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ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS - 
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SOSIAALITYÖSSÄ 

TUTKIMUKSEN  
TAUSTA  
Tutkimuksen toimintaympäristönä on 
gerontologinen sosiaalityö. Tutkimus 
kytkeytyy GeroMetroon ja paikantuu 
Helsingin Pohjoiseen sosiaali-ja lähityöhön. 
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen 
palveluissa vaikuttaa paljolti siihen, miten 
ikääntynyt kokee elämänsä. Ikääntymiseen 
liittyvä toimintakyvyn heikkeneminen tuo 
haasteita itsemääräämisoikeuden 
toteutumiselle.  
 

TAVOITE  
Päätavoitteena oli saada vanhussosiaalityön 
asiakasnäkökulmaa itsemääräämis-
oikeuteen liittyviin kysymyksiin. 
Asiakasnäkökulmasta saatua kuvaa aiheesta 
täydennettiin kysymällä vanhustyön  
ammattilaisten käsityksiä aiheesta.  
Tavoitteena oli myös asiakasarvioiden 
saaminen GeroMetrossa tehdystä 
esiteluonnoksesta “Minä päätän asioistani”.  

 
AINEISTO JA ANALYYSI 
Pääaineisto tutkimusaineistoni muodostuu 
kolmesta kotonaan asuvalla vanhukselle 
tehdystä puolistrukturoidusta 
haastattelusta. Täydentävä aineisto on 
kerätty GeroMetron Itsemääräämisoikeus-
koulutukseen osallistuneilta ammattilaisilta 
ko. koulutuksen yhteydessä. Aineiston 
analysointiin käytettiin aineistolähtöistä 
sisällönanalyysia.  

 
 
 
 

 
TULOKSET 
Haastateltavat kertoivat 
itsemääräämisoikeutensa toteutuneen lähes 
aina sosiaalipalveluissa. Havaitut puutteet 
liittyivät järjestelmälähtöiseen toimintaan ja 
siihen, ettei haastateltavalle ollut annettu 
tietoa eri vaihtoehdoista. Omaisten rooli 
nähtiin itsemääräämisoikeuden 
toteutumisen ylläpitämisessä tärkeänä. 
Hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen 
tekemistä pidettiin tarpeellisena. 
GeroMetron -esitettä pidettiin 
ymmärrettävänä ja hyödyllisenä. 
Vanhustyön ammattilaiset tunnistivat 
työssään asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuteen liittyviä haasteita 
ja löysivät niihin ratkaisuja.  
 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
Saatujen tulosten mukaan haastateltujen 
itsemääräämisoikeus totetuu pääosin hyvin 
palveluissa. Yksilöllisyys ei kuitenkaan 
näyttäydy palveluiden perustana eivätkä 
palvelut aina tue asiakkaiden omaa 
elämäntapaa. Haastateltavat pitävät 
luonnollisena, että itsemääräämisoikeus voi 
toteutua palveluissa ainoastaan vajavaisesti. 
Toisaalta palvelujen toimintakäytäntöjen 
toivotaan tukevan asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta.  
 
Mahdollisuus palveluja koskevien valintojen 
tekemisiin ja potentiaalisen toimintakyvyn 
käyttämiseen, asiakaslähtöisyys, tuettu/
avustettu itsemäärääminen, ajoissa tehty 
edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto tukevat 
ja ylläpitävät itsemääräämisoikeuden 
toteutumista.  
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