.)
Palveluasumisessa autonomian kunnioittamiseen liittyvä auttamisvelvoite
korostuu. Asukkaat asuvat palvelutalossa juuri siksi, että tarvitsevat apua
päivittäisessä elämässään. Mitä heikompi yksilön toimintakyky on, sitä
enemmän itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja toteuttaminen
edellyttävät aktiivista apua muilta. Toimintakyvyn lasku muodostaakin
selkeän riskin itsemääräämisoikeuden toteutumiselle. (Moilanen ym. 2020,
2021.) Se, että itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ei edellytä vain
puuttumattomuutta vaan myös aktiivista auttamista, on kiinteässä yhteydessä
siihen, miten autonomialtaan alentuneita yksilöitä tulisi kohdella. Siitä, että
yksilön kyky itsemääräämiseen on alentunut, ei seuraa, että hänen tahtonsa
voidaan ohittaa. Päinvastoin siitä seuraa, että yksilöllä on oikeus saada apua ja
tukea itsemääräämisensä toteuttamiseen. Silloinkaan, kun yksilö ei avusta
huolimatta voi tehdä täysin autonomisia valintoja, itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen edellyttää hänen halujensa ja uskomustensa huomioimista
(Aaltonen ym. 2021). Mahdolliset paternalistiset ja yksilön tahdon vastaiset
toimet tulee toteuttaa häntä kunnioittaen ja ne hänelle perustellen.

2.2 Ikääntyneen henkilön itsemääräämisoikeuden
toteutuminen ja edistäminen

2.2.1 Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen6
Ympärivuorokautisessa hoidossa olleet ikääntyneet ovat kuvanneet, että
itsemääräämisoikeus tarkoittaa heidän oman tahtonsa ilmaisua ja heidän
mahdollisuuttaan tehdä itsenäisiä päätöksiä ilman, että kukaan ulkopuolinen
vaikuttaa niihin. Itsemäärääminen kohdistui ravitsemukseen, lepoon ja
nukkumiseen, liikkumiseen sekä hygieniaan ja vaatetukseen. Ikääntyneet
halusivat tehdä itse päätöksensä siitä, millaista sosiaalista elämää he viettävät
ja ketä vieraita ottavat vastaan. He halusivat myös päättää siitä, mihin he
varansa käyttävät ja miten huoneensa tai yksityisen asuintilansa sisustavat.
(Moilanen ym. 2021.)
Ikääntyneet kokivat, että itsemääräämisoikeus on merkki heihin yksilöinä
kohdistuvasta kunnioituksesta, arvokkuudesta ja ihmisarvosta. Ikääntyneet
kokivat, että itsemääräämisoikeus edisti heidän hyvinvointiaan,
Tämä luku perustuu tutkimushankkeessa toteutetun systemoidun katsauksen tuottamaan
tietoon (Moilanen ym. 2020, Liite 1).
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elinvoimaansa ja mielenterveyttään. Se myös lievitti stressiä sekä
masennuksen ja apatian tunteita ja paransi heidän elämänlaatuaan ja
tyytyväisyyttään. Itsemääräämiseen tyytyväiset olivat tutkimusten mukaan
myös aktiivisimpia ja tyytyväisempiä ympärivuorokautiseen palveluun ja
itsemääräämisoikeuden rajoittaminen aiheutti turhautumista. (Moilanen ym.
2021.)
Ikääntyneiden koettua itsemääräämisoikeutta edistävät ja estävät tekijät

Ikääntyneiden koettuun itsemääräämisoikeuteen ympärivuorokautisessa
palvelussa vaikuttavat, edistävät ja estävät tekijät koostuvat ikääntyneen
yksilöllisistä tekijöistä, sekä ammattilaisten toimintaan ja asuinympäristöön
liittyvistä tekijöistä (Taulukko 1).
Taulukko 1. Ikääntyneiden koettua itsemääräämisoikeutta edistävät ja estävät tekijät.

Sisältö
Ikääntyneen yksilölliset
tekijät
Ammattilaisten toiminta

Asuinympäristöön
liittyvät tekijät

Kuvaus sisällöstä
Ikääntyneiden kompetenssi
Henkilökohtainen tausta
Läheiset
Ammattilaisten tuki ja heidän luomat
mahdollisuudet
Ammattilaiset kontrolloijina
Itsemääräämisoikeuden mahdollistavat
hoitokäytännöt
Ammattilaisten ominaisuudet
Organisaation toimintatavat
Fyysinen hoitoympäristö
Sosiaalinen ympäristö

Ikääntyneen yksilölliset tekijät. Ikääntyneet ovat kokeneet, että
itsemäärääminen edellyttää riippumattomuutta ja kompetenssia toimia eli
riittäviä fyysisiä, kognitiivisia ja psykologisia kykyjä sekä terveydentilaa.
Ikääntyneet ovat kokeneet, että toimintakyvyn aleneminen ja lisääntynyt
hoidon- ja avun tarve on uhannut myös heidän itsemääräämisoikeuttaan.
Ikääntyneet
ovat
kuitenkin
kuvanneet
haluavansa
säilyttää
itsemääräämisoikeuden asioihinsa. Ikääntyneet ovat todenneet, että
henkilökohtainen tausta eli koulutustaso vaikuttaa siihen, miten
itsemääräämisoikeus toteutuu. Lisäksi sosio-ekonominen asema on antanut
heille mahdollisuuden tehdä valintoja ja päätöksiä omassa elämässään. Myös
läheisillä
on
koettu
oleva
suuri
merkitys
ikääntyneiden
itsemääräämisoikeudessa:
iäkkäät
toivovat
voivansa
keskustella
päätöksistään läheistensä kanssa, mutta toivovat heidän kunnioittavan
tekevän itse tekemiään päätöksiä. Tilanteissa, joissa päätöksenteko on
esimerkiksi ikääntyneen heikentyneen päätöksentekokyvyn vuoksi siirtynyt
iäkkään läheiselle, ikääntyneet ovat kuitenkin toivoneet, että päätökset ovat
sellaisia, että ne ikääntyneiden oikeudet toteutuvat. (Moilanen ym. 2021.)
Ammattilaisten toiminta. Ikääntyvät ovat kokeneet, että heidän
itsemääräämisoikeutensa toteutuminen palveluasumisessa on riippuvainen
ammattilaisten tuesta. Ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta on edistänyt
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ikääntyneitä kunnioittava toimintailmapiiri. Kunnioitus ilmeni arjen
toiminnoissa muun muassa siinä, että ammattiset koputtivat oveen saapuessa
ikääntyneiden huoneeseen ja vastasivat kysymyksiin ja avuntarpeeseen.
Ikääntyneet pitivät tärkeänä sitä, että heidän tahdonilmaisut kuultiin ja
kirjattiin. Ikääntyneet ymmärsivät kuitenkin myös sen, että kaikissa tilanteissa
tahdonilmaisuja ei voida noudattaa, mutta ikääntynyttä arvostavaksi koettiin
se, että nämä tilanteet on keskusteltu ammattilaisten kanssa. Ikääntyneet ovat
kuitenkin kokeneet, että he eivät ole saaneet ammattilaisilta riittävästi tietoa
esimerkiksi hoidosta tai arjen päätöksistä, jotta he voisivat tehdä
itsemäärääviä päätöksiä. (Moilanen ym. 2021.)

Ikääntyneet ovat kokeneet, että hoitorutiinit olivat myös merkittävä tekijä
heidän itsemääräämisoikeutensa toteutumisen kannalta. Esimerkiksi
joustamattomat rutiinit päivittäisessä hoidossa olivat riski sille, että
ikääntyneiden tahtoa ei huomioitu. Toisaalta jos rutiinit oli laadittu siten, että
ne jo itsessään huomioivat itsemääräämisen, ne tukivat ikääntyneitä sen
toteuttamisessa. Tilanteissa, joissa ikääntyneet eivät pysty itse päättämään,
ammattilaisten arvioon päätöksestä luotettiin. Ikääntyneet olivat kokeneet
kuitenkin myös ammattilaisten epäeettistä toimintaa tilanteissa, joissa
ikääntyneitä oli pakotettu, heille ei ollut annettu päätöksentekoon
vaihtoehtoja. Ikääntyvät arvostivatkin sitä, että ammattilaiset tuntevat heidät
ja heidän tahdonilmaisunsa itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi.
Ikääntyneet pitivät tärkeänä, että heillä on mahdollisuus tehdä kantelu
mahdollisesta epäeettisestä toiminnasta. Keskeistä oli, että kantelusta ei saisi
olla seurauksia heidän myöhemmälle hoidolleen. Toisaalta ikääntyneet eivät
uskoneet, että puutteellisista asioista raportointi parantaisi heidän hoitoaan.
(Moilanen ym. 2021.)

Asuinympäristöön liittyvät tekijät. Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden
toteutumista on edistänyt se, että itsemääräämisoikeus on huomioitu jo hoitoja palvelusuunnitelmissa. Itsemääräämisoikeus on koettu toteutuvan myös
paremmin pienissä yksiköissä ja palvelutaloissa kuin hoitokodeissa. Mikäli
ammattilaisia ei ollut riittävästi tai se oli vaihtuvaa, ikääntyneet kokivat, että
heidän itsemääräämisoikeuttaan ei huomioida tai se on uhattuna.
Itsemääräämisoikeuden toteutumista uhkasi myös se, jos ikääntyneet eivät
voineet itsenäisesti ja turvallisesti liikkua hoitoyksikön tiloissa tai heillä ei
ollut oikeutta yksityisyyteen tai yhteydenpitoon läheisten kanssa. Myös
yksiköiden sosiaalinen toiminta koettiin olevan ulkoa ohjattua ja niihin
odotettiin osallistuvan jopa vasten tahtoaan. (Moilanen ym. 2021.)

