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Abstract
The purpose of this study was to describe and understand the evolution of the content and
characteristics of Finnish geriatric nursing from the 1930s till the 2000s. The research approach was
based on three underlying assumptions: historicity, multi-level analysis and the dimensions of goals
and actual practice. Historicity implied both a long-term analysis of the phenomenon and the use of
historical methodology. Multi-level analysis implied that the phenomenon was analyzed at both a
macro-level and a micro-level. The macrolevel consisted of the societal geriatric policies (level I).
The micro-level was divided into functional environments comprising the municipal context (level
II) and nursing organizations (level III) as well as the nursing practice (level IV). The focal aim in the
multi-level analysis was to compare the goals (at levels I-III) to the actual practice (level IV). The
underlying theoretical premises of the multi-level analysis consisted of system-oriented thinking, and
the data were organized in terms of the guidance model. The evolution of geriatric nursing was
analyzed on the basis of official documents at the level I, the municipal documents of three
municipalities in northern Finland at the level II, the documents of geriatric nursing organizations in
selected municipalities at the level III, and retrospective knowledge of nursing aids and assistants and
practical nurses at the level IV. In addition to this, contemporary material as well as relevant
literature, magazines and research findings were used to shed light on the historico-sociocultural
context. The manner of reading applied was systematic interpretation, which allowed the macro- and
micro-level information of geriatric nursing in different historical periods to be integrated into a
comprehensible whole.
The study highlighted the basic dimensions of both goals and actual practice. Using a theoretical
societal frame of analysis, they were combined into the general guidelines of geriatric nursing: the
retaining nursing of the activation stage (1930-1950), the collective nursing of the preliminary stage
(1950-1970), the individual nursing of the revitalizing stage (1970-1990) and the balancing nursing
of the renovative stage (1990-). The findings indicated that the evolution of geriatric nursing was
shaped by the goal-oriented dimensions of the geriatric policies, the municipal organizations and the
functional contexts of the nursing organizations as well as the nurses' role in the actual practice. The
findings also indicated that the goals defined in geriatric policies were implemented in the actual
nursing practice with some delay. The purpose of the study was to produce synthesizing basic nursing
research. It thus opened up a new perspective into the research questions motivated by nursing
science. The findings can also be utilized in efforts to understand the value and knowledge base of
geriatric nursing and in nurse education. In order to be able to develop nursing further, it is important
not to approach nursing as a separate phenomenon, but to integrate it into a wider historicosociocultural analysis. The methodological solutions made here can also be applied to other nursing
research.

Keywords: geriatric nursing, historical research, history of nursing, retrospective
knowledge
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja ymmärtää suomalaisen vanhusten hoitotyön sisällön ja
luonteen muotoutumista 1930-luvulta 2000-luvulle. Tutkimuksen tarkastelunäkökulmana oli kolme
perusolettamusta: historiallisuus, monitasoisuus sekä tavoitteiden ja tosiasiallisen toiminnan ulottuvuudet. Historiallisuus viittasi sekä ilmiön tarkasteluun pitkällä aikavälillä että historialliseen tutkimusmenetelmään. Monitasoisuus liitti ilmiön tarkastelun makro- ja mikrotasoille. Makrotason
muodosti yhteiskunnallinen vanhuspolitiikka (I-taso). Mikrotaso jakaantui kunnalliseen (II-taso) ja
hoito-organisaatioiden (III-taso) muodostamiin toimintaympäristöihin sekä käytännön hoitotyöhön
(IV-taso). Monitasotarkastelun lävistävänä näkökulmana oli heijastaa tavoitteellisia ulottuvuuksia (IIII-taso) käytännön tosiasialliseen toimintaan (IV-taso). Tutkimuksen väljänä monitasotarkastelua
ohjaavana teoreettisena lähtökohtana oli systeemiajattelu ja jäsennyksenä toimi ohjausmalli. Vanhusten hoitotyön muotoutumista haettiin I-tasolla virallisten dokumenttien, II-tasolla kolmen pohjoissuomalaisen kunnan kunnallisten asiakirjojen, III-tasolla valittujen kuntien vanhusten hoitoorganisaatioiden dokumenttien sekä IV-tasolla apu-, perus- ja lähihoitajien muistitiedon avulla. Tämän lisäksi ajan historiallis-sosiokulttuurisen kontekstin ymmärtämiseksi hyödynnettiin aikalaisaineiston ohella myös ilmiötä koskevaa kirjallisuutta, aikakauslehdistöä ja tutkimustietoa.
Tutkimuksen luentatapana oli systematisoiva tulkinta, jonka avulla integroitiin makro- ja mikrotason
tiedot vanhusten hoidosta eri aikakausilta yhteen ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.
Tutkimus tuotti sekä tavoitteellisten että tosiasiallisen toiminnan ulottuvuuksien peruslinjat. Näistä muodostettiin teoreettista yhteiskunnallista jäsennyskehystä hyödyntäen hoitotyön yleiset kehityslinjat: aktivointivaiheen säilyttävä hoitotyö (1930-1950), luonnosteluvaiheen kollektisoiva hoitotyö
(1950-1970), elävöittämisvaiheen yksilöllinen hoitotyö (1970-1990) sekä uudentamisvaiheen tasapainoileva hoitotyö (1990-). Tutkimus osoitti, että hoitotyön muotoutumiseen vaikuttivat vanhuspolitiikan, kunnallisen ja hoito-organisaatioiden toimintaympäristöjen tavoitteelliset ulottuvuudet sekä
hoitajan rooli tosiasiallisessa toiminnassa. Tuloksista kävi ilmi, että vanhuspolitiikan tavoitteet heijastuivat hoitotyön tosiasialliseen toimintaan viiveellä. Tutkimuksen ideana oli tuottaa kokoavaa hoitotieteellistä perustutkimusta. Tutkimus avasi siten uutta näkökulmaa hoitotieteen tieteenalasta
nouseviin tutkimuskysymyksiin. Tuloksia voidaan hyödyntää myös vanhusten hoitotyön arvo- ja tietoperustan ymmärtämiseen sekä hoitotyön opetukseen. Hoitotyön edelleen kehittämisen kannalta on
tärkeää, että hoitotyötä ei tarkastella vain yksittäisenä ilmiönä, vaan se liitetään laajempaan ajan historiallis-sosiokulttuuriseen tarkasteluun. Tutkimuksen menetelmällisiä ratkaisuja voidaan soveltaa
myös muissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa.

Asiasanat: historiallinen tutkimus, hoitotyön historia, muistitieto, vanhusten hoitotyö

Apuhoitaja vanhusten hoitotyössä 1960-luvulla

Antille, Juholle ja Ainolle

Kiitokset
Kaikki asiat, jotka aiheuttavat meissä innostavia ja elämänhalua lisääviä kokemuksia, tuottavat iloa (Spinoza).

Väitöskirjani aihe juontaa työskentelyyni vanhusten hoitotyön käytännön kentällä ja se on
matkan varrella rikastunut. Pro gradu -tutkielmani antoi viitteitä siitä, kuinka paljon vanhusten hoitotyön nykyisyys on rakentunut aikaisempien toimintakäytäntöjen perustalle.
Jatko-opinnoissa kiinnostuin uudenlaisista historiallisista konstruktioista, kuten muistitiedon käytöstä arjen toiminnan tutkimuksessa. Ne innostivat minut syventämään väitöskirjassani vanhusten hoitotyön tematisointia.
Väitöskirjatyöhön ryhtymisestä kiitos kuuluu tutkimukseni ohjaajalle dosentti Merja
Nikkoselle. Hänen rohkaiseva asenteensa tutkimusaihetta ja -menetelmää kohtaan vaikutti
ratkaisevasti väitöskirjani rakentumiseen. Käytyjen keskustelujemme pohjalta aiheeni
alkoi kiinnittyä yhä enemmän laajempaan monitasotarkasteluun, jolloin terveyshallintotieteen professori Juhani Nikkilä otti ohjaushaasteen vastaan ja tuli mukaan väitöskirjaprosessiini. Lämpimät kiitokset molemmille ohjaajille. Kokemukseni mukaan monitieteellinen
ohjausryhmä on toiminut hyvin. Teidän innostava ja rakentava suhtautuminen tutkimukseeni on ollut tärkeä koko väitöskirjaprosessini ajan.
Väitöskirjatyöni esitarkastajat emerita professori Sirkka Lauri ja dekaani, professori
Juha Kinnunen edesauttoivat tarkentavilla kommenteillaan väitöskirjan jäsentymistä tutkimusprosessin loppuvaiheessa. Erityisesti Sirkka Laurin kanssa käyty palautekeskustelu oli
minulle noviisitutkijana erittäin mieleenpainuva ja syvensi ymmärrystäni historiallisen tutkimuksen käsitteellistämisestä.
Tutkimukseni kuuluu hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen gerontologisen hoitotieteen tutkimusprojektiin. Projektin johtajaa, professori Arja Isolaa minun on kiittäminen
paljosta. Hän on omalla myönteisellä esimerkillään pitänyt tutkimukseni liekkiä yllä ja
arvokkailla kommenteillaan merkittävästi edistänyt tutkimuksen loppuunsaattamista.
Haluan myös kiittää projektissa toimivaa tutkija Kaisa Backmania aidosta myötäelämisestä
tutkimukseni eri vaiheissa. Oman väitöskirjasi esipuheessa olet sanonut ”väitöskirjan tekemisen olevan matkan syvälle itseen.” Väitöskirjan edetessä tuo lause on alkanut saada sisältöä myös omalla kohdallani. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen työyhteisölle osoitan lämpimät kiitokseni. Haluan kiittää teitä yhdessä ja erikseen saamastani tuesta, rohkai-

susta, naurusta ja extream-kokemuksista, joita olen saanut kokea kanssanne. Ne ovat seikkoja, joilla on erityisen suuri merkitys tutkijan perin yksinäisellä työsaralla.
Väitöskirjatutkimuksen vaatimat tutkimusvapaat eivät olisi mahdollistuneet ilman Hoitotieteen tutkimusseura ry:n, Sairaanhoitajien koulutussäätiön, Otto A. Malmin lahjoitusrahaston, Suomen kulttuurirahaston ja Hoitotieteellisen tutkijakoulun tutkimusrahoitusta.
Kiitokset luottamuksesta tutkimustani kohtaan. Tutkimukseni kiinnittyi loppuvaiheessa
myös Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakouluun.
Väitöskirjani lämpimimmät kiitokseni kuuluvat tutkimukseen osallistuneille käytännön
hoitotyön ammattilaisille, jotka antoivat palasen omaa vanhusten hoitotyön kokemusmaailmaansa käyttööni haastattelujen muodossa. Toivottavasti tämä väitöskirja auttaa lukijoita
ymmärtämään vanhusten hoitotyön monenlaiset kytkennät ympäröivään yhteiskunnalliseen kehitykseen, jonka myös käytännön hoitotyön toimijat joutuvat kohtaamaan. Lisäksi
kiitän tutkimuskuntien muita toimijoita, jotka ovat myönteisellä suhtautumisellaan ja konkreettisella avullaan edistäneet väitöstyöni etenemistä. Myös maakunta-arkiston henkilökunnalle esitän suuret kiitokseni. FL Sirkka-Liisa Leinonen on auttanut englanninkielisen
tiivistelmän laadinnassa. Kiitos siitä hänelle.
Ystäviäni Maija-Leenaa ja Eeroa, Helenaa, Pirkkoa, Riittaa ja Jaanaa kiitän henkisen
pururatani tuulettamisesta. Sen avulla olen kyennyt säilyttämään tutkimustani kohtaan
kokemani ilon. Erityinen kiitos kuuluu sosiaalineuvos Maria Börmannille. Aito välittäminen ja läsnäolosi hoidettavia vanhuksia kohtaan ensimmäisessä työpaikassani
Apollo-kodissa on ollut vahvistamassa innostustani vanhusten hoitotyön kehittämiseen.
Hellimmät kiitokseni kuuluvat äidilleni ja edesmenneelle isälleni. Elämänkokemuksen
viisaudella he ovat kannustaneet minua opiskeluun, historian ymmärtämiseen ja asioiden
”tuumailuun.” Sydämelliset kiitokset myös siskoilleni Eilalle ja Anjalle sekä veljelleni
Martille, kun olette myötäeläneet tutkimustani kanssani ja ennen kaikkea olette olleet läsnä
elämässäni. Appivanhempiani Liisaa ja Tapania haluan halauksin kiittää myötäelämisen
lisäksi konkreettisesta huolehtivaisuudesta käytännön elämässä. Väitöskirja on ollut työläs
ilo, mutta teidän kaikkien läheisten avulla se on ollut jaettu ilo.
Tämä väitöskirja on omistettu miehelleni Antille ja lapsillemme Juholle ja Ainolle.
Olette puhaltaneet näille väitöskirjan sivuille elämäniloa ja -makua.
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1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusasetelman
täsmentäminen
1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
Siinä ne menivät perätoukuria, ensin lääkäri, sitten osastonhoitaja ja sairaanhoitajat. Me
oltiin yleensä liinavaatehuoneessa tekemässä sykyjä. Ennen lääkärinkiertoa käytiin kattomassa kaikki vuoteet, että ne oli kuin tiiliskivet ja ihmiset olivat siellä sieraimet pystyssä.
Hyvä kun uskalsivat hengittää ja kädet olivat kivasti peiton päällä… Ja sitten apuhoitajat
pyyhkivät ikkunalaudoilta ja pöydiltä pölyjäkin ja suoristettiin pyyheliinat, kun lääkäri oli
tulossa. Piti olla kaikin puolin siistiä.1

Tämä apuhoitajakoulutuksen saaneen ja pitkään vanhusten hoitotyötä tehneen hoitajan
kuvaus 1960-luvun hoitotyöstä oli kimmoke, joka innosti minua tutkijana tarkastelemaan
vanhusten hoitotyötä ja sen muotoutumista pitemmällä aikavälillä. Minua kiinnosti, millaisia tekijöitä ja tapahtumia oli kuvatun lausuman takana? Millaiseen arvo- ja tietoperustaan vanhusten hoitotyö perustui? Miten nämä ilmiöt ovat syntyneet ja kehittyneet ajan
saatossa? Millainen oli yhteiskunta tuona aikana? Millaisten periaatteitten ja tavoitteiden
varassa yhteiskunnallista vanhusten hoitoa on rakennettu ja mihin sillä on eri aikoina tähdätty?
Mielenkiintoni kuvata ja analysoida vanhusten hoitotyötä ja sen muotoutumista heräsi
tilanteessa, jolloin vanhusten hoitojärjestelyt ovat yhteiskunnallisessa toimintakehyksessä
murrosvaiheessa. Vanhusten hoitotyö on osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoitojärjestelmää.2 Hoitojärjestelmä, jolla tarkoitan keinoa vastata vanhusten hoidollisiin
avuntarpeisiin, on historiallisesti laajentunut merkittävästi uusien avustusmuotojen ja palvelujen myötä. Nykypäivän vanhusten hoitojärjestelyjen perustana on kansalaisten perustuslakiin3 kirjattu oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hoitojärjestelyihin vai1.
2.

3.

Väitöskirjatutkimukseni on jatkoa pro gradu -tutkielmaani (Paasivaara 1999) Apuhoitajat vanhusten hoitotyön tulkkeina. Hoitajan lausuma on tutkielmaan tekemästäni haastattelusta.
Terveydenhuollolla viittaan koko väestölle tarjottaviin sairaanhoidollisiin ja sairauksia ehkäiseviin palveluihin. Vastaavasti sosiaalihuollolla tarkoitan kaikille annettavia sosiaalipalvelujen ja
sosiaalisten ongelmien lievittämiseen tähtäävien palvelujen ja tuen kokonaisuutta. Lisää esim.
Lehto et al. 2001.
L 731/1999 Suomen perustuslaki, 19§.
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kuttavat valtion rahoittaman julkisen toiminnan lisäksi myös ei-julkinen toiminta kuten
yksilöiden, perheiden, vapaaehtoistyön, järjestöjen ja puolivirallisten järjestöjen eli ns. kolmannen sektorin toiminta. (Rissanen S 1999.) Vanhusten hoitojärjestelyt ovat olleet mielenkiinnon kohteena myös muissa EU-maissa. EU-komission raportin (Pacolet et al. 1998).
mukaan Euroopan jäsenmaiden vanhusten hoitojärjestelyt ovat muotoutuneet kansallisten
ja historiallisten syiden vuoksi erilaisiksi. Kuitenkin yhtenäisenä suuntauksena myös
muissa EU-maissa on nähtävissä virallisen hoidon korvautuminen ei-virallisella hoidolla.
Vanhusten hoitojärjestelyissä kehitetään myös kansainvälisesti yhä enemmän vaihtoehtoisia ja monitoimijaisempia tuottajamalleja, (wellfaremix) johon liittyy muun muassa kilpailuttaminen, yksityistäminen ja kaupallistaminen. (Esim. Hugman 1994, Walker 2001.)
Vanhusten hoitojärjestelyt ovat olleet suomalaisessa yhteiskunnassa marginaalissa,
mutta viime vuosina ne ovat asettuneet tarkastelun keskiöön.4 Nykypäivänä vanhusten hoitojärjestelyt ja hoitotyö osana hyvinvoinnin tuottamista ovat yksi valtiovallan peruskysymyksiä (esim. Rönkkö 1998, 101). Tässä tutkimuksessa kohdennan pääpainon julkisen sektorin tarjoamaan hoitoon, jota antavat hoito- ja palvelujärjestelmässä toimivat eri ammattiryhmät. Hoitotyö on osa hoidon kokonaisuutta. Hoitotyöllä tarkoitan hoitoalan koulutuksen saaneiden hoitajien tekemää hoitotyötä. Käytän tutkimuksessani vanhus-käsitettä
nykypäiväisestä kritiikistä huolimatta,5 koska tutkijana koen vanhuskäsitteen myönteisenä
ja se on ollut yleisesti käytössä koko hoitotyön historian ajan.
Suomessa vanhusten laitoshoito on kansainvälisesti tarkastellen ollut keskimääräistä
yleisempää (Anttonen & Sipilä 2000, 67). Kuitenkin viime vuosina laitoshoidossa olevien
vanhusten määrä on alkanut laskea lähelle muita Pohjoismaita (Raassina 1994, 138–139).
Kriittisimmillään suomalaista hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamaa vanhusten hoitoa osana
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää on tarjottu esimerkkinä eriytymättömästä ja mielikuvituksettomasta ammattilaisten ehdoilla tuotetuista massapalveluista. (Sipilä 1996, 10–
11.) Myös tuoreet tutkimustulokset (Sosiaalibarometri 2001, 39) osoittavat, että vanhusten
hoitojärjestelyt vaativat muutosta.
Nykypäivän vanhusten hoitojärjestelyjä leimaa jatkuvasti voimistunut reformismi, joka
näkyy vanhusten hoitotyötä ohjaavien järjestelyjen, kuten julkisten tavoiteasettelujen ja
virallisten suunnitelmien ja ohjelmien monipuolistumisena sekä työ- ja toimintatapojen
vaihtelevuutena. Reformien taustalla ovat väestön ikääntyminen ja laitospaikkoja tarvitsevien vanhusten lukumäärän kasvu. Olennaista vanhusväestön kehityksessä on suomalaisten ”kaksoisvanheneminen” eli koko väestörakenteen vanhetessa myös vanhusväestön
sisäinen ikärakenne vanhenee. Tämä merkitsee ennusteiden mukaan, että yli 85-vuotiaiden
osuus väestöstä lisääntyy vuodesta 1990 vuoteen 2030 noin 200%, kun esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa ja Saksassa lisäys on noin 50%. (Vaarama 1995, 17.) Näin
ollen tulevaisuuden suomalaisissa laitoksissa hoidetaan entistä huonokuntoisempia ja iäkkäämpiä vanhuksia. Arjen hoitotyössä vanhusväestön kasvu merkitsee sitä, että toisista
riippuvaisten ja apua tarvitsevien määrä tulee lisääntymään. Sosiaali- ja terveydenhuollon
resursseja on kuitenkin osittain 1990-luvun laman seurauksena merkittävästi vähennetty.
Julkisuudessa on arvioitu, että pelkkä ikärakenteen muutos aiheuttaa lähitulevaisuudessa
terveydenhuoltoon arviolta 40 % lisämenon.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien

4.
5.
6.

Vaaraman 1995, 20 mukaan suomalainen vanhusten hoidon kehitys ei ole muuhun Eurooppaan
nähden poikkeuksellinen. Ainoastaan se, että Suomeen muutospaineet tulivat 1990-luvulla noin
kymmenen vuotta myöhemmin.
STM 1998c Vanhusbarometri.
Kaleva 23.8.2001: ”Terveydenhuolto remonttiin.”
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väheneminen on johtanut sekä vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmän uudelleenorganisointiin että tuonut kriittiseen keskusteluun vanhusten hoitotyön laadun.
Valtioneuvosto asetti 13.9.2001 kansallisen projektin terveydenhuollon tulevaisuuden
turvaamiseksi. Projektin tehtävänä oli arvioida palvelujärjestelmän nykyiset ja sitä uhkaavat ongelmat sekä laatia suunnitelma ja toimeenpano-ohjelma ongelmien poistamiseksi.7
Kansallisen terveysprojektin loppuraportti8 tiivistyi 18 kohdan ohjelmaksi, jonka asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan 350 miljoonaa euroa, ikääntymisen aiheuttamat
kulut nousevat 500 miljoonaan euroon. Myös säästöä kertyy 200 miljoonaa euroa, kun terveydenhuoltoa järkiperäistetään ja karsitaan päällekkäiset hoidot. Rajaan tässä tutkimuksessa taloudelliset kysymykset tutkimuksen ulkopuolelle ja käytän taloudellista näkökohtaa lähinnä selittävänä taustarakenteena. Vanhusten hoitojärjestelyjen kustannukset ovat
erikseen olleet viime aikoina erityisen kiinnostuksen kohteena (Esim. Melin 1996; Vaarama 1998; Björkgren 2001).
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja ymmärtää suomalaisen vanhusten hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutumista 1930-luvulta 2000-luvulle siirryttäessä. Tutkimukseni edustaa lähinnä hoitotieteellistä perustutkimusta, jonka ideana on tuottaa kokoavaa tietoa vanhusten hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutumisesta. Hoitotieteellisen tietoperustan lisäksi tässä tutkimuksessa kohtaavat historiatieteen, terveyshallintotieteen sekä
sosiaalipolitiikan tutkimusperinne. Historiatieteen tutkimuksesta nousee tämän tutkimuksen sovellettu metodologinen lähestymistapa. Terveyshallinnon tutkimus kytkee hoitotieteellisen näkökulman monitasotarkasteluun, joka toimii tämän tutkimuksen väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Sosiaalipolitiikan tutkimus avartaa mahdollisuutta pohtia vanhuspolitiikkaa. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa vanhusten hoitotyön
tieto- ja arvoperustan analysoimiseen ja kehittämiseen. Tämän tutkimuksen avulla tuotettu
tieto avaa myös uuden näkökulman omasta tieteenalasta nousevaan tutkimusalueeseen ja
tutkimuskysymyksiin. Sen vuoksi tutkimus on tärkeä hoitotieteen kehittämisen kannalta.
Suomalaisessa hoitotieteessä ei ole vielä muodostunut omaa eriytynyttä gerontologista9
tietoperustaa, joka olisi lähtökohtana hoitotieteelliselle vanhustutkimukselle ja vanhusten
hoitotyön opetukselle (Esim. Lauri 1997, 18–20, Hyttinen 1999, 18, Backman 2001, 19).
Useissa ihmistieteissä vanhustutkimus on ollut jo pitkään oma erityisalueensa. Tutkimukseni on osa Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen projektia, jonka
tavoitteena on rakentaa gerontologista hoitotieteen tutkimusperinnettä.
Vastaan tutkimuksessani kysymykseen: Miten vanhusten hoitotyön sisältö ja luonne on
muotoutunut 1930-luvulta 2000-luvulle siirryttäessä? Laajaa kysymyksen asettelua pyrin
jäsentämään seuraavien tarkentavien kysymysten avulla:
1. Mitkä ovat vanhuspolitiikan tavoitteelliset peruslinjat yhteiskunnallisella tasolla?
7.

8.

9.

STM tiedote 272/2001. Sosiaalihuoltoa tarkasteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja
työnjaon osalta. Projektin taustalla oli 1999:16 Valtioneuvoston periaatepäätökset Sosiaali- ja
terveydenhuollon tavoite-ohjelmasta 2000–2003 ja 2001:4 Terveys 2015-kansanterveysohjelmasta.
STM:n työryhmämuistio 2002:3 Kansallisen terveysprojektin loppuraportti. Selvitysmies J.
Huttusen kannanotot olivat samansuuntaiset STM:n vuonna 1998 julkaistujen terveydenhuollon
kehittämisprojektin raporttien 1 ja 2 kanssa. J. Nikkilän Selvitysmiesraportissa 1 STM 1998a
tarkasteltiin asiakkaan asemaa terveydenhuollossa. Paavilainen et al laatimassa Selvitysmiesraportissa 2 STM 1998b tarkasteltiin terveydenhuollon toimivuutta.
Gerontologia on monitieteinen ja tieteiden välinen tutkimusalue, joka tutkii biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia vanhenemisprosesseja vanhenevan ihmisen elämänkulun näkökulmasta.
Gerontologia jaetaan sosiaaligerontologiaan, psykogerontologiaan sekä geriatriaan eli kliiniseen
gerontologiaan.

24
2. Miten vanhuspoliittiset tavoitteelliset peruslinjat heijastuvat kunnallisella ja organisaatiotasolla?
3. Miten yhteiskunnallisten, kunnallisten ja organisaatioiden tavoitteellisten peruslinjojen muutokset heijastuvat vanhusten tosiasiallisessa hoitotyössä?
Tutkimukseni rakentuu viiteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitän tutkimuksen tärkeimmät teoreettiset, metodologiset ja eettiset lähtökohdat vanhusten hoitotyön sekä historialliselle että monitasotarkastelulle. Toisessa luvussa kuvaan empiirisen aineiston
perustalle rakentuvat vanhusten hoitotyön keskeiset tavoitteelliset ulottuvuudet ja kolmannessa luvussa tosiasialliset ulottuvuudet. Luvun lopussa hahmotan tavoitteellisen ja
tosiasiasiallisen toiminnan välillä yhteyden, jonka kuvaan yleisinä kehityslinjoina. Neljännen luvun loppukeskustelussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia tavoitteellisten ja tosiasiallisten ulottuvuuksien näkökulmasta. Luvussa neljä heijastelen vanhusten hoitotyön
sisällön ja luonteen muotoutumisen vaiheita suhteessa vanhusten hoitotyön identiteettiin.
Toisaalta luvussa neljä johdan eri tarkastelutasojen näkökulmat yhteen ja ennakoin tulevaa kehitystä. Luvun lopussa tarkastelen tutkimuksen tiedon kestävyyttä ja tutkimustiedon hyväksyttävyyttä sekä tutkimustiedon merkitystä hoitotyön käytännön, koulutuksen
ja hoitotieteen kannalta. Esitän myös jatkotutkimushaasteet näihin osa-alueisiin liittyen.
Viides luku sisältää tutkimuksen lähteet ja kirjallisuusluettelon.

1.2 Tutkimuksen perusolettamukset
1.2.1 Historiallisuus
Tutkimukseni tarkoitusta ohjaa kolme perusolettamusta. Ensimmäinen perusolettamus
liittyy näkemykseen, jonka mukaan tämän päivän vanhusten hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutuminen juontuu pitemmän aikajänteen kehitykseen.10 Tutkimusalueena vanhusten hoitotyö on kiinnostanut tutkijoita Suomessa koko hoitotieteen11 olemassaoloajan.12 Ensimmäinen väitöskirjatasoinen tutkimus hoitotieteessä vanhusten hoitotyöhön
liittyneenä oli vuonna 1990 Arja Liukkosen väitöskirja ”Dementoituneen potilaan perushoito laitoksessa.” Sen jälkeen vanhusten hoitotyön tietoperustaa ovat rakentaneet väitöskirjatutkimuksillaan Nores 1993,13 Laitinen 1996,14 Routasalo 1997,15 Taival 1998,16
10. Esim. Stenvall 1995a, 219 on esittänyt, että ilmiöt liittyvät historialliseen kehitykseen.
11. Hoitotiede tieteenä tuli vasta vuonna 1979 Kuopion yliopistoon, josta se laajeni vähitellen
1980-luvulla käsittämään Tampereen, Turun; Vaasan, Helsingin ja Oulun yliopistot. Vuonna
1994 Helsingin hoitotieteen laitos lakkautettiin koko yliopiston rakenteellisen arvioinnin ja
kehittämisen yhteydessä.
12. Myös Hoitotyön projektiryhmä Stakesin julkaisussa: Perälä ML (toim.) 1997 Hoitotyön suunta,
strategia laatuun ja tuloksellisuuteen on esittänyt vanhustutkimuksen hoitotyön tutkimuksen
yhdeksi keskeiseksi kehittämisalueeksi ja asettanut tavoitteeksi hoitotieteen tutkimukselle tuottaa tietoa vanhusten hoitotyön kehittämiseen.
13. Tutkimuksessaan Nores tutki naisvanhuspotilaan olemassaolokokemusta laitoksessa.
14. Laitinen tarkasteli omaisen ja läheisen hoitoon osallistumista ja hoidon laatua vanhusten hoitolaitoksissa.
15. Routasalo käsitteli väitöskirjassaan kosketusta vanhusten hoitotyön hoitamisessa.
16. Taival tutki vanhusten näkökulmasta sopeutumista fyysisen toimikyvyn ikään liittyviin muutoksiin.

25
Arve 1999,17 Rissanen L 1999,18 Hyttinen 1999,19 Hantikainen 2000,20 Backman
2001,21 Pirilä 200222 ja Mäkinen 2002.23 Suomalaisessa hoitotieteessä ei ole aiemmin
tehty vanhusten hoitotyön tutkimusta, jossa pyritään laajemmin selvittämään vanhusten
hoitotyön muotoutumista usean vuosikymmenen ajalta.24 Laajemminkin hoitotieteen
kiinnostus historialliseen tarkasteluun on ollut vähäistä (Vehviläinen-Julkunen & Varjoranta 1993, 73, myös Maggs 1996, 631, Tallberg 1997, 187). Aikaisemmat hoitotieteen
historialliset kuvaukset ovat keskittyneet lähinnä hoitotyön toimijoiden sankari- ja kehitystarinoihin (esim. Tallberg 1991, Sorvettula 1998), joissa keskeistä on nykytilanteen
näkökulmasta terveysalan ammattiryhmien tutkiminen. Vaihtoehtoja hoitotyön tutkimusasetelmaan on tuonut aatehistoriantutkimus (Eriksson 1993, Matilainen 1997, 1999),
yhteiskuntatieteiden kehittävä työntutkimus (esim. Simoila 1994.) sekä naistutkimuksen
kautta tehdyt hoitotyön ammattiryhmien tutkimukset (Esim. Henriksson 1998). Historiallisen tutkimuksen marginaalisuudesta kertoo myös se, että historiantutkimukseen liittyvää metodikirjallisuutta on tuotettu sangen vähän suomalaisessa hoitotieteessä (esim.
Vehviläinen-Julkunen & Varjoranta 1993, 72–77, Tallberg 1997, 187–204, Matilainen
2001). Suomalaisen hoitotieteen historiallisen tutkimuksen kehitys on ollut samansuuntaista kansainvälisen hoitotieteen historiantutkimuksen kanssa. Useat tutkijat ovat viitanneet siihen, että historiallinen tutkimus on vasta vähitellen alkanut kiinnostaa tutkijoita
hoitotieteessä (esim. Davis 1995, 427, Lusk 1997, 356, Rafferty 1997, 6, Rees 1999, 34).
Klassinen A history of nursing (Nutting & Dock 1907) vuodelta 1907 esittelee sairaanhoidon kehitystä merkkihenkilöiden kuten esimerkiksi Florence Nightingalen kautta. Kansainvälisesti tämän perinteen jatkajia on ollut myöhemmin useita, kuten esimerkiksi
Chesnay 1998, Fairman ja Kagan 1999, Helmstader 1993, Marshall ja Wall 1999 sekä
Rafael 1999.
Vanhusten hoitojärjestelyjen muotoutumista on tutkittu erityisesti sosiaalipolitiikassa,
jonka historiantutkimus valottaa myös vanhusten hoitojärjestelyjen historiaa. Sosiaalipolitiikassa on kuvattu muun muassa sosiaalihuollon kehitystä tutkimuksessa ”Vaivaishoidosta
uusiin vaihtoehtoihin” (Satka 1990, 76–94). Lisäksi sosiaalipolitiikassa on valotettu sosiaalihuoltoa osana sosiaaliturvan kehitystä tutkimuksissa ”Pienviljelijäprojektista
sosiaalivaltioon” (Heinonen 1990), ”Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin” (Hellsten
1993), ”Armeliaisuudesta sosiaaliturvaan” (Jaakkola et al. 1994), ”Vaivaisten valtakunnasta hyvinvointivaltion kehitysvaiheisiin” (Pulma 1994) sekä ”Ryysyrannasta hyvinvointivaltioon” (Siipi 1967). Nämä käytetyt käsitteet kuvaavat sitä kehitystä, jolla sosiaalipolitiikassa on jäsennetty vanhusten hoitoa ja siinä tapahtunutta muutosta. Sosiaalipolitiikassa
selkeästi vanhusten hoitojärjestelyjen tarkasteluun ovat kiinnittyneet Koskinen vanhustyön25 sekä Vaarama vanhuspalvelujen näkökulmasta.26
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Arve tarkasteli vanhusten hoitoa masentuneen vanhuksen näkökulmasta.
Rissanen L tarkasteli tutkimuksessaan vanhenevien ihmisten kotona selviytymistä.
Hyttinen pyrki luomaan tutkimuksessaan tulevaisuuden gerontologista tietoperustaa.
Hantikaisen väitöskirja käsitteli pakkokeinojen käyttöä.
Backman tutki kotona asuvien vanhusten itsestä huolenpitoa.
Pirilä tutki laitoshoidossa olevien vanhusten suun hoitoa.
Mäkinen käsitteli tutkimuksessaan iäkkään potilaan omaista erikoissairaanhoidossa.
Laitinen-Junkkari 1999 on kirjassa Muuttuva vanhustyö kuvaillut yleisesti vanhusten hoidon
muuttumista yleisellä tasolla, mutta tutkimukseen perustuvaa katsausta hoitotieteessä ei ole
tehty.
25. Koskinen 1994, 26 määrittelee vanhustyön ”moniammatilliseksi toiminnaksi vanhusten parissa,
joka on vanhusten professionaalista hoitoa, hoivaa, auttamista ja tukemista.”
26. Esim. Vaarama & Hurskainen 1992; Vaarama 1995, 2000; Vaarama et al. 1998; Vaarama 1995,
29: ”Vanhuspalvelut kuvaavat toiminnan muotoja, laajuutta ja resursseja ilman toiminnallista ja
elämyksellistä ulottuvuutta.”
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Asettamani tutkimuskysymykset osoittavat implisiittisesti tutkimusmenetelmät. Toisin
sanoen tutkijan on valittava menetelmät, joiden avulla voidaan maksimaalisella tavalla vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Historiallisen tutkimuksen kentässä tutkimuksessa
käyttämäni historiallinen lähestymistapa kiinnittyy historiantieteen alan historiallisen
sosiologian27 sekä yhteiskuntatieteellisesti painottuneen sosiaalihistorian (esim. Ruonavaara 1995, Peltonen 1999) välimaastoon. Historiallisen sosiologian kiinnostus kohdistuu
kokonaisyhteiskunnallisten rakenteiden ja suurten linjojen tutkimukseen eli makrohistoriaan. Sen sijaan sosiaalihistoria on kiinnostunut ulottamaan tutkimuskohdetta valtionhistoriasta tavallisen ihmisen maailmaan. Hallintohistoriassa historiallisesta näkökulmasta on
tutkittu muun muassa makrotason hallinnon (Tiihonen & Tiihonen 1983; Stenvall & Tiihonen 1995; Savolainen 1996) ja hallintokulttuurin muutosta (Tiihonen & Ylikangas 1992).
Tässä tutkimuksessa hoitotyön arki liitetään osana hoitotyön historiaan. Siinä mielessä hoitotyön tason tarkastelu kiinnittyy mikrohistoriaan, jossa tutkimuksen kiinnostus kohdentuu
perusteelliseen olosuhteitten ja tapahtumien kuvaukseen arkipäivän käytännöissä (vrt.
Heikkinen 1993, Peltonen 1999).
Käytän tämän tutkimuksen vanhusten hoitotyön tunnistamisen aikarajauksen alkupisteenä julkisen vanhusten hoitojärjestelmän perustamista 1930-luvulla köyhäinhoitolain
hengessä.28 Tutkimuksessani etsitään siten vanhusten hoitotyön muotoutumisen juuria.
Käyttämäni muotoutumisen käsite liittyy muutosprosessiin (Vartola 1995, 182), jossa vanhan ja uuden muuttuvan välille alkaa muodostua kullekin ajalle tyypillistä jännitettä. Tässä
tutkimuksessa muotoutuminen ei kerro halukkuudesta asettaa vastakohtaisuuksia korostavia käsityksiä vanhan ja uuden muuttuvan välille (Peltonen 1990, 88). Toisin sanoen muuttuvuus ei ole aina edistystä, eikä myöskään nykyinen vaihe välttämättä menneisyydestä
tähän päivään tulevien kehitysvaiheiden huippu (Satka 2000, 39).
Vanhusten hoitotyön muotoutumisen jäsentäminen edellyttää tietoa aiemmista vanhusten hoitotyöhön liittyvistä kehitysvaiheista. Tutkimukseni perustuu ajatukseen, jonka
mukaan menneisyyttä jäsentämällä voidaan paremmin ymmärtää nykyisyyttä ja hahmottaa
tulevaisuuden haasteita. Tässä tutkimuksessa ymmärrän historiallisen ajan Kalelan (2000,
111–139) ajankäsityksen mukaisesti. Kalelan käsitys poikkeaa aikaisemmasta Renvallin
(1965, 18–19) ajatuksesta, joka kiinnittää tutkimuskohteen ja kehityksen tarkastelun tiukasti kronologiseen aikaan.29 Avarampaan aikakäsitykseen kiinnittyminen tarkoittaa sitä,
että nykypäivän toimintaa ei ymmärretä yksioikoisesti tiettyjen lainalaisuuksien suoraksi
seuraukseksi. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa aikaperspektiivi liitetään laajempaan historiallis-sosiokulttuuriseen kehykseen. Etsin tutkimuksessani vanhusten hoitotyön sisällön
ja luonteen muotoutumisen perusteita sekä avaan julkisen vanhusten hoitotyön historiaa eri
näkökulmista. Tältä osin tutkimustani voitaisiin gerontologisen hoitotieteen näkökulmasta
luonnehtia ”hoitotieteelliseksi gerohistoriaksi,” koska tutkimukseni kuuluu lähinnä käytännön hoitotyön hoitotieteen historialliseen tutkimiseen.

27. Esim. Haapala; Smith 1991; Kerkelä 1996, Tutkimussuuntauksen tavoitteena on teoretisoida ja
luoda yleistyksiä.
28. L 1922/145 Köyhäinhoitolaki 7§ velvoitti kaikkia kuntia perustamaan kunnalliskoti vuoteen
1933 mennessä.
29. Kalela 2000, 111 kritisoi historian tutkimuksessa vallinnutta Renvallin ajattelua siitä, että ajan
perspektiivistä tarkastelu johtaa helposti ”ajan vankilaan.” Hänen mukaansa: ”tutkimuskohteen
yhdistää silloin sitä edeltäviin ja sitä seuraaviin ilmiöihin sellainen jatkuvuus, joka ei ole tutkimuksen osoittama tulos, vaan sen ennalta annettu lähtökohta.”
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1.2.2 Monitasoisuus
Tutkimukseni toinen perusolettamus on, että hoitotieteessä vanhusten hoitotyötä on tutkittu usein hoitotyön ilmiönä. Esimerkiksi suomalaisessa Hoitotiede-lehdessä ilmestyneissä
artikkeleissa vuodesta 1990 vuoteen 2002 on vanhusten hoitotyötä tarkasteltu muun
muassa kuvaten hoitajien käsityksiä laitoshoidossa (Lindvall 1992, Jokela & Paunonen
1993, Jykylä & Åstedt-Kurki 1998, Parkkila et al. 2000, Haapsaari et al. 2000, Liponkoski & Routasalo 2001) sekä kotona asuvien vanhusten näkökulmasta (Tervo & Pietilä
1995, Pyykkö et al. 2001, Roine et al. 2000). Lisäksi artikkeleissa on tarkasteltu hoitotyön auttamismenetelmiä (Hietanen et al. 2000), hoitotyön toimintamalleja (Liukkonen
1991, 1992, Isola & Laitinen 1995), omaisten mukaanottoa vanhusten hoitoon (Routasalo 1990, Miesmaa & Hyrylä 1996, Teeri et al. 1998), hyvää hoitoa (Kylmä & Isola 1997,
Mäkisalo 1993, Voutilainen & Korpiniitty 1997) sekä häiritsevää käyttäytymistä (Liukkonen 1993) ja hyvän hoidon kääntöpuolta kuten kaltoinkohtelua (Isola et al. 1995).
Tässä tutkimuksessa hoitotyö ei kuitenkaan ole irrallinen osa hoitojärjestelykokonaisuutta vaan se kiinnitetään monitasotarkasteluun eli makro- ja mikrotasoon30 (kuvio 1).
Makrotasolla tarkoitan erityisesti yhteiskunnallista vanhuspolitiikkaa (I-taso). Mikrotasolla tarkastelen kunnallisia toimintaympäristöjä (II-taso) ja hoito-organisaatioiden toimintaympäristöjä (III-taso) sekä hoitotyön käytäntöä (IV-taso) toimijoiden näkökulmasta.
Tutkimuksessani pyrin löytämään eri tasojen peruslinjat ja kytkemään ne toisiinsa muodostamalla yleiset kehityslinjat.
Tasolla I tarkoitan vanhuspolitiikkaa, joka on osa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja
hyvinvointipolitiikkaa.31 Vanhuspolitiikalla ei siten ole itsenäistä ja erillistä asemaa ja varsinkin viime vuosina vanhuspolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan rajat ovat sulautuneet yhä
tiiviimmin yhteen (esim. Koskinen 1992). Vanhuspolitiikka syntyy yhteiskunnassa vallitsevasta arvolatauksesta vanhusten hoitojärjestelyjä kohtaan. Arvot ovat jatkuvasti muuttuvia, koska ne ovat riippuvaisia yhteisön jäsenten ajattelusta ja toiminnasta, jotka myös ovat
koko ajan muutoksessa. (Kalkas 1996, 85–91.) On siten aiheellista kysyä millaisten muutosvaiheiden kautta tämän päivän vanhusten hoitoon ja siihen liittyviin järjestelyihin ollaan
päädytty? Vanhuspolitiikassa tapahtuvien muutosvaiheiden avulla voidaan nähdä se millaisten periaatteitten ja tavoitteiden varassa vanhuspolitiikkaa on rakennettu ja mihin sillä
on eri aikoina tähdätty.

