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LAUSUNTOHALLITUKSENESITYSLUONNOKSESTA
LAIKSI VANHUSASIAVALTUUTETUSTA

Oikeusministeriöpyytää lausuntoaluonnoksestahallituksenesitykseksieduskunnallelaiksi
vanhusasiavaltuutetusta.Sosiaali-ja terveysministeriökiittää mahdollisuudestaantaa lausuntonsa.
Sosiaali-ja terveysministeriöottaa lausunnossaankantaaasiaaniäkkäidensosiaali-ja
terveyspalvelujenohjauksestaja kehittämisestävastaavanakansallisenaviranomaisena.
PääministeriSannaMarinin hallituksenohjelmassaon asetettu tavoitteeksi ikäystävällisyyden
edistäminen.Tavoitteeseenvastataanmuun muassaperustamallavanhusasiavaltuutetuntehtävä ja
toimisto. Vanhusasiavaltuutetuntehtävän lisäksihallitusohjelmaanon kirjattu lukuisajoukko muita
toimenpiteitä, joilla tavoitetta toteutetaan. Yhtenäkeskeisenätoimenpiteenäon poikkihallinnollisen
pitkäkestoisenikäohjelmanlaatiminen ja käynnistäminenväestönikääntymiseenvarautumiseksi.
Palvelujenlaatua ja resursointiaparannetaansekäympärivuorokautisenhoidon että kotiin
annettavienpalvelujenosalta.
Esityksenmukaisestiehdotetaansäädettäväksilaki vanhusasiavaltuutetusta.Ehdotettu laki on
tarkoitettu tulemaanvoimaan1.7.2021.Vanhusasiavaltuutetuntehtävänäolisi edistääikääntyneiden
oikeuksientoteutumista, seurataja arvioidaikääntyneidenasemaaja oikeuksientoteutumista ja
seuratalainsäädäntöäja yhteiskunnallistapäätöksentekoasekäarvioidaniiden vaikutusta
ikääntyneisiin.Vanhusasiavaltuutettutekisi aloitteita ja antaisi lausuntoja,laatisi ja teettäisi
selvityksiäsekäjulkaisisiraportteja. Lisäksivaltuutettu edistäisitiedotusta sekäedistäisiyhteistyötä
ikääntyneidenasioita käsittelevientoimijoiden välillä. Vanhusasiavaltuutetullaei olisi toimivaltaa
ratkaista kanteluita.
Tehtävältäänja toimivaltuuksiltaanvanhusasiavaltuutettuolisi lapsiasiavaltuutetunkaltainen
viranomainenja olisi yhdenvertaisuusvaltuutetuntoimiston yhteydessätoimiva, itsenäinenja
riippumaton, muita viranomaisiatäydentäväviranomainen.
Sosiaali-ja terveysministeriötoteaa asiastaseuraavaa:
Sosiaali-ja terveysministeriölläon jo esityksenvalmistelunaikanaollut mahdollisuuskäydä
keskustelujaoikeusministeriönvalmistelustavastanneidenvirkamiestenkanssa.
Sosiaali-ja terveysministeriöpitää vanhusasiavaltuutetuntehtävän ja toimiston perustamista
perusteltunaja tarpeellisena.
Ikääntyneidenoikeuksientoteutumisessaon havaittu puutteita ja niihin on kiinnitetty huomiota muun
muassaeduskunnanoikeusasiamiehentoimesta. Esilläon ollut epäkohtiaiäkkäidenpalvelujenja
terveyspalvelujensekäitsemääräämisoikeuksien
toteutumisessa.Myös esimerkiksisähköisen
asioinninja digitaalistenpalvelujenlisääntyminenkaikilla yhteiskunnanosa-alueillavoi tuottaa
haasteitaoikeuksientoteutumisessa.
Vanhusasioidenerityisvaltuutettu yhteiskunnallisenakeskustelijana,joka seuraaikääntyneiden
oikeuksiaja asemaalaajastiyhteiskunnaneri aloilla, voi tehtävässäännostaaesiin havaittuja
epäkohtiaja tuoda keskusteluunmyös ratkaisuehdotuksiaaloitteissaan,lausunnoissaanja
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kertomuksessaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Toivottavaa olisi, että epäkohtien vastapainoksi
valtuutettu toisi keskusteluun myös havaitsemiaan hyviä toimintatapoja yhteiskunnan eri sektoreilta
yleiseen tietoisuuteen.
Vanhusasiavaltuutetun tehtävä on laaja ja näkemyksemme mukaan sen avulla ikääntyneiden
oikeuksia ja asemaa on mahdollista parantaa. Ikäystävällisyyden korostaminen ja ikäihmisten
näkökulman, havaittujen ilmiöiden ja epäkohtien esille tuominen yhteiskunnalliseen keskusteluun
vanhusasiavaltuutetun toimesta tukee osaltaan ikääntyneiden yhdenvertaisuutta sekä perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista.
Esityksessä esille tuodut vanhusasiavaltuutetun toimivaltuudet ovat ehdotettuun tehtävänkuvaan
nähden riittävät ja antavat mahdollisuuden iäkkäiden asioiden tuomiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja päätöksentekoon. Esityksessä on myös hyvin huomioitu muiden iäkkäiden oikeuksien
parissa työskentelevien viranomaisten tehtävät. Esitetty vanhusasiavaltuutetun tehtävänkuva on
rakennettu siten, että tehtävät eivät ole päällekkäisiä muiden viranomaisten kanssa vaan täydentävät
toisiaan. Myös iäkkäiden itsensä osallistaminen on ansiokkaasti huomioitu ehdotetussa
tehtävänkuvassa.
Väestörakenteen kehitys sekä iäkkäiden ryhmien heterogeenisyys huomioon ottaen on toivottavaa,
että vanhusasiavaltuutetun toiminta resursoidaan riittävästi, jotta tavoitteena oleva hallinnollinen
organisaatio saadaan toteutettua siten, että se olisi linjassa muiden perus- ja ihmisoikeusalan
erityisvaltuutettujen kanssa.
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