2.2.2 Keinot ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden edistämiseen 7

Tämän
tutkimushankkeen
tulosten
mukaisesti
ikääntyneiden
itsemääräämisoikeuden edistämisen lähtökohtana on ikääntyneen ihmisarvo
ja yksilöllinen hoito. Ikääntynyt on subjekti, jonka kokemus
itsemääräämisoikeuden toteutumisesta on huomioitu osana hoidon ja
palvelun suunnittelua ja toteutusta. Ikääntyneen niin halutessaan, läheinen tai

Tämä luku perustuu tutkimushankkeessa toteutetun systemoidun katsauksen ja
asiantuntijapaneelin tuottamaan tietoon (Moilanen ym. 2021, Liite 1).
7
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muu hänen
edustajansa
voivat
toimia
ikääntyneen henkilön
itsemääräämisoikeuden
puolestapuhujana
tai
edistäjänä.
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää myös sitä, että ikääntynyt tai
hänen läheisensä voivat turvallisesti puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin tai
tehdä niistä ilmoituksen organisaatioon tai valvovalle viranomaiselle.
(Moilanen ym. 2020.)

Ikääntyneen henkilön itsemääräämisoikeuden edistäminen edellyttää
monitasoista, saman aikaisesti tapahtuvaa toimintaa. Jokaisella toimijalla
tulee olla yhteinen, jaettu tavoite, mutta saman aikaisesti oma, erillinen
tehtävä, josta toimijat ovat vastuussa. Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden
edistäminen edellyttää niin työntekijöiden, esihenkilöiden, palvelujen
tuottajien ja ostajien kuin valvovan viranomaisen toimintaa. Palvelun ostajana
esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän on varmistettava kuntalaisten tasaarvoinen ja oikeudenmukainen pääsy lainsäädännön mukaisiin palveluihin.
Palveluiden tuottajien kuten julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin
toimijoiden on varmistettava palvelusopimusten mukaisesti yksilöiden ja
ryhmien hoidon ja palvelun toteutuminen. Valvovan viranomaisen tehtävänä
on varmistaa asiakkaiden oikeusturvan toteutuminen ja siten sekä ohjata että
valvoa hoidon ja palvelun toteuttamista. (Kuvio 2.)
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Etiikka
Työntekijät

Tukea yksilöllisesti ikääntyneen
henkilön itsemääräämisoikeuden
toteutumista sekä suunnitella ja
toteuttaa toimia sen
edistämiseksi yhteistyössä
läheisten ja muiden
ammattiryhmien kanssa.

Johtaminen

Luoda toimintakulttuuri ja
työympäristö, jossa ikääntyneen
henkilön itsemääräämisoikeutta
tuetaan, sen toteutumista
seurataan ja arvioidaan sekä
tarvittaessa myös puututaan
toiminnan epäkohtiin.

Organisaatio/palvelun
tuottaja

Varmistaa, että ikääntyneen
henkilön itsemääräämisoikeus
on sisällytetty toiminnan
suunnitteluun, toteutukseen ja
valvontaan sekä huolehtii siitä,
toimintayksikön tilat, toiminnot,
resurssit ja verkostot tukevat
ikääntyneen
itsemääräämisoikeuden
toteutumista.

Palvelun ostaja

Huolehtia siitä, että ikääntyneen
henkilön itsemääräämisoikeus
on huomioitu keskeisenä
periaatteena hoidon ja
palveluiden suunnittelussa,
toteutuksessa ja valvonnassa.

Valvova viranomainen

Varmistaa, että ikääntyneen
henkilön itsemääräämisoikeutta
ja sen toteutumista ohjataan ja
valvotaan kansallisesti
yhdenmukaisesti, sekä valvoa,
että se toteutetaan riittävin
resurssein.

Ikääntyneen henkilön
itsemääräämisoikeus
ympärivuorokautisessa
palvelussa: toteuttamisen
monitoimijavastuut

Kuvio 2. Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta keskeiset eri toimijoiden
vastuualueet.
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Työntekijöiden toiminta ja hoitokulttuuri päivittäisessä hoidossa
Työntekijät ikääntyneen henkilön itsemääräämisoikeuden edistämisessä
•Yksilöllisten hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
•Ikääntyneen henkilön oman näköisen arjen ylläpitäminen
•Ikääntyneen henkilön päätöksenteon tukeminen ja mahdollistaminen
•Ikääntyneen henkilön tahdon kuuleminen ja huomiointi hoitokäytännöissä
•Läheisten osallistumisen mahdollistaminen
•Toiminnan eettisyyden arviointi
•Ammattilaisten osaamisen ylläpitäminen

Ympärivuorokautisen palvelun työntekijöiden vastuu ikääntyneiden
itsemääräämisoikeuden
toteuttamisesta
kohdistuu
ikääntyneiden
päivittäiseen hoitoon, työyhteisön hoitokulttuuriin ja osaamisen
ylläpitämiseen. Itsemääräämisoikeuden säilyttämisen, ylläpitämisen ja
mahdollistamisen kannalta on keskeistä, että jokaisella ikääntyneellä on
ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma, ja siinä on huomioitu
itsemääräämisoikeus. Tämä luo systemaattisen perustan päivittäiseen
hoitoon, jossa itsemääräämisoikeuden kannalta on merkityksellistä, että
ikääntynyt niin halutessaan saa jatkaa omannäköistä arkea, osallistua
läheistensä kanssa itseään koskevaan päätöksentekoon ja tulla kuulluksi
hoitoaan
koskevissa
asioissa.
Ikääntyneiden
henkilöiden
itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää myös ammattilaisten
osaamista
hoidon
etiikasta
ja
ikääntyneiden
henkilöiden
itsemääräämisoikeudesta sekä yhteistyötä toiminnan eettisyyden
arvioimiseksi ja edistämiseksi.

Lähijohtamisella rakenteet ja seuranta päivittäiseen toimintaan

Johtaminen ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden edistämisessä
•Hoito- ja palvelusuunnitelmien koordinointi
•Itsemääräämisoikeuden huomioiminen kaikessa hoidon ja palvelun kehittämisessä
•Rajoitustoimenpiteiden valvonta ja seuranta
•Rakenteiden luominen läheisten osallistumiselle
•Eettisen toimintakulttuuriin luominen ja epäeettiseen toimintaan puuttuminen
•Työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja resurssien arviointi

Lähijohtajan vastuu on koordinoida, että ikääntyneillä on ajantasaiset hoito- ja
palvelusuunnitelmat ja sekä niissä, että kaikessa hoidon ja palvelun
kehittämisessä on huomioitu ikääntyneiden itsemääräämisoikeus. Keskeistä
on valvoa ja seurata mahdollisia rajoittamisia ikääntyneiden päätöksenteossa
tai liikkumisessa sekä systemaattisesti kehittää vaihtoehtoisia keinoja, joissa
itsemääräämisoikeus on huomioitu. Toiminnot tulisi olla läpinäkyviä ja myös
ikääntyneiden läheisille ymmärrettäviä. Lähijohtajan vastuulla on luoda
työyhteisöön toimintakulttuuri, joka perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteisille ja eri ammattiryhmien ammattieettisissä ohjeissa kuvatuille arvoille
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sekä varmistaa, että ammattilaisilla on sekä riittävä osaaminen että resurssit
työn eettiseen toteuttamiseen.

Organisaation ja palvelun ostajien toimintamallit ja valvonta

Organisaatio/palvelun ostaja ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden
edistämisessä
•Ajantasainen omavalvontasuunnitelma ja sen seuranta
•Palvelusopimusten noudattaminen ja laadun valvonta
•Rajoitustoimenpiteiden valvonta ja seuranta
•Tilojen ja toimintamallien kehittäminen ja varmistaminen ikääntyneen yksilöllisen
arjen ylläpitämiselle
•Toimintamallien luominen läheisten osallistumiselle ikääntyneiden arkeen
•Toimivien palautekanavien varmistaminen sekä puuttumisen epäeettiseen
toimintaan
•Riittävien ja tarkoituksenmukaisten resurssien varmistaminen

Organisaation/palvelun ostajan vastuulla on varmistaa, että organisaatiossa
on ajantasainen omavalvontasuunnitelma, jossa on huomioitu mahdolliset
riskit
laiminlyönteihin
sekä
keinot
ikääntyneiden
henkilöiden
itsemääräämisoikeuden edistämiseen. Ikääntyneiden itsemääräämisoikeus
on sisällytettävä palvelusopimuksiin ja organisaatiolla on vastuu niiden
noudattamisesta ja laadun valvonnasta. Organisaation tulee myös valvoa ja
seurata käytettyjä rajoitustoimenpiteitä ja luoda tilat ja toimintamallit
sellaisiksi, että ikääntyneet voivat jatkaa yksilöllistä arkeaan myös siinä
tilanteessa, että siirtyvät palveluasumisen yksikköön. Ikääntyneiden
itsemääräämistä edistetään myös sillä, että luodaan organisaation
yhdenvertaiset toimintamallit läheisten osallistumiselle ikääntyneiden
arkeen. Organisaatioon on luotava myös toimiva palautekanava ja
toimintamalli epäeettiseen toimintaan puuttumiseen, jotta ikääntyneet,
läheiset ja työntekijät voivat epäkohdan havaitessaan jättää huomautuksensa
toiminnassa.