30. Makro- ja mikrotason erottelun tausta on erilainen sosiologiassa ja terveyshallinnossa. Sosiologiassa mikrotaso tarkoittaa yleisesti vain toimijatasoa kun se tässä tutkimuksessa liitetään terveyshallinnon näkökulmaan, jossa mikrotasolla on laajempi merkitys. Esim. Nikkilä 1986.
31. Lehto et al. 2001, 33. Hyvinvointipolitiikkaa laajempana käytetään joskus käsitettä yhteiskuntapolitiikka.
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M akro taso

T avo itteet
I-taso : vanh u sp o litiikka
O hjausjärjestelm ä
II-taso : ku nn allin en toim in taym päristö
III-taso: ho ito-o rgan isaatio
to im in taym p äristö

IV : K äytän n ö n vanh u sten ho ito työ
M ikrotaso

To siasiallin en to im inta

Kuvio 1. Tutkimusasetelman jäsentely eri tasojen (I–IV) toimintaympäristöjen ja niiden suhteiden mukaan.

II-tasolla on kysymys kuntapolitiikasta eli yksittäisten kuntien linjauksista ja painopisteistä. Tässä tutkimuksessa kiinnostukseni kohteena on kunnallinen toimintapolitiikka
vanhustenhoitojärjestelyihin liittyen. Tutkimusten mukaan eri kuntien toimintojen välillä
on eroja (Kröger 1996, 28–29). Niitä on perusteltu osin väestön palvelujen tarpeen vaihtelevuudella, johon vaikuttavat esimerkiksi väestön ikärakenne ja sairastavuus.32 Krögerin tutkimustulosten valossa suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikan muutosprosessit ovat luonteeltaan eriaikaisia ja fragmentaarisia. Suomen elinkeino- ja palvelurakenteen kehitys on ollut hyvin epätasainen maan eri osien ja eri yhdyskuntien välillä. Esimerkiksi pikkukaupunkien ja pienien teollisuusyhdyskuntien asukkaiden elämä poikkesi pitkään agraarialueen asukkaiden arjesta. Yhteiskunnalliset muutokset ovat tapahtuneet eri
paikkakunnilla eri tavoin ja eri tahdissa. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan pyri Krögerin historiantapaustutkimuksen tavoin vertailemaan kuntia keskenään. (Kröger 2000.) Erilaisten kunnallisten toimintaympäristöjen huomioon ottaminen syventää kuitenkin tutkimuksen tarkastelunäkökulmaa. Näiden paikallisten toimintaympäristöjen edellytyksistä
löytyvät hoitotyön mahdollisuudet ja rajat.
III-tasolla tarkastelen hoito-organisaatioita, joissa vanhusten hoitotyö tapahtuu.
Hoito-organisaatiolla tarkoitan tutkimuksessani erilaisten vanhusten hoitoon liittyvien toimintarakenteiden järjestämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden merkitys perustuu niiden perustehtävään eli vanhusten hoitoon ja hoitotyöhön. (Vrt. Sinkkonen & Nikkilä 1988,
13–14.) Vanhusten hoitotyö tapahtuu hoito-organisaatioissa, joissa on tietyntyyppiset toiminnalliset puitteet ja ominaisuudet. On siten mielekästä kysyä, ovatko hoito-organisaatiot
suljettuja tai avoimia ympäristölleen? Avoin organisaatio on toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen kokonaisuus, joissa toimijat ovat riippuvaisia toisistaan ja toisista organisaatioista (Telaranta 1997, 36–42). Tutkimuksen kannalta on olennaista pohtia myös, millaiset

32. Leskinen H 2001, 19 tutkimus, joka kohdistui sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennepolitiikan toimeenpanoon ja arviointiin, eritteli kuntien eroa selittäviksi tekijöiksi mm. palvelujen
tarjonnan määrän ja rakenteen, laitospalvelujen maantieteellisen läheisyyden, pitkien hoitojaksojen etäisyyden, sairaaloiden runsaan käytön, kunnan varallisuuden ja koon sekä omaksutun
palvelukulttuurin ja toimintapolitiikan. Ks. myös Lehto & Kokko 1996; Kinnunen 1997.
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ovat hoito-organisaation toiminnan kannalta tärkeät tehtävät, työnjaon ja -työnteonmalli ja
viestintä? Entä millainen on hoito-organisaatiossa vallitseva organisaatiokulttuuri?33
Tasolla IV tarkastelen millaisena vanhusten hoitotyön arki näyttäytyy jokapäiväisine toimintoineen ja millaiseen ajatuskehykseen ja tietoperustaan vanhusten hoitotyö todella
perustuu. Liikkeelle lähtö tässä tutkimuksessa tapahtuu vanhusten hoitotyössä suppeamman terveysalan eli apu-, perus- ja lähihoitajakoulutuksen saaneiden hoitajien arjesta. Tutkimuksen keskiöön asettuvat ammattiryhmän edustajat, jotka ovat kaikkein konkreettisimmin olleet todistamassa vanhusten hoitotyön arjessa tapahtunutta muotoutumista. Tutkimukseni näkökulma painottaa toimijatason ja toimintaympäristön suhdetta, koska sen
avulla voidaan ymmärtää vanhusten hoitotyön muotoutumisen lähtökohta. Ammatillisen
hoitajan omaksuman hoitotyön arvo- ja tietoperustan ihanteet ovat ajan kuluessa muuttuneet ja monet sairaanhoitajalle kuuluneet tehtävät on siirtyneet alemman koulutuksen käyneelle hoitajatasolle (Vuorenmaa & Räisänen 1997, 13, myös Rintala & Elovainio 1997,
12). Pohdin tutkimuksessani, miten hoitajien ajatus- ja toimintatavat ovat muotoutuneet eri
aikoina. Ammatillisen toiminnan eräänä tunnusmerkkinä pidetään sen perustumista yhteiskunnan standardoimaan koulutukseen. Tämä lähtökohta ei liitä tutkimustani kuitenkaan
professiotutkimukseen (esim. Julkunen 1991).
Tämänkaltainen monitasoinen tutkimusasetelma antaa välineen tarkastella vanhusten
hoitotyötä laajojen kehityslinjojen lisäksi myös yksilö- ja tilannekohtaisesti. Tavoitteenani
onkin mittakaavaltaan pienien käytännön hoitotyön tasolla tapahtuvien ilmiöiden yhdistäminen yleiseen vanhuspolitiikkaan. Toisin sanoen pyrin yhdistämään tapahtumahistoriallisen kerronnan laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tutkimus ei siten jää pelkästään
kerronnan tasolle, vaan se pyrkii luomaan laajemmat puitteet, joihin vanhusten hoitotyön
ilmiö kytkeytyy. Peltosen (1999, 38) mukaan ”mikrotarkastelun ei tarvitse päätyä empirismiin, vaan se voi olla lupaus uusista suurempia kokonaisuuksia koskevista yleistyksistä.”
Tämä mahdollistaa tutkijan löytämään uusia asiayhteyksiä vanhusten hoitotyössä ruohonjuuritasolla toimijan ja yhteiskunnan vanhuspolitiikan kohtaamisesta, joita mikään valmis
teoria ei ole vielä tunnistanut. Tutkimukseni pyrkii tältä osin vastaamaan mikrohistorioitsijoiden esittämään haasteeseen, jossa korostetaan makro- ja mikronäkökulman yhdistämisen hedelmällisyyttä. (Esim. Heikkinen 1993, Davis 1995, Ollila 1995, Peltonen 1999.)
Ginzburgin (1996, 52) mukaan juuri makro- ja mikrotason tarkastelu yhdistää ”teleskooppisen ja mikroskooppisen” historian. (Ks. myös Burke 1994.) Tällöin makro- ja mikrotaso
voivat hyödyttää toinen toisiaan, jos makrotason yleiset linjat kytketään paikallisiin yksityiskohtiin. Tällä tavoin hoitotyön muotoutumiseen saadaan syvyyttä sekä ymmärtävässä
että osittain selittävässäkin mielessä. Tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi jäsennettyä tietoa
toimintaympäristöjen merkityksestä hoitotyön käytäntöön (Paasivaara et al. 2000).

33. Kinnunen 1990, 1 on määritellyt organisaatiokulttuurin henkilöstön omaksumien ajattelutapojen, kokemusten, arvojen ja ideologian ilmentymäksi jossa on sekä näkyvä että näkymätön ulottuvuus. Organisaatiokulttuurin analyyseissa on havaittu, että kulttuuri vaikuttaa organisaation
toimintaan. Tutkimuksissa on tarkasteltu mm. kieltä, myyttejä, tarinoita, riittejä, rituaaleja,
arvoja, normeja ja ideologioita.
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1.2.3 Tavoitteiden ja tosiasiallisen toiminnan ulottuvuudet
Kolmas tutkimukseni perusolettamus liittyy monitasotarkasteluni lävistävään tarkastelunäkökulmaan, jossa pyrin jäsentämään vanhuspolitiikan tavoitteiden heijastumista vanhusten tosiasialliseen hoitotyöhön (kuvio 1). Vanhuspolitiikan tavoitteilla tarkoitan tiettynä ajankohtana valitsevia vanhusten hoitojärjestelyjen lähtökohtina olevia periaatteita.
Vanhuspolitiikan tavoitteet sisältävät sellaisia toimintaratkaisuja vanhusten näkökulmasta,
joilla julkinen taho pyrkii reaalihistoriassa vaikuttamaan vanhusten hoitojärjestelyjen
kehitykseen. (Esim. Kutza 1981, 7; myös Koskinen 1990, 1991, 1994.) Vanhuspolitiikan
tavoitteet antavat ammatilliselle hoitotyölle lainsäädännölliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset (esim. Vaarama 1995, 27), jotka on otettava huomioon myös hoitotyön
arjessa. Vanhuspolitiikasta on kuitenkin monta askelta tosiasialliseen toimintaan, jolla tarkoitan käytännön konkreettista vanhusten hoitotyötä. Tämän vuoksi on perusteltua jäsentää näiden I–IV tason välille paikallisia toimintaympäristöjä (II- ja III-taso) ja myös niiden tavoitteita suhteessa vanhuspolitiikkaan.
Tässä tutkimuksessa liitän tavoitteet ja tosiasiallisen toiminnan toisiinsa ohjausjärjestelmän avulla. Monitasotarkastelulle on tyypillistä, että tasot ovat siinä tavalla tai toisella hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Tarkoitan hierarkkisuudella sitä, että tarkastelussa tasoja
heijastetaan toisiinsa siten, että tutkimuksen tasot asettuvat toisiinsa alisteisesti. Esimerkiksi käytännön hoitotyön (IV-taso) on alisteisessa suhteessa vanhuspolitiikkaan
(I-tasoon). Tämä on yksi tutkimukseni tekninen ratkaisu, jolla pyrin jäsentämään erittäin
moninaista tutkimusaluetta ja laajaa tutkimusaineistoa. En sitoudu tutkimuksessani mihinkään yksittäiseen teoriaan, mutta tutkimuksen väljänä monitasotarkastelua ohjaavana
näkökulmana on systeemiajattelu ja monitasotarkastelun jäsennyksenä toimii ohjausmalli
(Sinkkonen & Nikkilä 1988, 15). Ohjausmallia soveltamalla makro- ja mikrotasoja voidaan
tarkastella yhtenä kokonaisuutena ja yhteiskunnalliseen toimintaan liittyneenä. Tutkimuksessani eri tasojen toimintaympäristöt muodostavat siten toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden, joka muotoutuu ollessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Eri toimintaympäristöt nähdään kuitenkin erilaisina ja erillisinä. Toimintaympäristöt voivat toimia
siten itsenäisesti systeemin sisällä ja suhteessa muihin toimintaympäristöihin. Toisin
sanoen kullakin toimintaympäristöllä on omat sisäiset rakenteensa ja toimintaprosessinsa.
(Lauri & Elomaa 1995, 84.) Tämä on tärkeää ottaa huomioon, koska jonkin osan muuttuminen vaikuttaa aina kokonaisuuteen (Sinkkonen & Nikkilä 1988, 15).
Systeemiajattelun lähtökohtana on kussakin toimintaympäristössä sen ohjausjärjestelmä, joka on tavoitteiden toteuttamiseen ja valvontaan luotu järjestelmä. Vanhuspolitiikan
tavoitteiden asettamisen merkittävin perusta on valtion keskushallinnolla, koska vain sillä
on yksinoikeutus säännellä oikeusnormistoa. Vanhuspolitiikalla ei ole omia lakeja, mutta
sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden oikeudelliset normit vaikuttavat vanhuspolitiikan
pyrkimyksiin. Vanhusten hoitojärjestelyihin vaikuttaa ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausjärjestelmä ja sen välittämä poliittishallinnollinen ohjaus. Ohjauksella
tarkoitan tässä tutkimuksessa valtion keskushallinnon lisäksi myös virallisten poliittisten ja
julkisen hallinnon yksikköjen käyttämiä menettelytapoja, joilla ne pyrkivät vaikuttamaan
halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. (Sinkkonen & Nikkilä 1988, 178, Leskinen 2001,
53.)
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Vanhuspolitiikan ohjaavaan hallintoon kuuluvat valtion keskushallinnon yksikköjen lisäksi keskushallinnon ja paikallisyhteisöjen välissä oleva väliasteen eli lääninhallinto.34 Tässä tutkimuksessa lääninhallituksen päätöksenteko ei asetu keskiöön vaan rajaan sen toiminnan lähemmän tarkastelun tutkimuksen ulkopuolelle.35
Vanhuspolitiikkaa säätelevät ohjausmuodot ovat informaatio-, normi, tavoite- ja suunnittelu-, sekä resurssi- (Sinkkonen & Nikkilä 1988) ja arviointiohjaus. (Leskinen H 2001,
55.) Informaatio-ohjaus korostaa toimintavallan sisäistä ohjausta, jonka avulla välitetään
tietoa tutkimuksien, suositusten, raporttien ja periaatekannanottojen kautta ja näin vaikutetaan toimijoiden käyttäytymiseen haluttuun suuntaan (Leskinen H 2001, 54). Informaatio-ohjaus tapahtuu muun muassa siten, että ohjausyksikkö hankkii tietoja ohjauksen kohteista (Sinkkonen & Kinnunen 1994, 50 .Informaatio-ohjauksen soveltamiseen ei liity
määräyksiä, suosituksia, pakottavia velvoitteita tai sanktiota, mutta ne sitouttavat psyykkisesti ja sosiaalisesti. Vanhuspolitiikan tavoitteiden tarkasteluun liittyy myös normatiivinen
ohjaus, joka perustuu toimintavallan ulkoiseen ohjaukseen ja vahvistaa toiminnan pysyvyyttä. Normatiivinen suoraohjaus velvoittaa ”pakko-lakien” kautta toimintaan antamalla
oikeudellisesti sitovia tai muuten, esimerkiksi moraalisesti tai poliittisesti velvoittavia normeja. Normien rikkomisesta seuraa sanktio. (Sinkkonen & Nikkilä 1988, 180.) Tavoiteohjauksessa ilmaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon painopistealueet kunakin aikana ja välitetään alemmalle toimijatasolle tavoitteita, jotka toimijoiden toivotaan saavuttavan ja
ohjelmaohjauksessa ilmaistaan myös keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. (Leskinen 2001,
54.) Tavoite ja ohjelmaohjausta täydennetään usein muiden ohjausmuotojen avulla.
Resurssiohjausta (Sinkkonen & Nikkilä 1988, 180). toteutetaan resurssien avulla joko
resursseja lisäämällä tai vähentämällä. Arviointiohjaus (Sinkkonen & Kinnunen 1994, Leskinen H 2001, 55.) on yksi tärkeistä poliittishallinnollisista ohjauksen muodoista. Arviointiohjaus perustuu toimintavallan sisäiseen ohjaukseen ja se pyrkii muutokseen. Esimerkkinä Leskinen (2001, 55) kuvaa arviointiohjauksena sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin keräämää tietoa kunnilta sekä kuntasektorin palveluja antavilta organisaatioilta.
Nämä tiedot annetaan palautetietoina takaisin yksiköihin, joista ne on koottu. Arviointiohjaus sisältää aineksia informaatio-ohjauksesta, mutta siinä on myös eräänlaista normatiivisuutta.

34. Oulun lääni perustettiin Kustaa III:n kuninkaallisessa julistuksessa 20.6.1775. Vuonna 1938
Lapin lääni erotettiin Oulun läänistä omaksi lääniksi. L 255/1936 Oulun läänin jakamisesta kahteen lääniin nojalla määrättiin, että Oulun läänistä muodostettiin 1.1. 1938 lukien Oulun ja Lapin
läänit. Ks. myös Vnp 256/1936 Oulun läänin jakamisesta Oulun ja Lapin lääniin.
35. Suomen itsenäisyyden aikana väliasteen hallinnossa ei ole tehty oleellisia muutoksia ennen
toista maailmansotaa. Vuonna 1951 annetun Vnp 48/1951 Valtakunnan jakamisesta sosiaalihuollon alueellista ohjausta ja tarkastusta varten piireihin mukaisesti tuli lääninhallinto keskittää lääninhallituksiin. Lääninhallitusten tavoitteeksi asetettiin läänin olojen kehittäminen, hallinnon päätösvalta ja hallinto-oikeuksien lainkäyttö. Vuonna 1969 lääninhallituksen organisaatiota alettiin laajentamaan ja eri virastot erikoistuivat omille tehtäväalueille, muun muassa perustettiin sosiaali- ja terveysosasto. Erityisesti 1980-luvulla lääninhallituksen asema oli vakaa, kunnes 1990-luvun lakimuutokset heikensivät lääninhallituksen asemaa. Lääninhallitus on siten vaikuttanut merkittävästi kunnallisiin vanhusten hoidon järjestelyihin.
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1.3 Muuttuva tutkimustilanne
Vanhusten hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutumisen tarkastelu pitkällä aikajänteellä
tarkoittaa tutkimustilanteen muuttuvuutta. Tutkimuksessani se tarkoittaa muuttuvuutta
kaikissa eri toimintaympäristöissä makro- ja mikrotasolla (taulukko 1).
Taulukko 1. Muuttuva tutkimustilanne makro- ja mikrotasolla.
Muodostetut teoreettiset kehitysvaiheet

Makrotaso
Yhteiskunta
(Karisto et al. 1999)

Vanhuspolitiikka
(Koskinen
1994)
1 Niukkuusaika
Varhaisen teollistumi- Köyhäinhoito(1900–1940)
sen Suomi: absoluutti- vaihe
sen köyhyyden kausi
2 Suuren murrok- Maailmansotien väli- Heräämisen
sen aika
nen Suomi: elintason vaihe
(1940–1970)
vähittäisen kohentumisen kausi
3 Hyvinvointival- Sotienjälkeisen ajan
Laajeneminen
tion aika (1970– Suomi: elintason
osaksi hyvin1990)
nopean nousun kausi
vointivaltiota
4 Hyvinvointiyh- Vuosituhannen Suomi Täydellistymiteiskunnan aika
sen vaihe
(1990–)

Mikrotaso
Kunnallishallinto Hoito-organiVanhusten hoito(Rönkkö 1998)
saatiot
työn toimijat
(Rauhala 1996) (Paasivaara 1999)
Kaupunkien ja
maaseudun paikallisyhteisöt
Hyvinvointia
edeltänyt siirtymävaihe

Köyhäin- eli
vaivaistalot

Apusisaren tarve

Kunnalliskodit

Apuhoitaja
ammatin synty

Pohjoismaisen
hyvinvointivaltion rakentuminen
Hyvinvointivaltion kriisi ja
uudelleen arviointi

Vanhainkodit

Perushoitaja
nimike

Uudelleenmuo- Muutos lähihoitatoutuva
jaksi
vanhainkoti

Muodostin eri tasojen muuttuvuuden kuvaamiseksi aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perustuen seuraavat neljä vaihetta sisältävän teoreettisen jäsennyskehyksen:
1. Niukkuusaika (1900–1940)
2. Suuren murroksen aika (1940–1970)
3. Hyvinvointivaltion aika (1970–1990)
4. Hyvinvointiyhteiskunnan aika (1990–).
Jäsennyskehyksen makrotason tutkimustilannetta ja sen muuttuvuutta konkretisoin
yhteiskunnallisten ja vanhuspoliittisten kehitysvaiheiden kautta. Mikrotasolla tutkimustilanteen muuttuvuutta hahmottelin kunnallisen itsehallinnon, hoito-organisaation ominaisuuksien ja hoitotyön käytännön toimijoiden ammatillisen kehityksen kautta. Seuraavassa esittelen lyhyesti muodostamani tutkimustilanteiden jäsennyskehyksen. Tutkimusosassa rakennan tähän jäsennyskehykseen vastaavat omat kehityslinjat vanhusten hoitojärjestelyihin liittyneenä. Erityisesti nostan tässä tarkastelussa esille yhteiskunnallisen kehityksen, joka toimii muuttuvan tutkimustilanteen laajempana kehikkona. Lisäksi tarkastelen
apu-, perus- ja lähihoitajien ammatillista kehitystä, koska se antaa vanhusten hoitotyön
tosiasiallisen toiminnan peruslinjojen tarkastelulle taustan ymmärtää toimijatason ammattikulttuurisia lähtökohtia. Muodostamani teoreettinen lähtökohta ja sen kategorisointi on
aina todellisuuden yksinkertaistamista, mutta se mahdollistaa muuttuvan teoreettisen tutkimustilanteen jäsentämisen.
Niukkuusaika (1900–1940) oli varhaisen teollistumisen aikaa Suomessa. Yhteiskunnan
keskeisenä rakenteellisena tunnusmerkkinä oli alkavasta rakennemuutoksesta huolimatta
vahvasti agraarisuus (Valkonen 1980). Nopea väestönkasvu, kaskiviljelyn loppuminen,
maanomistusoikeuksien epäselvyydet, työttömyys ja epävarmat työsuhteet lisäsivät tilatonta ns. irtainta väkeä (esim. loiset, mäkitupalaiset) koko Suomessa. Myös rahatalouteen
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siirtyminen vaikutti maaseudun tuotanto- ja yhteiskuntarakenteeseen. (Rönkkö 1998, 119.)
Kaupunkien ja maaseudun paikallisyhteisöillä oli tuona aikana itsehallinnossa melko itsenänen vaihe, jolloin kunnallishallinto saattoi vaikuttaa pitkälti siihen hoidettiinko vanhukset kotihoidossa vai köyhäin- eli vaivaistaloissa. Tämän kehitysvaiheen aikana tuli esille
myös apusisarten tarve.36
Suuren murroksen aikaan (1940–1970) tapahtui mittavia rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka liittyivät muun muassa teollistumiseen, työn tuottavuuden kohoamiseen, kaupunkilaistumiseen ja aikaisempaa korkeampaan työllisyyteen (Soikkanen 1998,
20). Talouskehitys oli nopeimpia koko maailmassa (Rönkkö 1998, 122–123). Maatalousyhteisöt alkoivat hajota ja toivat elämäntavan murroksen. Suuren murroksen aikaa on luonnehdittu vaiheeksi, johon vaikutti yleinen muutokselle suopea ilmapiiri. Muutosta piti olla
ja siihen liitettiin vahvasti myönteinen sävy. (Soikkanen 1998, 18–19.) Kunnallishallinnossa oli tuolloin hyvinvointia edeltänyt siirtymävaihe, jolloin kunnallinen itsehallinto sai
rinnalleen valtiollisen päätöksenteon. Vanhusten hoito tapahtui kunnalliskodeissa ja apuhoitajan ammatti vakinaistettiin.37
Hyvinvointivaltiota ryhdyttiin rakentamaan jo 1940-luvulla (Heinonen 1990, 176),
mutta siitä puhuminen yleistyi 1970-luvulla (Anttonen & Sipilä 2000, 298). Tuona aikana
lähtökohtana oli valtion hyvinvointitehtävän korottaminen ensisijaiseen asemaan. Uusitalon (1990, 337, 1993, 72–73) mukaan suomalainen hyvinvointivaltio edustaa valtiota, jolla
on laaja vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta, ja joka toimii
36. Ennen ensimmäistä maailmansotaa ammatillinen hoitaminen oli lähinnä ”lääkärien ja sairaanhoitajattarien” yksinoikeus. Vuoden 1978 Apuhoitajaliiton historiikin mukaan ”maallikkohenkilökunnan ottamista pulan, kulkutaudin tai muun poikkeusolojen” vuoksi vastustettiin, koska pelättiin sen olevan vaaraksi sairaille ja sairaanhoidon kehitykselle. Sairaanhoitajatar lehdessä
(1938, 46) suositellaan kuitenkin sopivia maallikkoja ”kuten lääkärien, pappien tai opettajien
rouvat, tai yksinäiset naisvirkailijat” työskentelemään terveydenhoitajan avustajana. Paine lisätä
avustavaa henkilöstöä oli ilmeinen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina SPR:n Sairaanhoitajavaliokunta sai järjestön keskushallitukselta tehtäväkseen selvittää, miten ratkaistaisiin naisapuvoimien tarve. SPR:n sairaalan ylilääkäri ja väestösuojelujärjestön lääkintähuollon
päällikkönä toiminut S. Brofeldt alkoi vuonna 1939 kouluttamaan apuhoitohenkilökuntaa etupäässä SPR:n omaa toimintaa varten. Talvisodan jälkeen julkaistun suunnitelman mukaan lääkintäapuhenkilöstökoulutusta järjestettiin eri pituisina kursseina erilaisia tarkoituksia varten.
Koulutetut ”apuhoitajattaret” joutuivat kuitenkin lupautumaan ensinnäkin olemaan ainakin lähimpien kolmen vuoden ajan käytettävissä sodan tai muiden poikkeusolojen aikana ja toisekseen olemaan harjoittamatta ammattimaista sairaanhoitoa siviilitoiminnassa (Sairaanhoitajatar
1940, 1941; Franck 1998; Sorvettula 1998; Suomen lähi- ja perushoitajaliitto 1998.)
37. Sodan jälkeinen apuhoitajien ammatin kehittyminen liittyi vahvasti yhteiskunnassa ilmeneviin
tarpeisiin, joista vanhusten hoitotyön osuus oli alusta asti merkittävä. Vaikka vuonna 1945
ilmestyneessä Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskevassa mietinnössä
(KoM:ssä 1945:10) mainitaan apuhenkilöstön tarve ja muun muassa apusisaret omana ryhmänä,
mietinnössä keskitytään sairaanhoitajakoulutuksen ja tehtävien määrittämiseen. Ensimmäisiä
varsinaisia apuhoitajakursseja kokeiltiin ensin kahden vuoden ajan Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Turussa läänin- ja yleisten sairaaloiden yhteydessä. Koulutuksen pituus oli 8 kk, josta teoreettista opetusta noin 1 kk. Ensimmäiset apuhoitajat
valmistuivat Helsingin sairaanhoitaja-oppilaitoksessa vuonna 1946. SPR:n alaisen Apusisarjärjestön toiminta lakkautettiin vuonna 1951, samalla myös SPR:n apusisarkoulutus päättyi. Koulutetut apusisaret merkittiin lääkintöhallituksen luetteloon samoin kuin koulutetut apuhoitajatkin (Sairaanhoitajatar 1949; Kivinen et al. 1984; Apuhoitajien historiikki 1978.) 1950-luvulla
apuhoitajakoulutus vakinaistui. Apuhoitajakoulutusta pyrittiin pidentämään ja teoreettisten
aineiden osuutta lisäämään, mutta oleellisia muutoksia koulutukseen tuli vasta 1960-luvulla, jolloin apuhoitajakoulutus pidennettiin kestämään 12 kuukautta ja pääsyvaatimuksissa luovuttiin
ennakkoharjoittelusta. Apuhoitajien tuleminen virallisesti terveydenhuollon ammattiryhmien
joukkoon, tapahtui “Mustakallion komitean” eli terveydenhoitohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietinnön pohjalta vuonna 1962, jolloin astui voimaan L 554/1962 Sairaanhoitotoimen harjoittamisesta. Vuonna 1976 apuhoitajakoulutuksen pituudeksi vahvistettiin kolme lukukautta. (KoM 1954:9, 1977:3, AKH 1984.)

34
verrattain vauraassa yhteiskunnassa. Anttosen ja Sipilän (2000, 54) mukaan hyvinvointivaltiota voidaan pitää yhtenä 1900-luvun tärkeimmistä, vaikutusvaltaisimmista ja kunnianhimoisimmista yhteiskunnallisista projekteista. Hyvinvointivaltion käsite ei kuitenkaan ole
yksiselitteinen ja ongelmaton (Stenvall 1995a, 187–189). Hyvinvointivaltiossa on erilaisia
laatu- ja aste-eroja. Hyvinvointivaltio ei tarkoita, että kaikki voisivat hyvin tai että hyvinvointivaltion toiminta olisi kokonaishyvinvoinnin kannalta optimaalista. Hyvinvointivaltion ajalle oli tyypillistä, että myös kunnallisessa itsehallinnossa koettiin hyvinvointivaltion
kriisi ja aloitettiin kunnallisen toiminnan uudelleen arviointi. Vanhainkodit alkoivat yleistyä. Vanhusten hoitotyössä vahvasti mukana olleiden apuhoitajien nimeke vaihtui perushoitajanimitykseen.38
Hyvinvointiyhteiskunnan (1990–) aikana39 valtiollisella tasolla tapahtui monia samanaikaisia yhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka heijastuivat myös vanhusten hoidon järjestelyihin. Valtiolliselta taholta muutokset olivat osa suunniteltua sosiaali- ja
terveydenhuollon hallinnon yleistä rakenteellista ja sisällöllistä kehitystä, johon liittyi toiminnan epäkohtien poistamista. Kunnallisen hallinnon tulevaisuuden näkökulmien vaiheen
aikana lisättiin kunnallista itsehallintoa ja vastuuta myös vanhusten hoitojärjestelyissä.
Vanhusten hoito-organisaatiot olivat uudelleenmuotoutumisen haasteiden edessä. Näihin
aikoihin tapahtui myös lähihoitajakoulutuksen aloittaminen.40

1.4 Tutkimuskohteiden täsmentäminen ja aikalaisaineistot
Tutkimukseni aikalaisaineiston kerääminen tapahtui tutkimustehtävittäin ja tutkimustasojen mukaisesti vaiheittain (taulukko 2).

38. 1970-luvun lopulla Noron komitean ehdotuksesta syntyi perushoitajanimike ja ajatus terveydenhuollon kaksiportaisesta henkilökuntarakenteesta. Vuonna 1987 perustettiin koulutusrakenneuudistuksen myötä yksi peruslinja, josta valmistui 2,5 vuoden mittaiselta peruskoulupohjaiselta
tai 1,5 vuoden mittaiselta ylioppilaslinjalta perushoitajaksi. (Sairaalaliiton yleiskirje 171/1987
Apuhoitajan virkanimikkeen muuttaminen.)
39. Esim. Anttonen & Sipilä 2000, 268–276. 1980-luvulla tarjottiin käsitteitä welfare mix ja welfare
pluralism. Ks. myös Andersson 1998.
40. 1.7.1994 tuli voimaan L 559/1994 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja samaa asiaa koskeva
A 564/1994, joissa uudeksi ammattiryhmäksi määriteltiin nimikesuojatut ammattihenkilöt, joihin myös lähihoitaja määriteltiin kuuluvaksi. Heinäkuusta 1995 lähtien lähihoitaja on ollut ainoa
toisen asteen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinto. Lähihoitajakoulutuksen suuntautumisvaihtoehtona on mm. vanhustyö. (OPH 1995, 33–37).
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Taulukko 2. Tutkimusaineiston keruu tutkimustehtävittäin ja vaiheittain.
Vaiheet

Tutkimustehtävät (lyhennettyinä)

Pääasiallinen aineisto

I-vaihe

Tutkimustehtävä 1
Vanhuspolitiikan tavoitteelliset peruslinjat yhteiskunnallisella tasolla

Viralliset valtakunnalliset dokumentit ja julkiset asiakirjat
(esim. sosiaali- ja terveysministeriön talous- ja toimintasuunnitelmat, komiteanmietinnöt ja lakimuutokset)

Kunnalliset ja organisaatioiden viralliset dokumentit
II- ja
Tutkimustehtävä 2
III-vaihe Vanhuspolitiikan tavoitteellisten peruslinjojen heijastuminen kunnallisella ja
hoito-organisaatio tasolla
Apu-, perus- ja lähihoitajien muistitiedot
IV-vaihe Tutkimustehtävä 3
Yhteiskunnallisten, kunnallisten ja
organisaation tavoitteellisten peruslinjojen heijastuminen käytännön vanhusten hoitotyössä

Makro- ja mikrotason peruslinjat eivät ole kuvattavissa yhtenä totuutena, vaan erilaisiin
lähdeaineistoihin perustuvana koosteena, jossa eri näkökulmat täydentävät toisiaan ja löytävät eri puolia vanhusten hoitotyön muotoutumisesta 1930-luvulta 2000-luvulle. Arkistomateriaalit oli koottava eri lähteistä ja arkistoista. Seuraavassa esittelen tarkemmin monitasotarkastelun eri tasojen tutkimuskohteita ja niiden aikalaisaineistoa.

1.4.1 Vanhuspolitiikan tavoitteet
Vanhuspolitiikan aikalaisaineiston osalta käytin pääasiallisena tutkimusaineistona julkisia vanhustenhoitojärjestelyihin liittyviä virallisia julkisia ja julkisoikeudellisia dokumentteja, kuten sosiaali- ja terveysministeriön talous- ja toimintasuunnitelmat, komiteanmietinnöt ja lakimuutokset. Ne ovat näkyviä merkkipaaluja hahmottaa reaaliaikaista ajattelutapaa ja aikalaisten arvomaailmaa. Lisäksi käytin Oulun maakunta-arkiston Oulun
läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkistoon kuuluvia saapuneita asiakirjoja, joita olivat: valtion viranomaisilta saapuneet kirjeet vuosilta 1919–1954 ja valtion viranomaisilta
saapuneet kirjeet vuosilta 1947–1971. Käytin myös aineistona samasta arkistosta sosiaaliministeriöstä saapuneita kiertokirjeitä vuosilta 1943–1969 sekä saapuneita sosiaaliministeriön kirjeitä vuosilta 1903–1958 ja vuosilta 1947–1970. Arkistot olivat osin päällekkäisiä, eivätkä nämä arkistot täydellisesti kattaneet sosiaaliministeriöltä saapunutta vanhusten hoitojärjestelyihin liittyvää ohjeistoa. Ne antoivat kuitenkin erittäin tärkeää lisätietoa
vanhuspolitiikan jäsentymisestä. Lähdekritiikkinä voi todeta, että vanhuspolitiikan aineisto oli erittäin laaja, mutta eri toimintaympäristöjen aineistoista aukottomimmin ja helpoimmin saatavilla. Vanhuspolitiikan osalta lainsäädäntö ja julkishallinnon ohjeistukset
ovat julkisia ja ne ovat saatavissa sellaisina kuin ne on aikanaan tuotettu.
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1.4.2 Kolme pohjoissuomalaista kuntaa
Tämän tutkimuksen kunnallisen toimintaympäristön tarkastelu tapahtui Oulun läänissä
sijaitsevan kolmen pohjoissuomalaisen kunnan avulla, jotka olivat kooltaan ja elinkeinorakenteeltaan erilaisia. Valitut kunnat olivat Ruukki, Pudasjärvi ja Oulu. Kuntien valinnassa oli keskeistä se, että valituissa kunnissa oli toiminut 1930-luvulta lähtien julkinen
vanhusten hoito-organisaatio. Kuntien valintaan vaikutti myös se, että kunnallista ja hoito-organisaatioita koskevaa aikalaisaineistoa oli käytettävissä.
Käytän käsitteiden selkeyttämiseksi tässä tutkimuksessani kunta nimikettä myös Oulun
kaupungista, koska tällä kunta/kaupunki-tematiikalla ei ole merkitystä tutkimuksen kannalta. Jaottelulla kaupungit ja muut kunnat ei ole nykyään enää yleensä ottaenkaan juuri
merkitystä. Vuoden 1996 alusta tuli voimaan laki, joka tekee jaottelusta nimellisen.41 Tutkimuskuntien jaottelu myötäilee tilastokeskuksen kehittämää kolmijakoa: kaupunkimaiset,
taajaan asutut sekä maalaismaiset kunnat (Tilastokeskus 2000, 9). Oulu edustaa kaupunkimaista kuntaa, jossa vähintään 90 % asukkaista asuu taajamassa tai suurimmassa taajamassa asuu vähintään 15 000 henkeä. Pääelinkeinona on erilaiset teollisuus- ja palvelualat.
(Oulun läänin tavoitesuunnitelma 2000, 1992.) Pudasjärvi on taajaan asuttu kunta, sillä
siellä taajamassa asuu 4000–15 000 henkeä. Pääelinkeinona on maa- ja metsätalous.
Ruukki edustaa maaseutumaista kuntaa, jossa alle 60 % asuu taajamassa ja suurimman taajaman asukasmäärä on alle 4000 asukasta. Pääelinkeinona on maa- ja metsätalous. Käytän
tutkimuksessani Ruukista nimitystä sekä Paavola että Ruukki, koska Paavolan ja Revonlahden kunnat yhdistettiin Ruukki nimiseksi kunnaksi vasta 1.1.1973 lähtien.42 Selvyyden
vuoksi käytän raportissa varsinaisessa tekstissä nimitystä Ruukki ja alaviitteissä kulloinkin
ajankohtaista kuntanimitystä.
Aikalaisaineiston saamisessa hyödynsin kuntien omia sosiaali- ja terveystoimen arkistoja, maakunta-arkistoa ja kirjaston maakuntakokoelmaa. Kuntatason aineiston keräsin
Oulun, Pudasjärven ja Ruukin kunnan toimintasuunnitelmista ja -kertomuksista, erityisesti
sosiaali- ja terveyssektorin alaa koskevista suunnitteluasiakirjoista ja hallinnollisista raporteista. Käytin myös maakuntakirjaston sosiaalihuollontarkastajan arkistoa, joka avasi sekä
kuntatason että organisaatiotason aineistoja. Mielenkiintoisinta arkistossa olivat kertomukset Oulun, Pudasjärven ja Ruukin kuntien sosiaalihuollon tarkastuksista. Oulussa niitä oli
vuosilta 1889–1946, Pudasjärvellä vuosilta 1892–1942 sekä Ruukissa vuosilta 1889–1944,
1947. Tämän lisäksi käytin piiritarkastajan vuosikertomuksia vuosilta 1945–1970. Nämä
arkistot sisälsivät tarkastuslausuntoja koskien kuntien kunnallis- ja vanhainkoteja. Tarkastuslausunnot valottivat sen ajan vanhusten hoitojärjestelyjen sekä rakenteellisia että kulttuurista toiminnan muotoutumista. Lisäksi käytin sosiaalihuollon vuosikertomuksia, jotka
antoivat yleiskuvan vanhusten hoitojärjestelyistä tutkimuskunnissa.
Kunnallisen terveydenhoitojärjestelyjen ymmärtämiseksi tarkastelin Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkistoja. Arkistoista mielenkiintoisimpia olivat Pudasjärven
piirin piirilääkärin luettelot saapuneista kirjeistä vuosilta 1935–1950, vuosikertomukseen
kuuluvat asiakirjat 1932–1934 ja saapuneet kiertokirjeet vuosilta 1885–1934. Lisäksi
yleistä terveydenhoidon kehittymistä avasi Pudasjärven aluelääkärille saapuneet toimintakertomukset vuosilta 1943–1947. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto
avasi myös sosiaalihuollon kuntakansiot, joista keskeisimpänä olivat Oulun avohoitoa ja
41. L 1147/1996 Kuntien valtionosuuslaki. Lain mukaan kunnat saavat päättää mitä nimeä käyttävät. Näin myöskään tilastoja ei enää tehdä kaupungeista ja muista kunnista.
42. Vnp 512/1972 Paavolan ja Revonlahden kuntien yhdistämisestä Ruukki nimiseksi kunnaksi.
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laitoshoitoa koskevat kansiot vuosilta 1950–1971, Oulun hallintoasiat vuosilta 1949–1970,
Ruukkia koskevat hallintoasiat vuosilta 1949–1971 ja Pudasjärven hallintoasiat vuosilta
1949–1971.
Lähdekritiikkinä kuntatason aineistomateriaaliin voi todeta, että aineistot olivat eri lähteistä haettavia. Käytetyt lähteet olivat primaarilähteitä. (Esim. Tallberg 1991.) Kunnallisella tasolla keskeisenä aineistona olivat julkiset kunnalliset toimintakertomukset sekä kunnalliseen ohjeistukseen liittyvät kehittämis- ja suunnitteluaineistot. Niihin oli kirjattu keskeiset kunnalliset muutoskeskustelut ja muutokset. Käytin tausta-aineistona myös Oulun ja
Ruukin ei-julkisia sosiaali- ja terveystoimen pöytäkirjoja. Aineisto oli laaja, mutta sen
käyttötarkoitus oli lähinnä oman ymmärrykseni syventäminen kunnallisella tasolla tapahtuvaan keskusteluun koskien vanhusten hoitojärjestelyjä ja hoitotyötä. Historiallis-sosiokulttuurisen ajan ymmärtämiseksi käytin aikalaisaineiston ohella aineistona myös aihetta
käsittelevää kirjallisuutta, aikakausilehdistöä ja tutkimustietoa. Sanomalehdistössä tapahtuvan keskustelun tarkastelu ei kuitenkaan ole systemaattista, vaan käytin sitä lähinnä
”sukeltaakseni syvemmälle ajan henkeen.”