Organisaation ja palvelun tuottajan strateginen suunnittelu

Organisaation/Palvelun tuottaja ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden
edistämisessä
•Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden sisällyttäminen keskeisenä periaatteena
palvelustrategiaan
• Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden huomioinnin ja toteutumisen seuranta ja
valvonta palvelusopimuksissa ja organisaatioissa
•Toimivien palautekanavien luominen sekä puuttuminen epäeettiseen toimintaan
• Henkilöstön osaamisen valvonta ja ylläpitäminen

Palvelun
tuottajan
vastuulla
on
sisällyttää
ikääntyneiden
itsemääräämisoikeus osaksi palvelustrategiaansa sekä seurata ja valvoa sen
toteuttamista palvelusopimuksissa ja organisaatiossa. Palvelun tuottajan tulee
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osaltaan varmistaa, että organisaatiossa on toimivat palautekanavat
epäkohtien ilmoittamiseen sekä toimintamallit epäeettisen toiminnan
ennaltaehkäisemiseksi ja puuttumiseksi. Palvelun tuottajan tulee myös
varmistaa, että henkilöstöllä on riittävästi osaamista ikääntyneen
itsemääräämisoikeuden toteuttamiseksi sekä rakenteet, joilla osaamista
arvioidaan, seurataan ja ylläpidetään.

Valvovan viranomaisen ohjaus ja valvonta

Valvova viranomainen ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden
edistämisessä
• Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen valvonta ja ohjaus
palvelusuunnitelmien toteutuksessa ja käytössä
• Omavalvonnan toteuttamisen valvonta ja ohjaus
•Ammattilaisten osaamisen valvonta

Valvovan viranomaisen vastuulla on ohjata, että ammattilaisilla ja
organisaatioilla
on
riittävästi
osaamista,
jotta
ikääntyneiden
itsemääräämisoikeus huomioidaan kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon
toiminnoissa. Keskeinen ohjauksen kohde on omavalvontasuunnitelmat ja
niiden mukainen toiminnan arviointi, toteuttaminen ja kehittäminen.

3 Ikääntyneiden hoidon laiminlyönnit
3.1 Hoidon laiminlyönnit ja niistä raportoiminen
3.1.1 Hoidon laiminlyöntien määritelmä

Hoidon laiminlyönti on yksi ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja väkivallan
muoto (WHO 2014, Hutchison & Kroese 2015). Hoidon laiminlyönnillä
tarkoitetaan tilannetta, jossa ammattihenkilö on jättänyt tekemättä
velvollisuutensa hoitoa tai hoidon tarpeessa olevaa henkilöä kohtaan
(Woollard & Howard-Snyder 2016). Laiminlyönnit voivat kohdistua
ikääntyneiden terveystarpeiden tai ongelmien tunnistamiseen, hoitoon ja
seurantaan. Lisäksi ne voivat kohdistua lääkehoitoon, turvallisuuteen, arjen
toimintoihin tai perustarpeisiin vastaamiseen. (Lachs & Pillemer 1995,
Schiamberg 2011, Fearing ym. 2017.)

Ammattihenkilöiden tekemät laiminlyönnit voivat olla tahallisia tai
tahattomia. Tahattomat viittaavat tilanteisiin, joissa ammattihenkilöt eivät
puutteellisen osaamisen, ohjauksen tai resurssien vuoksi tunnista riskejä tai
toteutuneita laiminlyöntejä (Winterstein 2012). Hoidon laiminlyönti voi olla
toimintamenetelmien laiminlyöntiä, jolla viitataan siihen, että ammattilaiset
eivät toteuta työtä sille asetettujen tavoitteiden mukaiseksi. Tämän lisäksi niin
kutsuttu hoidollinen laiminlyönti viittaa siihen, että ammattilaiset kohtelevat
asiakkaita ja potilaita piittaamattomasti. (Reader & Gillespie 2013.)
Laiminlyöntien seurauksena ikääntynyt voi jäädä ilman hoitoa tai hoito

19

toteutetaan puutteellisesti siten, että ei saavuteta parasta mahdollista
hoitotulosta (Lindbloom ym. 2007, Dixon ym. 2009, 2013, Malmedal ym.
2014). Nämä puolestaan voivat aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä oireita tai
niiden pahenemista, lisätä hoidon ja palvelun tarvetta ja jopa ennenaikaista
kuolemaa (Yunus ym. 2019).

3.1.2 Kantelut hoidon laiminlyöntien raportoimisessa

Ikääntyneiden hoitoon ja palveluun kohdistuneiden kanteluiden tuottamaa
tietoa on käytetty jälkikäteisenä keinona laiminlyöntien tunnistamiseen.
Tuotetun tiedon perusteella hoitoa ja palvelua on voitu kehittää edelleen
(Bloemen ym. 2015). Suomalaisen lainsäädännön perusteella palvelun
käyttäjällä tai hänen edustajallaan on oikeus tehdä kantelu, mikäli hän on
tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun. Kantelu tarkoittaa viranomaisen
toiminnassa havaitun virheellisen menettelyn tai laiminlyönnin
ilmoittamisesta kanteluja tutkivalle valvovalle viranomaiselle. Kantelussa
tuodaan ilmi ne perusteet, joiden vuoksi menettelyä pidetään virheellisenä
sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot tapahtuneen ajankohdasta. Kantelu voi
koskea sekä hallinnollista menettelyä, kuten sosiaalihuollon asiakkuuteen
liittyvästä päätöksentekoa, että asiakkaan hoitoa. (Hallintolaki (434/2003.)

Kansainvälisesti kanteluiden tekemisessä on vaihtelua, mutta organisaation
sisäisen kantelun lisäksi kantelu voidaan osoittaa alueelliselle tai kansalliselle
valvontaviranomaiselle. Suomessa kanteluasioissa aluehallintoviraston
toimenpiteinä voi olla hallinnollinen ohjaus eli huomion kiinnittäminen,
käsityksen ilmaiseminen tai vakavammissa tapauksissa huomautus. Mikäli
hallinnollinen ohjaus katsotaan riittämättömäksi, voi aluehallintovirasto
käynnistää asiassa valvontamenettelyn. (Hallintolaki (434/2003.) Myös
valvonta-asioissa hallinnollinen ohjaus on ensisijainen toimenpide. Mikäli
nämä ovat riittämättömiä, aluehallintovirasto voi antaa myös seuraamuksen,
joita ovat määräys tai sitä tehostava pakkokeino, kuten uhkasakko ja
toiminnan keskeyttäminen tai yksityisten tuottajien luvan peruuttaminen.
Oikeusasiamiehen tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksia. Kanteluista
annettujen ratkaisujen ja oikeusasiamiehen tekemien tarkastusten perusteella
oikeusasiamies ottaa kantaa lukuisiin ikääntyneiden perusoikeuksia koskeviin
kysymyksiin vuosittain. Viranomaisten ja julkisia tehtäviä hoitavien
yksityisten tahojen on tunnettava ja otettava huomioon eduskunnan
oikeusasiamiehen tekemät ratkaisut ja kannanotot.

Suomessa ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneita
kanteluita on rekisteröity vuodesta 2010 lähtien ja vuonna 2013 Valvira teki
216 päätöstä kanteluihin (Aejmelaeus ym. 2014). Tammikuussa 2019 Valvira
peruutti ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan yrityksen toimiluvan esiin
tulleiden hoidon laiminlyöntien vuoksi. Tämä synnytti laajan
yhteiskunnallisen keskustelun ja Valviralle osoitettujen kanteluiden ja
epäkohtailmoitusten määrä moninkertaistui: vuonna 2018 Valviralle tehtiin
138 kantelua ja 152 valvontatapausta. Vuonna 2019 Valviralle osoitettiin 877
kantelua.
Aluehallintovirastolle
osoitetut
ikääntyneiden
ympärivuorokautiseen hoitoon kohdistuneen kantelut kaksinkertaistuvat
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vuoden 2018 123 kantelusta vuoden 2019 224 kanteluun. Valviralle (2018) ja
alehallintovirastoille (2020) osoitettujen kanteluiden sisällöt kohdistuivat
henkilöstön riittävyyteen ja puutteelliseen ammattitaitoon sekä henkilöstön
vaihtuvuudesta johtuviin laatu- ja turvallisuusongelmiin kuten perushoidon
puutteisiin, ruuan laatuun sekä lääkityksen virheisiin ja epäkohtiin. Lisäksi
kantelut
kohdistuivat
virikkeellisen
toiminnan
vähäisyyteen,
palvelusuunnitelmien ja omavalvonnan puutteisiin (Valvira 2019).

Lähes kolme neljästä Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemästä
tehostettua palveluasumisen yksiköiden toimintaa koskevasta ratkaisusta
(2017–2019) johti hallinnolliseen ohjaukseen. Määrällisesti ratkaisuja
kohdistui enemmän yksityisen sektorin yksiköihin ja esitetyt epäkohdat
kohdistuivat henkilöstön mitoitukseen ja rakenteeseen sekä lääkehuollossa
tapahtuviin epäkohtiin, joiden taustalla esitettiin monia rakenteellisia tekijöitä
liittyen henkilöstön riittävyyteen, vaihtuvuuteen ja ammatilliseen
kompetenssiin, sekä toiminnan sääntelyn ohjaavuuden sekä yhtenäisten
toimintatapojen, kriteeristön ja valvonnan puutteisiin. (Lyly 2019.)

Kansainvälisissä tutkimuksissa oikeusasiamiehelle suunnatuissa kanteluissa
ikääntyneisiin on raportoitu kohsituvan ammattilaisten sanallista tai
psykologista kaltoinkohtelua (Phillips & Guo 2011, Bloemen ym. 2015,
Magruder ym. 2019) sekä fyysistä (Phillips & Guo 2011, Bloemen ym. 2015),
seksuaalista ja taloudellista hyväksikäyttöä. Fyysisen ja seksuaalisen
väkivallan tekijänä on ollut myös palveluasumisen toiset ikääntyneet
(Bloemen ym. 2015, Magruder ym. 2019).