1.4.3 Kuntien vanhusten hoidon hoito-organisaatiot
Tutkimuksessani hoito-organisaatioiden toimintaympäristön tarkastelu tapahtui valittujen
tutkimuskuntien vanhusten hoito-organisaatioiden kautta. Tässä tutkimuksessa konkretisoin hoito-organisaatioita toimintaympäristönä johtokuntien pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista ja -kertomuksista. Hoito-organisaatiotason aineistona olivat lisäksi kertomukset sosiaalihuollon tarkastuksista eri tutkimuskunnista. Hoito-organisaatioiden järjestyssäännöt auttoivat hahmottamaan organisaatiotason toimintaympäristöä. Oulusta tarkastelin myös vaivaistalon ja houruinhuoneen pöytä-/päiväkirjat vuosilta 1894–1934. Sen
lisäksi tarkastelin Oulun kunnalliskotien/vanhainkodin kirjeenvaihtoa sekä lähteviä ja
saapuneita kirjeitä vuosilta 1957–1974. Hiirosessa perustetun lehden Hiirosen Huminat
1960–1965 vuosikerrat laajensivat käsitystäni vanhusten hoitotyön moninaisuudesta.
Sekä kunnallinen että organisaatiotason vanhusten hoitoon liittyvä kirjallinen aineisto
yleistyi vasta 1930-luvun lopulla. Lähdeaineiston kannalta tämä tarkoittaa sitä, että mitä
uudemmasta vanhustenhoitoa koskevasta lähdemateriaalista on kysymys, sitä enemmän
aineistoa oli tarjolla. Hoito-organisaatiokulttuuriaineiston liitin empiirisessä osassa vanhusten hoitotyön tosiasialliseen toimintaan. Liitin organisaatiokulttuurin luonnehdinnan
vanhusten hoitotyön tosiasiallisen toiminnan kuvaukseen, koska sen ymmärtämisen kannalta on tärkeää ymmärtää organisaation muodostamien jäsenten omaksumat toiminta- ja
ajattelutavat. Ne liittyvät siihen historialliseen prosessiin, jonka kautta organisaatiokulttuurin syvärakenne on syntynyt (Kinnunen 1990, 124–125). Tätä dokumenttiaineistoa tutkija
kuitenkin vain harvoin saavuttaa, siihen tarvitaan toimijoiden haastatteluja.
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1.4.4 Vanhusten hoitotyön tosiasiallinen toiminta – toimijoiden
muistitiedon hyödyntäminen
Vanhusten hoitotyön tosiasiallisen toiminnan aineistoina olivat sekä hoitotyön dokumentti- että muistitietoaineisto. 1900-luvun alun vanhusten hoitotyön käytännöstä ei ole jäänyt kirjallisia lähteitä. Olen käyttänyt arkistolähteinä silloisia hoidon virallisia dokumentteja kuten kunnalliskodin ohjesääntöjä, rangaistuspöytäkirjoja ja sosiaalitarkastajan lausuntoja. Tultaessa 1960-luvulle tiedonantajina vanhusten hoitotyöstä olivat käytännön
hoitotyön toimijat ja päätiedonlähteenä oli heidän suullinen muistitieto. Muistitieto tarkoittaa sekä aineiston keruumenetelmää että sitä tietoa, joka on haastateltavalla muistissa
(Falk 1997, 32, Kirby 1997, 47, Tallberg 1997, 193). Muistitieto on osa suullista historiaa ja sen käyttö lähestyy laadullista tutkimusta. Muistitiedon lähikäsitteitä on muun
muassa elämäkertahaastattelu. (Esim. Backman et al. 2001, Miller 2000.) Tässä tutkimuksessa muistitieto eroaa elämäkertatutkimuksesta siinä, ettei muistitiedon avulla pyritä tavoittamaan haastateltavan elämänkokonaisuutta, vaan se fokusoituu tiukemmin tutkittavaan aiheeseen. Tässä tutkimuksessa pyrin haastattelijana kohdentamaan tutkimukseen osallistuvien tiedonantajien eli haastateltavien kerrontaa niille työelämänvaiheille,
jotka koskettavat haasteltavien vanhusten hoitotyöhön liittyviä elämänkokemuksia.
Muistitietoa on käytetty verrattain vähän hoitotieteessä, vaikka sitä soveltaen saadaan
rikasta kokemusperäistä tietoa yksilöllisestä näkökulmasta. Tutkimukseni tavoitteena oli
koota syvällistä ja rikasta kokemuksellista tietoa. Muistitieto on keino lähestyä yksittäisen
toimijan arkea ja ainutkertaisia tilanteita joita dokumentit eivät tavoita (Berg 1995, 170).
Historiallisen tutkimuksen rikastuttaminen muistotiedolla antaa mahdollisuudet ymmärtää
vanhusten hoitotyön toimijoita heidän omista lähtökohdistaan käsin analysoimalla yksittäisen toimijan arkea ja ainutkertaisia tilanteita (Heikkinen 1993, Hagemaster 1992, 1122).
Muistitiedon avulla voidaan vastata myös historian tutkijoiden esittämään haasteeseen,
jossa korostetaan, että lähihistorian eli viimeksi kuluneiden vuosikymmenten historian tutkimusta tulisi tehostaa autenttisen muistitiedon ja kulttuuriperinteen taltioimisen vuoksi
(Virrankoski 1996). Muistitiedon käytön lähtökohtana on halu tarkastella ihmisiä heidän
omissa olosuhteissaan ja vuorovaikutuksessa heidän omalla kielellään. Muistitietojen
keruu on kahden subjektin dialogi,43 jossa teemaan sitoutuminen tuo haastattelijan roolin
selkeämmin esille. Muistitiedon keruun tavoitteena oli saada haastateltavia muistelemaan
työtään vanhusten hoidossa ja kertomaan siitä minulle haastattelijana mahdollisimman
luontevasti ja avoimesti.
Metodikirjallisuudessa tähdennetään muistitiedon hankinnan työläyttä ja kehotetaan
keskittymään avainhenkilöihin, jotka ovat olleet toiminnan keskipisteessä (Henriksson &
Katajisto 2001, 138). Tutkimusaineiston muodosti kahdeksan apu-, perus- ja lähihoitajakoulutuksen saaneen hoitajan ja yhden osastonhoitajan haastatteluissa kerätyt suulliset
muistitiedot. Tämän ammattiryhmän valinta avainhaastateltaviksi perustuu ajatukseen
siitä, että he ovat olleet työssään konkreettisesti todistamassa vanhusten hoitamisen luonteen ja sisällön muotoutumista muuttuvassa yhteiskunnassa. Kaksi näistä hoitajista olin
haastatellut aikaisemmin pro gradu -työtäni varten. Otin uuden haastatteluaineiston keruuvaiheessa myös nämä haastattelut mukaan muistitietoaineistoon. Haastattelin apu-, perusja lähihoitajien lisäksi yhden osastonhoitajan, joka täydensi saamaani kuvaa vanhusten hoi43. ”Kahden subjektin dialogi” -käsitettä on käyttänyt mm. Numminen 1987, 115; Nikkonen 1994,
1193 elämäkertahaastattelusta.
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totyön tosiasiallisesta toiminnasta. Osastonhoitajan haastattelusta sain myös vahvistusta
käsitykselleni hoito-organisaatiotason toiminnasta.
Valitsin haastateltavat harkinnanvaraisesti. Pyrin saamaan haastateltaviksi hoitajia,
jotka olivat toimineet valittujen tutkimuskuntien hoito-organisaatioissa. Haastateltavista
seitsemällä oli yli 25 vuoden työkokemus vanhusten hoitotyöstä. Heistä kaksi oli ollut lähes
koko työuransa ajan samassa työpaikassa. Kolme oli siirtynyt jo eläkkeelle. Yksi haastateltava oli saanut lähihoitaja- ja yksi perushoitajakoulutuksen. Kuudella haastateltavista oli
apuhoitajakoulutus. Haastateltavien erityyppisellä ammattikoulutuksella on hoitotyön
sisällön ja luonteen muotoutumisen tutkimisessa sikäli merkitystä, että vielä 1980-luvun
alussa apuhoitajakoulutuksen välittämä käsitys vanhuudesta oli hyvin sairauskeskeinen ja
vanhusten hoidolle ei opetussuunnitelman mukaan esitetty erityisiä tavoitteita. Esimerkiksi
apuhoitajan työn yleisenä tavoitteena apuhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman44
mukaan oli, että opiskelija:
– arvostaa apuhoitajan ammattia ja hyväksyy ammattiroolinsa
– tuntee apuhoitajan ammattiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
– tuntee terveydenhuoltoalan muiden työntekijäryhmien oikeudet ja velvollisuudet
niin, että osaa toimia terveydenhuollon työryhmän jäsenenä
– on selvillä terveydenhuoltoalan ammattiin liittyvistä eettisistä ongelmista
– on selvillä etiikan peruskäsitteistä
– tuntee aikuistumisprosessin ja pyrkii kehittämään itseään vastuuntuntoiseksi ja kypsäksi ihmiseksi.
Vuonna 1987 perushoitajakoulutukseen siirryttäessä vanhusten hoito-opin tavoitteet olivat selkiintyneet. Perushoitajan opetussuunnitelman vuodelta 198745 mukaan ne olivat,
että opiskelija:
– suhtautuu myönteisesti vanhuuteen ja vanhenevaan ihmiseen
– kehittyy terveyttä ja itsehoitoa tukevassa ajattelussa ja toiminnassa vanhusten hoidossa
– pystyy soveltamaan hoito-opin tietoa vanhusten hoidossa kodissa tai laitoksessa
– perehtyy vanhustenhuoltoon Suomessa
– kiinnostuu vanhustenhuollon kehittämisestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Lähihoitajien vanhustyön tavoitteissa korostui jatkuva ammatillinen kasvu ja työn kehittäminen sekä kyky toimia hoitavan tiimin vastuullisena jäsenenä. Vuoden 1995 opetussuunnitelman46 mukaan tavoitteet olivat:
– syventää valmiuksiaan tukea ja edistää ikääntyvän ihmisen hyvinvointia ja terveyttä.
– tunnistaa oman roolinsa vanhustyössä.
– kykenee toimimaan yhteistyössä muiden ikääntyvän hoitoon osallistuvien tahojen
kanssa.
– saa valmiuksia kehittää vanhusten hoitotyötä.
Haastateltavien valintaa koskevat rajaukset auttoivat jäsentämään vanhusten hoitotyön
muotoutumista, jonka tavoitteena on ilmiön kuvaaminen, ei niinkään erilaisuuden hakeminen. Muistitiedon keräämisessä keskeistä ei ole haastateltavien määrä vaan aineiston
44. AKH 1984 Apuhoitajan koulutusammatin opetussuunnitelma.
45. AKH 1987 Perushoitajan opetussuunnitelma.
46. OPH 1995 Lähihoitajien opetussuunnitelma.
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laatu. Suullisen muistitiedon ohella tiedonantajat antoivat käyttööni valokuvia ja koulutusaikaisia muistiinpanoja, jotka omalta osaltaan mahdollistivat reaaliaikaisen hoitotyön
tosiasiallisen toiminnan ymmärtämisen.
Tunnusomaista tutkimukselleni oli se, että tutkimuskysymykset eivät olleet ennalta tiukkaan määritelty. Haastattelut kuitenkin ankkuroituivat siinä mielessä valmiiseen kehykseen, että aikaisempien tasojen aineistot ja niiden analyysi ohjasivat haastatteluja. Ennen
haastatteluja, olin perehtynyt tutkimuskunnan ja hoito-organisaation dokumenttiaineistoon, jolloin saatoin haastatteluissa kohdentaa näiden pohjalta kysymyksiäni tarkemmin.
Haastateltavien määrää ja saadun tiedon määrää arvioin ns. kyllästeisyydellä (Hietala 2001,
22–23). Kahdeksan apu-, perus- ja lähihoitajan ja yhden osastohoitajan haastattelun jälkeen
havaitsin, että samankaltaiset asiat ja ilmiöt alkoivat toistua haastatteluissa, eikä niissä
myöskään enää noussut esiin uusia keskustelunaiheita. Tästä syystä lopetin haastattelut.
Lähdekritiikkinä muistitiedosta tulee pitää mielessä, että se on aina kertojansa kokema
todellisuus. Se voi olla virheellinen, puutteellinen tai se voi olla vääristynyt tietoisesti tai
tiedostamatta. (Tallberg 1997, 193–194.)

1.5 Aineiston tulkintamenetelmä
Historialliseen tutkimukseen ei ole mitään ennakoitua kaavaa, metodisäännöstöä, jota
noudattamalla tutkimuskysymyksiin saadaan vastaukset (esim. Christy 1975, 189, Cramer
1992, 5, Kragh 1994, 54, Autio et al. 2001, 11). Historiantutkijana pyrin rekonstruoimaan tapahtumien kulun (esim. Tallberg 1997, 200) eli välittämään aineistosta lähtevän
historiankuvan lukijalle. Kalelan (2000, 54–69) mukaan rekonstruktio ei kuitenkaan yksin
riitä vaan historiankuvan luomiseen tarvitaan myös argumentaatiota. Argumentaation
avulla pyrin vakuuttamaan lukijan rekonstruktioni oikeellisuudesta ja tutkimustulosten
merkittävyydestä. Sekä rekonstruktio että argumentaatio liittyvät vahvasti tulkintaan.
Historiallinen lähestyminen ilmiöön, tekee nykypäivän vanhusten hoidon ilmiön
ymmärrettäväksi menneiden tapahtumien tulkinnan kautta. (Niiniluoto 2002, 72) Tulkinta
ei pyri ehdottomaan totuuteen. Tallbergin mukaan tulkinta on parhaimmassa tapauksessakin todennäköinen antaessaan yhden vastauksen monesta mahdollisesta siihen kysymykseen, miten tietty tapahtuma voidaan selittää (Tallberg 1997, 200). Tulkinta korostaa siten
tutkijan subjektiivista osallistumista historiankuvien luomisessa. Tämä edellyttää Kalelan
(2000, 34) mukaan sen, että historiallisessa tutkimuksessa tulisi entistä enemmän tarkastella tutkijan osuutta tutkimusprosessissa. Hänen mukaansa: ”historian tulkitsemisen lähtökohtana olevien kysymysten sisältö riippuu kysyjän tietämyksestä, ajattelutavasta ja tiedonintressistä” (Kalela 2000, 26). Henkilökohtainen lähtökohtani tulkita vanhusten hoitotyötä perustuu omaan pitkään työkokemukseeni vanhusten hoitotyössä. Sillä voi olla sekä
tulkintaa syventävä että rajaava vaikutus. Ilmiön tuttuus auttaa eläytymään tutkittavaan
ilmiöön. Haastateltavien työtodellisuus ja käytetyt käsitteet olivat minulle tuttuja. Tämä on
tärkeää tiedostaa myös siksi, että tuttuus voi olla tutkimuksen kannalta rajoittava tekijä,
koska ennakkoasenteet voivat ohjata ajattelua haluttuun konstruktioon todellisuudesta.
Luonnehtisin ajattelutapaani tutkimukselliseksi uteliaisuudeksi, jota vei eteenpäin historiallis-hermeneuttinen tiedonintressi (Niiniluoto 2002, 71). Tähän tutkimukseen sovellettuna historiallis-hermeneuttinen tiedonintressi liittyy tutkimukseni tarkoitukseen kuvailla
ja ymmärtää ilmiötä. Tutkimukseni tavoitteena ei ole esittää yksityiskohtaista ja aukotonta
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vanhusten hoidon historiankuvaa. Sen sijaan nostan esille ilmiön kannalta merkityksellisiä
seikkoja. Toisin sanoen systematisoin luomalla aineiston perusteella ilmiöstä yleiset kehityslinjat.
Nimeän tutkimuksessa käyttämäni aineiston luentatavan historiallis-hermeneuttiseen
tiedonintressiin perustuen systematisoivaksi tulkinnaksi. Systematisoivan tulkinnan lähtökohtana on aiempi kehitys (Stenvall 1995a, 219). Vanhusten hoitotyön muotoutumisen
kuvausta ei voida irrottaa historiallisesta yhteydestään. Vartolan (1995, 182) mukaan
aiempi kehitys vaatii melko täsmällistä käsitystä alkutilasta, jotta sillä olisi perusteltu
sisältö. Tässä tutkimuksessa alkutilan tunnistaminen edellyttää kuvailua ja analysointia
siitä, millaiset tekijät ja tapahtumat ovat vanhusten hoitotyöhön liittyvien ilmiöiden taustalla ja miten ne ovat syntyneet ja kehittyneet. Tämän vuoksi aloitan vanhuspolitiikan luonnehdinnan jo 1800-luvun loppupuolelta.
Systematisoiva tulkinta ei pyri vertailemaan. Siinä se eroaa hallintohistoriassa käytettävästä vertailevasta historiallisgeneettisestä tutkimusperinteestä. (Stenvall 1995a,b.) Erityisesti hallintohistoriallisissa tutkimuksissa on osoitettu, miten pitemmän aikajänteen kehityksessä tehdyt ratkaisut ovat vakiinnuttaneet asemansa ja ohjanneet myöhempää muutosta
sekä siinä tehtyjä valintoja (esim. Tiihonen 1990, Tiihonen & Ylikangas 1992, Stenvall
1995b, 14). Toisaalta systematisoivan tulkinnan avulla eri kehitysvaiheiden selvittely auttaa selvittelemään sitä, mikä nykyisyydessä on ainutlaatuista (Stenvall 1995b, 14). Kalela
(2000, 113) varoittaa voittajien historiasta ja jälkiviisauden ajatusmallista. Voittajien historiassa kehityksellä on vain yksi mahdollinen suunta. Jälkiviisaudella Kalela viittaa siihen,
että historiantutkija on aina jälkiviisas siinä merkityksessä, että hän tietää aina sellaista,
mitä aikalaiset eivät voineet tietää.
Pitemmän aikajänteen historiallisessa tarkastelussa otan huomioon, että käytettävät
käsitteet muuttuvat ajan myötä. Otan tutkimuksessani esille reaaliaikaisia käsitteitä ja tulkitsen niiden merkitystä kussakin ajankohdassa. Tämä tutkimus ei ole varsinaisesti käsitteiden historiallinen analyysi, mutta olen käsitteellistänyt ilmiöitä historiallisuuden huomioiden. Vanhuspolitiikan käsite on ongelmallinen. Sen käyttö on ollut kirjavaa ja rajaukset
vakiintumattomia. Vanhuspolitiikka käsitteenä on nuori, sillä virallisissa julkaisuissa käsitettä alettiin käyttämään vasta 1980-luvulla.47 Tässä tutkimuksessa käytän yleiskäsitteenä
vanhuspolitiikkaa kattamaan koko käsiteltävän historiallisen ajan, vaikkakin empiirisessä
osassa käytän vanhuspolitiikasta sille kullekin ajalle ominaista käsitettä. Myös hoitotyö
käsitteenä on melko uusi.48 Mutta käytän hoitotyön käsitettä yleiskäsitteenä vanhuspolitiikan tavoin kattamaan koko historiallisen ajan.
Systematisoivan tulkinnan keskeisenä tavoitteena oli löytää eri tasojen peruslinjat. Aloitin vanhuspolitiikan (I-taso) tutkimusaineiston tulkinnan ilman ennakkoteoriaa. Aineiston
tulkinnan edetessä seuraaville tasoille hyödynsin edellisten tasojen peruslinjoja. Tällöin
aikaisemman tason tulkinta ohjasi seuraavan tason tulkintaa. Vaikka hoitotyön tosiasiallisen toiminnan (IV-taso) kuvaamiseen kohdennettua hoitotyön toimijoilta kerättyä muistitietoa en fokusoinut tiukasti, aiempien tasojen tulokset ohjasivat myös väljästi muistitiedon
keräämistä.
Tavoitteellisten ja tosiasiallisten peruslinjojen muodostumisen lähtökohtana hyödynsin
seuraavia kolmea kysymystä:49 Mikä oli keskeisin tavoite kunakin aikana? Millä keinoin
47. Virallisissa julkaisuissa vanhuspolitiikka käsite otettiin käyttöön vasta 1980-luvulla. KoM
1983:5, 7 Vanhenemista käsittelevä YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunnan mietinnön mukaan vanhuspolitiikka käsittää ne toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan myönteisesti
vanhusten asemaan yhteiskuntapolitiikan eri lohkoilla.
48. Hoitotyö käsitteen käyttö yleistyi vasta 1970-luvulla hoitotieteen myötä.
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tavoitetta pyrittiin saavuttamaan? Millä voimavaroilla keinoja tuettiin? Edellä esitettyjen
kysymysten mukaisesti analysoin lähteisiin perustuen eri tasot (I–IV) ja muodostin tasoille
peruslinjat siten, että kullekin tasolle tyypilliset piirteet ja leimaa-antavat ominaisuudet
tulivat esiin. Peruslinjojen väliset erot muodostuivat siten, että ajalle tunnusomainen piirre
muodosti jännitteisen tilan suhteessa aiemmin muotoutuneeseen piirteeseen.
Tässä tutkimuksessa vanhusten hoitotyön muotoutumisen monitasotarkastelun lävistävänä tarkastelunäkökulmana oli vanhuspoliittisen tavoitteenasettelun heijastuminen vanhusten tosiasialliseen hoitotyöhön. Tätä tarkastelunäkökulmaa korostaakseni erotin raportointivaiheessa tutkimuksessa hoitotyön tavoitteelliset ja tosiasialliset ulottuvuudet. Tavoitteelliset ulottuvuudet muodostuivat siten, että kytkin vanhuspolitiikan, kunnallisen toimintakäytännön ja hoito-organisaation toimintakäytäntöjen (I–III-tasojen) peruslinjat toisiinsa
ja liitin ne teoreettiseen yhteiskunnalliseen jäsennyskehykseen. Tosiasiallisen toiminnan
ulottuvuudet muodostin vanhusten hoitotyön käytännön (IV-taso) peruslinjojen avulla.
Systematisoivan tulkinnan avulla integroin lopuksi sekä makro- että mikrotasot (I–IV) että
eri aikakaudet yhteen. Siten muodostin vanhusten hoitotyön muotoutumista kuvaavat yleiset kehityslinjat. Makro- ja mikrotasojen sekä niiden peruslinjojen tarkastelussa on tärkeää
ottaa huomioon, että eri tasojen (vertikaalinen) sekä eri tasojen peruslinjojen (horisontaalinen) erottelu on mahdollista vain teoreettisesti (kuvio 2).

M a k ro ta s o

I
II

M i k r o ta s o

h o ris o n ta a lin e n

III
IV
v e r t i k a a l in e n

Kuvio 2. Eri tasojen sekä muodostuneiden peruslinjojen limittäisyys verikaalisesti ja horisontaalisesti.

Eri tasot vaikuttavat toisiinsa ja niiden erottaminen empiriassa on keinotekoista. Myös
historiallisessa muotoutumisessa muutokset ovat päällekkäisiä siten, että vanha ja uusi
vaihe muovaavat yhtäaikaisesti muutoksen suuntaa reaalihistoriassa. Tällöin vanhat ja
uudet vaiheet ovat limittäisiä siten, että vanha ja uusi vaihe jatkavat olemassaoloon
yhdessä, kunnes uusi vaihe tulee yleisesti oikeutetuksi.

1.6 Tutkimuksen eettiset näkökohdat
Totuuden eettisyys on keskeinen kysymys myös historiallisessa tutkimuksessa ja eettisten ratkaisujen tulisi ulottua läpi koko tutkimuksen (Matilainen 2001, 226). Tässä tutkimuksessa eettisyys näkyy pyrkimyksenä oikeudenmukaisuuteen (Kalela 2000, 54–36).
Oikeudenmukaisuudella tarkoitan sitä, että pyrin tutkimuksessa tekemään oikeutta tutki49. Kysymykset olen soveltanut Nikkilän 1994, 59 esittämistä terveyshallinnon organisaation välineistöä kuvaavista pääryhmistä, jotka ovat rakenteet, toiminnot ja resurssit.
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muksen kohteena oleville ihmisille ja asioille. Tulkinnan rekonstruktiossa tarkoitan sillä
sitoutumista kuvaukseen, joka lähtee aineistosta (esim. Kalela 2000, 155–156) .Sen vuoksi olen käyttänyt tutkimuksessani paljon kuvauksia, jotka auttavat lukijaa punnitsemaan
sen, onko rekonstruktio eettisesti kantavaa. Eettisen rekonstruktion rinnalle tarvitaan
myös eettistä argumentaatiota. Argumentaatioon liittyy kysymys tutkijan rehellisyydestä:
olenko kirjoittanut vastoin parempaa tietoani tai sivuuttanut seikkoja, jotka eivät sovi tutkimuksen kuvauksiin? Tutkimuksessa käyttämäni lähteet olen ilmoittanut tutkimusmetodin mukaisesti ja lähteitä olen esittänyt mahdollisimman laajalti, jotta lukija voi itse punnita argumentaatiotani aineistosta.
Tutkijan eettinen vastuu korostuu erityisesti sellaisissa tutkimuksissa, joissa tutkimus
kohdistuu ihmisen henkilökohtaisiin kokemuksiin ja joissa käytetään menetelmiä, jotka
edellyttävät intensiivistä dialogia tutkijan ja tutkittavan välillä (Vehviläinen-Julkunen
1996, 28). Tutkimuksessa, jossa käytetään muistitietoa, tutkijan eettisen ajattelun tulee
näkyä koko tutkimusprosessin läpi, koska tutkija etenee haastatteluissa ihmisen subjektiiviseen elämismaailmaan. Tutkimukseni perustui luottamuksellisuuteen, joka tarkoittaa
tässä tutkimuksessa sitä, että annoin haastateltaville mahdollisuuden nimettömyyteen.
(Hamilton 1993, 46, Lusk 1997, 357, Russel 1997, 491.) Vehviläinen-Julkusen (1996, 29)
mukaan on eettisesti tärkeää huomioida, että tutkimuksesta ei aiheudu tutkimukseen osallistuneille haittaa. Osa haastateltavista ei kuitenkaan kokenut tunnistettavuutta ongelmaksi.
He sitä vastoin antoivat henkilökohtaisia valokuviaan ja dokumenttejaan käytettäväksi
raporttiin. Sovin kuitenkin haastateltavieni kanssa siitä, että muutan haastatteluiden aikana
ilmenneiden nimien ja paikkojen tunnistettavuutta. Tunnistettavuuden ehkäisemiseksi
myös haastateltavien esittely jää raportissa pinnalliselle tasolle.
Muistitiedon kertominen perustui haastateltavien vapaaehtoisuuteen ja henkilökohtaiseen suostumukseen (Berg 1995, 171–172). Tutkimukseni perustui koko tutkimusprosessin
aikana avoimuuteen ja rehellisyyteen. Kerroin esimerkiksi haastateltaville rehellisesti tutkimuksen aiheesta ja tarkoituksesta, haastattelujen nauhoituksesta, nauhojen auki kirjoittamisesta ja tutkimusaineiston hävittämisestä ja käytöstä. Hankin tutkimukseeni myös tarvittavat tutkimusluvat, jonka yhteydessä esittelin tutkimushanketta myös tutkimuskuntien
edustajille.

1.7 Yhteenveto teoreettista lähtökohdista
Yhteenvetona voi todeta, että tutkimuksen tarkastelunäkökulmana oli kolme perusolettamusta: historiallisuus, monitasoisuus sekä tavoitteiden ja tosiasiallisen toiminnan ulottuvuudet. (kuvio 3). Historiallisuus viittasi sekä ilmiön tarkasteluun pitkällä aikavälillä että
historialliseen tutkimusmenetelmään. Tutkimuksessani on keskeistä tutkimustilanteen
muuttuvuus, jota jäsentämään olen hahmottanut teoreettisen yhteiskunnallisen jäsennyskehyksen: niukkuusaika, suuren murroksen aika, hyvinvointivaltion aika ja hyvinvointiyhteiskunnan aika. Monitasoisuus viittasi ilmiön tarkasteluun makro- ja mikrotasolla.
Makrotason muodosti yhteiskunnallinen vanhuspolitiikka (I-taso). Mikrotaso jakaantui
kunnalliseen (II-taso) ja hoito-organisaation (III-taso) muodostamiin toimintaympäristöihin sekä käytännön hoitotyöhön (IV-taso). Monitasotarkastelun lävistävänä näkökulmana
oli heijastaa tavoitteellisia ulottuvuuksia (I–III-taso) käytännön tosiasialliseen toimintaan
(IV-taso). Tutkimuksen väljänä monitasotarkastelua ohjaavana teoreettisena lähtökohtana
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oli systeemiajattelu ja monitasotarkastelun jäsennyksenä toimi ohjausmalli. Pyrin tutkimuksessani löytämään tavoitteellisten ja tosiasiallisen toiminnan ulottuvuuksien peruslinjat ja kytkemään eri tasojen peruslinjat toisiinsa muodostamalla yleiset kehityslinjat.

Kuvio 3. Tutkimusasetelma teoreettisessa kehyksessä.

2 Vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet
2.1 Niukkuusajan köyhäinhoito (1930–1940)
Niukkuusajan vanhuspolitiikan tarkastelun keskeiseksi käsitteeksi lähdeaineistoon perustuen nousi kuuliaisuuskeskeinen köyhäinhoito. Valtion ja kuntien välisenä ohjausmuotona köyhäinhoidossa oli normiohjaus, joka heijastui kunnalliseen toimintaan ponnettomuutena. Organisaatiotasolla kunnalliskoti oli tuolle ajalle tyypillisesti eristäytyvä.

2.1.1 Kuuliaisuuskeskeinen köyhäinhoito
2.1.1.1 Velvollisuuslähtöisyys
Julkisen vanhuspolitiikan perustan muotoileminen alkoi 1800-luvulla. Tuolloin julkinen
vanhuspolitiikka kytkeytyi vaivaisten holhoukseen, jonka tavoitteenasettelu oli kirkon
hallinnassa. Vaivaistenholhouksen tavoitteet kiinnittyivät kirkollisiin tarkoitusperiin ja ne
ilmenivät uskonnollissävytteisenä armeliaisuutena.1 Vuoden 1817 ja 1822 keisarillisilla
julistuksilla kerjuun ehkäisemisestä2 korostettiin kunkin seurakunnan velvollisuutta huolehtia omista köyhistä ja vaivaisista. Tyypillistä oli vaivaishuollon ymmärtäminen ensisijaisesti velvollisuuslähtöisenä hyväntekeväisyytenä, ei niinkään järjestelmällisenä auttamistoimintana. 1850-luvulla vanhuuspolitiikassa elettiin siirtymisvaihetta vaivaishoidosta köyhäinhoitoon. Vuoden 1852 asetus vaivaisholhouksesta3 oli merkittävä tavoitteelli1.

2.
3.

Ahavan (1923) mukaan, ensimmäisiä yrityksiä järjestää julkista järjestelmää avuntarpeessa oleville käy ilmi 11.4.1763 julkaistussa hospitaalijärjestyksessä, jossa määrättiin kaikki seurakunnat huolehtimaan paikallisesti köyhistään ja ”että kustannukset siitä oli jaettava asukkaiden
kannettavaksi samassa suhteessa kuin muutkin ulosteot.”
L 1817 ja 1822 Keisarilliset julistukset kerjuun ehkäisemisestä (Ahava 1923).
A 1852 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yhteisestä vaivaistenholhouksesta Suomen
Isoruhtinasmaasta.
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nen suunnannäyttäjä myös pitkälle tulevaisuuteen. Periaatteellisella tasolla asetus myönsi
jokaiselle yhteiskunnassa apua tarvitsevalle oikeuden siihen. Yleinen vaivaisholhousasetus huomioi myös vanhukset avun tarvitsijoina. Asetus määritteli vaivaisholhouksen saajat seuraavasti:
Ne köyhät ja hädänalaiset, jotka elätysten eli avun saamisessa yhteisistä vaivaishoitolaitoksista, saattavat tulla kysymykseen, jaetaan seuraaviin viiteen luokkaan:
1. hourut eli mielettömät
2. ruumiiltaan vialliset, vanhastuneet ja raajanrikkoiset, jotka tarvitsevat muiden hoitoa ja
holhousta eivätkä taida itse jonkin kaltaisella työllä hankkia mitään eläkkeeksensä
3. muut vanhat, kivuloiset eli ruumiin vialta vaivatut persoonat, jotka eivät tarvitse alallista
hoitoa ja enemmän eli vähemmän työhön kykenevät
4. sellaiset, jotka jollakulla avulla vaivaistenholhousvaroista, ilman sen muuta huolenpitoa,
voivat välttävästi hoitaa ja elättää itsensä, eli jotka kohdanneen kovan onnen taikka taudin
vuoksi silläkertaa ovat avun tarpeessa
5. turvattomat, viellä eivät kuuttatoista vuotta vanhat lapset, jotka kaipaavat tarpeellista hoitoa.4

Vaivaisholhous antoi sysäyksen vaivaisholhousjärjestelmän uudistamiseen. Seuraava
merkittävä askel otettiin vuonna 1879, jolloin astui voimaan uudistettu asetus yleisestä
vaivaishoidosta.5 Tavoitteellisella tasolla julkinen vaivaishoito sitoi tavoitteensa valtion
intresseihin, jotka kiinnittyivät aikaisempien nälkävuosien ja siitä seuranneen muuttoliikkeen rauhoittamiseen. Krögerin (1996, 34–35) mukaan vaivaishoidon tärkeimmäksi haasteeksi tuli se, kuinka mahdollisimman suuri osa avunhakijoista saataisiin karkotetuksi
vaivaishoidon piiristä. Vaivaishoidon tavoitteeksi tuli edistää yhä enemmän ihmisestä
itsestään kumpuavaa velvollisuuslähtöistä auttamistoimintaa. Tavoitteen saavuttamisen
tueksi vaivaishoidon mallissa rakennettiin tiukentuva seula, jolla avuntarvitsijoita valikoitiin. Vaivaishoitoasetuksella pyrittiin tietoisesti jättämään ulkopuolelle osa nälkävuosien
aikana lisääntyneestä avuntarvitsijoiden joukosta (Kröger 1996, 37). Vaikka asetus asetti
vaivaishoidon piiriin lähinnä enää vain lapset ja työkyvyttömät aikuiset, asetuksen turvin
myös varattomat ja sairaat vanhukset olivat julkisen tahon suojeluksessa.6
Vaivaishoitopolitiikka ja sittemmin köyhäinhoitolain7 myötä 1920-luvulla esiinnoussut
köyhäinhoitopolitiikka valoi niukkuusajan vanhuspolitiikan perustan velvollisuuslähtöisille periaatteille. Velvollisuuslähtöisyyden tavoitteena oli, että vanhusten hoito perustui
ensisijaisesti moraaliseen velvollisuuteen huolehtia vanhemmista eli luontaiseen huolenpitoon.8 Sukulaisten välinen elatusvelvollisuus perustui siihen yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen, jonka veriheimoisuus ja siitä johtuva perhe-elämä on omansa synnyttämään. Velvollisuuslähtöisyys näkyi myös työnantajan elatusvelvollisuudessa. Köyhäinhoitolain mukaan
myös työnantaja oli velvollinen huolehtimaan työntekijästään hänen vanhentuessaan:
4.
5.
6.
7.

A 1852 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yhteisestä vaivaistenholhouksesta Suomen
Isoruhtinasmaasta, 20§.
A 10/1879 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yleisestä vaivaishoidosta Suomen suuriruhtinasmaasta.
L 34/1898 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä lasten
holhouksen vaarinpidosta.
L 145/1922 Köyhäinhoitolaki.
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Jos työntekijä on ollut saman työantajan työssä taikka palvellut samassa liikkeessä tai yrityksessä vähintään kaksikymmentä vuotta ja sinä aikana tullut kivulloiseksi tahi muuten
työhön kykenemättömäksi, ettei hän enää voi itseään elättämään, olkoon oikeutettu voimainsa mukaisesti työtä vastaan saamaan kuolinpäiväänsä asti elatuksensa työnantajan tahi,
jos niin kohtuullisesti harkitaan, hänen perillisiltään tahi liikkeen tai yrityksen omistajalta.9

Niukkuusajan velvollisuuslähtöinen vanhuspolitiikka konkretisoitui lapsettomien ja varattomien vanhusten avohoitoon kuuluvana laillistettuna kerjuuna, pitäjänkiertona, seurakuntien vaivaiskassoina, huutokauppoina, ruotukiertoina sekä elätehoitona. Ennen kaikkea vanhusten hoito perustui alussa epävirallisen tahon ylläpitämään luontaiseen huolenpitoon ja yhteisöhoitoon perustuvaan talonpoikaisperheiden syytinkiin eli kiinteistöeläkeperinteeseen, suurperhemalliin, lasten huoltovelvollisuuteen vanhemmistaan sekä yksityiseen hyväntekeväisyyteen. (Esim. Koskinen 1990, 108–110.)

2.1.1.2 Rankaisuhenkisyys
Niukkuusajan vanhuspolitiikan velvollisuuslähtöinen ideologia ei kannustanut julkisen
laitoshoidon kehittämistä, vaikka vuoden 1879 vaivaishoidon asetus10 määritteli vaivaishoidon lähes ainoaksi muodoksi laitoshoidon vaivaistalossa. Velvollisuuslähtöisyyden
voimistuminen vaivaishoidon kantavaksi ideologiaksi johti laitoshoidon muotoutumisen
rankaisuhenkisiin tarkoitusperiin. Rankaisuhenkisyys ilmeni muun muassa tavassa, jolla
vaivaishoidon asetus mahdollisti laitokseen otettujen vaivaisten kansalaisoikeuksien ja
liikkumavapauden poistamisen. Vaivaishoidon tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli erottaa
ankaran kurin ja pakollisen työn avulla ”tekovaivaiset” ”tosivaivaisista” (Helsingius
1887, ks. myös Kröger 1996, 37).
Vaivaishoitomalli mureni vähitellen, mutta jätti pitkäksi aikaan laitoshoidon ylle köyhyyden ja raihnaisuuden poltinmerkin. Muutosta haettiin köyhäinhoidosta. Köyhäinhoidon
malli muotoutui vuonna 1887 G. A. Helsingiuksen opintomatkalta tuomilla eurooppalaisilla aatteilla ja niihin liittyvillä käytännön toiminnan sovelluksilla. (Ks. Jousimaa 1987,
47.) Helsingius nimettiin vuodesta 1898 alkaen Suomen ensimmäiseksi vaivaishoidontarkastelijaksi, jonka tehtävänä oli köyhäinhoidon ylin johto ja valvonta koko maassa. Köyhäinhoidon keskeisenä tavoitteena oli lujittaa julkisen köyhäinhoidon rakenteellista ja
sisällöllistä perustaa ja modernisoida rankaisuhenkistä vaivaishoitoa uudentyyppisellä
köyhäinhoitoideologialla (esim. Satka 1990, Pulma 1994). Köyhäinhoitoideologian läpimurtona voidaan pitää köyhäinhoitolain11 vahvistamista.

8.

L 145/1922, 73 Köyhäinhoitolain perusteluosassa pohdittiin lapsen velvollisuutta elättää vanhempansa ja isovanhempansa. Perusteluosassa vertailtiin suomalaista mallia pohjoismaihin ja
todetaan, että Tanskan voimassa olevan köyhäinhoitolain mukaan lapset eivät olleet elatusvelvollisia edes vanhempiinsa nähden, puhumattakaan isovanhemmista. Ruotsin ja Norjan köyhäinhoitolain mukaan lasten elatusvelvollisuus ulottuu vain vanhempiin eli yhteen ylenevään
polveen. Samoin on vanhempien elatusvelvollisuus lapsiin nähden rajoitettu yhteen alenevaan
polveen eikä siis ulotu lapsenlapsiin.
9. L 145/1922 Köyhäinhoitolaki, 5§.
10. A 10/1879 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yleisestä vaivaishoidosta Suomen suuriruhtinasmaasta.
11. L 145/1922 Köyhäinhoitolaki.
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Köyhäinhoitoideologia ei kuitenkaan täysin pystynyt irrottautumaan vaivaishoidon
tavoitteellisista perustuksista. Vaikka köyhäinhoitoideologia viestitti ajalle hyvin uudenlaista humaania asennetta varattomia avunsaajia kohtaan ja heille alettiin järjestämään
vaihtoehtoisia hoitokäytäntöjä, kuten kunnallista kotiapua sekä hoitoa yksityiskodissa ja
laitoshoidossa12 eli kunnalliskodissa, nousi köyhäinhoitolain hengestä vaivaishoidon
perinteisiin ankkuroituva vahva rankaisuhenkisyys. Rankaisuhenkisyys ei kuitenkaan ollut
enää niin avointa ja suoraa kuin aiemmin, vaan se oli sisäänrakennettu köyhäinhoitoideologian kuuliaisuuden periaatteisiin. Niiden tavoitteena oli opettaa kansalaiset kuriin, ahkeruuteen ja työteliäisyyteen. Helsingius (1917, 23–24) kuvasi köyhäinhoidon epäkohtien
johtuvan joko yhteiskunnan liian pienestä uhraavaisuudesta tai liiasta anteliaisuudesta.
Niukkuusajan yhteiskunnassa kuitenkin painotettiin erityisesti jälkimmäistä: yhteiskunnan
liiallista anteliaisuutta. Satkan (1990, 82–83) mukaan köyhäinhoitoideologiaan vaikutti
voimakkaasti taloudellinen liberalismi, jonka avainideana oli, että vapaan miehen tulee
kyetä elättämään itsensä ja perheensä työllään. Se, joka ei jostakin syystä tähän kyennyt,
nähtiin kyvyttömäksi elämään vapaana ja syylliseksi omaan tilaansa. Ideologian taustalla
oli köyhyyden perinteinen yhdistäminen yksilölliseen huonouteen eli erityisesti köyhyys ja
avuttomuus nähtiin yksilön omana valintana ja se kuului yksilön omalle vastuulle. Satka
korostaa, että tästä näkökulmasta tarkasteltuna: ”avunsaanti yhteiskunnalta ei ole oikeus
vaan osoitus antajan armeliaisuudesta” (Satka 1990, 82). Köyhäinhoitolaki määrittelikin
lain hengen mukaisesti köyhäinhoitoon otetun henkilön hoidokiksi. Hoidokki oli otettu
”kunnan täyteen alaisuuteen, jolla voidaan otaksua kestävän hänen koko loppuelämänsä
on huoltolautakunnan holhouksen alainen.” 13

2.1.1.3 Toiminnan pysähtyneisyys
Velvollisuuslähtöinen vanhuspolitiikan toimintamalli perustui julkisen köyhäinhoidon
matalaan toimintaprofiiliin. Tätä köyhäinhoidossa vallitsevaa pyrkimystä voisi luonnehtia toiminnan pysähtyneisyydeksi. Vanhuspolitiikan pysähtyneisyys sisälsi köyhäinhoitoon liittyvien uudistusmielisten aatteiden torjumisen. Uudistuksia toki tehtiin, julkinen
taho oli luonut vaivaishoidon ja köyhäinhoidon lisäksi terveydenhuollon perustan14 ja toimeentuloturvan työntekijänapukassoina toimivan eläkekassan muodossa15 sekä kansaneläkkeet.16 Nämä olivat uraauurtavia uudistuksia, jotka vahvistivat myös vanhusten asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka vanhukset olivat osa kasvavaa avuntarvitsi-

12. L 145/1922 Köyhäinhoitolaki 22§.
13. L 145/1922 Köyhäinhoitolaki 52§.
14. L 192/1927 Terveydenhoitolaki, L 336/1927 Terveydenhoitosääntö, A 298/1927 Tuberkulosiasetus. Aiempi terveydenhoidon perusta oli löydettävissä säädetyssä A 31/1879 Keisarillisen
majesteetin armollisessa asetuksessa terveydenhoidosta Suomenmaassa.
15. A 1897/35 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus työntekijäin apukassoista.
16. L 299/1923 Valtion viroista ja toimista suoritettavan palkkauksen perusteista, L 323/1924 Valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eläkkeeseen, A 225/1925 Valtion työssä olevien työntekijäin oikeudesta eläkkeeseen, L 248/1937 Kansaneläkelaki, A 147/1938 Kansaneläkeasetus.
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joiden joukkoa ilman mitään erillistä asemaa julkisessa huoltotoiminnassa, oli köyhäinhoito uudistusten myötä alkanut vastata köyhyyden, asunto- ja toimeentulo-ongelmien
sekä sairauksien aiheuttamien hoito-ongelmien aiheuttamiin vanhuskysymyksiin. (Koskinen 1990, 105–106.)
Vasta niukkuusajan loppuvaiheessa köyhäinhoidon tehtäviä alettiin varovasti laajentaa
ja määritellä uudestaan. (Esim. Anttonen & Sipilä 2001, 64.) Vuoden 1936 huoltolakien17
myötä köyhäinhoito muuttui varovaiseksi uudistusaalloksi. Uudet huoltolait laajensivat
käänteentekevästi yhteiskunnallisen huollon alaa. Ne toivat aikaisemman toimeentulon turvaamiseen tähtäävän aineellisen avustus- ja hoitotoiminnan rinnalle aivan uusia ennaltaehkäiseviä huoltomuotoja ja -kohteita. Samanaikaisesti esiintyi voimakasta pyrkimystä kohti
huoltotoiminnan yhdenmukaisuutta. Huoltolait olivat julkilausuttuja vaatimuksia julkisen
tahon toiminnan pysähtyneisyyden ajan lopettamiseen, joka merkitsi julkisen tahon toiminnan ryhdistäytymistä ja siten vastuunottoa apua tarvitsevista. Huoltotoiminnan uudet sävyt
heijastuivat vähitellen myös vanhuspolitiikkaan. Vaatimuksia hoidon suhteen lisättiin:
Apuatarvitseva annettakoon hoidettavaksi ainoastaan sellaiselle henkilölle, jonka huoltolautakunta toimeenpanemassaan tutkimuksessa on havainnut kykeneväksi pitämään hoidokkaasta tarpeellista huolta terveellisesti tyydyttävässä kodissa. Hoidokkien annettaessa on
sijoittamisen pysyvyys otettava huomioon.18

Niukkuusajan vanhuspolitiikan ytimeksi muotoutui kuitenkin toiminnan pysähtyneisyys,
jota huoltoajattelun orastuskaan ei huojuttanut.