3.2 Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluun
kohdistuneet kantelut vuosina 2018–2019
3.2.1 Kanteluiden taustatiedot8

Aluehallintovirastoille osoitettiin Suomessa kahden vuoden aikana (2018–
2019) yhteensä 5 973 kantelua, joista 317 kohdistui ikääntyneiden
ympärivuorokautisen palvelun yksiköiden toimintaan. Kanteluista suurin osa
(91 %) oli omaisen tekemiä ja ne kohdistuivat useimmiten naispuolisiin,
elossa oleviin asukkaisiin, joiden keski-ikä oli 85 vuotta. Kanteluista kolme
viidestä kohdistui yksityisen järjestämään palveluun ja lähes puolessa
kanteluista odotettiin muutosten tapahtuvan koko hoitoyksikössä. (Taulukko
1.)

Tämä luku perustuu tutkimushankkeessa toteutettuun dokumenttianalyysin
aluehallintovirastolle osoitetuista ikääntyneiden ympärivuotokautiseen palveluun kohdistuneista
kanteluista (Kangasniemi ym. 2021, Liite 1).

8
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Taulukko 2. Kanteluiden (N = 317) taustatiedot.

Kanteluita koskevat taustatiedot
Sektori (n = 315)
Yksityinen
Julkinen
Kantelija (n = 312)
Omainen
Muu läheinen
Ryhmä omaisia
Ammattilainen
Edunvalvoja
Asukas itse
Muu
Kantelua koskeva henkilö (n = 317)
Asukas
Ryhmä asukkaita
Osasto
Asukkaiden taustatiedot
Ikä (n = 223)
56-79
80-89
90-102
Sukupuoli (n = 301)
Nainen
Mies
Elossa olo kantelun hetkellä
(n = 303)
Elossa
Kuollut
Odotetut muutoksen kantelun jälkeen
Koko yksilölle
Yksittäisen asukkaan hoidolle
Ikääntyneiden hoidolle yleensä
Muut odotukset

Kantelun vuosi
2018 (n = 96) 2019 (n = 221)

n
317

%
100

56
38

143
78

199
116

63.2
36.8

94
1
1

210
6
5

304
7
6

95.9
2.2
1.9

88
2
1
1
1
1
0

18
28
24

195
7
6
5
3
0
3

34
68
51

283
9
7
6
3
1
3

52
96
75

23.3
43.1
33.6

73.6
26.4
98.4
45.4
39.1
12.0
1.9

56
37

150
58

206
95

73
21
93
42
39
10
2

150
59
219
102
85
28
4

223
80
312
144
124
38
6

3.2.2 Kanteluissa ilmenneet hoidon laiminlyönnit

90.7
2.9
2.2
1.9
1.0
0.3
1.0

68.4
31.6

Aluehallintovirastoille suunnatuissa ikääntyneiden ympärivuorokautista
palvelua koskevista kanteluista noin 72 % (n=229) raportoi laiminlyöntejä
perushoidossa, noin 85 % (n=270) sairauksien hoidossa ja turvallisuudessa, ja
lähes 67 % (n=212) vuorovaikutuksessa. Lisäksi henkilöstöön liittyviä
puutteita mainittiin yli 70 % (n=225) kanteluita. (Taulukko 2.)

Ikääntyneiden perushoitoon kohdistuneista kanteluista yli puolessa
kuvattiin puutteita liikkumismahdollisuuksissa. Lisäksi ikääntyneiden
liikkumista rajoitettiin tai he eivät olleet saaneet liikkumiseen tarvitsemaansa
apua. Yli 40 prosentissa kanteluita kuvattiin laiminlyöntejä ikääntyneiden
hygieniassa. Tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että ikääntynyt ei saanut
tarvitsemaansa
apua
eritykseen
tai
saattajaa
wc-käynteihin,
peseytymismahdollisuuksia ei ollut riittävästi tai ikääntyneiden vaatteet olivat
likaisia tai epäsopivia tarkoitukseensa. Ravitsemuksen puutteisiin
kohdistuvissa kanteluissa (yli 40 %) kuvattiin epäsäännöllisiä ruokailuaikoja,
puutteita ruuan ja juoman laadussa ja määrässä tai ikääntyneelle määrätyn
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ruokavalion noudattamisessa. Lähes joka viidennessä kantelussa havaittiin
puutteita asumisympäristössä kuten hoitohuoneiden ja yleisten tilojen
puhtaudessa, valaistuksessa ja lämpötilansäätelyssä. (Taulukko 2.)
Yli neljässä viidestä kanteluista, laiminlyönti oli kohdistunut ikääntyneiden
sairauksien hoitoon tai turvallisuuteen. Lähes 70 prosentissa kanteluista
oli havaittu puutteita ikääntyneiden sairauksien, oireiden tai terveydentilan
muutoksissa tai tunnistamisessa, lääkityksen puutteissa sekä puutteellisten,
viallisten tai väärien apuvälineiden kuten silmälasien ja hammasproteesien
käytössä. Lähes kolme viidestä kanteluista toi esiin puutteita ikääntyneiden
turvallisuudessa ja valvonnassa. Valvontaa tarvinneet ikääntyneet oli jätetty
yksin, ja tämä oli aiheuttanut kaatumisia tai tippumisia sängystä tai tuolilta tai
ovien lukitsemattomuuden vuoksi poistuneet osastolta tai yksiköstä. Lisäksi
ikääntyneillä oli havaittu mustelmia ja vammoja, joille ei ollut selitystä.
Yli kolmessa viidestä laiminlyönti oli kohdistunut vuorovaikutukseen.
Puolessa kantaluita ikääntynyt tai hänen läheisensä oli saanut puutteellista tai
väärää tietoa ikääntynyttä tai hänen hoidostaan. Lisäksi läheisiä ei ollut
ikääntyneen toiveesta huolimatta otettu mukaan hoidon päätöksentekoon tai
hoidon suunnitteluun. ikääntyneeltä puuttui myös lakisääteiset hoito- ja
palvelussuunnitelmat tai ne olivat puutteellisia. Palvelusopimukseen liittyviä
puutteita oli kuvattu joka viidennessä kantelussa. Niiden mukaisesti
ikääntyneiden omaisuutta oli kadonnut tai vahingoittunut ja laskutus
virheellistä tai epäselvää.

Henkilöstöön liittyvät puutteita ja laiminlyöntejä oli kuvattu yli 70
prosentissa kanteluita. Näiden mukaan yksikössä oli liian vähän tai
epäpätevää henkilökuntaa ja henkilökunnan käyttäytyminen epäasiallista.
Lisäksi kantelut kohdistuivat siihen, että toiminta oli huonosti johdettu.
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Taulukko 3. Hoidon laiminlyönnit ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa.
Kantelut N = 317
n
%
Laiminlyönnit perushoidossa
229
72.2
Liikkuminen
166
52.5
Aktiivisuus
102
32.2
Rajoitteet
79
24.9
Asentohoito
66
20.8
Hygienia ja eritys
132
41.6
Eritys
80
25.2
Peseytyminen
79
24.9
Pukeutuminen
67
21.1
Ravitsemus ja nesteytys
130
41.0
Apu ruokailussa
96
30.3
Ruuan laatu ja määrä
63
19.9
Vajaaravitsemus
46
14.5
Asumisympäristö
61
19.2
Laiminlyönnit sairauksien hoidossa ja
270
85.2
turvallisuudessa
Sairauksien hoito
219
69.1
Oireet
153
48.3
Lääkitys
138
43.5
Hoitovälineet
52
16.4
Valvonta
185
58.4
Valvonnan puute
123
38.8
Kaatuminen
88
27.8
Avun saaminen
53
16.7
Ovien lukitseminen
32
10.1
Epäselvät vammat
27
8.5
Fyysinen yksityisyys
15
4.7
Laiminlyönnit vuorovaikutuksessa
212
66.9
Päätöksenteko
192
60.6
Puutteellinen tieto
146
46.1
Päätöksenteon epäselvyys
117
36.9
Palvelusopimukset
73
23.0
Omaisuus
23
7.3
Sopimukset
57
18.0
Henkilöstöön liittyvät toimet
225
71.0
Henkilöstön puute
128
40.4
Epäammatillinen käytös
112
35.3
Puutteellinen osaaminen
83
26.2
Puutteellinen johtaminen
39
12.3
Puutteellinen kielitaito
9
2.8
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4 Johtopäätökset ikääntyneiden
ihmisarvoisen hoidon toteuttamiseen

4.1 Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisesta
toteutukseen
Tiivistelmä johtopäätöksistä ja kannanotoista:
• Aikaisemman tiedon perustella tunnetaan kattavasti ja täsmällisesti,
mitä itsemääräämisoikeus ja sen edistäminen ikääntyneiden
palveluasumisessa sisältää.
• Ikääntyneet kokevat itsemääräämisoikeuden osana päivittäisiä
toimintoja ja keskeisenä osana ihmisarvon kunnioittamista.
• Itsemääräämisoikeus on huomioitava osa jokaisen ikääntyneen hoidonja palvelun arjessa tehtäviä päätöksiä ja kirjattava osaksi jokaisen
ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelmaa.
• Hoitohenkilöstöllä
on
keskeinen
rooli
ikääntyneiden
itsemääräämisoikeuden tukemisessa.
• Täydennyskoulutuksen suuntaaminen itsemääräämisoikeutta tukevien
toimintatapojen kehittämiseen on keino systemaattiseen kehittämiseen.
• Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden tukeminen ja varmistaminen
ympärivuorokautisessa palvelussa edellyttävät ammattilaisten,
johtamisen, palvelujärjestelmän ja valvovan viranomaisten yhteistyötä.