2.1.2 Normatiivinen ohjaus
1900-luvun alussa kunnilla oli vähän tehtäviä, mutta laaja itsehallinto niiden suorittamiseen. Kunnallisen itsehallinnon päätösvaltaa korostavia asetuksia olivat vuoden 1865 asetus kunnallishallituksesta maalla19 ja vuoden 1873 asetus kunnallishallituksesta kaupungista,20 jonka perusteella kunnallishallinto erotettiin kirkon hallinnosta.21 Vuonna 1917
voimaan astuneet Maalaiskuntain kunnallislaki22 ja Kaupunkien kunnallislaki23 täsmensivät sekä kunnan jäsenyyttä että kunnan suoritettavia tehtäviä. Lait täsmensivät muun
muassa kunnallista vastuuta järjestää terveyden- ja sairaanhoitoa, köyhäinasianajotoimea
sekä asunto-oloja ja asutustoimintaa. Vuonna 1923 annetun lain muutoksissa korostettiin
puolestaan kuntalaisten velvollisuuksia paikallisyhteisöään kohtaan:

17.
18.
19.
20.
21.

L 60/1936 Alkoholistilaki, L 57/1936 Irtolaislaki, A 204/1936 Irtolaisasetus.
L 54/ 1936 Eräistä köyhäinhoitolain muutoksista, 24§.
A 4/1865 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta maalla.
A 40/1873 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta kaupungissa.
Kaupunkien ja maalaiskuntien hallinnolliset erot kaventuivat vähitellen 1900-luvun puolella,
mutta kokonaan ne poistuivat vasta L 953/1976 kunnallislailla.
22. L 108/1917, 1–31 Maalaiskuntain kunnallislaki.
23. L 108/ 1917, 32–50 Kaupunkien kunnallislaki.
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Uskontunnustukseen ja kansalaisoikeuteen katsomatta jokainen, joka kunnassa, asuipa hän
siellä tahi ei, omistaa tahi viljelee maata tai hallitsee muuta kiinteätä omaisuutta, tahi siellä
harjoittaa liikettä, elinkeinoa tai ammattia, sekä jokaisella jolla kunnassa on asunto ja kotipaikka on velvollinen antamaan osansa sen mukaan kuin hänen taksoituksensa on pantu
veroäyriksi. Samanlainen velvollisuus on yhteisöillä, yhtymällä, laitoksella tai säätiöillä niihin tuloihin nähden, jotka sillä kunnassa on. 24

Vaivaishoidon aikana valtion ohjausjärjestelmä oli hyvin kevyt (Kröger 1996, 43) ja ohjaus perustui aluksi ensisijaisesti satunnaiseen informaatio-ohjaukseen. Merkittävä käänne
ohjausjärjestelmän ja ohjausmuotojen tarkentumiseen liittyy vuoden 1852 vaivaishoitoasetukseen,25 joka alisti kunnan köyhäinhoidon oikeudellisestikin pakottavan sääntelyn
kohteeksi erottamalla pakollisen ja vapaaehtoisen vaivaishoidon (vrt. Rauhala 1996, 94).
Pakollisena vaivaishoitoasetus määräsi jokaiseen pitäjään perustettavaksi pitäjänkokouksessa erillisen vaivaishoitohallituksen, joka oli ensimmäinen paikallistason erillinen toimielin. Sen keskeisenä tehtävänä oli köyhäinhoitoveron kantaminen ja paikallisiin olosuhteisiin sopivan köyhäinhoidon ohjesäännön laatiminen. Kuntia kehotettiin perustamaan vaivaistaloja ja työlaitoksia tyydyttämään köyhäinhoidon tarpeet. Asetus lisäsi ja
yhdenmukaisti merkittävästi paikallisen vaivaishoidon hallintoa määräämällä jokaiseen
pitäjään perustettavaksi erillisen vaivaishoitokunnan:
Jokaisen seurakunnan tulee holhota omat köyhänsä ja vaivaisensa ja sen tähden myös pitää
vaaria: että kukin seurakunnan jäsen, joka tarpeellista elätystä kaivaten kärsii puutosta ja siis
on luettava sellaisten hädänalaisten ja apua tarvitsevain sekaan, josta tästä edespäin 20:nestä
– tulee seurakunnan yhteisellä huolenpidolla siellä autetuksi tarpeellisen elätteen saantoon,
kuitenkin älkööt työhön kykenevät köyhät toivoko apua muulla tavalla kuin vasten velvollisuutta sen edestä, voimansa jälkeen, tekemään soveliasta työtä.

Verotuksen myötä oli astuttu askel lähemmäksi vaivaishoidon liittämistä pakolliseksi
yhteiskunnalliseksi hallintotehtäväksi. Vuoden 1865 kunnallisasetus26 lakkautti vaivaishoitokunnat ja vaivaishoidon tehtävien hoitaminen siirtyi kunnallislautakunnalle.
Vuonna 1879 yleisestä vaivaishoidosta27 voimaantullut asetus toimi vedenjakajana kirkollisen ja kunnallisen vaivaishoitotoiminnan suhteen. Se lopetti kirkollisen lakisääteisen
osallistumisen vaivaishoidon järjestelyihin ja toi yksiselitteisesti vaivaishoidon lakisääteisen kunnallisen vaivaishoitojärjestelmän piiriin. Vaivaishoitopiirin ylimmäisenä valvojana oli vaivaishoidontarkastelija,28 joka ajan myötä sai kuhunkin piiriin avukseen erillisen
piiritarkastajan. Kröger (1996, 38) kuvaa viran perustamista tärkeäksi askeleeksi kunnallisen itsehallinnon autonomian vähenemisessä ja kuntien huoltotoimenpiteiden valtiollistamisessa. Vaivaishoidontarkastelijan tehtävänä oli informaatio-ohjauksen avulla saattaa
vaivaishoito kunnan tosiasialliseksi toimintakäytännöksi. Seuraava ote Keisarillisen
majesteetin armollisesta julistuksesta vaivaishoidon tarkastusten järjestämisestä Suomessa kuvaa tuon ajan informaatio-ohjauksen varovaista ja tunnustelevaa luonnetta:
Vaivaishoidontarkastelija:
24. L 275/1923 Maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta, L 276/1923
Kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta.
25. Vuoden A 1852 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yhteisestä vaivaistenholhouksesta
Suomen Isoruhtinasmaasta.
26. A 4/1865 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta maalla.
27. A 10/1879 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yleisestä vaivaishoidosta Suomen suuriruhtinasmaasta.
28. L 33/1888 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus vaivaishoidon tarkastusten järjestämisestä Suomessa, L 34/1888 Keisarillisen majesteetin armollinen johtosääntö vaivaishoidon tarkastelijalle Suomessa.
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– koettaa saattaa kuntia, jotka haluavat vaivaishoitolaitoksia perustaa, ajan vaatimusten
mukaisesti niitä järjestämään sekä jos vaivaishoitoyhdyskunta on pieni eikä yksinään jaksa
semmoista laitosta kustantaa, sitä varten toisen tahi toisen yhdyskunnan kanssa yhdistää.
– kunnille huomauttaa sen tarpeellisuudesta, että vaivaishoito laitoksille hankitaan kelvolliset johtajat sekö että tilaisuutta työskentelyyn laitoksissa vaivaishoitolaisilta ei puutu,
– kehoittaa asujaimistoa ryhtymään toimiin kerjäämisen ja kuljeksivan elämänlaadun vastustamiseksi sekä hyväntekeväisyyden yhdistysten, säästö-, laina- ja hätäapukassain kuin
myös muitten kunnallista vaivaishoitoa helpottavien ja edistävien laitosten perustamiseen
sekä
– itse hankkia itselleen tarkka tieto syistä köyhyyteen eri paikkakunnilla ja vaivaishoidon
tilasta siellä sekä millä keinoin, vallitsevien tapojen ja olojen mukaan, köyhyyttä sekä kerjäämistä ja kuljeksivan elämänlaadun halua tarkkuudella, mikäli mahdollista, estää, lievittää
tahi vastustaan kuin myöskin tarkkuudella seurata maan vaivaishoidon vaivaistoimen ja sen
yhteydessä olevain asiainhaarain kehitystä ja menoa. 29

Kuntien ja valtion ohjausjärjestelmä ja ohjausmuodot muuttuivat julkisen valvonnan ja
köyhäinhoitoa koskevien käsitysten myötä (ks. Rönkkö 1998, 120). Valtiollisen valvonnan ote köyhäinhoidon valvontaan ja ohjaukseen tiivistyi, kun kuntien vapaaehtoisuuteen
perustuva köyhäinhoito muuttui velvoittavaksi vuonna 1922 annetulla köyhäinhoitolailla.30 Satunnainen informaatio-ohjaus sai rinnalleen normatiivisen ohjauksen muodon.
Köyhäinhoitolaissa jokainen kunta velvoitettiin kymmenen vuoden kuluessa lain voimaantulosta perustamaan oma tai toisen kunnan kanssa yhdessä köyhäinhoitolaitos, kunnalliskoti, erillinen mielisairasosasto ja työlaitos.31 Lisäksi köyhäinhoitolain myötä tuli
lakisääteiseksi hyväksyttää valtion viranomaisilla laitoksen rakennuspiirustukset ja paikallisen köyhäinhoidon ohjesäännöt.32 Vaivaishoitojärjestelmä toimi aina vuoteen 1923,
jolloin valvonta ja ohjaus siirrettiin sosiaaliministeriön köyhäinhoito-osastoon. Vuonna
193433 köyhäinhoitolain muutos pyrki selvärajaistamaan kuntien toimintaa ja terästi köyhäinhoitolautakuntien osuutta köyhäinhoidon vastuunkantajana. Myös kunnan köyhäinhoidon alaa ja sen hallintoa sekä täytäntöönpanoa täsmennettiin. Köyhäinhoitolautakunnan velvoitteita kuvattiin seuraavasti:
29. Ote laista L 33/1888 33 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus vaivaishoidon tarkastusten
järjestämisestä Suomessa.
30. L 145/1922 Köyhäinhoitolaki.
31. L 145/1922 Köyhäinhoitolain 77§ säännöksen mukaan kunnalliskotien tuli olla 10 vuoden
kuluessa lain voimaantulosta eli siis vuoteen 1933 mennessä täydellisesti köyhäinhoitolain
mukaisesti järjestetyt. Tätä kohtaa lievennettiin kuitenkin säätämällä L 184/1930 Kunnalliskotien rakentamisesta varten säädetyn määräajan pidentämisestä. Laki antoi kunnille mahdollisuuden hakea lykkäystä kunnalliskodin rakentamisesta. Myös Vnp 300/1930 Kunnalliskotien
rakentamisesta varten säädetyn määräajan pidentämisestä 16 päivänä toukokuuta 1930 annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta mukaan: ”Milloin kunnalliskodin perustamisen
lykkääminen on taloudellisista syistä välttämätön, pidennettäköön määräaikaa niin pitkäksi
ajaksi, että uusi kunnalliskoti on, köyhäinhoitolain mukaisesti, täydellisesti järjestetty kolmen
vuoden kuluessa lukien 1933 alusta eli viimeistään 1935 päättyen.” Samaa asiaa käsitteli myös
Vnp 295/1933 Kuntien työlaitosten valtionavun myöntämisen ehdoista.
32. Vnp 294/1933 Kuntien köyhäinhoitolaitosten rakennuspiirustusten vahvistamisesta ja sanottujen laitosten käytettäväksi hyväksymisestä. Sen mukaan sosiaaliministeriölle on tehtävä hakemus, joka tarkoittaa ”kunnallista köyhäinhoitoa varten perustettavan tai toisin järjestettävän
köyhäinhoitolaitoksen hoidokkien tai henkilökunnan tarpeisiin käytettävän asuin- tai muun
rakennuksen rakennuspiirustusten vahvistamiseksi, tulee ilmoittaa tarkoituksesta, mihin rakennusta aiotaan käyttää, ilmoitus asuinrakennukseen sijoitettavien hoidokkien luvusta, selvitys
rakennuspaikan laadusta, kulkuyhteyksistä ja lähimmistä asutussuhteista.”
33. L 224/1934 Köyhäinhoitolain 11§ muuttamisesta.
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Tuli määrätä onko ja missä muodossa köyhäinhoito on annettava, huolehtia sen haltuun
uskottujen varojen ja omaisuuden hallinnosta ja hoidosta annettujen sääntöjen ja määräysten
mukaan, antaa vuosittain ehdotus seuraavan vuoden köyhäinhoidon talousarviosta, pitää kirjata huostassa olevista varoista sekä tehdä tili hallinnostaan, huolehtia luettelon pitämisestä
köyhäinhoitoa nauttivista henkilöistä ja pitää heitä silmällä, antaa voimassaolevien määräysten mukaan viranomaisille köyhäinhoidosta tilastollisia ja muita tietoja, edustaa kuntaa ja
valvoa oikeutta köyhäinhoitoa koskevissa asioissa, tehdä kunnalle esityksiä niistä kunnan
päätettäviin kuuluvista toimenpiteistä kunnan köyhäinhoidon järjestämisestä ja toiminnasta,
joihin olosuhteet antavat aihetta.

Seuraava selkeä muutos kunnallisen ja valtiollisen ohjausjärjestelmän ja ohjauksen muotoihin tapahtui 1930-luvun lopulla yhteiskunnallisen huollon sivuuttaessa perinteisen
köyhäinhoidon. Tuolloin astui voimaan Laki yhteiskunnallisten huollon piiritarkastajien
viroista,34 laki kunnallisesta huoltolautakunnasta35 sekä huoltolaki uudistus.36 Lait
kavensivat kunnan autonomisen päätöksentekoa. Laki kunnallisista huoltolautakunnista
määräsi kuntiin perustettavaksi huoltolautakunnan sekä velvoitti kuntaa laatimaan huolto-ohjesäännön, jossa tuli tarkemmin määritellä, miten yhteiskunnallinen huolto paikalliset olot silmälläpitäen ja muuten tarkoituksenmukaisesti oli järjestettävä. Huoltolait
vähensivät kunnallista kustannustaakkaa ja siirsivät huomattavan osan huoltokustannuksista valtion kannettavaksi. Tämä johti valtion valvonnan lisääntymiseen ja tuo alistusmenettelyn kunnalliseen huoltotoiminnan päätöksentekoon. Lain mukaan yhteiskunnallisen
huollon eri aloja ja laitoksia varten tuli kunnalla olla huolto-ohjesääntöä täydentäviä erityisiä ohjesääntöjä, jollei näitä aloja ja laitoksia koskevia määräyksiä ole oltu otettu jo
huolto-ohjesääntöön. Kunnalliskodit olivat huoltotoiminnan alaisia laitoksia ja yhtenäistävän toiminnan varmistamiseen tuli kunnalla olla kunnalliskotia varten laadittava
ohjesääntö. Lain mukaan huolto-ohjesäännön hyväksyi kunnan valtuusto, ja se oli alistettava sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. Kröger (1996, 44) kuvaa huoltolain implisiittistä juridista puhetapaa, jolla pyrittiin juurruttamaan juridinen tieto luottamusmiesten kokemusperäisen tiedon sijaan köyhäinhoidon päätöksenteon perusteeksi. Valtionohjaus, joka
tätä ennen oli rajoittunut satunnaiseen huoltotyön informaatio-ohjaamiseen ja valvontaan
ja sen suhteellisen pieneen avustamiseen toi yhä selkeämmin valtiollisen normatiivisen
ohjauksen kunnallisiin toimintakäytäntöihin.

2.1.3 Ponneton kunnallinen toiminta
2.1.3.1 Vastuusta vetäytyminen
Velvollisuuslähtöinen vanhuspolitiikka löi leimansa myös tutkittavien kuntien vanhusten
hoidon ratkaisuihin. Vaivaishoitoasetuksen voimaan astumisen jälkeen kuntiin perustettiin tanskalaisen mallin mukaan niin sanottuja maatilavaivaistaloja: Oulussa vuonna
34. L 341/1936 Yhteiskunnallisten huollon piiritarkastajien viroista ja toimista.
35. L 51/1936 Laki kunnallisesta huoltolautakunnasta 6§. Sen mukaan kunnan valtuuston päätöksen mukaan huoltolautakunta jaettiin eri osastoihin käsittelemään köyhäinhoitoa, lastensuojelua, irtolaishuoltoa, alkoholistihuoltoa ja muuta yhteiskunnallista huoltoa koskevia asioita.
36. 57/1936, Irtolaislaki, L 60/1936, Alkoholistilaki.
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1882, Ruukissa vuonna 1887 ja Pudasjärvellä vuonna 1908. Tutkimuskuntien niukkuusajan kunnallisen vaivais- ja köyhäinhoidon leimaa antavana piirteenä oli vastuusta vetäytyminen. Säästäväisyyteen pyrkivien kunnallismiesten näkökulmasta vanhusten hoidon
järjestämisen tavoitteet kietoutuivat taloudellisuuteen ja pääpaino oli asioiden lykkääminen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Vetäytymiseen liittyi myös kunnallisen itsenäisen päätöksenteon viivyttely ja tietynlainen ylimielisyys:
Sittemmin on vaivaishoidontarkastelijalle annettu tilaisuus vastaselityksen antamiseen, että
Paavolan kunta köyhäintalonsa kunnossapitämisen suhteen on osoittanut ilmeistä uppiniskaisuutta, mikä on käynyt selville laitosta tarkastettaessa viime vuonna. 37

Vuoden 1922 köyhäinhoitolain myötä kunnallisen köyhäin laitoshoidon tavoitteeksi muodostui maatilakunnalliskotien perustaminen. Uudistettu tavoite merkitsi kunnille entisten
rappeutuneiden vaivaistalojen perusteellista kunnostamista tai uuden kunnalliskodin
rakentamista yksin tai toisen kunnan kanssa. Kaikissa kolmessa tutkimuskunnassa kunnalliskotien uudistamishankkeisiin liitettiin päättävien elimien periaatteellisen tason
hyväksyminen. Tutkimuskunnista varsinkin Oulussa tehtiin 1920–1950-luvuilla useita
suunnitelmia, joissa käsiteltiin kunnalliskotien peruskorjausta,38 siirtämistä eri paikkaan
tai uudisrakentamista.39 Ruukissa tarkastuspöytäkirjassa piiritarkastaja huomauttaa seuraavasti:
Koska ei ole enää pitkästi vuoden 1933 alkuun, jolloin kunnalliskoti tulee köyhäinhoitolain
77§ mukaan olla täysin ajanmukaisesti järjestettyjä on Paavolan kunnanviranomaisilla aika
piakkoin ryhtyä toteuttamaan asianvaatimia toimenpiteitä. On tällöin syytä kääntyä jonkun
kunnalliskotiin perehtyneen pätevän rakennusammattimiehen puoleen ja antaa hänen laatia
suunnitelma siitä, millä muutoksilla ja lisäyksillä kunnalliskoti saataisiin tarkoitustaan vastaavaksi. 40

Toiminnan tasolla tutkimuskunnat loittonivat valtiollisesta uudistuslinjasta ja kunnalliskotien rakentamishankkeet verhoutuivat jälleen kunnallisen vetäytymisen taktiikkaan. Taustalla oli vaikuttamassa kaksi kunnallista toimintaa jarruttavaa tekijää.41 Ensimmäisenä
tekijänä kunnallisen päätöksenteon hidasteluun vaikutti kuntien taloudelliset vaikeudet.42
37. Hd:24 Oulun läänin v.t kuvernöörin päätös 11.2.1915 nro 7734. Oulun läänin sosiaalihuollon
piiritarkastajan arkisto, OMA.
38. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 22.2.1927 2§, jossa päätettiin johtokunnan ennen saamilla valtuuksilla ja kaupungin insinöörin kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella tehdä esitys kaupungin valtuustolle, jotta se kunnalliskodin laajentamista varten
antaisi rakennuskonttorille tehtäväksi laatia piirustukset kunnalliskodin nykyiseen päärakennukseen rakennettavan toista kerrosta varten; myös Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 28.4.1927 1§, jossa esiteltiin kunnalliskodin laajentamissuunnitelma, jonka
mukaan talousrakennus tulisi kaksi kerroksiseksi sekä ajanmukaisemmaksi niin hoidokkien
kuin muunkin kannalta, OST.
39. Vuonna 1927 asetettiin Oulussa jopa erikoisvaliokunta tutkimaan kunnalliskoti asiaa. Esimerkiksi Oulussa valtuusto hyväksyi kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa 9.10.1928 esitetyn uudistussuunnitelman 23.10.1928. Esim. Hd:28 Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjassa
4.8.1929 2§ luettiin köyhäinhoidon tarkastajan tarkastuspöytäkirja 23.7.1929, jossa muun
muassa: ”kehotetaan ryhtyttäväksi sellaisiin toimenpiteisiin että laitos lähitulevaisuudessa saataisiin tarkoitusta vastaavaan kuntoon. Päätettiin saattaa kunnan rakennustoimikunnan tietoon,
että se ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan
arkisto, OMA.
40. Dd:4 Paavolan tarkastuspöytäkirja 23.7.1929. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan
arkisto OMA.
41. Lisäksi on muistettava, että Suomeen annettiin vuonna 1939 L 441/1939 Julistus sotatilasta.
42. Dd:4 Paavolan tarkastuspöytäkirjassa todetaan 30.9.1932: ”Ottaessani selkoa Paavolan köyhäinhoitoa koskevista asioista olen todennut, että vallitseva raskas aika tuottaa vaikeuksia työttömyyden ym. muodossa.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
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Kunnilla oli samanaikaisesti useita elinkeinoelämään, infrastruktuuriin ja muihin kunnallisiin palveluihin liittyviä suuria hankkeita toteutettavana. Esimerkiksi Oulussa oli tuolloin tavoitteena satamarakennusten, tulli- ja pakkahuoneen rakentaminen, katujen korjaukset, sairaaloitten lisärakennusten rakentaminen, koulutalon rakentaminen ja lihatarkastamon aikaansaaminen.43 Valtion tarjoama taloudellinen tuki oli tuolloin myös hyvin
vähäistä, joten tutkimuskuntien tapaan oli yleistä, että köyhäinhoitolain määräyksistä
huolimatta ne olivat vuonna 1932 ilman kunnalliskotia.44 Edes kolmen vuoden jatkoaika
ei auttanut korjaamaan tilannetta ja kaikissa kolmessa kunnassa niukkuusajan vallitsevat
olot kunnalliskodeissa jäivät lähes ennalleen. Piiritarkastajien lausumissa vallitseviin kunnalliskodin olosuhteisiin suhtauduttiin ymmärtävänsävyisesti:
VII piiri köyhäinhuoltajien tarkastuskäynnillä huomattiin niinhyvin hoidokkien asuttavat
huoneet kuin makuutilat ym. olevan kiitettävässä kunnossa huolimatta siitä, että hoidokeita
tähän aikaan on tavallista suurempi määrä nykyisen raskaan taloudellisen tilan takia. Myös
keittiön puoli, navetta, talli ja sikolätti: kaiken olevan mielihyvällä velvolliset toteamaan
olevan hyvässä kunnossa. 45

Uudistuskeskustelut laitettiin kunnallisissa keskusteluissa jäihin. Esimerkkinä seuraavassa Ruukissa vuonna 1931 käyty köyhäinhoitolautakunnan virittämä uudistuskeskustelun
kulku:
Kuten tunnettua on asianomaisen köyhäinhoidon tarkastaja määrännyt että kunnalliskodin
mielisairasosasto olisi ollut rakennettava jo vuoden 1930 aikana niin päätti lautakunta kääntyä kunnanvaltuuston puoleen, koska piirustuksetkin ovat jo sosiaaliministeriön vahvistanut
esityksellä että rakennustöihin viipymättä ryhdyttäisiin.46

Kuukautta myöhemmässä köyhäinhoitolautakunnan kokouksessa todettiin:
Koska kunnanvaltuusto on päättänyt viime kokouksessaan että uutta mielisairasosastoa ei
rueta rakentamaan niin päätti lautakunta rueta entistä mielisairasosastoa kunnostamaan laittamalla 1 koppi raivoja sairaita varten kyllin lujaksi sekä ilmanvaihtolaitteet koko laitokseen. 47

Jokaisessa tutkimuskunnassa piiritarkastaja kehottaa kuntia pikaisiin ratkaisuihin tarkastuskäyntiensä yhteydessä ja osoittaa uusia kohennuksen kohteita kunnalliskodeissa. Seuraava esimerkki on Ruukista 1940-luvun lopulta:

43. Hautala 1982, 276.
44. A 7/1933 Toimenpiteistä vaikeuksissa olevien maalaiskuntien taloudellisen aseman helpottamiseksi. Tämän mukaan eduskunnan 25.11.1932 antamalla suostumuksella oikeutettiin valtioneuvosto myöntämään taloudellisissa vaikeuksissa oleville maalaiskunnille sellaista helpotusta
valtionlainojen korkojen maksussa, että vuosien 1933–35 erääntyvät kuoletuslainan vuotuismaksut, jollei korkoja ole lailla vahvistettu, voitiin anomuksesta alentaa kolmeen prosenttiin
lainan alkuperäisestä määrästä, kuitenkin niin, että vuotuismaksun kuoletusosuus oli kuoletussuunnitelman mukaan suoritettava. Lainan saaminen edellytti lain L 179/1933 Kunnan hallinnon lisätystä valvonnasta toteuttamista. Jos kunta joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja niistä suoriutuakseen anoi ja sai valtiolta avustusta lainana tai apurahana ja jos se kunnan taloudellisten
vaikeuksien voittamiseksi havaittiin välttämättömäksi, saattoi valtioneuvosto, asianmukaisen
kunnan valtuustoa ja läänin maaherraa kuultuaan, määrätä kunnan hallinnon toistaiseksi sellaisen lisätyn valvonnan alaiseksi.
45. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 2.2.1930, OST.
46. Paavolan Köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 3.2.1931 13§, RA.
47. Paavolan Köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 3.3.1931 7§, RA.
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Yleinen osasto alkaa kuitenkin rakennusten puolesta olla epätyydyttävässä kunnossa.
Rakennus kaipaa kipeästi ulkovuorausta, hoidokkihuoneet paperointia ja maalausta, ikkunat suurentamista, uunit hoidokkihuoneissa korjausta ja osasto oleskelu ja kylpyhuonetta,
Koska näihin uudistuksiin jotka parantavat paljon laitoksen tasoa ovat käsitykseni mukaan
kaikki mahdollisuudet olevassa, kehotan huoltolautakuntaa ne toimeenpanemaan niin pian
kuin mahdollista. Samalla kalustoa täydennyttänee ja uusittanee… ja siistinä säilymiseksi
järjestyttänee hoidokkien vaatteita varten kaappeja ja komeroita.48

Kunnat vastasivat rappeutuvaan kunnalliskotitilanteeseen ”paikkailemalla” entistä kunnalliskotia pintaremonttien ja pienten muutosten avulla. Taloudellisten tekijöiden lisäksi
toisena tekijänä kunnalliseen vetäytymiseen vaikutti kunnallisten päättäjien jarruttelevat
asenteet uudistuvaa huoltoajattelua kohtaan. Julkisissa asiakirjoissa asenteellisuus häivytettiin sanakäänteisiin, joihin on sisäänrakennettu köyhäinhoidon rankaisuhenkisyys.
Uudistuva kunnalliskoti nähtiin liian houkuttelevana paikkana kuntalaisille, joiden katsottiin tarvitsevan enemmän kasvatusta kuin hoitoa. Esimerkiksi tämä asenteellisuus kuvastuu vielä 1950-luvulla kirjoitetussa Oulun läänin piiritarkastajan tiukkasävyisessä kirjeessä sosiaalilautakunnan puheenjohtajalle Oulussa:
Ellei huoltolakeihimme sisältyisi valitusoikeutta, uskallan väittää, että vielä tänä päivänä
monissa kunnissa rehottaisi ainakin naamioituneena vanhemmilta ajoilta surullisen kuuluisa ruotu- ja huutokauppajärjestelmät. Olen myös havainnut, että sosiaalilautakunnissa
aivan yleisesti arvioidaan liian korkealle henkilön alentunut työkyky, vieläpä pidetään laiskuutta syynä huoltotarpeeseen vaikka syynä on selvästi täysi työkyvyttömyys. 49

2.1.3.2 Omavaraisuus
Tutkimuskuntien kunnalliskotien yhteydessä olevaa maataloustuotantoa kannatettiin kunnallisten päättäjien taholta. Maatilakunnalliskodin ideaa tuki niukkuusaikana vallinnut
huono elintarviketilanne. Kunnallisia päätöksentekijöitä viehätti ajatus kunnalliskodin
toiminnan omavaraisuudesta. Toisin sanoen tavoitteeksi asetettiin, että köyhäinhoitolaitos viljelyksiensä ja karjatalouden kautta tulisi mahdollisimman itsekannattavaksi. Kunnalliskotiin haluttiin luoda oma maanviljelykseen perustuva ”monipuolinen ja sopusointuinen” tuotannollinen toimintakokonaisuus, joka kannattelisi kunnalliskodin toimintaa
taloudellisesti.

48. Dd:4 Paavolan kunnan kunnalliskodin tarkastuspöytäkirja 12.9.1949. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
49. Hd:25 Kirje piiritarkastajalta kirje Oulun kaupungin sosiaalilautakunnan puheenjohtajalle
30.4.1954 Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
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Kunnalliseen tavoitteenasetteluun liitettiin maatalouden voimaperäisyyden50 lisäksi
myös ajatus toiminnan tuottavuudesta. Maanviljelyksen eri puolet olivat osoittautuneet
muita tuottavimmiksi kunnalliskodin tulonlähteiksi. Maanviljelyksestä ja karjataloudesta
tuotettuja ylijäämätuotteita voitiin myydä kunnalliskodin ulkopuolelle, jolloin kunnalliskoti saattoi toimia kunnallisena tulonlähteensä. Esimerkiksi lausuntojen mukaan:
Kuitenkin luontaisten edellytysten mukaisesti määräävänä olisi karjatalous ja eritoten lypsykarjan hoito, minä ohella sianhoito voi kehittyä merkitseväksi tuotantohaaraksi. Jo se ala,
mikä nyt on suunniteltu talouteen kuuluvaksi, tekee mahdolliseksi sen kehittämisen suurenmoiseksi yritykseksi, joka pystyy antamaan maataloustuotetta melkoisen määrän yli kunnalliskodin oman tarpeen.51

Epäilyksiä tosin herätti se, että laajempaa ja voimaperäisempää viljelyä varten laitoksen
työvoima ei riittäisi, kun ”hoidokkaat voimiltansa enimmäkseen ovat raihnaisia”, joten
laitoksen ulkopuolisen työvoiman käyttö lisääntyisi. Taustalla oli vuoden 1922 köyhäinhoitolain voimaperäiselle maanviljelykselle jättämä varjo. Lain mukaan kunnallista avustusta tulisi kohdentaa yhä enemmän autettavien kotiin, jolloin laitoksiin tulisi jäämään
enää sairaat ja vanhukset. Tästä olikin vähitellen seurauksena se, että kunnalliskodin maatalouteen jouduttiin palkkaamaan hoidokkien ja henkilökunnan lisäksi ulkopuolista työvoimaa.

50. Voimaperäisyyden tavoite oli esillä esimerkiksi perusteluissa, kun käsiteltiin Oulun kunnalliskodin sijoittamiseen liittyvää problematiikkaa. Kaupunginvaltuuston esityslista nro 20,
30.10.1919. Asia: Kysymys ja ehdotus kunnalliskodin siirtämisestä niin kutsutun Kaukovainion
kaupunginojan varteen. Voimaperäisyydellä kuvattiin maatalouden tuottavuuden maksimoimista: ”On tärkeää yrityksen menestykselle, että kaikki se työ, minkä se tulee vaatimaan,
suoritetaan aina mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuten tunnettua, säästää
koneiden järkiperäinen käyttö tuntuvasti työkustannuksia ja myös aikaa, minkä viimemainitun
seikankin merkitys käy selväksi, kun huomataan, että maataloudessa on usein lyhyessä ajassa
paljon aikaa saatavaa, niin kuin esimerkiksi kiireisenä kevätaikana.”
51. Oulun kaupunginvaltuuston esityslista nro 20, 30.10.1919. Asia: Kysymys ja ehdotus kunnalliskodin siirtämisestä n.k Kaukovainion kaupunginojan varteen.
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Kunnalliskodin ulkopuolisen työntekijöiden tarve liitettiin kunnallisiin työvoimapoliittisiin tavoitteisiin. Kunnalliskodin maanviljelyksiä alettiin käyttämään kunnallisena hätäaputyöpaikkana: ”työn puutetta valittaville ja sen johdosta apua anoville voitaisiin ehkä
monesti tarjota työpaikkaa ja siten kuitenkin välillisesti saada helpotusta työnhankinnan
usein vaikeasti ratkaistavaan asiaan.52” Esimerkkinä on ote Ruukin Köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjasta 1.7.193253 ”koska on luultavaa että työttömyyttä tulee edelleen jatkumaan niin päätti lautakunta saadakseen työtä ja kunnalliskodin viljelykset lisääntymään
laatia viljelyssuunnitelman Kuopion tien eteläpuolella olevan nevan Savikorpi viljelys kuntoon saattamiseksi.”54 Työllisyyspoliittisiin tarkoituksiin maatilakunnalliskotia käytettiin
vielä 1950-luvulla, jolloin esimerkiksi Ruukin kunnan55 työllisyystilanne jatkui varsin vaikeana. Vuonna 1950 Ruukissa työvoimakortistoon hyväksyttiin kaikkiaan 334 miestä.
Kunnan varatöinä suoritettiin kunnan teiden peruskorjausten, sepelinteon lisäksi kunnalliskodin maatilan ja hoidokkirakennuksen sekä vesijohdon rakentaminen.

2.1.4 Eristäytyvä kunnalliskoti
2.1.4.1 Maatalousyhdyskunta
Niukkuusajan tutkimuskuntien kunnalliskoti-organisaatio oli toimintaympäristönä selkeärajainen ja vakaa, jonka toiminta oli ennakoitavissa. Hallinnolliselta rakenteeltaan se oli
sentralisoitunut maatalousyhdyskunta. Maatalousyhdyskuntien toiminta kussakin tutkimuskunnassa oli asiakirjojen valossa hyvin samankaltaista 1950-luvulle saakka, vaikka
kunnalliskodit poikkesivat sijainniltaan ja suuruudeltaan toisistaan. Oulun kunnalliskoti56 sijaitsi Oulun kaupungin keskustan tuntumassa entisissä kasakkarakennuksissa, maataloutta hajautettiin vähitellen kaupungin ulkopuolelle.57 Pudasjärvellä58 kunnalliskodin

52. Oulun kaupunginvaltuuston esityslista nro 20 30 lokakuuta 1919. Asia: Kysymys ja ehdotus
kunnalliskodin siirtämisestä n.k Kaukovainion kaupunginojan varteen.
53. Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 1.7.1932 14§, RA.
54. Myös Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 28.12.1932 10§, Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 1.7.1932 14§, RA; Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 1.9.
1932 3§; Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 3.10.1932, 5§, RA.
55. Paavolan kunnan kunnalliskertomus 1950, RA.
56. Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1938, OST.
57. Oulun kaupungin kunnalliskodin karjatilat olivat ahtaat eikä suurentamiselle ollut tilaa. Kunnalliskoti saikin lisämaata Oulun kaupungin ulkopuolelta. Oulun kaupungin kunnalliskertomuksen 1940 mukaan vuoteen 1940 mennessä Oulun kunnalliskodin maatalous oli laajentunut
käsittämään 67 hehtaaria viljeltyä maata, lehmiä oli 19, hiehoja 7 ja sonneja 1. Sikalassa oli
vuoden aikana saatu 276 porsasta, joista oli myyty 271 ja kotiin jätetty 5. Hevosia oli vuoden
lopussa 8, OST.
58. Pudasjärven kunnan vuoden 1953 kunnalliskertomuksen mukaan viljeltyä maata oli 32 ha ja
metsämaata 782.97 ha. Tila tuotti laitoksen tarvetta varten riittävästi ruokaraaka-aineita. Tilalla
oli lehmiä 12, hiehoja 2, hevosia 3, emakkosikoja 4, teurassikoja 2 ja karjuja 1. Porsaita myytiin 57, PA.

58
maatila toimi kunnalliskodin läheisyydessä Törrön tilalla. Ruukissa kunnalliskodin59
maatila oli kunnalliskodin yhteydessä.
Tutkimuskuntien kunnalliskotien asiakirjoissa kunnalliskodin toiminnan pääpaino keskittyi maatalouden suunnitteluun ja maatilan viljelykunnon parantamiseen. Maatalouden
tehostamiseksi laadittiin muun muassa lannoitussuunnitelma ja karjan tuotannon tarkkailua.60 Hoidokkien elämä kunnalliskodissa ja yleensäkin hoidollinen puoli jäi asiakirjoissa
taka-alalle. Tämä selittynee kunnalliskodin toimintaperiaatteesta, joka muotoutui ”päivä
kerrallaan” toiminnaksi: toiminnan kohde ja tuotos olivat välittömästi nähtävissä. Toiminnan kohteena oli kunnalliskodin omavaraisuuden tukeminen ja tuotoksena oli itseresurssointiin tähtäävä käsityömäinen työskenteleminen. Kunnalliskodin tehtävien vaihtelevuuden
ja toiminnan eteenpäin vievinä tekijöinä olivat lähinnä vuodenaikojen rytmitys ja sen tuomat velvoitteet maataloudelle ja puutarhan viljelylle. Organisaationa niukkuusajan kunnalliskoti oli ympäristöstään selkeästi erottautuva yhdyskunta. Yhdyskunnalla viittaan tiiviiseen pienoisyhteisöön. Kunnalliskoti muodosti ikään kuin tiiviin pienoisyhteisön paikallisyhteisössä.
Yhdyskuntamaisuutta korosti myös se, että kunnalliskotien henkilökunta asui laitoksen
yhteydessä ja lomat olivat aluksi satunnaisia.61 Hierarkkisuus eri ammattiryhmien välillä
oli vielä vähäistä, työnjako selkeää ja viestintärakenteet yksinkertaiset. Niukkuusajan kunnalliskodin palveluskunta muodostui lähinnä kunnalliskodin johtajasta, maatalouspuolen
työnjohtajasta, karjakosta sekä työmiehistä, joiden pätevyyttä ei mitattu koulutuksella vaan
työteliäisyydellä ja sopivuudella.62 Vähitellen 1940-luvulla alettiin palkata pyykkäreitä,63
lämmittäjiä, keittäjiä ja leipojia. Koulutettua hoitohenkilökuntaa niukkuusajan kunnalliskodeissa ei ollut. Oulun kunnalliskodin asiakirjoissa on maininta sairaanhoitajan paikasta
jo 1920-luvulla,64 mutta sairaanhoitaja määriteltiin ”sairaanhoitoon tottuneeksi” henkilöksi. Sosiaaliministeriön kiertokirjeessä65 vuonna 1932 alettiin kiinnittämään huomiota
henkilökunnan määrään. Kiertokirje aiheutti Oulussa seuraavanlaisen keskustelun:

59. Paavolan kunnan vuoden 1954 kunnalliskertomuksen mukaan lehmiä tilalla oli 13, hiehoja 2,
vasikoita 4, lihotussikoja 4, emakoita 2, vasikoita 2 ja sonneja 2, RA.
60. Esim. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunta koki maatalouden kehittämisen niin tärkeäksi, että ensimmäiset opintomatkat suuntautuivat maanviljelyn piiriin. Oulun kaupungin
kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 16.6.1932 28§: ”johtaja E. Rautiaiselle myönnettiin 15
vuorokauden vapaa matkaa varten Wiipurin maanviljelysnäyttelyyn.” OST.
61. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 16.5.1924 4§: ”Jokainen lomalle lähtijä hankkikoon itselleen sijaisen, jonka johtokunta hyväksyy,” OST.
62. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjan 25.1927 2§ mukaan jätettiin kunnalliskodin johtajan ja johtajattaren tehtäväksi valita johtajattaren apulaiseksi sopiva henkilö, joka
oli sairaanhoitoon tottunut, OST.
63. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjassa 17.11.1925 5§ hyväksyttiin: ”johtajan toimenpide, että on otettu 2 pyykkäriä työvoiman vähyyden vuoksi,” OST.
64. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjassa 16.5.1924 3§ luetellaan henkilökuntaan kuuluvaksi seuraavat henkilöt: neiti, emännöitsijä, isännöitsijä, 1 mies- ja 1 naishoitaja, renki, emännöitsijä, ajomiehiä, palvelijattaria, mies- ja naismielisairaitten hoitaja; OST;
Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjan 18.10.1928 2§ mukaan päätettiin
esittää köyhäinhoitolautakunnalle, että laitokseen otettaisiin vakituinen sairaanhoitaja tulevan
vuoden alusta lukien sekä lakkautettaisiin emännän apulaisen paikka, OST.
65. Sosiaaliministeriön kiertokirje 1/1932.
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Koska kunnalliskodin osastolla on nykyään keskimäärin 30 potilasta ja kiertokirje määrää
näin suurelle osastolle kolme hoitajatarta, joista yhden tulee olla vanhempi hoitajatar ja kun
potilaat pääosin ovat halvattuja, sokeita tai muuten sairaita, jotka kaipaavat hoitoa ympäri
vuorokauden ja lisäksi kunnalliskodin lääkärin taholta on huomautettu lisähoitajattaren välttämättömyydestä niin päätti johtokunta huoltolautakunnalle osoittaa että sairasosaston hoitajattaren toimi vakinaistettaisiin ja että osastolle lisäksi otettaisiin ylimääräinen sairaanhoitajatar. 66

Maatalousyhdyskunnan perusluonne nähdään selvimmin yhteydessä kunnalliskodin ulkopuoliseen maailmaan. Hyvin pitkälle niukkuusaikana kunnalliskoti rakennettiin eristäytyneeksi saarekkeeksi kuntien laitamille.67 Perustamisensa jälkeen vaivais- ja köyhäintalot
olivat aluksi hyvin löyhästi yhteydessä kunnalliseen toimintaan. Kunnan vahvistamien
köyhäinhoidon ja kunnalliskodin ohjesääntöjen68 kautta niukkuusajan kunnalliskoti liittyi yhä tiiviimmin kunnalliseen aiempaa suoraviivaisempaan holhoukseen. Kunnalliskodin lähempää ”silmälläpitoa ja valvontaa varten” köyhäinhoitolautakunta asetti vuodeksi kerrallaan vähintään kolmihenkisen johtokunnan, joka toimi köyhäinhoitolautakunnan
alaisena ja sen ohjeiden mukaisesti. Johtokunnan jäsenistä tuli yhden olla nainen.69 Johtokunnan luottamusmiesten tieto köyhäinhoidosta oli luonnollisesti varsin harrastelijamaista. Johtokunnan jäsenet olivat siten kunnalliskodin johtajattaren lisäksi vaaleilla
valittuja luottamusmiehiä, kuten esimerkiksi apulaisasemapäällikkö, pastori, työnjohtaja
ja rouva.70 Johtokunnan tehtävänä oli hoidon tason valvonnan lisäksi valvoa laitoksen
kunnossapitoa, palvelusväen ja työväen ottamista laitokseen sekä neuvoa tarvittaessa
kunnalliskodin johtajaa.71 Tyypillistä kuitenkin tuon ajan toiminnalle oli, että tutkimuskuntien kunnalliskodit noudattivat johtokunnalta saamiaan välin hyvinkin pikkutarkkoja
säännöksiä,72 mutta samanaikaisesti säilyttivät suuren itsenäisen ratkaisuvallan kunnalliskodin päivittäisessä toiminnassa.
Ohjesäännön velvoittamana ennen kuukausittain pidettävää kokoustaan johtokunta teki
valvontaa tehostaakseen tarkastuskierroksen kunnalliskodin eri osastoille. Ystävällisyyden
ja huomion osoitukseksi hoidokeita kohtaan johtokunta73 vanhan tavan mukaan jakoi tarkastuskierroksen aikana tupakkamiehille muutaman savukkeen ja tupakoimattomille muutaman karamellin. Tyypillistä oli, että johtokunnan pöytäkirjaan kirjattiin osastojen tila yli66. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 7.2.1938 10§, OST.
67. Pudasjärvellä ja Paavolassa kunnalliskoti sijaitsi kuntakeskuksen ulkopuolella. Oulussa kunnalliskoti sijaitsi arvostetulla teollisuuden havittelemalla kaupunkialueella. Kunnalliskodin siirtämisestä käytiin kiivasta keskustelua aina 1950-luvulle asti. Kiinteistö ja tontti, jossa kunnalliskoti sijaitsi olivat kaupungin omistuksessa, jolloin kunnallisten päättäjien mielestä oli taloudellisempaa pitää kunnalliskoti jo sijoitetulla paikalla.
68. Kunnalliskodin ohjesääntöjä vahvistettiin 1920-luvulla tutkimuskunnissa. Ohjesäännön pohjana oli valtioneuvoston julkaisuvaraston julkaisema ohjesääntökirja vuodelta 1923.
69. Pudasjärven kunnan köyhäinhoidon ohjesääntö, joka astui voimaan 14.9.1927 6§.
70. Esim. Oulussa 1920-luvulla, kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjat.
71. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö 1923 3§, PA.
72. Esim. Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjassa 3.3.1930, 1§ päätöksenä oli: tarjottiin
huutokaupalla vähimmän vaativalle hankittavaksi kunnalliskotiin kuluvanan vuonna tarvittavat
talous tarpeet seuraavasti: ”30 kg kotimaisia litistettyjä kauraryynejä, joka kuukauden 5 p:n
mennessä, 50 kg ohraryynejä, murskattuja joka toinen kuukausi, 50 kg herneitä, toukkavapaita,
hyvin kypsyviä joka kuukausi,100 kg ruisjauhoja viikossa ajalla huhtikuu 1. päivästä. lokakuun
1. päivään mennessä.” Pudasjärven pöytäkirjassa kunnalliskodin johtokunnan kokouksesta
5.2.1943 johtokunnan päätös oli puolestaan se, että päätettiin maatalouspuolelta ostaa yksi
lehmä teurastettavaksi, RA.
73. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 10.10.1949 10§, OST.
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sanoin: ”Katsastettiin kaikki osastot, joissa kaikissa huomattiin vallitsevassa mallikelpoinen puhtaus ja järjestys. Hoidokitkin olivat kaikki hyvin tyytyväisiä. Samoin käytiin katsomassa navettaa ja sikalaa, joissa myöskään ei ollut aihetta huomauttamiseen”74Ylisanoiksi ja muodolliseksi kuvauksen teki se tosiasia, että kunnalliskodit olivat piiritarkastajan
tarkastuskäyntien valossa yhä vain huonossa kunnossa.

2.1.4.2 Sekahuoltolaitosmaisuus
Ajalle tyypillisesti tutkimuskuntien kunnalliskodit muotoutuivat sekahuoltolaitoksiksi,
jonne sijoitettiin vanhusten ohella myös köyhiä, sairaita, lapsia sekä kunnallisen järjestyksen kannalta epäsosiaalisia yksilöitä. Kunnalliskodeissa oli siten monenlaiset hoidettavat hyvin erilaisine hoitotarpeineen. Kunnalliskodin ohjesääntö vuodelta 1923 erittelee
laitokseen otettavat hoidokit seuraavasti:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Kunnalliskotiin otetaan sikäli kuin tila sallii, köyhäinhoitolautakunnan harkinnan mukaan ja
lautakunnan esimiehen passituksesta:
sellaisia köyhäinhoitoon oikeutettuja henkilöitä, jotka korkean iän, ruumiillisen tai henkisen vajavaisuuden tai muun syyn tähden eivät voi omin neuvoin toimeentulla
avunsaantiin oikeutettuja sairaita, joita ei menestyksellä käy hoitaminen kotonaan, yksityisessä perheessä tai sairashuoneessa
työllään kykeneviä, joiden tulee köyhäinhoitolautakunnan valvonnan alaisina työllään korvata heille itselleen tai heidän vaimoilleen ja alaikäisille lapsille annettua apua
tilapäisesti suojattomaksi joutuneita tai hädässä olevia henkilöitä
alle kahden vuoden vanhoja, hoidon puutteessa olevia lapsia, sekä tilapäisesti korkeintaan
kuuden viikon ajaksi vanhempiakin lapsia, kunnes näille on ehditty hankkia sopiva hoitopaikka sekä
sellaisia laitoshoidon tarpeessa olevia mielisairaita, joille toistaiseksi ei ole saatu paikkaa
muualla tai jotka parantumattomina on lähetetty takaisin valtion laitoksesta, mutta joita ei
voi yksityisessä kodissa hoitaa.75

Syynä laitokseen joutumiseen olivat esimerkiksi Pudasjärven kunnalliskodissa
1930-luvulla:76 ”mielisairaus, tylsämielisyys, sairaalloisuus, hermostuneisuus, vanhuus,
tuberkuloosi, kuulemattomuus, typeryys, halvaantuminen, sokeus, viettänyt irstasta elämää, jalat sahattu, vähän typerä, langettava tauti-, avioton äiti, typerä sekä jakomielinen.” Kunnalliskodin 52 hoidokista 18 oli vanhuksia, viisi lapsia ja kolme aviottomia
äitejä. Kuitenkin lapsien ottamista pyrittiin jo 1930-luvulla tutkimuskuntien kunnalliskodeissa rajoittamaan.77 Kunnalliskodit olivat ns. yhden osaston laitoksia, joissa ei ollut
74. Esim. Oulun kaupungin kunnalliskodin pöytäkirja 18.1.1924, OST.
75. Esim. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö vuodelta 1923 2§, myös Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö vuodelta 1932 2§, PA.
76. Hd:33 Luettelo Pudasjärven kunnan kunnalliskodin hoidokeista vuonna 1938. Oulun läänin
sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
77. Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 2.11.1932 4§. Sen mukaan luettiin köyhäinhoidon tarkastajan pöytäkirja 30.9.1932, jonka johdosta päätettiin laitoksessa olevat kaksi vuotta
vanhemmat lapset sijoittaa yksityishoitoon niin pian kuin hoitopaikat saadaan tietoon. Oulussa
päädyttiin erilaiseen ratkaisuun, RA. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjan
26.1933 54§ mukaan päätettiin kaikki kaksi vuotta täyttäneet lapset ja äidit pitää edelleen kunnalliskodissa, OST.
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erillisiä osastoja eri tyyppisille hoidokeille. Kuitenkin jo niukkuusaikana mielisairaat eli
”hourut, typerykset ja tylsämieliset” pyrittiin eristämään toisista hoidokeista. Kunnalliskodin vuoden 1932 ohjesäännön mukaan hoidokkien sijoittamisesta määräsi kunnalliskodin johtaja, jonka tuli huomioida, että:
Miehet ja naiset, siveellisesti turmeltuneet ja kunnialliset hoidokkaat sekä terveet ja sairaat
ehdottomasti sijoitetaan eri huoneisiin., kuitenkin aviopuolisoille on varattava sija samassa
huoneessa. 78

Sekahuoltolaitoksissa vallitsi ahtaus, sillä hoidokkien luku ylitti säännönmukaisesti sallitun määrän.79 Hoidokkeja oli tuona aikana asiakirjojen mukaan tavallista suurempi määrä raskaan taloudellisen tilan takia. Varsinkin talviaikaan, kun kunnalliskodin ulkorakennukset eivät olleet käytössä, ahtaus oli erittäin kova. Suomen vaivaishoidontarkastelijan
lausunto Paavolan kunnan köyhäintalon epäkohdista oli myös niukkuusajalle tyypillinen:
”Useista aikaisemmin asiasta tehdyistä muistutuksista huolimatta on hoidokkaiden lukumäärä useissa huoneissa liian suuri ja ilmoitetaan lukumäärän talvisin olevan vieläkin suuremman (viime talvena 70 hoitolaista) niin että ahdinkoa syntyy.” 80

Sekahuoltolaitoksen hoidokkien tilan ahtautta verrattiin tarkastuskäynneillä usein karjatalon tilankäyttöön:
Oulun VII piirin köyhäinhoidon kaitsijat ja piirimies tarkastelivat kunnalliskodin, josta huomioimme saada tuoda esiin: Hoidokeiden huoneissa oli ahdinkoa, johon olisi saatava parannus aikaan ensitilassa, eläinten huoneissa myös havaitsimme ahtautta ja myös eläimet oli
hyvin hoidettu.81

Ahtauden lisäksi ongelmia aiheuttivat niin hoidokkien kuin henkilökunnan asuintilojen
huono kunto. Seuraavassa on tyypillinen tuon ajan asuintilojen kunnon kuvaus:
Koska pikku-ukkolaan ja kahteen palvelijan huoneeseen on ilmaantunut syöpäläisiä niin että
ne on täytynyt tulittaa ja tapetit repiä pois ja olivat sen takia nyt perinpohjaisen korjauksen
tarpeessa ja kun lisäksi vielä ruokasalin seinistä ja katosta on maalit varisseet pois niin päätettiin anoa kunnanhallitukselta, että näissä mainituissa huoneissa toimitettaisiin perinpohjainen korjaus.82

78. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö vuodelta 1932 6§, PA.
79. Hd:33 Pudasjärven piirilääkärin vuoden 1934 vuosikertomuksen mukaan: ”Pudasjärvellä oli
paikkoja hoidokille, mutta hoidokkien luku ylittää tavallisesti tämän määrän, joten siellä vallitsee suuri tilanahtaus.” Ohjesäännön mukaan: ”huoneissa pysyvästi vuoteenomana olevaa hoidokasta kohti on ilmatilaa ainakin 18m3 ja muuta hoidokasta kohti 14 m3.” Pudasjärven piirin
piirilääkärin arkisto, OMA.
80. Dd:4 Suomen vaivaishoidontarkastelijan lausunto Paavolan kunnan köyhäintalosta 22.8.1913
nro 215. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
81. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 3.3.1929, OST.
82. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 20.5.1942 19§, OST.
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2.1.5 Kooste niukkuusajan köyhäinhoidosta
Niukkuusajan (1930–1940) vanhuspolitiikan ytimenä oli kuuliaisuuskeskeinen vaivaishoito- ja köyhänhoito, jonka tavoitteena oli velvollisuuslähtöisyys. Sen lähtökohta oli
rankaisuhenkisyys ja perustana toiminnan pysähtyneisyys. Valtion ja kuntien välinen
ohjaus oli lähinnä normatiivista ohjausta, joka heijastui kunnalliseen toimintaan ponnettomuutena. Kunnallinen toiminta vanhusten hoidossa rakentui vastuusta vetäytymiseen ja
konkretisoitui pyrkimisenä toiminnan omavaraisuuteen. Organisaatiotasolla kunnalliskoti
oli eristäytyvä, jota ilmensi kunnalliskodin toiminnan maatalousyhdyskuntamaisuus ja
sekahuoltolaitosmaisuus.

Kuuliaisuuskeskeinen köyhäinhoito

- velvollisuuslähtöisyys
- rankaisulähtöinen ideologia
- toiminnan pysähtyneisyys
Ponneton kunnallinen toiminta

- vetäytyminen vastuusta
- omavaraisuus
Eristäytyvä kunnalliskoti

- maatalousyhdyskunta
- sekahuoltolaitos
- Normatiivinen ohjaus

Kuvio 4. Niukkuusajan vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet aktivoitumisvaiheessa.

Niukkuusaikana eri tasoilla vanhusten hoitojärjestelyt alkoivat viritä. (kuvio 4). Tämän
pohjalta olen nimennyt niukkuusajan vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet aktivoitumisvaiheeksi.

2.2 Suuren murroksen vanhustenhuolto (1940–1970)
Suuren murroksen vanhuspolitiikan tarkastelun keskeiseksi käsitteeksi lähdeaineistoon
perustuen nousi laitoskeskeinen vanhustenhuolto. Valtion ja kuntien välinen ohjausmuoto oli tarkentuva normiohjaus, joka heijastui kunnalliseen toimintaan ponnettomuutena.
Organisaatiotasolla kunnalliskoti alkoi suuren murroksen aikana julkistua.

63

2.2.1 Laitoskeskeinen vanhustenhuolto
2.2.1.1 Itsenäistyminen
Suuren murroksen aikana vanhuspolitiikan tavoitteenasettelu karisti lopullisesti passiivisen ja muokkautuvan suhteensa sosiaalihuoltoon ja pyrki vaikuttamaan sosiaalihuollon
vallitseviin rakenteisiin ja suuntauksiin. Vanhuspolitiikassa korostettiin omaperusteista
tavoitteenasettelua ja itsenäisyyttä suhteessa sosiaalihuoltoon. Velvollisuuslähtöisen vanhuspolitiikan tavoitteista irtisanouduttiin. Uudistusehdotukset pitivät sisällään tavoitteen
taloudellisesti ja sosiaalisesti itsenäisestä vanhuudesta. Uudistusten tueksi lanseerattiin
käsite vanhustenhuolto, johon oli sisäänrakennettu pyrkimys vanhustenhuollon itsenäistymiseen.83 Jo 1940-luvulla Huolto-ohjelmakomitean mietintö asetti huoltotoiminnan
kehittämistavoitteeksi sen, että sosiaalihuollon alaisen laitoshuollon tuli ensisijaisesti
suuntautua vanhustenhuoltoon.84 Vanhustenhuolto avasi uuden vanhusnäkökulman: asioiden tarkastelun vanhuudessa syntyvien erityistarpeiden ja –olosuhteiden luomasta näkökulmasta ja tämän soveltamisen sosiaalipolitiikan eri aloille. Vanhustenhuoltoa85 esitettiin tarjottavaksi silloin, kun vanhuusnäkökulman huomioon ottavan tai ottamattoman
sosiaalipolitiikan toimenpiteet eivät ole kyenneet riittävästi tyydyttämään vanhusten tarpeita. Uudenkaltainen vanhusten asiaan keskittyvä vanhustenhuolto lisäsi vanhuspolitiikan tarvetta korostaa omaa itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muiden yhteiskuntalohkojen tavoitteenasettelusta.
Vanhuspolitiikan itsenäistymispyrkimysten tavoitteelliset lähtökohdat on löydettävissä
vanhustenhuoltokomitean vuonna 1952 julkaisemasta komiteanmietinnöstä.86 Komitean
intressinä oli vahvistaa ja omaehtoistaa vanhustenhuoltoa ja sen kautta myös vanhuspolitiikkaa. Komiteanmietintö oli erittäin merkittävä tulevan vanhuspolitiikan kehittämisen ja
tavoitteiden asettamisen kannalta. Vanhustenhuollon komiteanmietintö toimi eräänlaisena
tiennäyttäjänä sekä asetettujen tavoitteiden, että myös niiden perusteluiden suhteen. Tähän
asti komiteanmietintöjen taustalla olivat olleet pelkästään asiantuntijoiden arviot, kun taas
vanhustenhuoltokomitea suoritti mietintönsä pohjaksi ensimmäisen laajan empiirisen tutkimuksen vanhusten eli 65 vuotta täyttäneiden elinoloista maassamme. Tutkimus oli ajan
kuvaan nähden poikkeuksellisen laaja-alainen, sillä se kosketti sekä laitoksessa että laitosten ulkopuolella asuvia vanhuksia. Komitea ei myöskään tyytynyt pelkästään vanhusväestön yleiseen tarkasteluun, vaan tutkimuksessa selvitettiin vanhusten työssäoloa, toimeentuloa, asunto-oloja, terveydentilaa, kotiaskareita ja harrastuksia sekä vanhusten käsityksiä
silloisista oloistaan ja viihtyvyydestä. (Koskinen 1990, 113.)
Vanhustenhuollon itsenäistymisen tavoitteeseen vastasi myös sosiaalihuollon periaatekomitean87 lausunto, jonka avainideana oli, että pitkällä tähtäimellä sosiaalilainsäädäntöä
83. KoM 1952:11 Vanhustenhuoltokomitean mietintö.
84. KoM 1949:7 Huolto-ohjelmakomitean mietintö 1.
85. KoM 1974:1 Vanhustenhuoltotoimikunnan mietinnön mukaan vanhustenhuollon tarjoamat palvelut voidaan jakaa toimeentuloturvaan, asumisen järjestämiseen, avohuollon palveluihin ja
laitoshoitoon. Vanhusten avopalvelut sisältää tällöin sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon
palvelut. Sosiaalihuollon piiriin kuuluvat avohuollon palvelut voidaan ryhmitellä esim. kotipalveluun, kuljetuspalveluun, ajankäyttöpalveluun ja neuvontapalveluun.
86. KoM 1952:11 Vanhustenhuoltokomitean mietintö.
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uudistettaessa voitaisiin siinä huolenpitoa koskeva lainsäädäntö laatia kohteittain koskemaan erityisiä ryhmiä.88 Ajatus vanhuksia koskevasta erityislaista kristallisoitui, kun sosiaali- ja terveysministeriö asetti toimikunnan,89 jonka tehtävänä oli selvittää erillisten vanhusten ja heihin verrattavien ikääntyneiden henkilöiden huoltoa koskevan lainsäädännön
tarve ja mahdollisuudet.90 Erillinen vanhuspoliittinen lainsäädäntö ei saanut kuitenkaan
yleisempää kannatusta ja aihe hautautui vähitellen 1970-luvulla tapahtuneiden suurten
reformien tuomiin muutoksiin.

2.2.1.2 Aseman vahvistaminen
1950-luvulla vanhuspolitiikan asemaa pyrittiin vahvistamaan. Vanhustenhuoltoa pyrittiin
saamaan näkyvämpään ja arvostetumpaan asemaan niin sosiaalihuoltojärjestelmän sisällä, kuin myös laajemmin yhteiskunnassa. Suuren murroksen aikana tehty vanhuspolitiikan kehittämistyö tuli ensimmäistä kertaa eteenpäin suuntautuvaksi. Koskisen mukaan
(Koskinen 1990, 111.) 1940–50 vuosikymmenet olivat vanhuskysymyksessä eräänlaista
heräämisen aikaa. Seuraavana vuosikymmenenä havahduttiin huomaamaan, että yli
65-vuotiaita alkoi olla 300 000 päinen joukko, joiden ongelmiin oli siihen asti kiinnitetty
varsin vähän huomiota.91
Vanhuspolitiikan aseman vahvistaminen ei ollut pelkästään vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon hierarkkinen kysymys. Vanhuspolitiikan tavoitteena oli yleensä vahvistaa vanhusten elämää turvatumpaan ja yhtenäisempään suuntaan. Vanhuksien elämässä se merkitsi
kohtuulliseksi katsottavaa sosiaalista elintasoa92 ja julkisen tahon toimenpiteitä vanhusten
hyvinvoinnin parantamiseksi. Näitä julkisen tahon toimenpiteet pyrkivät asuntokysymyksen ratkaisemiseen, sairaanhoidon järjestämiseen niin kotona kuin sairaaloissa, vanhusten
työllisyyskysymyksen ratkaisemiseen, verotuksen keventämiseen, mielialan hoitamiseen
sekä perhesuhteisiin nojautuvien elatussuhteista irtaantumiseen.93 Sosiaalisen elintason ja
hyvinvoinnin saavuttamiseksi vanhustenhuoltokomitea tuki uudenlaisen toimeentuloturvan rakentamista (ks. myös Anttonen & Sipilä 2000, 68). Toimeentuloturvan tavoitteena oli
vanhuusavustuslain säätäminen vuonna 1883 ja sitä ennen syntyneille vanhuksille, jotka oli
jätetty aiemmin kansaneläkelain ulkopuolelle. Kansaneläke laajenikin vanhuusavustuslain
säätämisen myötä vuonna 1952.94 Vuonna 1956 toteutettiin kansaneläkeuudistus siirty87. KoM 1971:A 25 Sosiaalihuollon periaatekomitea.
88. Vanhusten lisäksi muut sosiaalihuollon komitean mietinnössä esitetyt erikoisryhmät olisivat
lapset ja nuoret, kehitysvammaiset ja päihdyttävien ja huumaavien aineiden väärinkäyttäjät.
89. KoM 1974:1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö.
90. Taustalla olivat aikaisemmin laaditut selvitykset ja ehdotukset kuten KoM 1971:A 25 sosiaalihuollon periaatekomitean I osamietintö.
91. Ensimmäinen vanhustenhuoltoa käsitellyt komiteanmietintö 1950-luvulla KoM 1952:11, 7
kiinnitti huomiota maamme kuolleisuuden ja syntyvyyden lisäksi väestön ikärakenteen ja vanhusten määrän kehitykseen. Kehitys oli johtanut yli 65 vuotta täyttäneiden vanhusten määrälliseen kasvuun. Suomalaisen miehen keski-iän arveltiin kasvavan 1950-luvulta vuosisadan loppuun 55:stä vuodesta 62 vuoteen ja naisen keski-iän 61:stä vuodesta aina 72 vuoteen.
92. Tämän määrittelevät yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevat sosiaalieettiset arvot, keskimääräinen sosio-ekonominen taso, taloudelliset ja sosiaalipoliittiset mahdollisuudet sekä yleiset tarpeet.
93. KoM 1952:11 Vanhustenhuoltokomitea.
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mällä jakojärjestelmään,95 jolloin henkilökohtaisiin säästöihin perustuva eläkejärjestelmä
muutettiin vuotuiseen vakuutusmaksuperiaatteeseen perustuvaksi. Syntyi eläkepolitiikka,
joka muodosti yhden tärkeän vanhuspolitiikan peruspilarin (vrt. Koskinen 1994, 38). Kansaneläkkeen vanhuuseläkkeet täydennettynä vanhuusavustuksilla merkitsivät tutkimusten
mukaan (Koskinen 1990, 117) siihen mennessä suurinta uudistusta vanhuspolitiikassa,
mikä tosin tapahtui kymmeniä vuosia jäljessä monia Suomea aiemmin teollistuneempia
valtioita. Tämän jälkeen kansaneläkejärjestelmän perusta on pysynyt samana mutta täsmennyksiä siihen on tullut tiheään.
Vanhuspolitiikan aseman vahvistamisen ideologisena lähtökohtana oli tasa-arvon
tavoittelu. Tasa-arvon tavoite piti sisällään sekä yksittäisten vanhusten että eri alueiden
välisen tasa-arvon. Taustalla oli aiemmin ”heitteille jätettyjen” ja ”kohtalon uhriksi joutuneiden” vanhojen ihmisten asema. Enää ei voitu pitää hyväksyttävänä sitä, että julkisen vallan toimet ja kansalaisille tarjoamat palvelut olivat huomattavan eritasoisia maan eri osissa
(Kröger 1996, 60). Yleisen tasa-arvoperiaatteen mukaan ikä, sukupuoli, syntyperä tai
asuinpaikka ei saanut rajoittaa mahdollisuutta osallistua sosiaalipalvelujen saantiin. Sen
mukaan kaikilla kansalaisilla tuli olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnan
jäseninä. Vanhustenhuollon asettama tasa-arvo oli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä laajemmin koko yhteiskunnan kehityksen tavoite.

2.2.1.3 Laitosrakentaminen
Suuren murroksen aikana vanhustenhuollon kehitystä leimasivat rakenteelliset uudistukset ja sen kautta laitosrakentaminen. Tuona aikana avohuollon toimenpiteistä huolimatta
vanhuspolitiikan toiminnan pääpaino oli laitospainotteisuudessa. Vanhuspolitiikassa
tapahtui käänteentekevä murros: vanhusten hoidon luontaisen ja epävirallisen tahon antaman hoivan ohi ajoi julkinen ja kaikille avoin huoltolaitospolitiikka. Valtiollisen vanhuspolitiikan laitospainotteisuuden näkökulma näkyi useissa komiteanmietinnöissä96 ja
muun muassa huoltolaissa.97 Laitosrakentamisen tavoitteen taustalla oli laitoshoidon
mahdollisuuden ulottaminen koskemaan kaikkia suomalaisia vanhuksia koko valtakunnan
alueella. Tämä tasa-arvohakuisuus merkitsi laajentuvaa julkista kunnalliskoti verkostoa.
Vanhustenhuoltokomitean98 näkemyksen mukaan vuonna 1950 maassamme oli 345 kunnalliskotia ja 51 yksityistä vanhainkotia: edellisissä oli 18 500 paikkaa ja jälkimmäisissä
1000 paikkaa. Julkisista kunnalliskodeista 34 toimi kaupungeissa ja 311 maalaiskunnissa. Komitea katsoi, että nämä paikat olivat täysin riittämättömät ja tuli kiireesti ryhtyä toimenpiteisiin laitospaikkojen lisäämiseksi.
Uusien kunnalliskotien perustamisen lisäksi kunnalliskodit tuli muuttaa pääasiassa vanhuksille tarkoitetuiksi vanhainkodeiksi. Taustalla oli jo 1940-luvun lopulta oleva
Huolto-ohjelmakomitean esitys, jonka mukaan kunnalliskotilaitos tulisi purkaa kolmentyyppiseksi laitokseksi. Perusmuotona olisi ”pieni, kodikas vanhainkoti”, toinen laitos olisi
94. A 107/1952 Vanhuusavustuslain täytäntöönpanosta.
95. L 347/1956 Kansaneläkelaki; ks. Niemelä 1988.
96. KoM 1949:7 Huolto-ohjelmakomitean mietintö 1, KoM 1952:11 Vanhusten huoltokomitean
mietintö, KoM 1974:1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö.
97. L 116/1956 Huoltoapulaki, 18§.
98. KoM 1952:11 Vanhustenhuoltokomitean mietintö.

66
usean kunnan yhteinen sairaskoti ja kolmas, valtion ylläpitämä hoitokoti olisi tarkoitettu
muille huollettaville.99 Komitean esitys huoltoapulaiksi, vahvisti uudentyyppistä vanhuspolitiikkaa, jossa kunnalliskodit haluttiin tietyn alan erikoishuoltolaitoksiksi. Esitys kuvasi
erikoishuoltolaitoksen periaatetta seuraavasti
Aikuisten laitoshuollon katsottiin vaativan nykyistä tarkoituksenmukaisempaa järjestelyä”
ja tahdottiin vahvistaa se viimeaikainen kehitys, jonka mukaan on ollut pyrkimyksenä luopua niin paljon kuin mahdollista nykyisestä, hoidokkiainekseltaan kirjavasta, yleisestä kunnalliskotityypistä, ja sen sijaan perustaa kunnalliskotien eri osastoja vastaavia erikoishuoltolaitoksia, so normaalisia vanhuksia varten viihtyisiä vanhainkoteja, pitkäaikaisia sairaita
varten sairaskoteja, rauhallisia mielisairaita vasten mielisairaskoteja sekä erikoishuoltoa tarvitsevia varten asyyleja”

Vanhustenhuoltotoimikunnan mietintö ilmentää erikoishuoltolaitosten merkitystä vanhusten näkökulmasta hyvin ytimekkäästi: ”vanhusten kannalta katsottuna muu kunnalliskoteihin sijoitettu hoidokkiaines monessa uudessakin laitoksessa on suureksi rasitukseksi ja
mielenmasennukseksi. Kunnalliskodit ovat nimittäin eräänlaisia kaatopaikkoja sellaiselle laitoshoitoa tarvitsevalle ainekselle.100
Vuoden 1956 huoltoapulaki101 säilytti kuitenkin kuntien velvollisuutena ylläpitää myös
kunnalliskoteja. Huoltoapulain102 mukaan ”sellaisia huoltoavun tarpeessa olevia henkilöitä varten, jotka ei voida tarpeen mukaisesti avustaa tai hoitaa kodissaan taikka sopivasti
sijoittaa yksityiskoteihin, tulee kunnalta olla tarvetta vastaava kunnalliskoti tai sosiaalihallituksen suostumuksella vanhainkoti tai huoltolaitos.”103 Kunnalliskoti määriteltiin huoltolaitokseksi, jossa lain104 mukaan ”oli järjestettävä sekä yleinen osasto että sairasosasto,” mutta huoltoapulaki jätti yleisen osaston ja vanhainkodin käsitteen tarkemman
määrittelyn avoimeksi. Taustalla oli 1950-luvun lopun sairaalalaki,105 joka kielsi pitkäaikaispotilaiden hoidon yleissairaaloissa, joten kunnalliskotien yhteyteen alettiin vähitellen
perustaa sairasosastoja. Kunnalliskodeissa ja vanhainkodeissa hoidettiin 1970-luvulla vielä
muitakin kuin vanhuspotilaita, sillä niissä oli esimerkiksi noin 7300 työikäistä pitkäaikaissairasta.106 Lopulliseen vanhainkotilaitosten uudistukseen päästiinkin vasta 1970-luvulla,
jolloin kunnalliskoteja alettiin muuttamaan uudenaikaisiksi vanhainkodeiksi. Huoltoapulain hengen mukaisesti kunnalliskotiin voitiin sijoittaa myös muista osastoista eristetty
mielisairasosasto.107 Vuoden 1952 mielisairaalalain108 perusteella kiellettiin mielisairaiden sijoittaminen yleiseen osastoon vanhainkotiin tai sairaskotiin.109
Laitosrakentamiseen siirtymiseen vaikutti ajattelutapojen muuttuminen. Taustalla oli
suomalaisen yhteiskuntarakenteen muutos. Sekä elintasoon että sosiaaliturvaan kohdistu-

99. KoM 1949:7 Huolto-ohjelmakomitean mietintö 1.
100. KoM 1952:11 Vanhustenhuoltotoimikunnan mietintö, 16.
101. L 116/1956 Huoltoapulaki; A 160/1956 Huoltoapuasetus.
102. L 116/1956 Huoltoapulaki, 18§.
103. Tätä korostetaan myös sosiaaliministeriön laatimassa malliohjesäännön 2§, MKL:n lomakkeella nro 9125.
104. L 116/1956 Huoltoapulaki, 19§.
105. L 1956/49 Sairaalalaki.
106. KoM 1970:B 76 Pitkäaikaiskomiteanmietintö.
107. L 116/1956 Huoltoapulaki, 19§.
108. L 187/1952 Mielisairaalalaki.
109. L 116/1956 Huoltoapulaki, 20§.
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vat vaatimukset lisääntyivät. Vanhustenhuoltotoimikunnan mietinnössä asiaa kuvattiin seuraavasti:
Maataloudelle ominaisesta elämäntavasta ja siihen liittyvästä luontaistaloudesta yhä enemmän kaupunkilaiseen, teollistuneeseen elämänmuotoon ja rahatalouteen siirtyminen on heikentänyt erityisesti juuri vanhusten toimeentulo mahdollisuuksia Jatkuva koneistaminen ja
rationalisoiminen tekevät työn etenkin hermostollisesti entistä kuluttavammaksi ja on asettanut työntekijöille tässä suhteessa yhä suurempia vaatimuksia aiheuttaen sen, että niitä
entistä aikaisemmassa vaiheessa aletaan pitää vanhoina. 110

Laitosrakentamiseen perustuvan vanhuspolitiikan taustalla oli 1960-luvulla poliittisen
läpimurron tehnyt ajatus, jonka mukaan iäkkäiden ihmisten lapsille, ennen muuta tyttärille
oltiin valmiita myöntämään oikeus osallistua työelämään ja muuttaa työn vuoksi pois vanhempiensa asuinseudulta.111 Muutokset heijastuivat ihmisten elämänmuotoon ja perhesuhteisiin (esim. Jaakkola et al. 1981, Karisto et al. 1999). Suomessa kokonaisyhteiskunnan
rakennemuutos merkitsi kulttuuristen perinteiden murtumista erityisesti vanhusten osalta.
Koskisen (1990, 103–129) mukaan palkkatyön yleistyminen johti siihen, että palkkatyöläisperheissä ikääntyneet perheenjäsenet ruvettiin näkemään rasitukseksi ja kustannuksia
lisääviksi. Perheet eivät kyenneet enää hoitamaan vanhuksia. Ilmiö ei ole vain kansallinen.
Myös kansainväliset tutkimukset korostavat arvomaailman muutoksen vaikutusta perheyhteisöön ja sitä kautta vanhusten asemaan ja hoitoon (esim. Harevan 1995, Ruggles 1995,
Vazquez de Prada & Olabarri 1995). Laitosrakentamista vahvisti myös 1970-luvun Laki
huoltoapulain muuttamisesta, 112 joka poisti lapsilta lain velvoitteen hoitaa vanhempiaan.
Laitosrakentamiseen vaikutti myös sosiaali- ja terveysalan perusrakenteet ja toimintapolitiikka, jotka alkoivat vanhustenhuollon esikuvana hahmottua. Kauttaaltaan koko suomalaisessa sairaan- ja terveydenhoidossa alkoi sairaalalaitosten kukoistuskausi ja toimintaratkaisujen laitoskeskeisyys. Vuonna 1943 astui voimaan laki keskussairaaloista,113
johon säädettiin kulkutautiosastoja koskevat lisäykset vuonna 1948 uudella sairaalalailla.114 Laki edellytti maan jakamista 20:een myöhemmin 21: een keskussairaalapiiriin.
Vuonna 1956 alkoi yleissairaalaverkoston luominen.115 Laki edellytti keskussairaaloiden
rakentamista kuhunkin keskussairaalapiiriin. Keskussairaaloiden lisäksi rakennettiin kuntainliittojen omistamia aluesairaaloita ja kuntien paikallissairaaloita. 1950-luvulla laitosrakentaminen myös laajeni tuberkuloosipiirien116 ja mielisairaanhoitopiirien117 sekä yliopistollisten keskussairaaloiden myötä.118

110. KoM 1952:11 Vanhustenhuoltotoimikunta, 8.
111. KoM 1974: 32 Sosiaalihallintokomitean mietintö II, ks. myös Anttonen & Sipilä 2000.
112. L 275/ 1970 Huoltoapulain muuttamisesta.
113. L 413/1943 Keskussairaaloista, L 337/1950 Keskussairaaloiden rakentamisesta.
114. L 312/1948 Sairaalalaki.
115. L 49/1956 Sairaalalaki.
116. L 649/1948 Tuberkuloosilaki, A 726/1948 Tuberkuloosiasetus.
117. L 187/1952 Mielisairaslaki.
118. L 392/1956 Yliopistollisista keskussairaaloista, L 237/1960 Yliopistollisista keskussairaaloista
annetun lain muuttaminen. Tässä laissa perustettiin Oulun yliopistollinen keskussairaala.
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2.2.2 Tarkentuva normiohjaus
Suuren murroksen ajanjaksolle oli leimallista vahva sosiaalihuollon virkamiehistyminen
ja valvonnan valtiollistuminen (Savolainen 1996, 274). Aiemmin luottamusmiehiin
perustunut sosiaalihuollon järjestäminen sai rinnalleen virkamiehistyvän järjestelmän.119
Krögerin (1996, 55) mukaan kunnallisen huoltotoimen ammatillistumiskehitys oli ratkaiseva askel valtion valvonnan mahdollistumiseen kunnassa. Ensimmäisiä virkamiehiä olivat 1940-luvulla palkatut huoltosihteerit120 ja 1950-luvulla säädetyn lain sosiaalihuollon
hallinnosta121 myötä sosiaalijohtajan tai sosiaalisihteerin virat.
1950-luvun laki sosiaalihuollon hallinnosta122 vahvisti normiohjauksen asemaa viemällä sosiaalihuollon ja siihen liittyvän yleisen johdon ja valvonnan sosiaaliministeriön
alaiseen huolto-osastoon.123 Sosiaalihuollon alueellista ohjausta ja tarkastusta varten valtakunnan alue jaettiin piireihin, joissa kussakin oli sosiaalihuollon piiritarkastaja.124 Sosiaalihuollon paikallista hallintoa varten kunnassa oli sosiaalilautakunta. Sosiaalilautakunta
jakaantui yleiseen osastoon ja huolto-osastoon. Huolto-osasto hoiti köyhäinhoitoon liittyvät kysymykset.125 Laki sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta126 vahvisti valvontaa ja ohjausta alistamalla kuntien hyväksymät sosiaaliohjesäännöt sosiaaliministeriön vahvistettavaksi.
Laitoskeskeisen vanhuspolitiikan tärkein toimija oli kunta, mutta 1970-luvulle tultaessa
valtion rooli terästyi ja laajeni. Valtiollinen valvontaorganisaatio uudistui. Sen tavoitteena
oli säännösten ja valvonnan yhdenmukaistaminen. Vuonna 1968 kuntien sosiaalihuollon
valvomiseen ja ohjaamiseen kehitettiin valtion keskusvirasto, sosiaalihallitus.127
Vuonna 1973 voimaan astunut laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja –
avustuksista.128 vaikutti valtion ja kuntien ohjaussuhteeseen ratkaisevasti. Lain myötä kuntien osuudeksi hahmottui lakisääteisten palvelujen toimeenpanijan rooli (ks. myös Kokko
& Lehto 1996, Oulasvirta 1998.) Krögerin (1996) mukaan vähitellen laajenevat valtionavut
antoivat uuden sosiaalihallituksen ohjaustoiminnalle selvästi lisää painoa. Valtio sääti kunnille lakisääteiset velvoitteet, osallistui sosiaalihuollon tehtävien rahoitukseen valtionapujen kautta ja valvoi yksityiskohtaisesti niiden käyttöä. Sosiaaliministeriön aiemmin harjoittama valvonta oli jäänyt monessa kohdin tuloksettomaksi, usein juuri siitä syystä, että
ministeriöllä ei ollut kuntiin kohdistuvia tehokkaita sanktioita. Uudistava lainsäädäntö ei
kuitenkaan määritellyt valtionavun kautta vanhustenhuollon alueelle selkeitä vanhuspolitiikan yleisluontoisia tavoitteita.