4.1.1 Ikääntyneen itsemääräämisoikeus yksilöllisesti osana arkea
Ihmisarvon mukaisesti jokaista ikääntyvää on kohdeltava arvokkaana ja
yksilöllisenä subjektina. Ympärivuorokautiseen palveluun siirtyminen
merkitsee usein alentunutta toimintakykyä ja siten riippuvuutta muista
ihmisistä. Tämä ei kuitenkaan poista ikääntyneen itsemääräämisoikeutta
(Aaltonen ym. 2021). Ikääntyneillä on oikeus ja vapaus tehdä omia valintoja
ilman ulkopuolisen puuttumista, sekä elää omaa elämää arvojensa mukaisesti.

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää riittäviä kykyjä ja resursseja
toteuttaa päätöksiä (Beauchamp & Childress 2012, Launis 2018, Aaltonen ym.
2021). Iäkkäiden itsemääräämisoikeuden kannalta tällä on keskeinen
merkitys. Itsemääräämisoikeuden mahdollistamiseksi on varmistettava, että
ikääntyneellä on riittävästi resursseja eli esimerkiksi tarvittava tieto hoidosta
omien päätösten tekemiseksi (Welford ym. 2010). Riippuvuus toisista
ihmisistä ei myöskään merkitse sitä, etteikö henkilöllä olisi henkilökohtaista
kokemusta itsemääräämisoikeudesta ja vapaudesta ajatella itse (Caspari ym.
2018).
Tämän
kuuleminen
luo
pohjan
ikääntyneen
koetun
itsemääräämisoikeuden toteutumiselle.
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Ikääntyneiden itsemääräämisen kannalta on huomionarvoista, että
ikääntyneen toimintakyky ja resurssit itsenäiseen päätöksentekoon ja sen
täytäntöönpanoon ovat tyypillisesti jatkuvassa muutoksessa. Ikääntyneen
terveydentila ja toimintakyky voivat olla lyhyemmällä tai pidemmällä
aikavälillä laskeva. Tämän lisäksi ikääntyneen kyky ja resurssit
päätöksentekoon voivat vaihdella sekä saman päivän että päätettävien
aiheiden suhteen: ikääntyvä voi olla samanaikaisesti sekä kyvykäs että
kykenemätön itseään koskevaan päätöksentekoon. Ikääntyneiden omien
voimavarojen huomiointi hoidossa on usein puutteellista (Edgren ym. 2021),
mutta itsemääräämisen kannalta on välttämätöntä, että hoidon ja palvelun
arjessa tunnistetaan kaikki ne tilanteet, joissa ikääntynyt voi tehdä
itsemääräämisoikeuteen perustuvia päätöksiä sekä löytää yksilölliset keinot,
joilla sitä voidaan tukea. Päätöksenteon kohteet voivat olla hoidon
kokonaisuuteen liittyviä mutta myös lukuisia arjen tilanteissa olevia
pukeutumiseen,
liikkumiseen
ja
ruokailuun
liittyviä
osatai
kokonaispäätöksiä. Mahdollisten toimintakyvyn muutosten vuoksi arvion
tulisi olla jatkuvaa ja itseään korjaavaa siten, että päätöksenteon alaiset asiat
tarkistetaan säännöllisesti.

Itsemääräämisoikeuden kannalta ikääntyneen yksilöllisyys onkin keskeistä.
Jokaisella ikääntyneellä on henkilökohtaiset ominaispiirteet, tavat toimia ja
hahmottaa ja hoitotyössä toiminnot sovitetaan kunkin hoitoa tarvitsevan
henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Yksilöllisen hoidon haasteena kuitenkin on,
miten tunnistaa kokonaisvaltaisesti yksilöiden erilaiset tarpeet (Suhonen ym.
2019, Hansson & Fröding 2021). Riskinä erityisesti ikääntyneiden hoidossa
on, että heillä on paljon kohtaamattomia tarpeita (Kalankova et al. 2021).
Toisaalta yksilöllisyys voi olla vaikea toteuttaa vaihtuvien ammattilaisten
vuoksi (Suhonen ym. 2019, Hansson & Fröding 2021, Kalánková ym. 2021).
Siten ihmisarvoinen hoito edellyttää paitsi itsemääräämisoikeuden
toteutumista, myös yksilöllistä ja turvallista hoitoa ja palvelua, jossa hoidon
lähtökohtana ja keskeisimpänä toimijana on ikääntynyt itse (Nuffield Trust
2013, Aaltonen ym. 2021). Tämä on huomioitava jo hoito- ja
palvelusuunnitelmassa (Aaltonen ym. 2021), jonka tulee ajantasaisesti vastata
ikääntyneen tarpeisiin.

Ikääntyneen itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen kytkeytyvät myös
muihin hoidon ja palvelun arvoihin. Itsemäärääminen on läheisessä
yhteydessä myös ikääntyneen muihin perusoikeuksiin kuten oikeuteen
fyysiseen
ja
henkiseen
koskemattomuuteen
ja
yksityisyyteen.
Itsemääräämisoikeutta voidaan myös rajoittaa vedoten potilasturvallisuuteen
(Chan ym. 2020, Aaltonen ym. 2021) esimerkiksi rajaamalla liikkumista tai
ulkoilua. Itsemääräämisoikeuden luokkaukset ovatkin usein myös muiden
perusoikeuksien loukkauksia. Esimerkiksi syömään tai juomaan
pakottaminen tai ruoan menettämisellä uhkailu eivät loukkaa vain yksilön
itsemääräämisoikeuttaa vaan myös hänen oikeuttaan fyysiseen
koskemattomuuteen ja ravintoon. Myös näiden, toisiinsa kytkeytyvien arvojen
tunnistaminen osana hoidon- ja palvelun arkea on välttämätöntä siten, että
ikääntyneen ihmisarvoinen hoito ei vaarannu.
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4.1.2 Itsemääräämisoikeuden systemaattinen huomioiminen
Mikäli henkilö ei puutteellisen kompetenssin vuoksi ole kykenevä tekemään
päätöksiä, muilla ihmisillä on velvoite tukea ja edistää itsemääräämisoikeuden
toteutumista (Beauchamp & Childress 2012, Launis 2018). Ikääntyneiden
hoidossa ammattilaiset voivat tukea ikääntyneiden itsemääräämisen
toteutumista erilaisin toimenpitein. Gearney ja O’Mathùna (2017) ovat
kuvanneet, että terveydenhuollossa itsemääräämisoikeuden toteuttamisen
lähtökohtana on, että ammattilaiset kunnioittavat yksilön oikeutta
itsemääräämiseen. Tämän lisäksi on vältettävä etukäteispäätelmiä ja sen
vuoksi kommunikoitava henkilön kanssa, jotta saadaan esiin hänen toiveensa
itsemääräämisen sisällöstä ja keinoista. Ammattilaisten on myös arvioitava ja
minimoitava itsemääräämisen mahdollisesti aiheuttama haitta ja vastuut,
mutta varmistettava, että päätökset tehdään iäkkään omaksi parhaaksi.
Näiden jälkeen itsemääräämisoikeuden mukaiset toimet toteutetaan ja
arvioidaan niiden vaikutukset.
Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on varmistettava, että ikääntynyt
on tietoinen itsemääräämisoikeudestaan myös palveluasumisessa: yksilön
itsemääräämisoikeutta voidaan loukata myös hänen tietämättään. Loukkaus
voi tapahtua esimerkiksi tekemällä yksilön elämää koskevia päätöksiä häneltä
kysymättä
tai
jättämällä
kertomatta
yksilölle
tärkeää
tietoa.
Itsemääräämisoikeuden luokkaukset eivät myöskään tapahdu vain
ammattilaisten aktiivisena toimintana vaan myös siinä, mitä asioita jätetään
tekemättä. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa ammattilaiset eivät vastaa
ikääntyneiden avun tai tuen pyyntöihin, ikääntyneen tahdonilmaisut
ohitetaan tai ikääntyneille jätetään kertomatta hänelle kuuluvia asioita.
(Moilanen ym. 2020, 2021.) Siten ammattilaisilla tulisi olla osaamista ja
ikääntyneiden tuntemusta siten, että kaikki päätöksenteon tilanteet
pystyttäisiin tunnistaa yksilöllisesti ja ajantasaiseesti.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa toimivilla työntekijöillä on
oltava riittävä osaaminen eettisistä kysymyksistä ja itsemääräämisoikeudesta,
taidot ja keinot edistää ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta, mutta myös
osaaminen ja rakenteet kehittää itsemääräämisoikeutta tukevia käytänteitä
(Myhre ym. 2020, Aaltonen ym. 2021). Hoitoyksiköissä onkin luotavat
toimintatavat sille, miten tuetaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllistä
kyvykkyyttä (Koskenniemi ym. 2018). Täydennyskoulutuksen tulisikin
kohdistua siihen, miten ikääntyneiden itsemääräämisoikeus ja sen
edellytykset tunnistetaan ja miten niiden ylläpidosta huolehditaan. Tämän
perusteella hoitoyksiköissä tulisi laatia ikääntyvien itsemääräämisoikeuden
tukemisen ja toteutumisen on oltava myös keinot lyhyen ja pitkän aikavälin
arviointiin.