119. KoM 1 1949:7 Huolto-ohjelmakomitean mietintö otti erittäin painokkaan kannan sekä virkamiehistyvän että valtiollistuvan sosiaalihuollon puolesta.
120. Huoltosihteerien virkoja perustettiin 1940-luvulla innokkaasti. Uudet huoltosihteerit olivat
usein vuonna 1942 aloitetun sosiaalihuoltajakoulutuksen saaneita naisia.
121. L 34/1950 Sosiaalihuollon hallinnosta.
122. L 34/1950 Sosiaalihuollon hallinnosta, 1§.
123. A 579/1951 Sosiaaliministeriöstä.
124. Myös Vnp 48/1951 Valtakunnan jakamisesta sosiaalihuollon alueellisista ohjausta ja tarkastusta varten piireihin.
125. L 34/1950 Sosiaalihuollon hallinnosta, 4§.
126. L 612/1950 Sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta.
127. L 24/1968 Sosiaalihallituksesta.
128. L 35/1973 Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista.
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2.2.3 Kunnallinen jarrutteleva toiminta
2.2.3.1 Määräysten vastustaminen
Suuren murroksen alkuvuosina kunnallisella tasolla vanhustenhuollon tavoitteet olivat
edelleen niukkuusajan säästäväisessä vetäytymisessä. Kaikissa tutkimuskunnissa tuon
ajan kunnallisen vanhustenhuollon tärkeimmäksi tavoitteelliseksi kiinnekohdaksi muodostui kunnalliskodin perustaminen tarpeellisine osastoineen. Kunnat kamppailivat yhä
edelleen hyvin monen samanaikaisen rakennushankkeen parissa.129 Sosiaalipiiritarkastajan kiihtyvästä painostuksesta huolimatta kehotukset epäkohtien ja valtion ohjeiden
mukaisiin laiminlyöntien korjaamiseen eivät juuri vaikuttaneet tutkimuskuntien toimintaan. Aikaisemmin sosiaaliministeriössä oltiin koettujen sotavuosien ja sitä ennen kestettyjen vaikeiden pula-aikojen vuoksi pitkämielisiä ja kunnalliskotien rakentamispakotteelle annettiin lykkäyksiä. 1950-luvun taitteessa sosiaalitarkastajan ja sosiaaliministeriön ote
tutkimuskuntien lykkäämispyyntöihin kiristyi. Vanhustenhuollon osalta niukkuusajan
kunnallinen vetäytyminen muuttui suuren murroksen aikana valtion taholta tulleiden
määräysten vastustamiseksi. Vanhuspolitiikan uudentyyppiset tavoitteet eivät innostaneet
kunnan päättäjiä kunnallisen verotuksen kiristämiseen eivätkä velkaantumiseen. Myöskään sosiaaliministeriö ei myöntänyt määrärahojen puutteessa kunnille lainoja ja avustuksia kunnalliskodin rakentamiseen.130 Tutkimuskunnat eivät olleet yksin jäljessä ajastaan,
sillä läänin 57 kunnasta vain 31 oli tähän asti saanut kunnalliskotikysymyksensä hoidetuksi.
Vähitellen 1950-luvulla alkoi vanhustenhuolto nousta kunnallisen päätöksenteon prioriteetteihin. Ruukin kunta uudisti ensimmäisenä tutkimuskunnista kunnalliskotinsa131
vuonna 1951. Sosiaalipiiritarkastaja palkitsee kunnanpäättäjiä tarkastuslausunnossaan seuraavasti:
Olen tänään tarkastanut Paavolan kunnan uudistetun kunnalliskodin käytettäväksi hyväksymistä varten hoitomahdollisuudet ovat uudistustyön kautta huomattavasti parantuneet. Kiitän kunnan huoltoviranomaisia ponnistuksistaan laitoshuollon kehittämiseksi. 132

129. Hd:25 esim. Pudasjärven sosiaalihuollon tarkastuskertomuksessa 24.–25.1.1961 kuvataan
tilannetta seuraavasti: ”Kunnan taloudellinen tilanne pidetään heikkona, rakennusvelvoitteisiin
mainittakoon kunnan toimitalo, 18 koulupiirin koulurakennukset, osittain lisärakennukset sekä
kansakoulu ja toisen lääkärin virkatalo. Teollisuutta kunnassa ei ole, ainoastaan pienehköjä
kenttäsirkkelisahoja.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
130. Hd:28 Kirje sosiaalihuollon piiritarkastajalta Paavolan kunnan kunnanhallitukselle 8.5.1950,
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
131. Aikaisemmin vuonna 22.6.1945 sattuneessa tulipalossa oli Paavolassa tuhoutunut ns. vanhempi
hoidokkirakennus, pirttirakennus halkoliitereineen ja pesutupa, RA. Myös Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjan 10.3.1947 1§ mukaan aloitettiin määrätietoinen suunnittelu
uudistetusta kunnalliskodista, PA.
132. Dd:4 Paavolan kunnalliskodin tarkastuspöytäkirja 19.4.1951, RA. Myös Paavolan huoltolautakunnan pöytäkirjassa 8.5.1951 1§ esiteltiin Oulun läänin sosiaalihuollon piirintarkastajan kirjelmä 20.4.1951 nro 227. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
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Samana vuonna, kun Ruukki juhli uutta kunnalliskotia paloi Pudasjärvellä kunnan133
erittäin huonokuntoinen kunnalliskoti. Pudasjärven kunnalliskoti sijoitettiin väliaikaisesti
kahdeksaksi vuodeksi huonokuntoisiin piharakennuksiin. Piiritarkastaja kuvasi tiloja sosiaaliministeriön huolto ja väestöosastolle seuraavasti:
Kunnalliskodin erillisessä piharakennuksessa jossa syöpäläisten on jo aikaisemminkin todettu olleen pesiytyneenä hyvin itsepintaisesti, uusi puhdistus on suoritettu antamieni ohjeiden mukaan.134
Pudasjärvellä sosiaalihuollon piiritarkastajan kirjelmä sosiaaliministerille kuvastaa
kiristyvää suhtautumista kunnalliskodin rakentamisen lykkääntymiseen seuraavasti:
Pudasjärvi anoessa nyt rakennusajan pidennystä kunnalliskodin päärakennuksen rakentamiseen on käsityksieni mukaan pakko huomioida kunnan vaikea taloudellinen asema, jota
osaltaan kuvastavat poikkeuksellisen korkea veroäyri ja kunnan suuret velat. Siihen nähden,
että kunta on aikanaan liian leväperäisesti ja välinpitämättömästi suhtautunut kunnalliskodin rakentamiskysymykseen, olisi ehkä paikallaan ottaa jyrkkä kielteinen asenne esillä olevaan anomukseen. Kun kunnalla tuskin on kuitenkaan luoton saanninkin ollessa vaikeata,
mahdollisuuksia toteuttaa kysymyksessä olevaa rakennussuunnitelmaa vuoden tai parinkaan
kuluessa ehdotan, että anottua lykkäystä myönnetään vielä vuoden 1955 loppuun, mihin
mennessä kunnalliskodin päärakennuksen pitäisi kuitenkin olla jo valmis. 135

Uusi Pudasjärven kunnalliskoti valmistui 21.12.1959.136 Se sijaan Oulun kaupungin kunnalliskotihankkeen lykkääminen kesti kokonaisuudessaan kolmisenkymmentä vuotta.
Vielä 1950-luvulla kaupungin päättäjät olisivat olleet valmiita jatkamaan lykkäysprosessia vedoten taloudellisesti rasittavaan ajankohtaan.137 Seuraava Oulun piiritarkastajan tar133. Hd:33 Pudasjärven kunnan huoltolautakunnan yleiskirje 21.7.1951 nro 2100: ”Huoltolautakunnan ikävä velvollisuus on ilmoittaa, että eilen heinäkuun 20 päivänä 1951 sattuneessa tulipalossa tuhoutui Pudasjärven kunnalliskodin kaksikerroksinen hoidokkirakennus perustuksiaan
myöten ja osa irtaimistoa sekä vaurioitti saunarakennuksia.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
134. Hd:33 Kirjelmä piiritarkastajalta sosiaaliministeriön huolto- ja väestöosastolle 10.11. 1955 nro
617, Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
135. Hd:33 Kirjelmä sosiaalihuollon piiritarkastajalta sosiaaliministerille 17.1.1953 nro 59, Oulun
läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
136. Pudasjärven kunnalliskodin uudistamista valmisteltiin pitkään, sillä muutospiirustukset tulivat
hyväksyttäväksi vasta 1957, PA. Hd:33 Aloite: kunnalliskodin muutospiirustuksista. Sosiaaliministeriöstä Pudasjärven kunnan sosiaalilautakunnalle 17. 12.1957 nro 29913/972-57. Oulun
läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA. Kirjeessä todettiin, että kunnalliskodin
piirustukset vahvistettiin 18.3.1957, Hoitopaikkoja olisi edelleen 106, joista sairasosastolla 50;
Kirjelmä sosiaaliministeriön huolto- ja väestöosaston Pudasjärven kunnanhallitukselle
18.3.1957 nro 22913/972-57. Asia: Vanhainkodin piirustuksen hyväksyminen. Uudistetun vanhainkodin tarkastus; Kirje Pudasjärven sosiaalilautakunnalta Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajalle 2.12.1959 nro 4400. Asia: Pudasjärven uuden vanhainkodin käyttöönottoa koskien tarkastus. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
137. Hd:25 Pyydetty lausunto sosiaaliministeriölle piiritarkastajalta 9.5.1951 nro 298, OMA. Asia:
Oulun kaupungin anomus, koskeva lisälykkäyksen saamista vanhainkodin rakentamiseen. Anomuksessa pyydetään huomioimaan seuraavaa: ”Anottua lykkäystä olisi myönnettävä vain siksi
ajaksi, minkä katsotaan kohtuudella menevän rakennustyön suorittamiseen, edellyttäen, että
rakentaminen aloitetaan heti ja saatetaan päätökseen ilman keskeytyksiä.” OMA; myös Hd:25
Kirjelmä sosiaalilautakunnalta kaupunginhallitukselle 9.3.1951. Asia: Vanhainkodin rakentamisen lykkääminen: ”Sosiaalilautakunta katsoo, että lykkäystä olisi anottava vain siksi ajaksi,
minkä katsotaan menevän työn suorittamiseen edellyttäen, että rakennustyöt aloitetaan heti ja
saatetaan päätökseen keskeytyksettä.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto,
OMA.
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kastuslausunto kuvailee sovittelevaan sävyyn kunnalliskodin sopimattomuutta vanhusten
hoitopaikaksi:
... Mitä laitoksen rakentamiseen tulee, eivät ne enää, uudistettua keittiötä lukuun ottamatta,
vastaa tarkoitustaan. Sairasosasto on liian ahdas ja yleisen osaston suuret, kasarmimaisen
huoneet parhaimmallakin tavalla siistittyinä ja järjestettyinä vaikuttivat epäkodikkailta ja
ovat kovin epäkäytännölliset. Tyydytyksellä on sen vuoksi todettava huoltolautakunnan tarmokkaat toimenpiteet uuden kunnalliskodin aikaansaamiseksi, joita toimenpiteitä asteittain
ja kaukonäköisesti toteutettuina ei kaupungin hallintoelimilläkään ole enää lupa asettua vastustamaan. Kunnan huoltotason yleinen arviointi: avohuollossa päästy tasolle, joka ansaitsee
tunnustuksen. Laitoshuollossa vielä tällä haavaa pahasti jäljessä siitä, mitä nykyinen ajankohta vaatisi. On sangen toivottavaa, että kaupungin päättävät hallintoelimet lopultakin ottavat suosiolliseen huomioonsa huoltolautakunnan hyvät suunnitelmat kaupungin huoltolaitosten uudistamiseksi.138

Ränsistyvä kunnalliskoti alkoi kuitenkin yhä enemmän hiertää kaupungin päättäjien suhdetta sosiaalipiiritarkastajaan,139 sosiaaliministeriöön140 sekä julkiseen sanaan.141 Ohessa katkelma sosiaalihuollonpiiritarkastajan kirjeestä huoltoasiainosaston ylitarkastajalle
vuodelta 1950:
Oulun kaupungin vanhainkotikysymys on nimittäin miltein kuolleessa pisteessä. Vaikuttaa
siltä kuin kaupungin johdon taholta tarkoituksellisesti uhmattaisiin kaikkia sosiaaliministeriön ja tarkastusviranomaisten antamia huomautuksia ja neuvoja.... Huoltolautakunta on
kyllä toiminut tässä kysymyksessä moitteettomasti. Vanhainkodin rakentamista varten
talousarviossa olevan 30 miljoonan markan lisäksi on sanottu lautakunta esittänyt ensi vuoden talousarvioon tarkoitusta varten 100 milj. markkaa. Kaupunginhallitus tuskin kuitenkaan tulee ottamaan edes 50 %: sti huomioon huoltolautakunnan esitystä. Sen sijaan kaupunginhallitus on alkanut vetää esiin lastenkotikysymystä, joka kysymys on luonnollisesti
myös tärkeä, mutta ei ole niin tärkeä kuin vanhainkotikysymys. Tällaisessa menettelyssä ei
ole parhaalla tahdollakaan nähdä muuta kuin jatkuvaa taktikointia, joilla ehkä saadaan osa
huoltoväestä hämätyksi. Uskoisin sosiaaliministeriön uuden puuttumisen tähän asiaan saavan Oulun kaupungin ensi vuoden talousarvion siinä kohdin, missä on kysymys kaupungin
vanhainkodista, paljon positiivisemmaksi. 142

Sosiaaliministeriön antama lausunto vuodelta 1951 sosiaalihuollonpiiritarkastajalle koskien Oulun kaupungin kunnalliskotia oli yksiselitteinen. Lykkäysten aika oli ohi.

138. Dd:3 VII:n piirin huoltotoimen piiritarkastajan tarkastuskertomus. Oulun kaupunki 8.9.1949.
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
139. Dd:3 Kirje piiritarkastajalta ylitarkastajalle sosiaaliministeriöön 26.9.1950 nro 497. Asia:
Oulun kaupungin vanhainkotikysymys. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto,
OMA.
140. Hd:25 Kirje ylitarkastajalta VII:n piirin sosiaalihuollon tarkastajalle sosiaaliministeriön huoltoasiainosastolle 12.2. 1951 nro 22551/972. Asia: Oulun kaupungin kunnalliskoti. Oulun läänin
sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA
141. 13.6.1950 Kaleva ”Ajankohtainen vanhainkoti kunnalliskodin asemasta.”
142. Hd:24 Aloite piiritarkastajalta sosiaaliministeriön ylitarkastajalle 26.9.1950 nro 497. Asia:
Oulun kaupungin vanhainkotikysymys. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto,
OMA.
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Kun kaupunki kaikesta huolimatta ei tähän mennessä ole, suullisista huomautuksista huolimatta, anonut lisälykkäystä eikä ryhtynyt riittävän tehokkaisiin toimenpiteisiin uuden kunnalliskodin rakentamiseksi, sosiaaliministeriö kehottaa tarkastajaa huolehtimaan siitä, että
Oulun kaupunki saatetaan lain edellyttämällä tavalla täyttämään velvollisuutensa.

Sosiaalihuollonpiiritarkastaja jatkoi aktiivista työskentelyä uuden kunnalliskodin rakennuttamiseksi. Tiukkojen priorisointi-keskustelujen kautta vuonna 1955 valmistui Ouluun
uusi kaupungin ulkopuolelle sijoittuva Hiirosen vanhainkoti.143 Uuden vanhainkodin
sijaintia sosiaalihuollonpiiritarkastaja kuvailee mairittelevasti:
Vanhainkotia varten varattu tontti Oulun Hiirosenkankaalla on käsitykseni mukaan tarkoitukseensa sopiva. Se sijaitsee rauhallisella ja terveellisellä paikalla, johon tulee olemaan
hyvä kulkuyhteys. Sijaintipaikka on sitä paitsi metsän välittömässä läheisyydessä ja luonnonkaunis sekä aurinkoinen. Suunnitelman mukaan rakennukset tulevat sijaitsemaan tontilla
niitten luonnetta ja tarpeita vastaavilla paikoilla. Samalla kauneuden ja viihtyvyyden vaatimukset on pyritty ottamaan huomioon.

Kunnalliskotien tupaantuliaistilaisuuksien juhlallisuudet osoittivat kunnalliskodin olevan
kaikissa tutkimuskunnissa sosiaalinen suursaavutus. Tilaisuuden juhlavieraiksi kutsuttiin
muun muassa Ruukissa kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, huoltolautakunta, rakennuslautakunta, huoltotoimenpiiritarkastaja, seurakunnan papit, rakennusurakoitsijat, kunnan
viran- ja toimenhaltijat, seurakunnan kirkkokuoro sekä edellisen kauden kunnanvaltuuston jäsenet, jotka eivät kuuluneet silloiseen valtuustoon.144 Puolestaan oululaisessa Kaleva lehdessä kuvataan kunnalliskodin valmistumisjuhlan tuntoja seuraavasti:
Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Eemil Fr. Mäki lausui, että tämä vanhainkoti tulee jälkipolvillekin säilymään pysyväisenä sosiaalisena suursaavutuksena, meidän aikamme hyvästä
sosiaalisesta tahdosta vanhusten huollon järjestämisestä nykyajan vaatimuksia vastaavalle
tasolle, Mielemme täyttää kiitollisuus kunnanvaltuustoa ja kunnanhallitusta kohtaan, kun se
on työnsä, tarmonsa, terveytensä, elämänsä iltaa uurastaville vanhuksille pystyttänyt tämän
kodin ja siten osaltaan tunnustaa heidän tämän kaupungin eteen tekemänsä suuren työn
arvon.145

Hiirosen vanhainkodin perustaminen pystyi kuitenkin vain hetkellisesti tyynnyttämään
kiihtyvää keskustelua Oulun kaupungin vanhustenhuollon kokonaissuunnittelusta. Vanha
ränsistyvä kunnalliskodin yleinen osasto ja mielisairasosasto jatkoivat Hiirosen vanhainkodin toiminnan jälkeenkin. Helsingin sanomat kuvasi vuonna 1969 sosiaaliviranomaisten avuttomuutta kunnallisten päättäjien edessä koskien vanhaa kunnalliskotia,

143. Hd:24 Kirjelmässä piiritarkastajalta sosiaaliministeriölle 11.7.1951 nro 476. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
144. Paavolan johtokunnan pöytäkirja 16.3.1951 1§ ja 2§ Kunnalliskodin uudistetun laitosrakennuksen tupaantuliaistilaisuus päätettiin järjestää kunnalliskodissa 19.4.1951 klo 12.00, RA.
145. Kaleva 19.2.1955: ”Oulun vanhainkoti – sosiaalinen suursaavutus vihittiin eilen.”
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Kammottava rakennus” sanoivat paloviranomaiset ”Ei, kunnalliskodista ei voi sanoa
mitään. Ei sitä voi arvostella, se on kaikkien arvostelujen alapuolella, sanoo Oulun kaupunginlääkäri K. Vartiainen ”Meidän ainoa tehtävämme sosiaaliviranomaisina on pitkällisen
anomus-, kirjelmä- ja vaatimusvirran jälkeen todeta jyrkkään äänilajiin ettemme enää voi
millään ottaa vastuuta kroonikkotilanteesta siltä osin kuin vastuu meille kuuluisi, toteaa
Oulun sosiaalijohtaja J.R. Rissanen. Jos jotain sattuu, vastuu on kaupungin, sen sosiaaliviranomaisten ja kaupunginlääkäreiden. Heidän sydämensä on ilmeisesti lämmennyt muille
alan asioille kuin vajaamielislaitoksille jne. huomattavasti enemmän kuin tälle kroonikkotilanteelle, joka on jo ajat sitten saavuttanut sellaisen asteen jota ei puheilla korjata. 146

Vuonna 1969 Oulun kaupungin sosiaalihuollon tarkastuskertomus toteaa järeämpien keinojen olevan tarpeen niskoittelevaa kaupunginhallitusta kohtaan:
Tilanne pitkäaikaissairaiden hoitoon saannin osalta on lähes katastrofaalinen eikä vanhan
Puusepänkadun kunnalliskodin suhteen ole tapahtunut mitään, vaikka kaupunginhallitus on
jo useilla edellisillä tarkastuksilla saatettu tietoiseksi siellä vallitsevasti kestämättömästä
tilanteesta. Kun kunnalliskodissa vuodesta vuoteen tilanne on jatkunut samana, ilman että
kaupunginhallitus tekee mitään tarkastusviranomaisten asiallisten huomautusten johdosta,
on vihdoinkin pakko kääntyä viipymättä suoraan sosiaalihallituksen puoleen pyynnöllä, että
sosiaalihallitus ryhtyisi asiassa toimenpiteisiin. 147

Vuonna 1970 Sosiaaliministeriön aloite Oulun lääninhallitukselle osoittaa, että sosiaaliministeriö ei ole tyytyväinen kunnanhallituksen jahkailuun:
Sosiaalihallitus pyytää Oulun lääninhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, tarvittaessa uhkasakkoa käyttäen Oulun kaupungin velvoittamiseksi kiireellisesti järjestämään kaupungin
kunnalliskodeissa nyt hoidettaville henkilöille toisaalta tyydyttävätasoisen hoidon ja toisaalta hoidollisesti ja paloturvallisesti tyydyttävätasoiset hoitorakennukset. 148

Mielisairasosasto lakkautettiin vuonna 1964, sen menetetty sitä ennen valtionavun,149
mutta sairasosasto jatkoi sinnikkäästi toimintaansa. 1970-luvulla vanhan kunnalliskodin
toiminta vaadittiin kovaäänisesti lopetettavaksi.150 Lehdistö otti asiaan erittäin vahvasti
kantaa ja ilmensi tilanteen kaoottisuutta esimerkiksi seuraavilla otsikoilla:151 ”Laimin146. Helsingin sanomat 1.11.1969: ”Oululaisten Häpeätahra – Tsaarinaikainen hevostalli sairaiden
vanhusten kotina.”
147. Dd:3 Oulun kaupungin sosiaalihuollon tarkastuskertomus 24.11.1969. Tarkastuslausunnossa
todetaan, että kaupungin avohoito oli erittäin vähäinen: vanhusten asuntoloita oli vuonna 1969
Oulussa kaksi, joissa 80 asuntoa. Tämän lisäksi vanhuksille oli varattu asuntoja aravataloista ja
diakonialaitoksen vanhusten talosta 24 paikkaa. Kaupunki on palkannut 15 vanhusten kotiavustajaa. Tämän lisäksi SPR:n Oulun piirillä oli kotiavustajia, joiden toimintaa kaupunki tuki
5.000 markalla. Vanhusten kerhotoiminta alkoi laajeta. Eläkeläisten omien yhdistysten kerhot,
SPR:n, Oulun ja Tuiran osastojen kerhot, seurakunnan vanhusten kerhot alkoivat toimia aktiivisesti. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
148. Hd:24 Aloite sosiaaliministeriöltä Oulun lääninhallitukselle 13.5.1970 nro 238/32-70. Oulun
läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
149. Hd:24 B-mielisairaalatoimikunnan esitys Oulussa 21.4.1966. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
150. Esim. Hd:24 Kirjelmä sosiaaliministeriöltä Oulun kaupunginhallitukselle 16.5.1967 nro 23489/
972-67. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja arkisto. Myös Dd 3 Oulun kaupungin sosiaalihuollon tarkastuskertomus 24.11.1969. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto,
OMA.
151. Esim. Helsingin sanomat 1.11.1969: Oululaisten Häpeätahra, Tsaarinaikainen hevostalli sairaiden vanhusten kotina, Kaleva 12.6.1970 pääkirjoitus ”Laiminlyönti”; Kaleva 15.6.1970:
”Kunnalliskoti – Oulun häpeäpilkku.”
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lyönti”; ”Kunnalliskoti – Oulun Häpeäpilkku.” Viimein kesäkuussa 1970 sosiaalipiiritarkastajan merkintä kunnalliskodin tarkastuspäiväkirjaan kuvastaa päättäväisyyttä lopettaa
kunnalliskoti kysymys ja aloittaa Oulun kaupungin vanhustenhuollon kokonaissuunnittelun eteenpäinvieminen:
Ensimmäistä vanhoista ränsistyneistä rakennuksista parhaillaan puretaan. Hoidettavat on
sijoitettu osittain muihin kunnalliskodin rakennuksiin, osittain Korvenkylän kunnalliskotiin
ja Hiirosen vanhainkotiin. Paikan päällä ei voinut muuta kuin todeta, että on tullut äärimmäinen ajankohta, jolloin katastrofaalinen kunnalliskotitilanne on selvitettävä ja tuloksia
tuottaviin näkyviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. 152

Oulun kunnalliskotikysymyksen taustalla ei ollut ainoastaan uuden huoltolaitoksen rakentaminen tai vanhan purkaminen vaan kyse oli laajemmasta kuntatason avo- ja sairaanhoitotilanteesta ja epäselvyyksistä eri sairaalaratkaisuvaihtoehdoissa.153 Laitospainotteinen
vanhuspolitiikka oli tullut kunnallisella tasolla tiensä päähän. Oulun kaupungin sosiaalilautakunnan asuntotutkimus154 oli jo aiemmin osoittanut, että entistä laajempia avohoidon toimenpiteitä tarvitaan, sillä laitoshoitopaine tuli lähivuosina nousemaan. Tutkimuksessa todetaan muun muassa:
Vanhimmat eläkeläiset tuskin pystyvät tulemaan toimeen vesijohdottomassa asunnossa ainakaan ilman apua. WC, lämmin vesi ja kylpyhuone ovat harvinaisia mukavuuksia asunnoissa. Kylpyhuone liittyy tavallisesti vain uusien kivitalojen asuntoihin ja sellainen on 21%
haastatelluista, keskuslämmitys puuttui.

Kiistassa oli kysymys toisaalta kunnan ja valtion välisestä toimivallasta. Kalevan artikkelissa Oulun Kaupunginhallituksen lausunto kiteytti asian seuraavasti:
Valtion menettely on ollut esteenä sille, että Oulun paljon kohua herättänyttä kunnalliskotikysymystä ei ole saatu hoidettua. Toisaalta kuitenkin ollaan valtion taholta vaatimassa asian
pikaista hoitamista. Valtio siis sekä käskee että kieltää. Tämä on ydinkohtana siinä vastauksessa, jonka Oulun kaupunginhallitus eilen hyväksyi lähetettäväksi lääninhallitukselle.
Annetussa sosiaalihallituksen vastauksessa todetaan, että kun valtion kanssa tehtiin kahdeksan vuotta sitten sopimus lääninsairaalasta, sovittiin siitä, että lääninsairaala tyhjenee vuoteen 1969 mennessä, jolloin kaupunginsairaala Tuirassa voidaan tyhjentää lääninsairaalaan
ja kaupunginsairaalaan taas voidaan siirtää kunnalliskodin asukkaat. Kun tätä sopimusta ei
valtion taholta ole pidetty, on kaupunki nojautunut Heikinharjun sairaalan laajennukseen.
Sieltä on kaupungille varattu 100 paikkaa, Valtion taholta ensin vastustettiin koko laajennusta ja sitten kun lupa laajennukseen on saatu ja kaikki valmiina, puuttuu lupa rakennustöitten aloittamiseen. 155
152. Dd:3 Piiritarkastajan 15.6.1970 merkintä kunnalliskodin tarkastuspäiväkirjaan. Oulun läänin
sosiaalihuollon piiritarkastaja Arkisto, OMA.
153. Kalevan artikkelissa 15.6.1970: ”Kunnalliskoti – Oulun Häpeäpilkkuna” Oulun kaupungin
sosiaalijohtaja toteaa seuraavaa: ”Kunnalliskodin hoidettava määrästä on vain 25 sosiaalitoimen laitoksiin kuuluvaa, muut ovat B-mielisairaalapaikan ja erilaisten sairaalapaikkojen tarpeessa. Keskeisen kysymyksen asiassa muodostaa Heikinharjun sairaalan laajennus, joka on
kiinni tällä hetkellä lääkintöhallituksesta. Yliopistollisen keskussairaalan rakennushankkeitten
viivästyminen on aiheuttanut lääninsairaalan kaupungille luovuttamisessa viivästymistä vuosi
toisensa jälkeen, mikä taasen on estänyt kaupunginsairaalan muuttumista kroonikkosairaalaksi.”
154. Hd:24 Oulun kaupungin sosiaalilautakunnan asuntotutkimus Täysimääräisen kansaneläkkeen
saavien henkilöiden asunto-olot Oulussa 2.9.1964. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja
arkisto, OMA.
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2.2.3.2 Valtionvaraistaminen
Suuren murroksen valtion määräysten vastustamisen taustalla oli, että vanhustenhuolto ja
sen kehittäminen tuntui kunnallistaloudelle hyvin raskaalle menoerälle. Niukkuusajan
maatalouteen perustuva omavaraisuus menetti vähitellen taloudellista perustettaan elinkeinoelämän murroksen, maatalouden koneellistamisen vaatimusten sekä kunnallisen
työvoimapolitiikan muutosten myötä. Myös kunnalliskodista tuleva työvoima oli epävarmaa ja työteholtaan entistä heikompaa. 1950-luvulla Oulun kunnalliskodin uudelleenrakentamisen yhteydessä nousi maatalouden ja kunnalliskodin erottaminen lehdistössä
poliittiseksi ”kuumaksi perunaksi.”156 Esimerkiksi Kalevassa pakinoitiin kunnalliskodin
tarkoituksesta seuraavasti:
Kunnalliskoti on nyt vanhainkoti eikä siihen ole sekoitettava suuria maatilatalouksia, koska
huoltolautakunnankin asiantuntemus on rajoitettua ja koska sillä on muutakin tehtävää, kun
pitää karjankasvatuksesta murhetta. Eivätkä vanhainkodin hoidokit pysty enää suorittamaan
maatilatalouksissa töitä, käyttämään traktoreita ja sähköistettyjä navettoja. Siihen tulokseen
on tultu, että vanhainkodin suojateille on järjestettävä muuta näpertelyä kuin koneellistunutta karjanhoitoa ja peltoviljelystä. Se paikka, Hiirosenkangas, minkä valtuusto vaadittiin
vahvistamaan kunnalliskodin tyyssijaksi, saattaa hyvinkin käydä maatalouskeskukseksi,
mutta eikö olisi ollut vanhainkodille sopivampia paikkoja tarjolla? Eikö olisi saatu vanhainkotia lähemmäksi kunnallissairaalaa ja muita laitoksia, joita se paremmin tarvitsee kuin karjanavettaa ja rehurouhemyllyjä.157

Kustannusten lisäksi perusteluissa korostettiin kunnalliskodin varsinaisen huoltotoiminnan tarkoitusta. Maatalouden ja kunnalliskodin yhteistyö oli rinnakkaisuuden sijaan alkanut muistuttamaan yhä enemmän kilpailuasetelmaa.158 Kaikissa tutkimuskunnissa maatalous ja kunnalliskodin huoltopuoli oli tilinpidollisesti erotettu. Maksimaalisten tulosten
saavuttamiseksi maatalouden tuotto myytiin ulkopuolisille tai kalliilla hinnalla kunnalliskotiin. Kunnalliskoti puolestaan alkoi ostaa kaiken muualta ja veloitti majoitus, ruoka- ja
huoltotoiminnasta maatalouspuolta. Oulun ja Pudasjärven kunnalliskotien toiminta irtaantui maataloudesta 1960-luvun alussa, Ruukissa 1970-luvulla.
Niukkuusajan kunnallisen omavaraisuuden tavoite hiipui ja muotoutui Suuren murroksen aikana kunnallisessa toiminnassa valtionvaraistamisen tavoitteeksi. Toisin sanoen kun155. Kaleva 16.6.1970: ”Oulun kaupunginhallitus: kunnalliskotiasian hoitaminen estynyt valtion
menettelyn takia”, myös Oulun Kaupunginhallitus: Kunnalliskotiasian hoitaminen estynyt valtion menettelyn takia. Pohjautuu Hd:24 kirjelmään Oulun kaupungin sosiaalilautakunnalta sosiaaliministeriölle 31.12.1965 nro 7578 vaadittuna vastauksena. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA:
156. Kaleva 26.9.1950:”Maatalous kunnalliskodin yhteydessä kaksiteräinen miekka”; Kaleva
1.10.1950: ”Oulun kunnalliskodin rakentamiskysymys kohtaa monenlaisia vaikeuksia”;
Kaleva, 3.4.1951: ”Kunnalliskoti asiaa”; Kaleva; 14.6.1953 ”Oulun uuden vanhainkodin harjannostajaiset eilen.”
157. Kaleva 7.6.1950 Valtteri-pakina: ”Ristitulta…”
158. Hd:33 Tarkastuskertomuksen 20.9.1956 nro 675 mukaan: ”Maatila: kirjanpidollinen tappio
1956 800 000 mk. Maatilan henkilökunnan syödessä laitoksen taloudessa ja muutenkin laitoksen elämän ilmeisesti pahasti häiriytyessä maatilan takia, ja maatilan tuottaessa tavatonta tappiota, eikö olisi aihetta ruveta kuten monet muut kunnat, harkitsemaan maatilatalouden lopettamista.” Myös Hd 33 Tarkastuskertomus 20.9.1956 nro 675. Siinä kuvataan tilannetta seuraavasti: ”johtokunnan tulee myös kiinnittää huomiota niihin hankaluuksiin, joita laitospuolella
aiheutuu, koska maatila on toiminut jo pitemmän aikaa tuntuvaa tappiota tuottaen.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja, arkisto OMA.
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nat alkoivat rakentaa lähinnä niitä palveluja, joihin ne saivat suurimmat valtionavut. Kaikissa tutkimuskunnissa 1970-luvuilla päivähoito- ja kansanterveyspalveluja rakennettiin
nopeasti, kun taas valtionavuton vanhustenhuolto jäi kehityksen sivuun. Tehtäväkohtaisten
valtionapujen vaikutukset olivat selvästi näkyvissä sosiaalihuollossa juuri vanhustenhuollon alueella. Ainoa vakituisten valtionosuuksien piirissä ollut osa vanhustenhuoltoa olivat
psykiatrista hoitoa tarjonneet vanhainkotien mielisairasosastot. Vanhainkotien mielisairasosastojen kannattavuutta perusteltiin Oulussa muun muassa seuraavasti:
Oulun piirimielisairaalasta, joka jo on ryhtynyt toimenpiteisiin sanotun sairaalan laajentamiseksi 180 sairaansijalla, otettaisiin kaupungille lisäsairaansijoja entisten 98 lisäksi 60–70 ja
että vanhainkodin yhteyteen rakennettaisiin 40 paikkaa käsittävä erityinen avo-osasto, jossa
voitaisiin hoitaa sairasmielisiä ja sellaisia hoidokkeja, joita ei voida hoitaa vanhainkodin
yleisellä puolella, mutta jotka eivät myöskään kaipaa varsinaista mielisairashoitoa. Tämän
ratkaisun katsomme kaupungille taloudellisesti edulliseksi, koska piirimielisairaala saa
rakennuslaajennukseensa 50% valtioapua ja saman määrän myöskin jatkuviin hoitokustannuksiin, jotavastoin kaupunki ei tule saamaan mitään rakennusavustusta oman mielisairaalan perustamiseen ja epätietoista on, saadaanko myöskään valtionapua varsinaisiin hoitokustannuksiin. Jos viimeksi mainittuihin tekeillä olevan lainsäädännän mukaan valtioapua tullaan ehkä myöntämään, nousee se korkeintaan puoleen siitä. mitä piirimielisairaala saa ja
siis enintään 25%:iin hoitokustannuksista.159

Valtionvaraistamisen taustalla oli myös 1960-luvulla pitkäaikaissairaiden ja kroonikkopotilaiden160 hoidon järjestämiseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueiden jyrkkä erottautuminen. Vanhustenhuollon järjestäminen sitoi suuren osan sosiaalihuollon
resursseista, jolloin muut sosiaalihuollon osa-alueet jäivät kehitystyön sivuun. Esimerkiksi Pudasjärvellä vanhainkotimenot 1960-luvun lopulla olivat 30 % kunnan koko huoltomenoista eli 2/3 kunnan sosiaalibudjetista. Kunnalliskodin hoitopäiväkustannukset olivat
viisivuotiskautena 1964–1968 nousseet 9.32 markasta 19.08 markkaan eli 105 %. Kokonaiskustannuksista palkkamenot olivat 55 % vuonna 1964 ja 63 % vuonna 1968, vaikka
henkilökunta ei vieläkään ollut tarpeenmukainen, sillä tällaiselle laitokselle välttämätön
työterapia ja kuntouttamishenkilökunta puuttui kokonaan.161
Valtionvaraistaminen näkyi kaikissa tutkimuskunnissa, jotka alkoivat siirtää 1960- ja
1970 luvuilla suuren osan vanhuspalveluvastuustaan runsasta valtionapua nauttineelle terveydenhuollolle. Tuloksena oli valtakunnallisesti huoltoapulain voimassaolon aikana
nimenomaan sairasosastojen lukumäärän ja sairasosastojen koon voimakas lisääntyminen.162 Kunnalliskodin sairasosastojen perustamisen pääasiallisena tarkoituksena oli se,
että siellä hoitoa saavat sellaiset henkilöt, jotka ollessaan hoidettavina kunnalliskodissa sairastuvat eivätkä sen jälkeen sovi yleisen osaston hoidettaviksi, mutta joiden sairaus on senlaatuista, että se vaatisi hoitoa varsinaisissa sairaaloissa.163 Käytännössä hoidettavien määritelmä liukui ja johti vanhainkodin sairasosaston luonteen muuttumiseen huoltolaitoksesta
159. Kaleva 13.6.1950: ”Ajankohtainen vanhainkoti kunnalliskodin asemasta.”
160. KoM 1970:B 76 Pitkäaikaishoitotoimikunnan mietintö, 6.
161. Pudasjärven kunnalliskertomukset 1965–1969, PA.
162. Esim. Paavolassa suunniteltiin kiivaasti sairasosaston perustamista. Paavolan johtokunnan pöytäkirja 22.10.1959 5§ mukaan johtokunta päättikin esittää, että: ”kunnalliskodin alakerta järjestettäisiin kokonaan sairasosastoksi ja kunnalliskodin yläkerta josta henkilökunnalta nyt olevia
huoneita vapautuisi hoidokkien käyttöön pidettäisiin yleisenä osastona. Näin järjestettynä kunnalliskoti toimisi kaksiosastoisena laitoksena vuoden 1959 alusta.” RA.
163. Huoltoapulain mukaan 21§, ks. myös Iikkala: Huoltoapu selityksin 1957, 230–231.
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osittain sairaalan luontoiseksi. Esimerkiksi Pudasjärven lääninlääkäri totesi pyydetyssä
lausunnossaan asiasta seuraavaa:
Vanhainkodin sairasosastolla hoidetaan aika runsaasti potilaita, jotka kuuluisivat kunnansairaalan hoidettaviin. Tämä nostaa lääkemenoja ja lisää hoitohenkilökunnan tarvetta.164

Sosiaaliministeriön huolto-osaston Pudasjärven kunnanhallitukselle165 osoittamassa kirjeessä todetaan, että kunnalliskotien sairasosastot ovat vastoin huoltolaitosperiaatetta käytännössä varsin usein muodostuneet eräänlaisiksi paikallissairaaloiden korvikkeiksi.166
Pudasjärven kunnallisessa keskustelussa167 todettiin, että myös Pudasjärven kunnan kehitystä oli muutettava valtiovaraistuvaan suuntaan: ”Koska lukuisia puhtaasti sairaalatapauksia joutuu huoltoavunsaajien rekisteröitäviksi ja suuritöisesti hoidettaviksi, kunnan
saamatta näiden potilaiden osalta sairaaloille maksettavaa valtionapua.”168 Samaan asiaan oli jo aiemmin Pudasjärven sosiaalilautakunta169 kiinnittänyt huomiota ja esittänyt
kunnallishallitukselle, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin tutkia, mitä mahdollisuuksia olisi
olemassa kunnansairaalan laajentamiseksi. Taustalla oli tosiasia, että Pudasjärven kunta
sai valtionapua 75 % kunnansairaalansa nettotappion peittämiseen. Kunnallisessa keskustelussa laskettiin, että ”mikäli vanhainkodin sairasosasto saataisiin esimerkiksi kunnansairaalan kroonikkojen osastona, niin vuotuinen säästö kunnalle olisi 30–40 milj. eli reilu penni veroäyriä kohden.”