Vaikka jokainen ammattilainen on itse eettisesti vastuussa omasta työstään
(Kangasniemi ym. 2015), työntekijällä on oltava organisaation luomat
olosuhteet, jossa työ voidaan toteuttaa eettisesti (Kearns 2020). Tämä
tarkoittaa
riittäviä
henkilöstöresursseja,
työntekijöiden
riittävän
ammattitaidon varmistamista sekä olosuhteita, joissa eettinen hoito voidaan
toteuttaa. Mikäli yksikössä ei ole riittävästi henkilöresursseja, ei yksilöllinen
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ikääntyneiden näkemyksiä kuunteleva hoito ole mahdollista eikä
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen tarvittavaa apua ja tukea ole tarjolla.
(Moilanen ym. 2020, 2021.) Työn eettinen toteuttaminen edellyttää
rakenteita, jotka tukevat työntekijöitä päivittäisessä päätöksenteossa sekä
etiikan johtamista. Siten voitaisiin ehkäistä itsemääräämisoikeuden
toteutumista uhkaavia tilanteita, tukea eettistä toimintaa ja puuttua
kriisiytyneisiin tilanteisiin. Ongelmana on, että eettiselle työskentelylle ei
työntekijöiden mukaan ole rakenteellisesta tukea organisaatiossa (Bernoth
ym. 2014, Poikkeus ym. 2014). Myös yhteistyö eri toimijoiden kanssa
ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuksien varmistamiseksi
ympärivuorokautisessa palvelussa on välttämätöntä. Ammattilaisten,
esihenkilöiden, palvelun tuottajien ja ostajien sekä valvovan viranomaisen
vastuut on oltava selkeästi määritetty ja niiden toteutumista on seurattava
säännöllisesti.

4.2 Hoidon laiminlyönnit – uhka ihmisarvoiselle hoidolle

Tiivistelmä johtopäätöksistä ja kannanotoista:
• Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluihin kohdistuneissa
kanteluissa perushoidon laiminlyönnit korostavat hoitotyön kliinisen
osaamisen merkitystä.
• Hoidon laiminlyönnit vaarantavat paitsi potilasturvallisuuden myös
ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden ja hoidon eettisten periaatteiden
toteutumisen.
• Kanteluiden perusteella monet lainlyönnit esimerkiksi ravitsemuksen ja
lääkehoidon suhteen kytkeytyivät organisaatioiden suunniteltuihin tai
sattumanvaraisiin käytänteisiin. Hoito-organisaatioiden on arvioitava
päivittäisiä toimintatapojaan tunnistaakseen laiminlyönneille altistavat
toimintatavat.
• Hoito-organisaatioissa on varmistettava, että ikääntyneillä ja heidän
läheisiään tieto kanteluiden tekemisen mahdollisuudesta ja tarvittaessa
tuki niiden laatimiseen.
• Epäasiallisesta toiminnasta ilmoittaminen on osa ammattilaisen eettistä
vastuuta ja sen toteutuminen on turvattava.
• Kanteluiden tuottama tieto auttaa hoito- ja palveluorganisaatioita
kehittämään toimintaansa.
• Tässä hankkeessa tarkastelluista kanteluista lähes 40 prosentissa oli jo
tehty aikaisempi kantelu asiasta. Jatkossa tarvitaan systemaattista
arviointia kanteluprosessien edistämiseksi ja ikääntyneiden henkilöiden
oikeusturvan varmistamiseksi.
• Vaikka kantelut kohdistuvat tyypillisesti yksittäisiin tapauksiin, ne ovat
olennainen osa organisaatio- että järjestelmätason laadunarviointia ja
kehittämistä.
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4.2.1 Hoidon laiminlyöntien ennaltaehkäisy
Aluehallintovirastolle osoiteuista ikääntyneiden ympärivuorokautiseen
palveluun kohdistuneista kanteluista lähes kaikissa oli raportoitu
laiminlyöntejä ikääntyneen sairauksien hoidossa ja turvallisuudessa. Tulos on
saman suuntainen aikaisempien terveydenhuoltoa koskevien kanteluiden
kanssa (Reader ym. 2014). Tässä tutkimuksessa kantelut kohdistuivat
esimerkiksi puutteisiin ikääntyneiden henkilöiden sairauden oireiden
tunnistamisessa, lääkehoidossa ja valvonnassa. Raportoidut hoidon
laiminlyönnit ikääntyneiden perushoidossa on huolestuttava tulos.
Merkittävällä osalla ikääntyneistä on vähintään kaksi pitkäaikaissairautta tai
muuta terveydentilaan vaikuttavaa tekijää (Bužgová & Ivanovřa 2011,
Halonen ym. 2019, Mori ym. 2019). Tämä edellyttää, että kaikki sairaudet, niitä
koskeva lääkitys ja näiden kerrannaisvaikutukset huomioidaan erityisellä
tarkkuudella (Resnick ym. 2018, Halonen ym. 2019, Aitken ym. 2020, Käypä
hoito -suositus 2021). Lisäksi ikääntyneillä erityisesti ravitsemuksen ja
nesteytyksen sekä erityksen hoito ovat perushoidon onnistumisen kannalta
keskeisiä (Care Quality Comission 2011, Saarela ym. 2017). Siten ikääntyneillä
sairauden oireiden ja terveydentilan muuttumisen tunnistaminen edellyttää
asiantuntemusta ja erityisen haasteellista on tunnistaa näihin kohdistuvat
laiminlyönnit (Friedman ym. 2019) ja puuttuva hoito (Kalánková ym. 2021).
Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen
kannalta on ensisijaista, että sairauksiin ja niiden oireisiin reagoidaan
ennakoivasti ja viivettä. Siten hoitotyöntekijöiden kliinisen osaamisen
merkitys korostuu (Bing-Jonsson ym. 2016, Kiljunen ym. 2016, Kiljunen
2019). Hoitotyöntekijän on kyettävä arvioimaan ikääntyneen terveydentilan
muutoksia ja tekemään niiden perusteella päivittäistä hoitoa ja
jatkotoimenpiteitä koskevia valintoja ja päätöksiä. Ikääntyneiden moninaisten
ja muuttuvien terveystarpeiden vuoksi ikääntyneiden hoidon kliininen
osaamisalue on kuitenkin laaja ja moniulotteinen. Tämän vuoksi
organisaatioissa
on
varmistettava,
että
ikääntyneitä
hoitavalla
henkilökunnalla on riittävä ja ajantasainen kliininen osaaminen. Osaamista on
myös
systemaattisesti
arvioitava
ja
sen
tueksi
järjestää
organisaatiokohtaisesti täydennyskoulutusta (Bing-Jonsson ym. 2016).
Tulosten perusteella voidaan todeta, että ikääntyneiden oikeus hoidon ja
tarpeen vastaamiseen ei ole raportoiduissa tapahtumissa toteutunut (WHO
2017). On huomionarvoista, että monet kanteluissa esiin tuodut laiminlyönnit
on aikaisemmassa kirjallisuudessa tunnistettu myös itsemääräämisoikeuden
toteutumisen kannalta keskeisiksi. Itsemääräämisoikeuden toteutumista ovat
loukanneet vapaan ja turvallisen liikkumisen laiminlyönnit, puutteet
pukeutumisessa ja peseytymisessä sekä se, että hoidon tarpeeseen ei ole
vastattu. Lisäksi kanteluissa esiin tuodut organisaation rutiinit sekä
yksityisyyden loukkaukset ovat rajoittaneet myös itsemääräämisen
toteutumista. Hoidon laiminlyöntejä havaittaessa onkin arvioitava hoitoa ja
sen toteutusta kokonaisuutena. (Bužgová & Ivanovřa 2011). Kanteluiden
perusteella monet laiminlyönnit olivat yhteydessä organisaatioin
toimintatapoihin tai aikatauluihin. Esimerkiksi ruokailuajat olivat
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puutteellisesti tai sattumanvaraisesti järjestetty, jolloin ruokailujen välit joko
venyivät liian pitkiksi tai jäivät epätarkoituksenmukaisen lyhyiksi, ruoka oli
jäähtynyttä tai ruokailussa ei huomioitu ikääntyneiden yksilöllisiä
ruokavalioita esimerkiksi ruuan koostumuksesta. Lisäksi ilmeni puutteita
oireiden tunnistamisessa, hoidon kirjaamisessa ja lääkkeiden jaossa. Nämä
laiminlyönnit kuvastavat organisaatioiden puutteellisia rakenteita ja tukea
päivittäisen hoidon järjestelmälliselle toteuttamiselle (Bužgová & Ivanovřa
2011). Jatkossa erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten organisaation
rakenteilla voidaan yhtenäistää toimintaa ja ennaltaehkäistä laiminlyöntejä.

4.2.2 Kantelut toiminnan kehittämisen välineenä

Suomessa
aluehallintovirastoille
osoitetut
ikääntyneiden
ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneiden kanteluiden määrä
kaksinkertaistui vuosien 2018 ja 2019 aikana. Muutos kertoo osaltaan siitä,
että yksittäisistä väärinkäytösten paljastamisesta (Hansen ym. 2019, Cypher
2021) juontanut julkinen keskustelu teki ikään kuin sallituksi tuoda esiin niin
ikääntyneiden, läheisten kuin työntekijöidenkin kokemukselliset seikat
ikääntyneiden hoidosta. Moninäkökulmainen julkinen keskustelu myös
nimesi laiminlyöntejä ilmiönä, teki ne siten yhä tunnistettavammaksi
ikääntyneiden hoidossa ja siten edistää avointa kansalaiskeskustelua asiasta.
Terveydenhuollon laiminlyöntien ja epäkohtien julkinen keskustelu perustuu
usein yksittäisten henkilöiden tai ryhmien aloitteeseen (Cypher 2021). Tällä
pyritään edistämään paitsi yksittäisten tapausten tilanteita, ne tuottavat myös
huomionarvoisia näkökohtia toiminnan kehittämiseksi (Jones & Kelly 2014).
Lisäksi ne toimivat tiedonlähteenä valvovan viranomaisen toimille.