2.2.4 Julkistuva kunnalliskoti
2.2.4.1 Byrokratisoituva vanhustenhuoltolaitos
Suuren murroksen aikana tutkittavien kuntien kunnalliskoti toimintaympäristöjen staattinen ja säilyttävä muuttumattomuus vaihtui varovaiseen muuttuvaisuuteen. Aikaisemmin
164. Hd:33 Pudasjärven sosiaalilautakunnan 8.2.1962 pidetyn kokouksen pöytäkirja 17§ /62-81:
”Sosiaalilautakunnalle esitettiin apulaislääninlääkärin kertomus 26.9.1961 hänen suorittamastaan vanhainkodin tarkastuksesta.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
165. Hd:33 Kirjelmä sosiaaliministeriön huolto-osastolta Pudasjärven kunnanhallitukselle 25.7.
1969 nro 2943/32-69. Viite sosiaalilautakunnan kirje 1.7.1969 Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
166. Toisaalta vuonna 1945 Huoltolakien tarkastuskomitea tarkasteli myönteiseen sävyyn antamassaan mietinnössä sitä kehitystä, joka vapaaehtoisella pohjalla oli jo johtanut kunnissa sairasosastojen perustamiseen useihin kunnalliskoteihin. Komitean mielestä lainsäädännöllä olisi
kuitenkin joudutettava sairasosaston perustaminen pakolliseksi.
167. Hd:33 Ote Pudasjärven kunnan sosiaalilautakunnan 28.7.1969 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta
86§, Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA, myös sosiaalisihteerin kirjoitus Kalevassa 16.7.1969 yleisönosastossa: ”Kunnallispolitiikassa siirryttävä markkojen pihistämisestä miljoonien saalistukseen.” Samaa asiaa käsiteltiin myös Pudasjärven vanhainkodin
johtokunnan kokouksesta 22.8.1969 9§ ja Pudasjärven vanhainkodin johtokunnan kokouksesta
7.10.1969 12§, PA.
168. Hd:33 Pudasjärven sosiaalilautakunnan 8.2.1962 pidetyn kokouksen pöytäkirja 17§ /62-81.
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
169. Hd:33 Kirje Pudasjärven sosiaalilautakunnalta kunnallishallitukselle 20.9.1961 nro 4337.
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
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vakaana maatalousyhdyskuntamaisena toimintaympäristönä toiminut kunnalliskodin toimintamalli alkoi murentua. Yhdyskuntamaisesta mallista ei ollut helppo luopua, sillä se
koettiin turvalliseksi ja ennen kaikkea halvaksi ratkaisuksi. Jokaisessa tutkimuskunnan
kunnalliskodissa käytiin 1950- ja 1960 luvuilla keskustelut henkilökunnan muuttamisesta
kunnalliskodin yhteydestä. Ensin sai muu henkilökunta luvan muuttaa pois, viimeisimpänä käytiin sama keskustelu johtajattaren osalta. Varsinkin Pudasjärvellä käytiin tiukkaa
keskustelua johtajan velvollisuudesta asua kunnalliskodin yhteydessä. Seuraavat kuvaukset ilmaisevat sen haluttomuuden, joka ympäröi johtajattaren muuttoa pois laitoksesta:
Vanhainkodin johtajan asunto on määrätty vuokra-asunnoksi mikä tarkoittanee ettei johtajalla ole asumispakkoa laitoksessa. Nyt vanhainkodin johtokunta tiedustelee sosiaalilautakunnalta, että saako johtaja siirtyä asumaan laitoksen ulkopuolelle. Johtokunnan mielestä
laitoksen johtajan olisi virkatehtäviensä vuoksi pakotettu asumaan laitoksen yhteydessä.
Huoltolaitoksessa sattuu useinkin yllättäviä tapauksia, jotka eivät voi noudattaa toimistoaikaa, sillä kyseessä olevassa. paikassahan ovat työkohteina elävät ihmiset eikä pelkkä materiaali. Läheskään joka työvuorossa ei voida järjestää koulutettua sairaanhoitaja vaan työssä on
apuhoitaja. Ei voida olettaa että hänen vastuullaan olisi koko 106-paikkainen laitos. Kuka
tällöin vastaa laitoksesta?170

Vuosikymmen ennätti vaihtua ja valituskierto jatkui. 1960-luvun lopulla sosiaalitarkastaja otti kantaa asiaan seuraavasti:
Pidän valitusta täysin oikeutettuna. Vuosina 1959–62 valmistuneissa kunnalliskodeissa ovat
johtajattarien asunnot vielä sijoitettuina päärakennusten välittömään yhteyteen, niin kuin on
laita 1959 valmistuneessa Pudasjärvellä. Sosiaaliministeriö on tähän saakka vaatinut johtajattaria asumaan päärakennuksessa. Nyt rakennetaan kunnalliskotien henkilökunnan asunnot erilliseen rakennukseen kunnalliskotien tonttialueille. Pudasjärvellä johtajattarien on
pakko asua päärakennukseen sijoitetussa virka-asunnossa, sillä heillä ei ole mahdollista
asettua asumaan kauemmas laitoksestaan. Henkilökunnan erillisen asuntorakennuksen
rakentamisesta ei ole mitään suunnitelmia, vaikka laitos on ylikuormitettu ja lisäpaikkoja
tarvittaisiin joita saataisiin kyllä päärakennuksen henkilökunnan asunnoista mikäli erillinen
asuntorakennus rakennettaisiin. 171

Johtajattaren asema oli muutenkin vielä pitkälle 1960-luvun loppuun määrittelemätön,
sillä hänen työaikaansa ei määrätty sen enempää työaikalaissa172 kuin virkasäännöissäkään. Seuraavassa on esimerkki johtajattaren vapaapäivistä käydystä keskustelusta Pudasjärvellä:

170. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirjat 18.3.1968, 51§, PA.
171. Dd:5 Kirjelmä sosiaalihuollon piiritarkastajalta Oulun lääninhallitukselle 31.10.1967 nro 1030.
Asia: Oulun lääninhallituksen lähete 5/10 67 N:o 1125D Johtajattaren Pudasjärveltä
virka-asunnon vuokraa koskeva valitus, Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto,
OMA.
172. L 604/1948 Työaikalaki.
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Luettiin Pudasjärven kunnan sosiaalilautakunnan lähete, koskien huoltotyöntekijäin ammatillinen keskus r.y:n kirjelmää, jossa kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin laitosjohtajien
työajan määräämiseksi virkasäännön 17§:n 4 mom. mukaisesti ottaen huomioon myös viikoittaisen vapaapäivän määräämisen, kuin myöskin kokouspalkkiota kokouksissa, joissa
hänen on virkansa vuoksi oltava läsnä. Asiasta keskusteltuaan päätti johtokunta antaa lausuntonsa: että johtajan säännöllisen työajan määrääminen ei ole mahdollinen ilman apulaisjohtajan viran perustamisesta, jota johtokunta ei vielä tässä vaiheessa pidä tarpeellisena.
Kokouspalkkiot maksetaan.173

Uudenlainen toimintamalli irtaannutti kunnalliskodin myös maataloudesta ja sen myötä
omaleimaista vanhustenhuoltolaitos identiteettiä alettiin vahvistamaan. Tutkimuskunnissa siirtyminen omaleimaisempaan vanhustenhuoltolaitokseen liittyi uudentyyppisten kunnalliskotien ja vanhainkotien rakentamiseen. Uudet kunnalliskodit antoivat konkreettisen
sysäyksen muuntaa aiempia hoidokkiainekseltaan kirjavia sekalaitoksia yhä selvemmin
vanhusten hoitolaitoksiksi.174 Kaikissa tutkimuskunnissa alettiin jakamaan ennen yhtenäiset hoidokkiosastot yhä selvärajaisemmin eri osastoihin,175 jotka olivat yleinen osasto, sairasosasto ja mielisairasosasto. Esimerkiksi kunnalliskodin osastojen eroa ohjesäännössä luonnehdittiin seuraavasti:
Yleisen osaston tuli olla rauhallinen, viihtyisä ja kodinluonteinen hoitopaikka niille kunnalliskotiin otetuille, lähinnä vanhuksille, jotka eivät kaipaa hoitoa sairas- tai mielisairasosastolla. Sairasosaston tarkoituksena on hoidon antaminen kunnalliskodissa sairastuneille sekä
niille avun tarpeessa oleville sairaille henkilöille, jotka eivät kaipaa hoitoa sairaalassa. 176

173. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 20.12.1954 1§, PA. Vasta 1968 johtajattaren vapaapäivä asia sai virallisen hyväksynnän; MKL yleiskirje nro 46/1968 koskien työaikalain uudistuksen toteuttamista huoltolaitoksissa. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirjassa
25.6.1968 29§ käsiteltiin kunnalliskotien johtajain yhdistys ry:n kirjelmää koskien laitosjohtajain vapaapäivä kysymystä. Edelliseen kirjelmään sekä MKL:n yleiskirjeeseen nro 46/68 viitaten johtokunta päätti yksimielisesti, että vanhainkodin johtajalle annetaan toistamiseksi kunnes
toisin määrätään neljä ylimääräistä vapaapäivää kuukaudessa eli kaksi vapaapäivää viikossa,
PA.
174. Esim. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 10.3.1947 1§: johtokunta piti tärkeänä, että kunnalliskodille rakennetaan uusi ajanmukainen kunnalliskoti sekä erikseen mielisairasosasto ja että entisestä päärakennuksesta muodostetaan sairasosasto, jolloin hoito helpottuisi, PA.
175. Paavolan johtokunnan pöytäkirja 19.4.1951 1§: tarkastuksen yhteydessä kävi selville, että kunnalliskodin päärakennus oli uudistettu ja laajennettu sosiaaliministeriön vahvistamien piirustusten mukaisesti 39 hoitopaikkaa käsittäväksi yleiseksi osastoksi, PA.
176. Kunnalliskotien ohjesääntömalli. Esim. Paavolan kunnalliskodin ohjesääntö, Paavolan kunnan
valtuuston 19.3.1966 hyväksymä ja sosiaaliministeriön 20.10.1966 vahvistama laatima malliohjesääntö, MKL:n lomake nro 9125 3.65.
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Käytännössä kuitenkin tutkimuskunnissa selvärajaiseen eri osastojen toimintaan ei hetkessä päästy, sillä kunnalliskodeissa hoidettiin pitkään esimerkiksi tuberkuloosipotilaita,177 sekä mielisairaspotilaita178 yleisellä osastolla.179 Eri osastojen määrittelyssä oli pitkään epätarkkuuksia. Esimerkiksi 1960-luvulla Pudasjärvellä sairasosastoksi kutsuttiin
tuberkuloosi potilaita varten erotettua osastoa, joka oli ”viimeinen lamelli, joka on kuitenkin tiivistettävä väliseinällä.”180
Epävirallisesti vanhainkoti nimitys yleistyi tutkimuskunnissa jo 1950-luvulla, mutta
nimitys virallistui vasta vähitellen.181 Vanhainkoti nimitys alkoi todentua vasta 1960-luvun
lopulla, jolloin vanhusten osuus hoidettavissa lisääntyi.182 Myös koko Suomea tarkasteltaessa muutos oli samansuuntainen. Vuonna 1960 julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että
kaikista vanhainkodeissa hoidettavista 64 % oli täyttänyt 65 vuotta. Vuonna 1950 heitä oli
ollut 53 % ja vuonna 1955 56% hoidettavien kokonaisluvusta. Toisin sanoen yli 65-vuotta
täyttäneitä oli vuonna 1960 27% enemmän kuin vuonna 1955 ja kokonaista 63 % enemmän
kuin vuonna 1950. Alle 65-vuotiaita oli kuitenkin vanhainkodeissa vielä vuonna 1955 36
% kaikista hoidettavista. Kehityksen taustalla oli se, että aluksi kunnalliskodit ja vanhainkodit muodostuivat ratkaisuiksi vanhusten asunto-ongelmiin, kunnes kunnat alkoivat täsmentää vanhainkodin käsitettään.183 Käytän selvyyden vuoksi suuren murroksen aikana
vanhustenhuoltolaitoksista nimitystä kunnalliskoti.
Kunnalliskotien toimintaympäristön muuttuminen näkyi myös ulkoisesti. Aikaisemmat
tutkimuskuntien kunnalliskodit olivat enemmän tai vähemmän perusteellisesti korjattuja ja
olivat tarkoitukseensa erittäin puutteellisia.184 1950-luvulla alkoivat yleistyä kunnalliskotien keskuslämmitys, vesijohdot, viemäröinti, pesuhuone, vesiklosetti ja sähkö, jotka vaikuttivat merkittävästi sekä henkilökunnan työmäärään että hoidettavien viihtyvyyteen.
Mukavuuksien saaminen osaksi vanhainkodin arkea ei kuitenkaan ollut itsestään selvää,

177. Lisäohjeita antoi muun muassa sosiaaliministeriön kiertokirje Hvo nro 1/1963: vanhainkodissa
hoidettavista tuberkuloosia sairastavista potilaista. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirjaan merkittiin 23.3.1963 17§ seuraavaa: ”vanhainkodin sairasosasto ei ole verrattavissa sairaanhoitolaitokseen ja johtokunta kehottaa Keskusparantolaa ottamaan hoitoonsa Pudasjärven vanhainkodin sairasosastolla hoidettavat tuberkuloosipotilaat. Vanhainkotimme sairasosasto on 50-paikkainen, mutta jatkuvasti hoidettavia on 58–60, joista tuberkuloosia sairastavia on nykyisin 5.
Sairasosasto ei ole tarkoitettu kyseessä olevan sairauden hoitopaikaksi mistä aiheutuu monenlaisia vaikeuksia. Tuberkuloosipotilaiden huoneet eivät ole mitenkään eristettyjä muitten vanhusten huoneista. Sairaat kulkevat toisten vanhusten luona, käyttävät samoja WC:eitä jne. Tilanahtaus pahentaa. Johtokunta päätti myös, ettei tuberkuloosia sairastavia oteta enää vanhainkodin sairasosastolle.” PA.
178. Paavolan kunnassa ei ollut erillistä mielisairasosastoa. Paavolassa yliviivattiin ohjesäännön 4§
kohta: ”lisäksi kunnalliskodissa on muista osastoista eristetty mielisairasosasto,” RA.
179. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunta 8.1.1960 1§ otettiin käsiteltäväksi sosiaalilautakunnan
esityksen tuberkuloottisten potilaiden sijoittuminen vanhainkotiin; 2§ kunnallishallituksen esitys, että se ryhtyisi toimenpiteisiin tilapäisen säilytyspaikan varaamiseksi mielisairaspotilaille,
PA.
180. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunta 8.1.1960 1§, PA.
181. Vanhainkoti nimitys virallistui Oulussa vuonna 1955, Pudasjärvellä vuonna 1960 ja Ruukissa
vuonna 1990 uusien hoitolaitosten rakentamisen myötä.
182. Suomen aikakausikirja (1960).
183. Hd:33 Pudasjärven kunnan sosiaalilautakunnan 28.7.1969 pidetyn kokouksen pöytäkirja 86§.
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
184. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 10.3.1947, PA. Myös Pudasjärven johtokunnan pöytäkirjassa 20.10.1950 3§ esitetään kunnallishallitukselle ehdotus kunnalliskodin
vesi ja viemärijohtojen rakentamiseksi, PA.
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sillä esimerkiksi Oulun vanhan kunnalliskodin varustelutasoa vuonna 1967 luonnehti ylitarkastaja lausunnossaan seuraavasti:
Nykyisten rakennusten kohdalla ei ole mielekästä eikä taloudellista enää ryhtyä suuriin korjauksiin, ei pelkästään paloturvallisuuden lisääminen riitä, onhan osa rakennuksesta vailla
alkeellisimpiakin mukavuuksia.185

Hoidettavien viihtyvyyteen vaikutti edelleen tilanahtaus. Suuren murroksen aikana alkoi
virallisten paikkalukujen vahvistaminen, mutta kussakin tutkimuskunnassa vahvistettu ja
todellinen paikkaluku erosivat toisistaan melkoisesti. Esimerkiksi Pudasjärven vanhainkodissa vuonna 1956186 johtokunta päätti ”esittää sosiaalilautakunnalle, että se ryhtyisi
kiireellisiin toimenpiteisiin kestämättömäksi käyneen tilanteen korjaamiseksi. Koska kunnalliskodissa vain on 28 paikkaa, mutta potilaita on tällä hetkelläkin yli 70.” Sitä ennen
oli otettu leivintupa ja johtajattaren keittiö hoidokkien käyttöön187 ja tarvittava ruokaleipä
ostettiin valmiina sieltä mistä sen edullisimmin sai.188 Uusissa kunnalliskodeissa alettiin
kiinnittää huomiota myös siihen, minkä suuruisia hoidettavien huoneet olivat, mutta koko
suuren murroksen ajan viralliset paikkaluvut olivat vain viitteellisiä. Aikaisemmin oli
tyypillistä isot, useamman hengen huoneet, kun taas uusien kunnalliskotien myötä yleistyivät 2 ja 3–5 hengen huoneet.189
Suuren murroksen aikana sosiaalisen ympäristön vaikutus kunnalliskodin toimintaan
alkoi voimistua. Kunnalliskoti oli yhä edelleen sosiaaliministeriön sekä lähinnä sosiaalihuollon piiritarkastajan valvonnan ja tarkastuksen alainen,190 mutta kunnallisten elinten
määräysvalta kiinnittyi yhä tiukemmin vanhainkodin hallintoon lisääntyvän valvonnan
kautta. Kunnallisen päätöksenteon vahvistuminen avasi aikaisempaa eristäytyvää kunnalliskotia julkistuvampaan suuntaan. Samalla kunnalliskoti siirtyi uuteen byrokraattiseen toimintaympäristön malliin, joka perustui tarkkoihin normeihin, kirjalliseen viestintätapaan ja
kokouskäytäntöihin. Byrokraattinen toimintamalli alkoi elää sosiaaliministeriön vaatimusten mukaisten ohjesääntöjen uusimisen kautta 1960-luvulla.191 Niiden myötä kunnalliskodin sosiaalilautakunnan alaisen johtokunnan tehtävät laajenivat suunnittelun, ohjauksen ja

185. Dd:3 Sosiaaliministeriön ylitarkastajan tarkastuslausunto tarkastuksesta 19.4.1967 tehdystä
vierailusta kunnalliskodin puurakennukseen. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan
arkisto, OMA.
186. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 25.2.1957 2§, PA.
187. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirja 6.8.1950 10§ johtajattaren asuntona oleva keittiö päätettiin
ottaa laitoksen käyttöön hänen suostumuksellaan, PA.
188. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 30.1.1956, PA.
189. Paavolan sosiaalilautakunnan pöytäkirja 3.5.1965 54§. Paavolan kunnalliskodissa on vahvistettu paikkaluku sairasosastolla 13 ja yleisellä osastolla 12. Sairasosastolla oli hoidettavia 21 ja
koko laitoksessa 40, PA.
190. Paavolan kunnalliskodin ohjesääntö 1966, jonka Paavolan kunnan valtuusto 19.3.1966 hyväksyi ja sosiaaliministeriö 20.10.1966 vahvisti. Ohjesäännön perustana sosiaaliministeriön laatima malliohjesääntö, MKL lomake nro 9125 3.6569§, PA.
191. Kunnalliskodin uudistuva ohjesääntö 1961, jonka Pudasjärven kunnanvaltuusto 12.1960
hyväksyi ja sosiaaliministeriö 2.2.1961 vahvisti, PA.
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valvonnan kautta.192 Asioiden käsittelyyn tuli uudentyyppinen hierarkkisuus. Esimerkiksi
jos kunnan sosiaalilautakunta halusi muutoksen ohjesääntöön tuli asia sosiaalilautakunnalta alustavaan johtokunnan käsittelyyn, joka teki muutos esityksen sosiaalilautakunnalle.
Tämän jälkeen sosiaalilautakunta käsitteli asian ja alisti sen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle. Vasta sitten ohjesääntömuutos lähetettiin sosiaalihallituksen vahvistettavaksi. Samankaltaisen, mutta lievemmän hierarkkisuuden seulan läpi käsiteltiin myös huomattavasti pienempiä asioita tosin sosiaalihallitusta vaivaamatta, kuten esimerkiksi lihakirveen tai puhelimen hankkiminen ja sen sijainti laitoksessa tai television hankkimisesta kunnalliskotiin.

2.2.4.2 Henkilökunnan lisääminen
Vanhainkotien toimintaympäristössä tapahtuneiden ulkoisten olosuhteiden muutosten
lisäksi kiinnitettiin huomiota kunnalliskotien henkilökunnan lukumäärän lisäämiseen.193
Hoitohenkilökunnan lisäämisen tarve oli ilmeinen 1950-luvulle tultaessa. Esimerkiksi
Ruukin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjassa on kuvaus hoitohenkilökunnan puutteen seurauksista kunnalliskodin arjessa.
Kun nykyisin kunnalliskodin hoidokkien lukumäärä on lisääntynyt samoin vuodepotilaita
on entisestään enempi, niin päätettiin huoltolautakunnan kanssa tehdä esitys valtuustolle
lisähenkilön palkkaamiseksi laitokselle. Tilanne laitoksella varsinkin vuodepotilaiden kohdalla on kestämätön, sillä heidän hoitonsa on toisten ja vajavien hoidokkien varassa.194

192. Kunnalliskodin uudistuvan ohjesäännön 8 § mukaan: ”Tehtävä sosiaalilautakunnan
huolto-osastolle esityksiä havaituista huoltotoimenpiteistä, määrätä kunnalliskodin lääkärin
kanssa neuvoteltuaan eri osastojen päivä- ja ruokajärjestykset, laadittava ja sosiaalilautakunnalle toimitettava kunnan tilisäännön määräyksiä noudattaen ehdotus kunnalliskodin talousarvioksi, hoidettava kunnalliskodin taloutta hyväksytyn talousarvion sekä annettujen määräysten
ja ohjeiden mukaisesti, annettava sosiaalilautakunnalle lausuntonsa kunnalliskodin virkojen
täyttämistä ja väliaikaisesta hoitamisesta sekä tarpeen vaatiessa tehtävä esitys viranhaltijan
vapauttamisesta virastaan, päätettävä kunnalliskodin muun henkilökunnan ottamisesta ja erottamisesta, päätettävä kunnalliskodin johtajan esityksestä henkilökunnan työajasta ja varallaolovuoroista, päätettävä kunnalliskodin johtajan ja viranhaltijain vuosilomista ja virkavapauksista
ja sijaisista, määrättävä, ellei kunnalliskodissa ole apulaisjohtajaa, sopivaksi katsomansa henkilö toimimaan johtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa, valvottava, että laitoksen toiminnassa noudatetaan lakien ja asetusten säännöksiä sekä tätä ohjesääntöä ja muita kunnallisia
sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä.”
193. Taustalla pätevän henkilökunnan lisäämiseen oli sosiaaliministeriön kiertokirje Hvo 8/1961,
jonka mukaan 46–60-paikkaisella osastolla kuuluu olla 3–4 koulutettua sairaanhoitajaa ja 8–10
apuhoitajaa. Kiertokirjeessä ehdotettiin apulaisosastonhoitajan viran perustamista. Samainen
kiertokirje viittasi siihen, että suurempaa kuin 40–45 potilasta käsittävää jakamatonta osastoa ei
saisi järjestää 1 vastaavan hoitajan vastuulle. Esitetyllä pätevällä henkilökunnalla voitaisiin järjestää 2 henkilöä yövalvontaan, jolloin toinen heistä voisi vastata yleisen osaston yövalvonnasta, joka on myös tullut pakolliseksi.
194. Paavolan kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 19.10.1951 3§. Taustalla oli Ruukin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 30.4.1951 1§ jossa luettiin piiritarkastajan laatima tarkastuspöytäkirja 19.4.1951. Pöytäkirjan 4§ johdosta päätettiin esittää huoltolautakunnalle, että ”laitoksen henkilökuntaa lisättäisiin ottamalla apuhoitajatarkoulutusta saanut hoitajatar johtajattaren apulaiseksi ja mikä lisääntyneen hoidettavien määrän ja lomavuorottelun huomioon on tarpeen vaatima.” RA.
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Tilanne oli vastaava Pudasjärvellä:
Päätettiin ottaa siivooja, kun potilasmäärä on paisunut niin suureksi, että. johtaja ja emäntä
eivät tule toimeen kahden. 195

Tutkimuskuntien kunnalliskotien henkilökunnan lisäämiseen liittyi myös pyrkimys nostaa henkilökunnan pätevyystasoa. Sairaanhoitajan196 ja apuhoitajan virkoja perustettiin
1960-luvulla lisääntyvässä määrin.197 Varsinkin koulutettujen apuhoitajien198 määrä
lisääntyi. Perusteluna apuhoitajan palkkaamiseen oli muun muassa seuraava:
Apuhoitajan tehtäviinsä kuuluu johtajattaren valvonnan alaisena hoidokkien kaikenpuolinen
hoito pesuineen, syöttöineen ja vuoteiden sijaamisineen. Siivoojan tehtävät eivät kuulu apuhoitajalle, mutta sellaista työtä hoidokit sentään paremmin osaavat tehdä ohjauksen alaisena
kuin toistensa hoitamista. Valtuustoa pyydetään vakavasti harkitsemaan toimen perustamista, sillä hoidokkien lukumäärä lisääntyy jatkuvasti ja osa heistä on aina kroonillisia sairauksia potevia liikuntakyvyttömiä vuodepotilaita, joita ei sairaaloihin huolita eikä kotioloissa voida hoitaa. 199

Koko Suomessa vuonna 1955 oli koulutettujen sairaanhoitajien määrä lisääntynyt 38 % ja
koulutettujen apuhoitajien oli melkein kolminkertaistunut.200 Edelleen vanhainkodeissa
käytettiin kouluttamatonta henkilökuntaa sekä työharjoittelijoita. Kunnallinen päätöksenteko pyrki ammatillistamisessakin säästäväisyyteen ja palkkasi minimivaatimukset201
täyttävän koulutetun hoitohenkilöstön:
Kunnanvaltuuston käsitys, että laitoksen apuhoitajan virkojen korvaaminen edelleen kouluttamattomien osasto- ja hoitoapulaisten toimilla, on siinä määrin ohjeiden vastainen ja epätarkoituksenmukainen, että siinä on saatava oikaisu aikaa viipymättä. Kehoitan sosiaalilautakuntaa tekemään esityksen 5 apuhoitajan viran perustamisesta kunnalliskotiin niiden 5
lisäksi, jotka ovat jo perustetut. 202

Äärimmilleen vietynä säästäväisyys henkilökunnan lisäämisessä johti kyseenalaiseen hoitotasoon, kuten tämä Oulun vanhaa kunnalliskotia koskeva sosiaaliministeriön ylitarkastajan lausunto vuodelta 1967 osoittaa:
195. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 25.2.1952, 3§, PA.
196. Hd:33 Kirje Pudasjärven kunnan huoltolautakunnalta sosiaalihuollon piiritarkastajalle
2.11.1949 nro 3765, jonka mukaan Pudasjärvelle perustetaan ensimmäinen sairaanhoitajan
virka, Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja, OMA.
197. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunta 16.1.1964 17§ esittää sosiaalilautakunnalle, että 1 apuhoitajan virka muutettaisiin sairaanhoitajan viraksi, koska ”viime aikoina on sairaanhoidollinen
puoli jatkuvasti lisääntynyt vanhainkodissa. Näin on tapahtunut, vaikkakin pyrkimys on ollut
päinvastainen. Syynä on, että vain huonokuntoisimmat ovat voineet saada vanhainkotipaikan,
eikä heidän sijoittumisensa varsinaisesti sairaanhoidollisiin laitoksiin ole ollut mahdollista.”
PA.
198. Sodan jälkeinen apuhoitajien ammatin kehittyminen liittyi vahvasti yhteiskunnassa ilmeneviin
tarpeisiin. Vaikka vuonna 1945 ilmestyneessä (KoM 1945:10) Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskevassa mietinnössä mainitaan apuhenkilöstön tarve ja muun muassa
apusisaret omana ryhmänä, mietinnössä keskitytään sairaanhoitajakoulutuksen ja tehtävien
määrittämiseen.
199. Paavolan huoltolautakunnan pöytäkirjat 4.7.1951 13§, RA.
200. Sosiaalinen aikakauskirja (1956).
201. Sosiaaliministeriön kiertokirje Hvo nro 8/1961 määritteli henkilökunnan määrän minimivaatimukset.
202. Dd:3 Piiritarkastajan tarkastuskertomus 13.6.1967. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja,
OMA.
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Henkilökunnan toimesta suoritettavaa valvontaa myös yön aikana on kuitenkin huomattavasti lisättävä, sillä nyt joudutaan potilaita yöllä sulkemaan koppeihin henkilökunnan vähäisyyden vuoksi, niin kuin osastolla ilmoitettiin. Laitoksen hoitohenkilökunta ei ole lähimainkaan riittävä. Niinpä kunnalliskoti annetuista huomautuksista huolimatta on vailla johtajaa
(nyt ilmoitettiin että virkakin on lakkautettu jo vuosia sitten) suuresti ylikuormitetut mielisairasosastot ovat työlistojen mukaan useita tunteja päivässä ilman yhdenkään sairaanhoitajan valvontaa, kolmen viikko jaksossa on neljä sellaista yötä, jolloin yli 70 sairaan yön
aikainen valvonta on pelkästään osastoapulaisten hoidossa, mutta klo 17.oo:sta illalla klo
7:ään aamulla osasto on kokonaan oman onnensa varassa vailla minkäänlaista valvontaa
henkilökunnan taholta. 203

Henkilökunnan lisäämisen vauhdittajana oli yhteiskunnan modernisoitumiseen liittyviä
tekijöitä kuten vuonna 1946 hoitohenkilökunnan siirtyminen kahdeksan tunnin työaikalain piiriin, 1960-luvulla alkanut yövalvonnan tehostaminen204 sekä henkilökunnan ja
johtajan poismuutto laitoksen ulkopuolelle.205 Yhtenä tekijänä oli terveydenhuoltoalan ja
sosiaalikoulutuksen valtakunnallinen laajeneminen. Kunnalliskotien ammatillistamisen
peruspilareina ovat olleet apuhoitajakoulutuksen saaneet hoitajat. Apuhoitajakoulutuksen
ideointi lähti vuonna 1945 lääkintöhallituksesta, jonka oli määrä suunnitella tarvittavat
muutokset ja lisäykset hoitohenkilökunnan rakenteeseen. Suunnittelutyön pohjalta sisäasiainministeriö hyväksyi 27.4.1946 lääkintöhallituksen esityksestä ensinnä tilapäistoimenpiteen luontoisena uuden työtekijäryhmän, alihoitajaryhmään kuuluvien apuhoitajien
koulutuksen.206 Suunnittelutyön taustalla olivat apusisarista ja lääkintälotista sodan aikana saadut hyvät kokemukset sekä Maailmanterveysjärjestön, WHO:n asiantuntijalausunnot. Tarkastaja Venny Snellmannin perusteluissa todetaan muun muassa seuraavaa:
Oppilaiden opetuksen ja kasvatuksen päämäärän tulisi olla eettisesti korkeat silmämääränään tehtäväänsä vakavasti ja epäitsekkäästi antautuva apuhoitaja… ja lisäksi työn laadusta
johtuu että vain henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan hoitotyöhön sopivat nuoret naiset olisi
otettava kurssille. (Apuhoitajaliiton historiikki 1978, 6.)

Valtakunnallinen apuhoitajakoulutus ei ollut riittävä vastaamaan keskussairaalaverkon ja
vanhustenhuoltolaitosten laitosrakentamisen tuomiin haasteisiin. Vuonna 1949 sosiaali203. Hd:24 Tarkastus 19.4.1967 tehdystä vierailusta kunnalliskodin puurakennukseen. Oulun läänin
sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
204. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 30.1.1956 4§: ”Huoltotoimen tarkastajan
määräyksestä otettiin yöpäivystäjä 1.12.1955 alkaen toistaiseksi. Yöpäivystäjälle maksettiin
siivoojan palkka.” PA. Myös Hd:33 Kirje piiritarkastajalta 18.12.1964 suoritetusta tarkastuksesta Pudasjärven kunnalliskodin johtajattarelle. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan
arkisto, OMA. Siinä kuvaillaan asiaa seuraavasti: ”Vaikka laitoksessa on jatkuvasti n. 20 % ylimääräistä hoidettavaa toisin sanoen 18 % ylikuormitus, ei se aiheuta erikoista ahtauden tuntua,
kun vuodejärjestelyt ovat olleet käytännöllisiä. Kuitenkin on aihetta välttää suurempaa ylikuormitusta. Merkitsin tyydytyksellä, että koulutettua henkilökuntaa on lisätty ja yövalvonnasta
päästy tällä tavoin siihen, että siitä vastaavat pätevät henkilöt.”
205. Johtajan ulkopuolelle muutto kiihdytti 1960-luvun lopulla varsinkin Pudasjärvellä ja Paavolassa kiivaan keskustelun. Johtokunnat olivat omaksuneet sen kannan, että työn laadun vuoksi
johtajan olisi välttämättä asuttava laitoksessa, mutta kunnanvaltuuston käsitys asiassa näytti
olevan toisen. Oulun läänin sosiaalihuollontarkastajan lausunto oli johtajan poismuuton kannalta myönteinen, jonka jälkeen johtajat alkoivat muuttaa pois kunnalliskodin yhteydestä.
Esim. Hd:33 Kirjelmä nro 2916 Pudasjärven kunnan sosiaalilautakunnalta 1.7.1968 sosiaalihuollon läänintarkastajalle. Viite: Pudasjärven kunnallisvaltuuston päätös 18.3.1968 51§.
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
206. KoM 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ja työnjako.
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ministeriön kiertokirje207 pyrki kannustamaan kunnalliskotien sairasosastoilla toimivien
epäpätevien henkilöiden kouluttamista paikallisella tasolla. Kuitenkaan esimerkiksi
Oulussa: ”kukaan heistä ei ollut ilmoittautunut halukkaaksi kyseessä olevalle kurssille,
joten asia ei katsottu antavan aihetta toistaiseksi.”208 1950-luvulla apuhoitajakoulutus
vakinaistui. Koulutuksen laajeneminen ympäri Suomen oli nopeaa ja vuosittain valmistui
keskimäärin 315 apuhoitajaa. Pääsyvaatimuksena apuhoitajakurssille oli paitsi toimen
edellyttämä terveys, 19–40 vuoden ikä, suoritettu kansakoulun oppimäärä ja vähintään
kolmen kuukauden sairaalaharjoittelu, jonka aikana hakijan tuli osoittautua sairaalatyöhön sopivaksi.209 Koulutuksen tavoitteena oli valmistaa sairaanhoitoalalle ”apuhoitajahenkilökuntaa, joka sairaanhoitajien lähimmän valvonnan alaisena työskentelee varsinkin pitkällisiä tauteja potevien hoitolaitoksissa.” 210
Koulutettujen hoitajien saaminen pienille paikkakunnille oli ensin vaikeaa. Esimerkiksi
Ruukissa ja Pudasjärvellä olisi kunnan taholta haluttu koulutettuja hoitajia kunnalliskodin
ammatillista tasoa kohentamaan, mutta päteviä hoitajia ei ollut hakijoina. 211 Alussa pätevän henkilökunnan saamiseksi turvauduttiin jopa erittäin ajalle poikkeavaan käytäntöön,
palkkojen korottamiseen.212
Kunnalliskotien lisääntyneen henkilökunnan myötä työaika tuli säännölliseksi,213 työnjako muuttui yhä täsmällisemmäksi, ammattikunnat eriytyivät214 ja kunnalliskodin hierarkkisuus muotoutui jäykkään linja-organisaatioon. Tälle ajalle tyypillistä oli myös kunnalliskodin sisäisen hierarkian lisääntyminen eri ammattiryhmien välillä. Apuhoitajien ja
sairaanhoitajien lisäksi 1970-luvulla ammattiryhmät lisääntyivät käsittämään lääkintävoimistelijat, askartelijaohjaajat ja toimintaterapeutit. Hoitohenkilökunnan lisäksi vanhainkodeissa oli keittiöhenkilökuntaa, talonmiehiä ja kylvettäjiä.

2.2.5 Kooste suuren murroksen vanhustenhuollosta
Suuren murroksen (1940–1970) vanhuspolitiikan ytimenä oli laitoskeskeinen vanhustenhuolto. Sen kantavana tavoitteena oli vanhustenhuollon itsenäistyminen ja aseman vahvistaminen. Laitoskeskeinen vanhustenhuolto konkretisoitui laitosrakentamisena. Valtion
kunnille antama normiohjaus alkoi tarkentua. Kunnallinen toiminta vanhusten hoidon järjestelyissä oli jarruttelevaa. Valtion määräyksiä vastustettiin. Omavaraisuus muuttui suu207. Sosiaaliministeriön kiertokirje Hao nro 15/1949.
208. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 10.10 1949 7§, OST.
209. KoM 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ja työnjako.
210. Apuhoitajaliiton historiikki 1978, 8.
211. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirjan 2.10.1953 3§ mukaan apuhoitajia ei ollut saatavissa,
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja, PA; Hd:33 Tarkastuskertomus 28.3.1963. Pudasjärvi 1949–1971, OMA.
212. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirja 2.10.1953 3§: ”Apuhoitajia ei ole saatavissa, erittäin vaikean toimihenkilöiden työtilanteen johdosta katsottiin asialliseksi korottaa palkkoja.” PA.
213. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirja 7.12.1952 3§: ”Kunnalliskodissa päätettiin ottaa käytäntöön asianmukaiset työlistat, joten mahdolliset ylityö ja sunnuntaityökorvaukset maksetaan asianomaiselle työntekijälle erikseen lain mukaan.” PA. Taustalla L 604/1946 Työaikalaki.
214. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirja 2.6.1958 5§ kuvaa tilannetta seuraavasti: ”Koska johtokunnan tietoon on tullut että laitoksen johtajatar leipoo pullan, niin päätettiin antaa huomautus
emännille, että tämä tehtävä kuuluu heille.” PA.
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ren murroksen aikana valtionvaraistamiseen. Kunnalliskoti alkoi julkistua, jolloin siitä
tuli byrokratisoituva vanhustenhuoltolaitos. Keskeistä oli henkilöstön lisääminen.

L a ito s k e s k e in e n v a n h u s te n h u o lto

- its e n ä is ty m in e n
- a s e m a n v a h v is ta m in e n
- la ito s r a k e n ta m in e n
K u n n a llin e n ja rru tte le v a to im in ta

- m ä ä r ä y s te n v a s tu s ta m in e n
- v a ltio n v a r a is ta m in e n
J u lk is tu v a k u n n a llis k o ti

- b y r o k r a tis o itu v a v a n h u s te n h u o lto la ito s
- h e n k ilö k u n n a n lis ä ä m in e n
T a r k e n tu v a n o rm io h ja u s

Kuvio 5. Suuren murroksen vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet luonnosteluvaiheessa.

Suuren murroksen aikana eri tasoilla hahmoteltiin vanhusten hoitojärjestelyjen ääriviivat.
Tämän perusteella olen nimennyt suuren murroksen ajan vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet luonnosteluvaiheeksi (kuvio 5).

2.3 Hyvinvointivaltion vanhustenpalvelujen aika (1970–1990)
Hyvinvointivaltion vanhuspolitiikan tarkastelun keskeiseksi käsitteeksi lähdeaineistoon
perustuen nousi kehityskeskeinen vanhustenpalvelujen aika. Valtion kunnille osoittama
ohjausmuoto oli velvoittava tavoite- ja suunnitteluohjaus, joka heijastui kunnallisessa
päätöksenteossa kurinalaisuutena. Organisaatiotasolla vanhustenkodit alkoivat itsenäistyä.
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2.3.1 Kehityskeskeinen vanhuspalvelupolitiikka
2.3.1.1 Palveluhenkisyys
Hyvinvointivaltion aikana perinteisen vanhuspolitiikan tarkastelunäkökulmaa alettiin
avartamaan. Vanhuspolitiikan ajankohtaiseksi kiinnostuksenkohteeksi fokusoitui niiden
yleisten periaatteiden ja tavoitteiden tarkentaminen,215 joihin vanhuspolitiikka perusteluissaan nojautui. Taustalla vaikutti sosiaalipolitiikan piirissä suurta rakenteellista ja sisällöllistä mullistusta enteilevä sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus. Kokonaisuudistuksen leimallisena piirteenä oli humaaniin arvopohjaan kiinnittyvä sosiaalipalveluajattelu, jonka toimintaperiaatteet olivat perustavanlaatuisesti erilaiset kuin aikaisemmin
vallinneen sosiaalihuollon.216 Sosiaalipalvelu käsitteen ja siihen liittyvän sosiaalipalveluideologian virallisti ensimmäisen kerran Sosiaalihuollon periaatekomitea, joka määritteli
sosiaalipalvelut seuraavasti:
Yhteiskunnan toimesta tai sen tuella ja valvonnassa toteutetut palvelut, joilla tyydytetään
yksilöiden ja perheen tarpeita siltä osin, kuin palveluja ei ole saatavissa yksityisten tuottamina tai palvelut ovat sen luontaisia, että niiden tuottamisen on katsottava kuuluvan yhteiskunnalle. 217

Sosiaalipalvelu-käsitteen keskeinen ero perinteiseen sosiaalihuoltoon kristallisoitui palveluhenkisyyden ideologiaan, joka kiteytyi seuraaviin sosiaalipalveluihin liitettyihin periaatteisiin:
1. Normaalisuuden periaate, joka vaatii, että sosiaaliturvatoimenpiteiden vastaanottaminen
ei saa olla yksilöä leimaava ja että palveluista voidaan yleensä periä kohtuulliseksi katsottava korvaus.
2. Valinnanvapauden periaate, että eri muotoisia tukitoimenpiteitä tulee olla vapaaehtoisesti
saatavana ja niiden tarvitsijan tulee saada tietää näistä, jotta hän voisi tehdä valintansa
3. Kuntoutuksen periaate, komitea ehdottaa kuntoutuksen käsitteen laajentamista siten, että
se sisältäisi kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka tukevat yksilön omatoimisuuden ja itsenäisen
toimeentulonkyvyn syntymistä, säilyttämistä ja palauttamista
4. Luottamuksellisuuden periaate, sosiaalityöntekijän ja tuentarvitsijan välille on pyrittävä
saamaan luottamuksellinen suhde.

Palveluhenkisten sosiaalipalvelujen periaatteissa kuvastui yleisesti hyvinvointivaltion
rakentamiseen liitetyt arvot: edistys ja tasa-arvo, solidaarisuus, kollektiivinen hyvinvointi
ja aineellinen ja henkinen turvallisuus (Esim. Savio 1990, 13). Sosiaalipalvelujen periaatteiden arvolähtökohta ankkuroitiin universaaliuden ja sosiaalisten kansalaisoikeuksien
215. Vanhustenhuollon toiminnallisen ja sisällöllisen kehittämisen esiselvitysprojektin loppuraportti
ja ehdotukset projekteiksi STM 1987 Kehittyvä vanhustenhuolto – hyvään suomalaiseen vanhuuteen, raportti 1, STM:n työryhmämuistio 1990 Vanhustenhuollon kehittämisprojektin seurantaryhmän muistio 6.
216. Sosiaalipalvelujen läpimurrosta enemmän esim. Sipilä 1996, 14–21.
217. Komitea, joka otti nimekseen 1971:A 25 Sosiaalihuollon periaatekomitea, antoi 30.12.1968
ensimmäisen mietintönsä KoM 1968: B 86 Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö I. Ks.
myös Rauhala 1996, 121–155.
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käsitteisiin (Lehto 1998, 413). Sosiaalisten kansalaisoikeuksien käsite korosti, että oikeus
sosiaalipalvelujen etuuksiin syntyy kansalaisuuden perusteella (esim. Kananoja 1997, 45)
eikä vain niille, jotka ovat työmarkkinoilla ansainneet tämän oikeuden. Toisin sanoen kaikille tulisi taata yhtenäiset mahdollisuudet saada tarvittaessa sosiaalipalveluja. Universaaliuden käsitteeseen nojautuvat sosiaalipalvelut korostivat sitä, että julkisten sosiaalipalvelujen piirissä ovat periaatteessa kaikki Suomen kansalaiset. Asiakkaana eivät siten enää
olisi vain köyhät ja huollettavat.
Sosiaalipalvelu käsite vahvistettiin uuden sosiaalilain myötä.218 Vanhuspolitiikan julkilausumat omaksuivat vähitellen palveluideologian ja ne lähtivät 1980-luvulla voimakkaasti
muuttamaan vanhustenhuoltoa vanhuspalvelujen suuntaan.219 Palveluajattelun tuominen
vanhustenhuoltoon oli ikään kuin vastareaktio suuren murroksen aikaiselle mittavalle laitosrakentamiselle, jossa valtiontasolla pyrkimyksenä oli muodostaa kunnallisista keskenään samanarvoisista kunnalliskoti yksiköistä rakenteellisesti yhtenäinen järjestelmä. Sosiaalipalvelujen tavoin vanhuspolitiikan tavoitteenasettelussa alettiin suosia vanhuspalvelukäsitettä,220 jolla markkinoitiin sosiaalipalvelujen tavoin vanhuspalvelujen kansalaislähtöistä, vapaaehtoista ja toivottua leimaa. Toisin sanoen palveluhenkisyys puhalsi vanhuspolitiikkaan positiivissävytteisen nyanssin.