Kanteluiden määrää voidaan tarkastella myös suhteessa toteutettuun hoitoon
ja palveluun. Esimerkiksi vuonna 2019 kanteluita oli 221 ja samanaikaisesti
asiakkaita ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palvelussa oli 28 722 ja
henkilökuntaa 41 055. Siten kantelut kohdistuivat noin 0,8 prosenttiin
asiakkaita ja 0,5 prosenttiin hoitohenkilökuntaa. Kanteluiden määrän
kansainvälistä vertailua vaikeuttavat laiminlyöntien ja väärinkäytösten
luokittelun epäyhdenmukaisuus, tarkastelu- ja tutkimusmenetelmien
moninaisuus (Reader ym. 2014, Hansen ym. 2019) sekä palvelujärjestelmien
erilaisuus. Kokonaisuudessaan ikääntyneiden hoitoon kohdistuvat
laiminlyönnit on kuitenkin laajasti tunnistettu ilmiö. Aikaisemmissa
tutkimuksissa arviot ikääntyneiden palveluasumisessa tapahtuneista
laiminlyönneistä vaihtelevat 1–12 prosentin välillä (Biggs ym. 2009, Yon ym.
2019), joten niistä vain murto-osa johtaa valvovalle viranomaiselle
osoitettuun kanteluun.
Ikääntyneet ovat erityisryhmä kanteluiden suhteen, koska he käyttävät
laajasti sosiaali- ja terveyspalveluita (Doron ym. 2011, Kemp ym. 2020), mutta
ovat olleet haluttomia tekemään kanteluita (Doron ym. 2011). Ikääntyneet
eivät ole olleet halukkaita tai kykeneviä tekemään kanteluita heidän koetun
terveydentilan tai kognitiivisten taitojensa vuoksi (Stevenson 2007). Tässä
tutkimuksessa yli 90 prosentissa kanteluista laatijana oli ikääntyneen
läheinen, joten huomio kiinnittyy niihin ikääntyneisiin, joilla ei ole läheisiä.
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Lisäksi ikääntyneet ovat olleet halukkaampia kanteluiden sijaan selvittämään
asiat epävirallisesti hoitoyksilöissä (Doron ym. 2011). Kantelun tekemistä on
hidastanut myös se, että laiminlyönnit voivat tapahtua kahden välisissä
tilanteissa (Reader & Gillespie 2013), joiden osoittaminen voi olla vaikeaa ja
siten vakavatkaan laiminlyönnit eivät aina etene kanteluihin asti (Doron ym.
2011). Ympärivuorokautisessa palvelussa ikääntyneet ovat myös välttäneet
kanteluiden tekemistä, koska he ovat kokeneet kantelut kielteisenä toimintana
(Bomhoff & Friele 2017) ja pelänneet kanteluista seuraavan hoitoyksiköissä
heille vahinkoa (Bomhoff & Friele 2017, Jones & Kelly 2017). Siten kanteluiden
tekemistä on vältetty, koska niiden on koettu aiheuttavan enemmän haittaa
kuin hyötyä (Bomhoff & Friele 2017). Iäkkäät tai heidän läheisensä ovat
kokeneet kantelut hyödyttöminä, koska niiden käsittelyajat ovat pitkiä eikä
kanteluiden uskota tuovat muutosta tilanteeseen (Doron ym. 2011). Myös
ammattilaisilla on ollut kynnys laiminlyöntien paljastamiseen, koska sen on
pelätty mutta myös todettu vaikuttavan heidän työuraansa (Kelly & Jones
2013, Jones & Kelly 2017).

Kantelut ovat kuitenkin olennainen osa avointa ja asiakkaan ja potilaan
oikeuksille perustuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja niiden tuottama tieto
on tunnistettu keskeiseksi osaksi toimivaa palvelujärjestelmää (Reader ym.
2014, Mirzoev & Kane 2018, Cypher 2021). Tämän vuoksi on kiinnitettävä
erityistä huomioita siihen, että ikääntyneillä ja heidän läheisillään on
riittävästi tietoa oikeudestaan tehdä kantelu ja sekä siitä, miten kantelut
tehdään. Laiminlyöntien ilmetessä ikääntyneitä ja heidän läheisiään on
kannustettavat tekemään kantelu (Doron ym. 2011) ja heille tulisi olla tarjolla
myös tukea kanteluiden tekemiseen (Bomhoff & Friele 2017). Tämä edellyttää,
että ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa palvelu- ja
työkulttuureiden on oltava avoimia (Jones & Kelly 2017) ja kanteluiden
tekemisen kanavat saavutettavia (Doron ym. 2011, Mirzoev & Kane 2018).

4.2.2 Kanteluista ennakointiin

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon laiminlyönnit tulisi puuttua
viipymättä siinä yksikössä, missä laiminlyönti on havaittu (Bomhoff & Friele
2017). Tämän vuoksi yksiköissä tulisi olla ajantasainen ja systemaattinen
omavalvontasuunnitelma ja laiminlyöntien varalle käsittelyprosessi.
Omavalvonnassa esihenkilöllä on keskeinen rooli tunnistaa ja reagoida hoidon
ja palvelun laatua tai turvallisuutta heikentäviin tai vaarantaviin tilanteisiin
sekä luoda toimintamallit niiden käsittelyyn ja uusiutumisen estämiseen.
(Valvira 2016a.) Lisäksi tulisi olla nimettynä toimintatavat, joilla tuetaan
ikääntyneitä tai heidän läheisiään esittämään kantelut tyytymättömyydestään
hoitoon. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla työntekijällä on velvollisuus
toimia niin, että asiakkaalle annetut palvelut toteutetaan laadukkaasti sekä
ilmoittaa viipymättä ilmoittaa, mikäli tunnistaa toiminnassa epäkohdan tai sen
uhan (Sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Siten hoidon laiminlyöntien
tunnistaminen, niihin puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat jokaisen
terveydenhuollon ammattihenkilön vastuulla (Kangasniemi ym. 2015,
Pohjanoksa ym. 2019), koska heidän velvollisuutenaan on taata turvallinen ja
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asianmukainen sekä määritettyyn tarpeeseen vastaava laadukas palvelu ja
hoito jokaiselle. Palveluorganisaatioissa tulisikin kiinnittää erityisesti
huomiota siihen, että työntekijöiden on turvallista sekä tehdä kantelu että
tämän jälkeen toimia yksikössä työntekijänä.

Organisaation toiminnan lisäksi huomio tulee kiinnittää ikääntyneiden
ympärivuorokautisen
palvelun
toimintaedellytyksiin
laiminlyöntien
välttämiseksi. Huomionarvoista onkin, että tässä hankkeessa tarkastelluista
kanteluista lähes 40 prosentissa oli jo tehty aikaisempi kantelu asiasta. Se, että
kantelut ovat toistuvia ja lisääntyviä, tulisi johtaa toimenpiteisiin. Valvonnan
tasolla tulisi huomioida myös se, että kanteluiden pitkät käsittelyajat
heikentävät jo ikääntyneiden oikeusturvaa. Laiminlyöntien tunnistaminen ja
ennaltaehkäisy edellyttävät sekä suunniteltua että suunnittelematonta
valvontaa (Bloemen et al. 2017, Gil 2019) sekä sellaisten toimintayksikköjen
valvontaa, joissa on todettu ikääntyneiden laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua. 9
Myös ohjauskäynnit, aiempaa täsmällisempi omavalvonnan ohjaus ja seuranta
sekä systemaattinen jälkikäteisvalvonta on välttämätöntä ikääntyneen hyvän
ja turvallisen hoidon ja palvelun varmistamiseksi. Vuonna 2020 käynnistynyt
henkilöstömitoitus ja sen kolmen vuoden siirtymä vähintään 0.7
hoitajataustainen ammattilainen työntekijään asiakasta kohden, on yksi
rakenteellinen pyrkimys laiminlyöntien ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen.
Pelkkä työntekijöiden lukumääräkään ei riitä, vaan työntekijöillä on oltava
riittävä osaaminen työn kliiniseen ja eettiseen toteuttamiseen. Tämä
edellyttää paitsi koulutettua henkilökuntaa myös ammattitaitoista johtamista.
Sekä työntekijöillä että esihenkilöillä tulee olla riittävä asiantuntemus
laiminlyönneistä, niille altistavista sekä ennaltaehkäisevistä tekijöistä. Tämän
lisäksi on laadittava organisaatiokohtaiset toimintatavat laiminlyöntien
ehkäisyyn, valvontaan ja käsittelyyn. Tässä esihenkilöillä on keskeinen rooli
koordinoida ja ohjata työntekijöitä systemaattiseen toimintaan.

Hoito- ja palveluorganisaatioissa tulisi olla toimintatavat sille, miten
kanteluasioissa esiin tulleisiin laiminlyönteihin ja päätöksiin reagoidaan
(Mirzoev & Kane 2018, Cypher 2021) ja miten niiden tuottama tieto
integroidaan osaksi palvelun kehittämistä (Mirzoev & Kane 2018). Vaikka
kantelut kohdistuisivat yksittäisiin henkilöihin, laiminlyönteihin altistavat ja
johtava syyt kytkeytyvät usein laajemmin yksikön tai organisaation
toimintatapoihin tai rakenteisiin (Kangasniemi ym. 2021). Tämän vuoksi
kantelut tuottavat olennaista ja organisaatiokohtaista tietoa koko toiminnan
kehittämiseen.
Palveluiden käyttäjien kantelut ovat yksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja siten
myös ikääntyneiden palveluiden laadun indikaattori (Stevenson 2006,
Bomhoff & Friele 2017). Ne ovat myös kanava, joka mahdollistaan
kansalaisten osallisuuden palveluiden kehittämiseen. Siten kanteluiden
vähäinen määrä voidaan nähdä jopa osoituksena siitä, että kantelujärjestelmä
ei toimi tai se ei ole kansalaisille lähestyttävä (Bomhoff & Friele 2017). Vaikka
kantelut
tyypillisesti
kohdistuvat
yksittäisen
asiakkaan
hoidon
laiminlyönteihin (Reader ym. 2014, Hansen ym. 2019), ne tuovat esille
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järjestelmätason ongelmia ja mahdollistavat myös organisaatioiden välisen
vertailun (Reader ym. 2014). Tämän tiedon tuottaminen edellyttää kuitenkin
systemaattista kanteluiden analyysiä ja seurantaa (Reader ym. 2014).

Vaikka ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneet kantelut
tuottavat tietoa toiminnan toteutuksesta ja laadusta, on huomionarvoista, että
kanteluita
tutkimusaineistona
ei
ole
tuotettu
systemaattisen
palvelujärjestelmän kehittämiseksi tai tutkimuskäyttöä varten (Reader ym.
2014). Sen vuoksi kantelut ovat yksilöllisiä, niissä on tutkimuksellisesta
näkökulmasta puuttuvia tietoja, ja ne muodostavat epäyhtenäisen aineiston
luodakseen ehjän kokonaiskuvan laiminlyönneistä. Kanteluiden tuottama
tieto on kuitenkin välttämätön osa valvonnan (Bloemen et al. 2017) ja
järjestelmätason interventioiden kehittämiseen (Reader ym. 2014, Hansen
ym. 2019). Lisäksi tietoa tarvitaan, jotta voidaan implementoida kanteluiden
seurauksista saatu tieto (Mirzoev & Kane 2018). Jatkossa tarvitaan lisää
tutkimustietoa siitä, miten organisaatioissa on käsitelty kanteluita ja millaiset
interventiot sopivat toteutettavaksi kanteluiden jälkeen.

4.3 Yhteenveto

Ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät
ovat laajasti tunnettu sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että
aikaisemman tiedon perusteella. Ikääntyneen itsemääräämisoikeus kytkeytyy
myös muiden perusoikeuksien kuten koskemattomuuden ja yksityisyyden
toteutumiseen. Ikääntyneet voivat ikänsä ja mahdollisten rajallisten toimintaa
rajoittavien tekijöiden vuoksi riippuvaisessa asemassa muilta saadun avun ja
hoidon suhteen. Ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuksien
toteuttamiseksi on tunnistettava ne tilanteet, joissa yksilöllä on oikeus tehdä
itseään koskevia päätöksiä. Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota
siihen, että tunnistetaan ne keinot, joilla näihin voidaan vaikuttaa.
Ammattilaisten, esihenkilöiden, palvelun tuottajien ja ostajien sekä valvovan
viranomaisen vastuut on oltava selkeästi määritetty ja niiden toteutumista on
seurattava säännöllisesti.

Ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuksien edistäminen ja hoidon
laiminlyöntien välttäminen ovat ilmeisiä ympärivuorokautisen palvelun
lähtökohtia. Tässä hankkeessa tuli esille, että hoidon laiminlyönnit
ikääntyneiden palveluasumisessa kohdistuvat paitsi itsemääräämiseen myös
laajemmin ihmisarvoisen hoidon toteutumiseen. Vaikka kanteluiden
tuottaman tiedon on nähty olevan arvokas lisä ikääntyneiden hoidon ja
palvelun laadun arvioinnissa, viranomaiseille tehtyjen ilmoitusten tulisi olla
kuitenkin vasta viimekätinen keino puuttua laiminlyönteihin. Laiminlyöntien
tunnistaminen ja puuttuminen on jokaisen työntekijän vastuulla ja
organisaatioiden toimintakulttuurin tulisi olla sellainen, että se ehkäisee
laiminlyöntejä. Ammattilaisilla on oltava yksilöinä ja työyhteisönä osaamista
ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuksien edistämiseen sekä
hoidon laiminlyöntien ja niiden riskien tunnistamiseen. Systemaattinen ja
ajantasainen organisaation omavalvonta sekä ajantasainen valvovan
viranomaisen ennakoiva informaatio-ohjaus ovat keinoja ikääntyneiden
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hyvän hoidon ja palvelun kehittämiseen, laiminlyöntien ennaltaehkäisyyn,
tunnistamiseen ja käsittelyyn, mutta tutkimustieto niiden hyödyntämisestä
puuttuu.
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6 Liitteet
Liite 1. Tutkimusmenetelmien kuvaus

Raportin
luku
Luku 2,
alaluku
2.2.1

Luku 2,
alaluku
2.2.2

Tutkimuksen tarkoitus

Ikääntyneiden koettu
itsemääräämisoikeus
ympärivuorokautisessa
palvelussa

Tutkimusmenetelmä ja aineistot

Menetelmä: Integroitu
kirjallisuuskatsaus (Whittemore &
Knafl 2005)
Aineistonkeruu: Haut kohdistuivat
kuuteen kansainväliseen tietokantaan
ja katsaukseen valittiin kaikki
vuoteen 09/2019 mennessä julkaistut
englanninkieliset tutkimukset.
Aineisto: 46 tutkimusta, joista 24
tutkimusta oli toteutettu laadullisin,
21 määrällisin ja yksi
monimenetelmällisesti. Kaikissa
tutkimuksissa tiedonantajina oli
ikääntyneet (yhteensä 3497
ikääntynyttä, vaihteluväli 8-662).
Tutkimuksista 30 oli toteutettu
Euroopassa, seitsemän PohjoisAmerikassa, seitsemän Aasiassa ja
yksi Australiassa (yhdessä ei mainittu
maata).
Analyysi: Jatkuvan vertailun
menetelmä.
Ikääntyneiden
Menetelmä: Integroitu
itsemääräämisoikeuden kirjallisuuskatsaus (Whittemore &
edistäminen
Knafl 2005)
ympärivuorokautisessa Aineistonkeruu: Haut kohdistuivat
palvelussa
kuuteen kansainväliseen tietokantaan
ja katsaukseen valittiin kaikki
vuoteen 2019 mennessä julkaistut
englanninkieliset tutkimukset.
Aineisto: 24 tutkimusta, joista 14
tutkimusta oli toteutettu laadullisin,
kahdeksan määrällisin ja kaksi
monimenetlemällisesti. Laadullisten
tutkimusten tiedonantajina olivat
ammattilaiset (n=253), ikääntyneet
(n=178) ja omaiset (n=49), yhdessä
laadullisessa tutkimuksissa näitä
ryhmiä ei eroteltu (n=285).
Määrällisissä tutkimuksissa
tiedonantajina olivat ammattilaiset
(n=2513) ja ikääntyneet (n=686).
Tutkimuksista seitsemän oli
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Luku 2,
alaluku
2.2.2

Luku 3,
alaluku
3.1.2

toteutettu Pohjois-Amerikassa, neljä
Iso-Britanniassa, kolme Israelissa,
kaksi Alankomaissa, Norjassa ja
Ruotsissa ja yksi Kanadassa, Kiinassa,
Israelissa ja Hongkongissa.
Analyysi: Jatkuvan vertailun
menetelmä.
Keinot ja vastuut
Menetelmä: Delphiikääntyneiden
asiantuntijapaneeli paneeli (McKenna
itsemääräämisoikeuden 1994)
edistämiseksi
Aineistonkeruu: Asiantuntijoiden
ympärivuorokautisessa (n=13) verkkokeskustelut kahtena
palvelussa
keskustelukierroksena, asiantuntijat
olivat sosiaali- ja terveydenhuollon
esihenkilöitä, ammatti- ja
potilasjärjestöjen edustajia sekä
tutkijoita.
Aineisto: Ikääntyneiden
itsemääräämisoikeiden edistämisen
keinot (n=406).
Analyysi: Sisällönanalyysi ja
samanmielisyyskertoimet.
Aluehallintovirastolle
Menetelmä: Dokumenttianalyysi
osoitetut ikääntyneiden Aineistonkeruu: Vuosien 2018-2019
ympärivuorokautiseen kantelut
palveluun kohdistuneet Aineisto: 317 kantelua, jotka
kantelut vuosina 2018- sisälsivät 2922 mainintaa
2019
laiminlyönneistä.
Analyysi: Tilastolliset menetelmät.
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Hoidon laiminlyönnit ikääntyneiden
ympärivuorokautisessa palvelussa –
itsemääräämisoikeus ja
ihmisarvoinen hoito
Hyvän hoidon laiminlyönnit vaarantavat ikääntyneiden
itsemääräämisoikeuden, potilasturvallisuuden ja hoidon
eettisten periaatteiden toteutumisen.
Tässä Turun yliopiston tutkimuksessa analysoitiin
aluehallintovirastoille osoitettuja ikääntyneiden
ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneita kanteluita
vuosilta 2018 ja 2019.
Tulokset on tuotettu systemoiduilla kirjallisuuskatsauksilla
aikaisempaa kansainvälisen tutkimustietoon,
dokumenttianalyysillä kanteluiden analyysiin ja
asiantuntijapaneeliin.