2.3.1.2 Vanhuskuvan kirkastaminen
Suomalaisen yhteiskunnan rakenteelliset ja laadulliset muutokset hyvinvointivaltion aikana heijastuivat vähitellen myös suhtautumiseen vanhuuteen ja vanhuksiin eli vanhuskuvaan. Vanhuskuva ja sen muotoutuminen kiinnittyy yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin,
arvostuksiin ja asenteisiin. Vanhuspolitiikan arvomaailman murros näkyi selkeästi lakien
ja virallisten julkilausumien välittämässä vanhuskuvassa. Aikaisemmin niukkuusajan vaivaishoidon ja köyhäinhoidon ajan terminologiassa vanhusta kuvailtiin muun muassa
käsitteillä ”vaivainen”, ”jaksamattomat”, ”sairaalloinen.”221 Suhteessa yhteiskuntaan
vanhusta kuvattiin ”tuottamattoman ikäkauden saavuttaneena” ja ”työkykyisestä iästä
poistuneena” tai ”vanhuksena, joka aiheuttaa huoltorasituksen suhteellisen lisääntymisen.” 222
Suuren murroksen aikana vanhuskuva sai uudenlaisia sävyjä. Terminologiassa ilmennettiin ajatusta, jonka mukaan ihmisellä on tietyin edellytyksin oikeus saada hoitoa. Vanhus
oli ”holhottava” tai ”huollettava”.223 Käsitteiden uudennoksiin haettiin vivahteita sairaanhoidon alueelta. Esimerkiksi kunnalliskotien ja kunnallisten vanhainkotien ohjesäännöissä
218. L 710/ 1982 Sosiaalihuoltolaki.
219. KoM 1981:71 Vanhustyön koulutustyöryhmän mietintö, KoM 1984:60 Vanhusten palveluiden
kehittäminen; myös sosiaalihallituksen (1985) vanhustenhuoltotoimikunnan mietintö, Vanhainkotihoidon sisällön kehittämistä sekä henkilöstömäärää ja rakennetta selvittäneen työryhmän
muistio, julkaisuja 10.
220. KoM 1984:60 Vanhusten palveluiden kehittäminen.
221. L 145/1922 Köyhäinhoitolaki.
222. KoM 1952: 11 Vanhustenhuoltotoimikunnan mietintö.
223. Lainsäädännössä huollettava- nimitys esiintyy L 116/56 huoltoapulaissa §24, 53 ja L 275/70
laissa huoltoapulain muuttamisesta §24, 25, 40, 50, 54, joissa sitä käytetään huoltoapua saavista henkilöistä.
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vaihdettiin yleisnimitys ”hoidokki” nimikkeeseen ”hoidettava” ja ”potilas.”224 Suuren
murroksen aikana käytettiin myös käsitettä ”vanhus”, ”kroonikko” sekä ”pitkäaikaissairas.”225 Taustalla oli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön virittämiseen liittyvä problematiikka. Vaikka sosiaalipalvelut eivät enää pyrkineet stigmatisoimaan ihmisiä, (Sipilä
1996, 13) vanhuskuva oli edelleen suurten ja nopeitten yhteiskunnallisten muutosten
oloissa negatiivissävytteinen. Vanhuskuva ilmaisi yleistä arvomaailmaa: teollistuneen
yhteiskunnan asenteita vanhuksia kohtaan leimasi vanhusten näkeminen rasitteena eikä
niinkään rikkautena.
Hyvinvointivaltion aikana vanhuspolitiikan virallisissa julkaisuissa keskeisenä tavoitteena oli vanhuskuvan kirkastaminen. Oli ilmeistä, että vanhuspolitiikan julkilausumien
perinteinen leimaava, eriarvoisuutta ilmentävä terminologia ei enää ollut sopusoinnussa
ajan hengen mukaisen palveluhenkisen mielikuvan kanssa, jossa vanhus haluttiin nähdä
itsenäisenä, tasavertaisena ja toimivana subjektina ympäristössään. Vanhus nimike sai rinnalleen ”ikääntyneen,” jolla tarkoitettiin lähinnä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Vähitellen
ikääntyneillä viitattiin erityisesti vanhempiin ikäluokkiin eli yli 65 vuotiaisiin.226 Keskustelujen taustalla oli humanististen ja individualististen arvojen227 voimistuminen yhteiskunnassa, jossa objekteista haluttiin tehdä subjekteja ja korostettiin itsemääräämisoikeuden
periaatteita. Palveluhenkisen vanhuspolitiikan tavoitteena oli tuoda esille positiivisia, vanhusta arvostavia piirteitä. Tämä käy ilmi vuonna 1982 ilmestyneessä Suomen kansallisessa
raportissa, jonka mukaan:
Koko väestöön kohdistuvaa asennekasvatusta tulee lisätä nykyisestään, jotta voitaisiin poistaa virheellisiä käsityksiä vanhuudesta passiivisena menetysten ja toimettomuuden aikana;
vanhusten koulutusta tulee kehittää sekä sisällöllisesti että määrällisesti. 228

Asenteellisuuden murtamiseen nojautuen ikääntyneitä ei haluttu enää nähdä pelkkänä erityisryhmänä, vaan viitattiin oikeudenmukaisuuteen eri ikäryhmien välillä. Oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan poissulkenut vanhenevan väestön sivistyksellisen, sosiaalisen ja
taloudellisen panoksen ja kulttuurisen perinteen korostamista. Esimerkiksi Vaarama
kuvaa vanhuspolitiikan hyvinvointivaiheen aikana uudistuvaa vanhuskuvaa seuraavasti:
Positiivinen näkemys vanhuudesta hyväksyy sen tosiasian, että väestö vanhenee. Vanheneva
väestö nähdään monipuolisena resurssina ja tulevaisuudessa myös ikääntyvien yhteiskunnassa myönteisenä. (Vaarama 1995, 15.)

224. Kunnalliskotien ja kunnallisten vanhainkotien ohjesäännöissä käytetään laitokseen otetuista
yleisnimitystä ”hoidettava”, joka kattaa sekä huoltoavun turvin hoidettavat että niin kutsutut
itsemaksavat. Poikkeuksena on kunnalliskodin sairasosaston ja mielisairasosaston vastaavan
hoitajan tehtäväluettelo, joissa hoidettava-nimitys on vaihtunut potilas- nimitykseen (malliohjesäännön § 37, 38).
225. Esim. KoM 1970: B 76 Pitkäaikaishoitotoimikunnan mietintö.
226. KoM 1983:5 Vanhenemista käsittelevä YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunta. Suomen vanhukset ja vanhuspolitiikka. Suomen kansallinen raportti vanhenemista käsittelevää
YK:n maailmankonferenssia varten.
227. Mm. vanhuspoliittisissa ja sosiaalihuoltokomitean mietinnöissä viitataan YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948 hyväksyttyyn ihmisoikeuksien julistukseen.
228. STM :n julkaisu 1982 Vanhenemista käsittelevän YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunta. Suomen vanhukset ja vanhuspolitiikka. Suomen kansallinen raportti vanhenemista käsittelevää YK:n maailmankonferenssia varten.
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Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 10.3.1982229 toimikunnan selvittämään Suomen
näkemystä vanhuutta ja vanhenemista käsittelevää YK:n toimeenpanemaa maailmankonferenssia varten. Tuloksena oli ensimmäinen laaja-alainen vanhuskuvan kirkastamiseen
liittyvä tarkastelunäkökulman muutosyritys. Julkilausumassa ei enää pitäydytty tarkastelemaan pelkästään jo eläkeiän saavuttaneiden henkilöiden asemaa, vaan vanhuspoliittinen tarkastelunäkökulma ulotettiin yhä laajemmalle eli eläkkeelle siirtyviin henkilöihin.
Kirkastuvaan vanhuskuvaan pyrittiin liittämään ominaisuuksia, joita olivat muun muassa
ikääntyvän ihmisen yksilöllisyys, omanarvontunto, ja normaalisuus.

2.3.1.3 Palvelujen monipuolistaminen
Uudistuva palveluhenkinen vanhuspolitiikka ulotti tavoitteensa rakenteiden kehittämisen
lisäksi myös toimintamuotojen sisällölliseen kehittämiseen. Vanhuspolitiikan kehittämisen tavoitteenasettelun yleisyys ja keinovalikoiman vähäisyys yhdistettiin hyvinvointivaltion aikan vanhuspalvelujen monipuolistamiseen. Palvelujen monipuolistamisen tavoittelu liittyi vanhuspolitiikassa tapahtuneeseen käänteentekevään suunnanvaihdokseen, jonka mukaan vanhusten tulee voida asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa. Monipuolistumisen perusteluissa korostettiin vanhusten itsenäisyyden kunnioittamista ja omatoimisuuden edistämistä.230 Ajattelutapojen muuttumisen taustalla vaikutti humaanin
ajattelun lisäksi myös kustannustietoisuus. Massoittunut vanhusten laitoshoito oli kallista.
1970-luvulla vanhuspolitiikassa alettiin yhä voimakkaammin pohtia vanhusväestön kasvun ja muuttoliikkeen231 vaikutusta vanhustenhoidon järjestelyyn. Vanhusten määrällisen
kasvun lisäksi vanhuspolitiikassa huomio kiinnittyi vanhusten naisvaltaisuuteen sekä erityisesti vanhempien ikäluokkien eli yli 75 -vuotiaiden vanhusten suhteelliseen kasvuun.232
Maassamuuton seuraukset olivat puolestaan selvästi havaittavissa väestörakenteen muutoksina ja paineena laitospaikkojen lisäämiseen erityisesti kaupungeissa, sillä laajeneva
kaupunkiasutus oli muuttamassa maaseutua ”vanhojen ihmisten kyliksi”.233 Muutosta
kuvaa se, että vuonna 1850 asui kaupungeissa noin 6 % väestöstämme, vuonna 1900 luku
oli jo 12 % ja vuonna 1970 peräti 50 %. Maalaiskunnissa vanhusten osuus oli vuonna 1971
yli 10 %, kun se kaupungeissa oli alle tämän määrän. Vanhusten määrä vaihteli kuitenkin
paikkakunnittain suuresti. Vanhusten lukumäärän painopisteen muutos oli maaseudulta
asutuskeskuksiin. Kun vuonna 1950 noin 29 % vanhuksista asui asutuskeskuksissa, oli vastaava luku vuonna 1968 jo 44 % ja vuonna 1970 noin 46 %.234
Palvelujen monipuolistamisessa irrottauduttiin aikaisemman vanhuspolitiikan keinovalikoiman yksipuolisuudesta. Perinteisen laitoskeskeisen vanhuspolitiikan keinot eivät enää
olleet riittävät, vaan haettiin laajakatseisempaa ja monimuotoisempaa otetta. Laitoshoito
229. KoM 1983:5 Vanhenemista käsittelevän YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunnan
mietintö.
230. KoM 1983:5 Vanhenemista käsittelevän YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunnan
mietintö. Myös STM (1986) Vanhuspoliittinen katsaus.
231. KoM 1974:1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö, 1–7.
232. KoM 1970:B 76 Pitkäaikaishoitotoimikunnan mietintö, 146.
233. Vrt. myös KoM 1970:B 76, 83.
234. KoM 1974:1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö.
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sai rinnalleen avohuollonpalvelun kehittämisen. Vanhenemista käsittelevän YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunnan mietintö korosti seuraavasti erilaisten vaihtoehtoisten toimintamuotojen kehittämisen ja arvioinnin tärkeyttä:
Tarvitaan nykyistä enemmän toimintamuotoja ja samalla niiden tulee olla joustavia sekä tarjota vaihtoehtoja; toimintojen sisällön kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä
laitos- että kotipalveluissa; palvelu- ja hoitotoimintojen tarpeen arviointimenetelmiä tulee
tutkia ja kehittää; laitoksia tulisi kehittää enemmän kotona asuvia vanhuksia tukeviksi; palvelujen hajauttaminen yhdyskuntakohtaiseksi. 235

Avohuollonpalvelujen kehittäminen ei ollut tavoitteena uusi. Aiemmin 1950-luvulla säädettyjen lakien, kuten lain kunnallisista kotihoitajista236 ja huoltolain237 henki olivat avohoitopainotteisia. Myös 1960-luvulla asetettu laki kunnallisesta kodinhoitoavusta,238 terveydenhoitolaki239 sekä terveydenhoitoasetus240 vahvistivat avohoitoa. Monipuolistuvan
vanhuspolitiikan esteeksi oli muodostunut sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollinen ja
toiminnallinen erottelu. 1970-luvulta saakka sosiaalihuollolla oli ollut vanhustenhuollon
vastuunkantajan rooli. Sosiaalihuollon näkökulmasta terveydenhuolto oli lähinnä erillisellä saarekkeella oleva täydentävä palvelumuoto. Irrallisuus loi hyvin kilpailuhenkisen lähtöasetelman. Sosiaali- ja terveydenhuollon erottelu alettiin nähdä toimivan julkisen vanhusten hoitojärjestelmän kannalta epätarkoituksenmukaisena. Tavoitteeksi asetettiin näiden sektoreiden joustavan yhteistyö ja toimintojen päällekkäisyyden poistaminen.241
Taustalla oli sosiaali- ja lääkintäviranomaisten jo vuonna 1961242 yhdensuuntaisesti
omaksuma kanta, jonka mukaan pitkäaikaissairaat pyritään vastaisuudessa hoitamaan
lähinnä paikallissairaaloissa. 1960-luvun lopulla ilmestyi kaksi tavoitteellista kannanottoa sisältävää komiteanmietintöä.243 Mietintöjen kokoavana ajatuksena oli, että vanhainkotityyppisten huoltolaitospaikkojen tarpeesta tähän mennessä saatu kokemus oli osoittanut, että niitä tarvitaan noin 2–4 promillea asukasluvusta. Tämä edellytti kuitenkin, että
yhtäältä sairaalamaisen hoidon tarpeessa olevat pitkäaikaissairaat hoidettiin sairaalassa.
Toisaalta selkeästi asunnon ja/tai muiden avohuollon- ja -hoidon palvelujen tarpeessa olevia ei sijoita aiheettomasti laitoshoitoon, vaan että avohuoltoa tehostetaan rakentamalla
vanhuksille vuokra-asuntoja ja järjestämällä tarpeellisia avohuollon ja avosairaanhoidon
palveluja.

235. KoM 1983:5 Vanhenemista käsittelevän YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunnan
mietintö.
236. L 272/ 1950 Laki kunnallisista kotihoitajista; A 273/1950 Kunnallisista kodinhoitajista.
237. L 116/1956 Huoltolaki.
238. L 270/66 Kunnallisesta kodinhoitoavusta määritteli kotiavustajatoiminnan kohteiksi vanhukset
ja erityistä huolenpitoa tarvitsevat. Kunta saattoi palkata kotiavustajia, jotka toimivat sosiaalilautakunnan alaisina tai toisaalta tukea taloudellisesti yksityisten järjestöjen toimesta suoritettavaa kotiavustajatoimintaa. (SPR:n ja seurakunnan ns. puolikunnallista toimintaa). Avun antoivat kodinhoitoaputoiminnan kenttätyöntekijät, joilla on koulutukseen ja tehtävien laatuun
perustuva tarkoituksenmukainen työnjako: kodinhoitajat lähinnä lapsiperheiden ja kotiavustajat
vanhusten ja muiden erityistä huolenpitoa tarvitsevien apuna.
239. L 1965/496 Terveydenhoitolaki.
240. A 55/1967 Terveydenhoitoasetus.
241. Taustalla esim. Sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen julkaisu 1988 Kunnan vanhustenhuolto sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Lisää esim. Virkkunen 1994, 10.
242. Sosiaaliministeriön kiertokirje Hvo 8/1961, Lääkintöhallituksen kirje MLK 29.11.1961.
243. KoM 1969:A3 Kansanterveystoimikunnan mietintö.

92
1972 voimaan astunut kansanterveyslaki244 vahvisti sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteistyötä siirtämällä iäkkäiden pitkäaikaissairaiden245 laitoshoidon ja mielisairaiden hoidon kokonaisuudessaan terveydenhuollon alaisuuteen.246 Kansanterveyslaki jaotteli laitoshoidon sairaaloissa ja terveyskeskusten247 vuodeosastoilla annettavaan hoitoon kunnalliskotien sairasosastoilla annettavaan hoitoon sekä vanhainkodeissa ja kunnalliskodeissa yleisillä osastoilla annettavaan hoitoon.248 Vanhusväestöön kuuluvia eli 65 vuotta täyttäneitä
pitkäaikaissairaita on noin 140 000 eli noin 2.8 % koko väestöstä ja noin 33.5 % vastaavan
ikäisestä väestöstä. Laitoshoidossa olleista pitkäaikaissairaista vanhuksista hoidettiin
huolto- ym. laitoksissa komitean mukaan 67 % eli noin 32 000.249 Vuonna 1990 sektoreiden hallinnollinen sulautuminen toteutui. Valtiollisella tasolla sosiaali- ja terveystoimi
yhdistettiin.250 Kuntatasolla pyrittiin myös ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuoltolautakunnan yhdistymistä,251 mutta kaikissa kunnissa yhdistymistä ei kuitenkaan ole tapahtunut.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisen mahdollisuus antoi uusia ennen kokemattomia vaihtoehtoja vanhusten avohoidonpalvelujen järjestämiseen. Vuoden 1974 vanhusten
huoltotoimikunnan mietintö252 korosti, että vanhusten avohuollon palvelumuodoista oli
ainoastaan kodinhoitotoiminta kehittynyt koko maan kattavaksi palvelujen järjestelmäksi.
Tyypillistä kuitenkin oli, että tuon ajan vanhuspolitiikan kannanotoissa laitoshoito oli tarkasti rajattu ja määritelty, kun taas avohuolto253 oli hyvin laajasisältöinen ja melko rajaamaton käsittäen laitosten ulkopuolella annettavat palvelut.
Tavoitteen suuntaista avohuollon keinovalikoimaa alettiin konkretisoimaan.254 Sosiaalihuoltoasetus255 määritteli kotipalvelut seuraavasti:
1. kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua,
henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista

244. L 66/1972 Kansanterveyslaki, 67/1972 Laki kansanterveyslain voimaanpanosta, A 205/1972
Kansanterveysasetus.
245. KoM 1970:B 76 Pitkäaikaishoitotoimikunnan mietintö, 6.
246. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 10.2.1968 toimikunnan selvittämään lääkintöhallituksen ja
sosiaalihallituksen välistä tehtävänjakoa ja yhteistoimintaa sekä näissä keskushallituksissa
mahdollisesti suoritettavia organisaatiomuutoksia, toimikunta otti nimekseen Sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen yhteistyötoimikunta (KM 1969: B 49).
247. L 66/1972 Kansanterveyslain 15§ mukaan terveyskeskus.
248. KoM 1974: 1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö.
249. KoM 1974:1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö, 215.
250. Lisäksi annettiin A 271/1978 Sosiaalihallituksesta ja asetus sosiaali- ja terveysministeriön tehtävistä eräissä sosiaalihallinnon alaan kuuluvissa asioissa 31.5.1968, joissa keskeisenä asiana
on ollut sosiaaliministeriön huolto- ja väestöosaston lakkauttaminen sekä sosiaalihallituksen
perustaminen 1.7.1968; A 24/1968 Sosiaali- ja terveysministeriöstä; L 607/1983 Sosiaalihallituksesta.
251. L 944/1980 Sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta.
252. KoM 1974:1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö, 18.
253. L 116/56 Huoltolaki ja sen muutos L 275/70 eivät tunteneet lainkaan avohuolto-sanaa, vaikka
esim. huoltolakien tarkastuskomiteaan kuulunut Iikkala huoltoapulain säätämisvuonna 1956
kirjoittamassaan ja seuraavana vuonna ilmestyneessä teoksessaan ”Huoltolaki selityksin” käyttää nimitystä avohuolto. Avohuolto määriteltiin yleisissä vanhuspoliittisissa luonnehdinnoissa
kullakin sosiaalihuollon sektorilla kaikiksi niiksi tuki-, palvelu- ja huoltotoimenpiteiksi, jotka
asiakkaaseen/huollettavaan kohdistetaan hänen asuessaan kodissaan tai ollessa sijoitettuna
yksityiskotihoitoon.
254. KoM 1974:1 Vanhusten huoltotoimikunnan mietintö.
255. A 607/1983 Sosiaalihuoltoasetus, 9§.
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2. tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita;
3. sosiaalilautakunnan ja yksityisen henkilön välillä tehtävään sopimukseen perustuvaa vanhuksen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvaa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Sosiaalihuollon 1986–1990 valtakunnallinen suunnitelma määritteli konkreettiset aikarajat, joiden mukaan kunnallisia toimintakäytänteitä oli muotoiltava. Suunnitelman mukaan
kotipalvelun ohjaus on järjestettävä vuoden 1988 loppuun mennessä siten, että siitä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, kotipalveluun tulee lisätä erityisesti siivous-,
ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, saattaja- ja puhelinpalveluja. Edelleen suunnitelman
mukaan viimeistään vuoden 1986 aikana on aloitettava kotipalvelun järjestäminen viikonloppuisin, pyhäpäivinä ja iltaisin paljon apua tarvitseville vanhuksille. Valtakunnallisen
suunnitelman mukaan 1988 loppuun mennessä pyritään järjestämään ympärivuorokautinen hälytysmahdollisuus henkilöille, joiden hoito ja huollon tarve sitä edellyttää.
Sosiaalihallituksen yleiskirje256 antoi vielä kunnille tarkentavia mitoitusohjeita vanhusten tarvitsevien avopalvelujen osalta. Sosiaalihallitus suositteli vuokra-asunnon järjestämistä vähintään 10 %:lle 65-vuotta täyttäneistä. Näistä palveluasunnon tarvitsisi noin 2–3
%. Vanhainkotipaikkoja tulisi olla 3–5 %:lle 65-vuotta täyttäneistä. Vanhainkotipaikoista
5–10% tulisi varata lyhytaikaista hoitoa tarvitseville vanhuksille.
Palveluhenkisyys näkyi laitoshuollon tavoitteissa, sillä hoitoa toteutettaessa:257 ”on
henkilölle järjestettävä hänen ikänsä ja kuntonsa mukainen tarpeellinen kuntoutus, hoito
ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvallinen kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää hänen
kuntoutumistaan, omatoimisuutta ja toimintakykyään.”
Sosiaaliasetus monipuolisti siten myös laitoshoidon käsitettä, sillä huoltoa voitiin asetuksen mukaan järjestää lyhytaikaisena tai jatkuvana päivä- tai yöhoitona tahi ympärivuorokautisena hoitona.

2.3.2 Velvoittava tavoite- ja suunnitteluohjaus
Hyvinvointivaltion aikana keskeiseksi vanhuspoliittisen kehitystyön eteenpäin vieväksi
avainideaksi nousi tavoite- ja suunnitteluohjaus, joka perustui kokonaisvaltaiseen suunnitteluun.258 Suunnittelun periaatteet olivat, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteydet
muuhun yhteiskuntasektorin alueella tapahtuvaan suunnitteluun. Suunnittelun tehtävänä
oli tuottaa kunnallisen rationaalisen päätöksenteon tueksi tutkittua ja systemaattista tietoa. Toisin sanoen suunnittelu nähtiin alisteiseksi toiminnaksi, vaikka sillä vaikutettiin
kunnallisten päättäjien päätöksentekoon. Valtakunnallista suunnitteluorganisaatiota kehi-

256. Sosiaalihallituksen yleiskirje 1982.
257. A 607/1983 Sosiaalihuoltoasetus, 11§.
258. Tiihosen 1990, 23–24 mukaan suunnittelun tavoitteena oli tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi ja tulevan suunnan ratkaisemiseksi. Rationaalisessa suunnittelussa olikin kysymys siitä,
mihin päätökset perustettiin. Suunnittelussa otaksuttiin kyettävän tuottamaan yhteiskunnasta
arkiymmärrystä syvempää tietoa ja tällä tavoin luomaan edellytyksiä tulevaisuutta koskeville
järkiperäisille ratkaisuille. Ks. myös Pilkama 1989.
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tettiin luomalla sosiaalihallitus.259 Taustalla oli laajemmin valtakunnassa yleistynyt suunnittelu 1960-luvulta 1970-luvun alkuun. (Tiihonen 1990, 23–24.) Esimerkkiä haettiin jo
vuonna 1956 perustetun valtioneuvoston kanslian alaisuuteen valtakunnan suunnittelutoimiston toimintaperiaatteista. Sen tehtävät painottuivat alueellista suunnittelua palvelevien selvitysten ja tutkimusten tekemiseen. Suunnittelun käynnistyminen ilmeni erilaisina
kokeiluina ja kehittämistöinä sekä niistä saatujen kokemusten kokoamisena, arviointina ja
hyväksikäyttämisenä.
Tavoite- ja suunnitteluohjaus tiivistyi 1970-luvulla, jolloin valtakunnallinen suunnittelutoiminta vahvistui sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneiden suurten reformien
myötä. Niitä olivat kansanterveyslaki260 vuonna 1972 ja vuonna 1984 toisiinsa liittyneenä
voimaan astuneet sosiaalihuoltolaki261 ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua sekä
valtionosuutta262 koskeva lainsäädäntöuudistus.263 Lainsäädäntöuudistus ja sen myötä valtionapujen saanti velvoitti sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmien laadintaan. Suunnittelu velvollistui jo kansanterveyslain myötä. 264 Laki velvoitti kunakin vuonna lääkintöhallituksen laatimaan valtakunnallisen suunnitelman sekä kuntien toimintasuunnitelman265
viideksi seuraavaksi vuodeksi. SVOL:n tavoitteena oli luoda yhdenvertaiset suunnittelu- ja
toteuttamisedellytykset sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tämä merkitsi valtion ja kunnan
välille tavoite- ja ohjelmaohjausta. Valtakunnallisiin suunnitelmiin vaadittava sisältö laajensi kunnallista suunnittelua koskemaan seuraavia asioita:
1. sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettavat yleiset tavoitteet
2. ohjeet uusien toimintojen toteuttamisesta ja niihin verrattavista toimintojen merkittävistä
muutoksista
3. luettelot vuosittain toteutettavista tai aloitettavista suunnitelluista hankkeista, joiden
kokonaiskustannukset ovat merkittävät sekä arviot niiden kustannuksista ja valtionosuudesta
4. selvitys henkilökunnan määrässä vuosittain tapahtuvista muutoksista sekä lisäysten alueellisen jakautuman perusteista
5. arviot käyttökustannuksiin suoritettavien valtionosuuksien määristä. 266

259. L 24/1968 Sosiaalihallituksesta.
260. L 66/1972 Kansanterveyslaki.
261. L 710/ 1982 Sosiaalihuoltolaki.
262. L 677/1982 Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta, joka astui voimaan 1.1.1984.
263. Toiselta nimeltään lainsäädäntöuudistusta kutsutaan SVOL, VALTAVA-uudistus eli valtionapujärjestelmä.
264. Kansanterveyslain 66/1972 3§ mukaan lääkintöhallitus velvoitettiin laatimaan suunnitelma ja
siihen tehtävät muutokset oli alistettava valtioneuvoston hyväksyttäväksi.
265. Kunnan oli laadittava vuosittain kunnanvaltuuston hyväksymän L 953/1976 kunnallislaissa tarkoitetun kuntasuunnitelman yhdistelmänä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelma eli toteuttamissuunnitelma. SVOL:n 6§ mukaan kunnassa oli oltava terveyslautakunta, jonka tehtävänä
oli suunnitelman laatiminen 5 vuodeksi.
266. L 677/1982 SVOL 5§.
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Uusia valvontajärjestelmiä luotiin valtionhallinnossa.267 Vuonna 1971 jokaiseen lääninhallitukseen268 perustettiin sosiaali- ja terveysosasto, joiden asema korostui entisestään
uudessa järjestelmässä.269 Valvontaa vahvistettiin sijoittamalla myös sosiaalihuollon piiritarkastajat lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle. Aikaisemmin osaston lähinnä
neuvontaan liittyvä tehtäväkenttä muuttui käsittämään kuntien laatimien viisivuotissuunnitelmien vahvistamisen ja kuntien saamien valtionosuuksien maksatuksen ja valvonnan.
Sosiaali- ja terveysosastojen tehtävänä oli arvioida, oliko kunnan toteuttamissuunnitelma
keskusviraston ja ministeriön laatiman valtakunnalliseen viisivuotissuunnitelman mukainen. Valtakunnalliset suunnitelmat sisälsivät yleisten tavoitteiden lisäksi hyvin yksityiskohtaisia suunnitelmia palvelujen lisäämisestä. Valtakunnalliset suunnitelmat muodostuivat siten kunnille velvoittaviksi. Jos kunnan suunnitelma poikkesi valtion toimintapolitiikasta, se jätettiin vahvistamatta. Seurauksena oli valtionavun menetys vahvistamatta jääneestä osuudesta. Kuntien näkökulmasta kyse oli vahvoista sanktioista, joilla valtio ohjasi kunnat oman toimintapolitiikkansa toteuttajaksi. (Vrt. Kröger 1996, 72–73.)
Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset suunnitelmat (1982) vuosille
1985–1989 luotiin sosiaalihuoltolain270 hengen mukaisesti. Yleistavoitteena oli turvata
lisääntyvän vanhusväestön palvelut ja ottaa huomioon vanhusten määrän kasvu ja ikärakenteen muutos. Painopisteen tuli olla kotipalvelujen, asumispalvelujen ja muiden sosiaalija terveydenhuollon avopalvelujen kehittämisessä sekä välttämättömän laitoshoidon osalta
vanhainkotitoiminnan kehittämisessä. SVOL:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon voi
kunta järjestää:
1. hoitamalla jäsenenä toiminnan itse tai sopimuksin yhdessä muun kunnan taikka muiden
kuntien kanssa
2. olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntainliitossa tai hankkimalla palveluja valtiolta,
toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta julkiselta tahi yksityiseltä palvelujen tuottajalta.
271

Tavoite- ja suunnitteluohjaus suuntasi myös vanhuspolitiikan alueella suunnitelmallisuutta vanhusten ja varsinkin pitkäaikaissairaiden hoidon ja huollon järjestämiseen niin paikallis- kuin aluetasolla. Aikaisemmin vanhustenhuollon kehittämistyön tukena suunnittelu oli verrattain harvinaista, vaikka sen yleistymisen ensimmäiset idut olivat jo nähtävissä 1950-luvulla ensimmäisessä vanhustenhuoltokomitean julkaisussa.272 Muun muassa
267. KoM 1974:32 Sosiaalihallintokomitean mietintö II. Valtioneuvosto asetti 19.7.1972 tämän
komitean, jonka tehtävänä oli selvittää sosiaalihuollon hallintoa koskevassa lainsäädännössä
olevat puutteet sekä laatia ehdotus tarpeellisten lainsäädäntöön ja muihin täytäntöönpano-organisaation uudistamiseksi, joka vastasi hallinnollista ja yhteiskunnallista kehitystä.. Komitean
tuli kiinnittää erityistä huomiota terveydenhuollon hallinnossa sekä sosiaalihuollon keskus- ja
aluehallinnossa tapahtuneisiin uudistuksiin. Tämän suuntaisen ehdotuksen oli tehnyt jo vuonna
1954 lääninhallintokomitea, johon ehdotukseen valtionhallinnon organisaation uudistuskomitea vuonna 1958 (KoM 1958:5) yhtyi. Huoltohallintokomitean (KoM 1961:2) ehdotuksen puitteissa sosiaalihuollon piiritarkastajat siirrettäisiin läänin sosiaalihuollon tarkastajina lääninhallituksen alaisuuteen.
268. A 763/1976 Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastosta annetun asetuksen muuttamisesta.
269. A 158/1975 Eräiden tehtävien siirtämisestä sosiaalihallitukselta ja lääkintöhallitukselta lääninhallitukselle.
270. L 710/ 1982 Sosiaalihuoltolaki.
271. L 677/1982 SVOL, 3§.
272. KoM 1952:11 Vanhustenhuoltokomiteanmietintö.
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Suomessa aloitettiin vuoden 1988 lopulla sosiaalihallituksen organisoimana valtakunnallisen vanhuspolitiikan pitkän aikavälin toimintaohjelmaprojektit YK:n vanhuskonferenssin suositusten mukaisesti.273
Kuntatasolla vanhuspalvelujen kehitystyön päävastuulliseksi haluttiin valtiota. Esimerkiksi sosiaalihuollon periaatekomitean274 mukaan kuntien sosiaalihuollon uudistaminen
kaikkia kansalaisia tukeviksi ja palveluhenkiseksi edellytti valtion tiukempaa ohjausta ja
valvontaa sekä taloudellista resursointia ja paikallisen päätöksenteon rajoittamista tavoitteen saavuttamiseksi.

2.3.3 Kunnallisen toiminnan kurinalaisuus
2.3.3.1 Valtion määräysten myötäileminen
Tutkimuskuntien hyvinvointivaltiovaiheen keskeinen toimintamalli oli valtion määräysten myötäileminen. Myötäilevän kunnallisen toiminnan keskeisenä vaikuttimena olivat
resurssiohjauksen voimistuminen eli valtion osallistuminen kuntien tehtävien rahoitukseen valtionapujen kautta ja niiden käytön yksityiskohtainen valvonta.275 Aikaisemmin
valtion tarjoama taloudellinen tuki vanhusten laitoshuollon osalta oli tutkimuskunnissa
hyvin vähäistä.276 Vuonna 1979 valtioneuvoston päätös277 kunnalliskotien ja kunnallisten vanhainkotien rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavan valtioavustuksen perusteista oli avannut mahdollisuuden harkinnanvaraiseen valtionapuun. Sosiaalihallitus
myönsi kunnille tulo- ja menoarvion rajoissa kunnalliskotien ja kunnallisten vanhainkotien rakentamiseen ja peruskorjaukseen valtionavustusta. Edellytyksenä oli, että rakentamis- ja peruskorjaushanke on sosiaalihallituksen hyväksymä ja että hankkeen toteuttaminen liittyy kunnan muun vanhustenhuollon kehittämiseen. Avohoitoon kunnat saivat valtionapua kodinhoitajatoimintaan lakisääteisesti 30–80% valtion tulo- ja menoarvion puitteissa. Kotiavustajatoiminnan valtionapu otettiin ensi kerran valtion budjettiin vuodelle
1970. Jokaisella kodinhoidollista apua tarvitsevalla oli mahdollisuus sitä saada kunnallisesta kodinhoitoavusta annetun lain278 edellyttämistä varallisuussuhteista riippumatta.

273. KoM 1983:5 Vanhenemista käsittelevän YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunnan mietintö; KoM 1984:6 Vanhusten palveluiden kehittäminen.
274. KoM 1971:A 25 Sosiaalihuollon periaatekomitea 1.
275. Valtionapujärjestelmä ei ollut kuitenkaan ongelmaton ja siksi sen uudistamista suunniteltiin pitkään. Kokemusten saamiseksi siitä, miten voitiin vahvistaa kunnallista itsehallintoa, lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, kehittää kunnallishallintoa paikallisia oloja entistä
paremmin vastaavaksi, käyttää kuntien voimavaroja nykyistä tehokkaammin sekä parantaa
kunnallisia palveluja, järjestettiin vapaakuntakokeilu ja muun muassa Oulu valittiin vapaakunnaksi. L 718/1988 laki vapaakuntakokeilusta; Vnp 1082/1988 Vapaakuntien valinnasta.
Kokeilu voitiin aloittaa vuoden 1989 alusta.
276. Ensimmäisiä yrityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon resurssiohjauksen luomiseen oli vuonna
1929 asetettu L 269/ 1929 Tuberkuloosi- ja mielisairaalain valtionavusta.
277. Vnp 607/1979 Kunnalliskotien ja kunnallisten vanhainkotien rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavan valtion avustuksen perusteista.
278. L 270/1966 Kotihoitoavusta, A Kotihoitoavusta 675/1966.
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Vuonna 1984 voimaan astunut laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta279 sekä kantokykyluokitusjärjestelmän280 luominen toivat kunnalliseen
vanhustenhuollon suunnitteluun uuden ulottuvuuden, sillä lakien myötä vanhustenhuolto
pääsi osalliseksi samansuuruisiin valtionosuuksiin kuin lasten päivähoito. Kaikkien kunnallisten sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon toiminnat olivat tämän jälkeen
tasa-arvoisessa asemassa. Hyvinvointivaltion aikana paikallinen näkökulma ei nostanut
vanhustenhuoltoa kuitenkaan kunnallisen toiminnan prioriteetteihin. Vanhustenhuolto oli
kunnallisessa päätöksenteossa esillä, mutta taustalla olevana.
Resurssiohjaus vahvisti kuntien toimintakäytänteiden yhdenmukaistumista. Resurssiohjauksesta muotoutui valtiolle erittäin tehokas väylä vaikuttaa tutkimuskuntien päätöksentekoon. Krögerin (1996, 74–75.) mukaan hyvinvointivaltio osti kuntien itsenäisyyden. Aikaisemmin valtion oli vaikea murtaa pienten kuntien säästäväisyyspolitiikkaa ja vaikuttaa
kuntien toimintaan haluamaansa suuntaan. Krögerin mukaan hyvinvointikaudella ominainen valtioavun porrastus kuntien varallisuuden mukaan houkutteli myös köyhät maalaiskunnat toimimaan valtion suunnitelmien mukaan. Valtionapu suhteutettiin tutkimuskunnissakin kantokykyjärjestelmän281 avulla, jonka keskeisenä tavoitteena oli kansalaisten tasavertaisuus asuinpaikasta riippumatta. Vähävaraisimmat kunnat saivat perustamisavustuksia sekä sektorikohtaista apua suuremman valtionosuusprosentin mukaan. Tutkimusaineiston perusteella valtionavun saaminen ei kuitenkaan vaikuttanut kunnan talouteen yksinomaan tasapainottavasti. Kunnalliset hankkeet suurenivat ja valtionapu käsitti vain osan
kustannuksista. Esimerkiksi Ruukissa Valtavan seurauksena kunnan terveydenhuollon nettomenot kasvoivat 59.4 %, vuonna 1984 kun vastaavasti sosiaalitoimen nettomenot pienevät vain 14.7 %. 282
Hyvinvointivaltion aikana tutkimuskuntien vanhustenhuollon laitospalvelujen kehittämisessä elettiin aikaisemman suuren murroksen aikaiseen laitosrakentamiseen verrattuna
varsin hitaan etenemisen aikaa. Yleisenä suuntauksena kansanterveyslain voimaantulon
jälkeen tutkimuskuntien haasteeksi nousi terveyskeskusten ja siellä sijaitsevien pitkäaikaissairaiden vuodeosastojen rakentaminen.283 Tutkimuskunnissa pitkäaikaissairaat pyrittiin
hoitamaan terveydenhoitotoiminnan puitteissa eikä sosiaalihuollon puitteissa kuten tähän
saakka oli tapahtunut. Pudasjärvellä perusteltiin hanketta seuraavasti:
Kunta kuuluu köyhimpien kuntien joukkoon. Kunnan nettomenoista nykyisin sosiaalihuolto
vien suurimman osan ja taas sosiaalihuollon menoista kunnalliskoti vie puolet. Kunnalliskodin menoista suurin osa koostuu sairasosaston menoista, joten ensimmäisen kantokykyluokan kunta joutuu sosiaalihuollon kautta kustantamaan yksinään pitkäaikaissairaiden hoitoon kohtuuttoman suuren osuuden ja tämä on suoranaisena esteenä sosiaalihuollon vastaiselle kehittämiselle.284
279. L 677/1982 Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta. Astui voimaan
1.1.1984.
280. L 878/1983 Kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1984. Kantokykyluokat:
Oulu 5, Pudasjärvi 1, Ruukki 1.
281. Ruukki kuului 1. kantokykyluokkaan, II kalleusluokkaan IIIA kehitysaluevyöhykkeekseen,
Pudasjärvi 1, kantokykyluokkaan, II kalleusluokkaan IIA kehitysaluevyöhykkeekseen ja Oulu
1. kantokykyluokkaan I, kalleusluokkaan IA kehitysaluevyöhykkeekseen.
282. Ruukin kunnan taloussuunnitelma 1984–1988.
283. Pudasjärven kunnan toimintasuunnitelma 1974–1978: ”Vanhainkodin sairasosasto 33-paikkaisena esitetään hyväksyttäväksi terveyskeskuksen vuodeosastoksi. Valtionapu 70 % terveyskeskuksen perustamiskustannuksiin suunnittelukaudelle. Vuonna 1974 vuodeosasto 1472800 mk/
avohoito 980000 mk, vuonna 1975 vuodeosasto 1488900 mk / avohoito 1035300 mk.” PA.
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Tutkimuskuntien asiakirjoissa myötäileminen perusteltiin tarkoituksen-mukaisuusnäkökohtia käyttäen. Toisin sanoen vanhustenhuollon alueella valtionapujen saanti ei johtanut
tutkimuskunnissa kovinkaan suuriin muutoksiin tai rakentamisprojekteihin.

2.3.3.2 Suunnitelmallisuus
Hyvinvointivaltion aikaan kaikissa tutkimuskunnissa otettiin vanhustenhuollon lähtökohdaksi suunnitelmallisuus. Suunnitelmallisuus voidaan tämän tutkimuskuntien aineiston
valossa nähdä kokonaisvaltaisena vanhustenhuollon suunnitteluna. Sen taustalla oli kunnallinen omakohtainen tarve päivittää vanhustenhuollon tilanne, mutta myös täyttää valtakunnallinseen tavoite- ja suunnitteluohjaukseen liittyvät suunnittelukiintiöt. Ensimmäisiä askeleita kohti suunnitelmallisempaa kunnallista vanhuspolitiikkaa olivat 1970-luvun
taitteessa tutkimuskuntiin perustetut vanhustenhuoltoa suunnittelevat toimikunnat. Toimikunnat asettivat aluksi tarkasteluun kuntien vanhustenhuoltoon vaikuttavia yleisiä suuntaviivoja. Tutkimuskuntien vanhusten suhteellisen osuuden paikkakunnan väestöstä lähivuosina oletettiin lisääntyvän tuntuvasti.285 Suunnitelmallisuuteen liitettiin 1980-luvulla
rationaalisen päätöksenteon perusteeksi tutkittu tieto, jolloin aloitettiin kuntakohtaisen
tutkimustiedon hankkiminen.286 Tutkitulla tiedolla ikään kuin haettiin kunnallisen päätöksenteon tason kohottamista jäsentämällä tietoa, jonka varassa kunnallisia päätöksiä
tehtiin. Tutkitulla tiedolla myös haettiin perusteita oikeuttaa kunnalliset päätökset.287
Suunnitelmallisuuden tavoitteeksi asetettiin tutkimuskunnissa avopalvelujen laajentaminen, laitospaikkojen kohdentaminen ympärivuorokauden hoitoa tarvitseville sekä palveluyksikköjen kehittäminen. Avohoidon todellinen tuleminen laitoshoidon rinnalle varteenotettavaksi vaihtoehdoksi edellytti tutkimuskunnissa kuitenkin perustavanlaatuista asenteellista muutosta vanhustenhuollon ja avohoidon määrittelyssä.288 Tutkimuskuntien asiakirjoissa käsiteltiin uudentyyppisen ajattelun mukaisesti avopalvelujen kehittämistä. Kaikissa tutkimuskunnissa tavoitteeksi asetettiin valtakunnallisten suunnitelmien linja: sairaalamaisen hoidon tarpeessa olevat pitkäaikaissairaat pyrittiin hoitamaan sairaalassa, asunnon ja/tai muiden avohuollon- ja -hoidon palvelujen tarpeessa olevia vanhuksia ei enää
sijoitettu aiheettomasti laitoshoitoon. Avopalveluja pyrittiin tehostamaan rakentamalla
vanhuksille vuokra-asuntoja sekä asuntojen korjaamista ja järjestämällä tarpeellisia avo284. Pudasjärven terveyskeskuksen toimintasuunnitelma 1978–1982, PA.
285. Esim. Hd:33 Pudasjärven kunnan sosiaalilautakunnan 22.9.1969 valitseman Pudasjärven kunnan vanhustenhuoltoa suunnittelevan toimikunnan 10.10.1969 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta
4§, Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja, OMA.
286. Muun muassa Oulun kaupungin julkaisu 1986 Oulun vanhustenhuollon kehittämisohjelma,
Lappalainen 1988 Vanhustenhuollontutkimus 1987. Pudasjärven vanhustenhuollon työryhmän
raportti 1987 Kehittyvä vanhustyö.
287. Esim. Hd:33 Pudasjärven kunnan sosiaalilautakunnan 22.9.1969 5§ valitseman Pudasjärven
kunnan vanhustenhuoltoa suunnittelevan toimikunnan 10.10.1969 pidetyn kokouksen pöytäkirja: ”Ennen päätöstä odotetaan ensi vuoden alussa suoritettavan vanhustutkimuksen antavan
tarvittavat tiedot.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
288. Ruukin kuntasuunnitelman toteuttamisosassa 1986–1990 sanotaan: ”Kunnassa avohoito on järjestyksessä, sillä v. 1983 lukien kotipalvelun ohjaustehtävistä on vastannut johtava kodinhoitaja. Suunnitelmakaudella lisätään kotiavustajan toimia.” RA.
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huollon ja avosairaanhoidon palveluja.289 Eli laitos ei ollut enää ainoa ratkaisu kaikkiin
kunnallisiin vanhustenhuollon ongelmiin.
Oulussa alettiin jo vuonna 1964 maksamaan yli 60-vuotiaille vähävaraisille oululaisille
asumistukea kuukausittain.290 Vuonna 1966 Oulun kaupunki järjesti myös kahden viikon
mittaiset kotiavustajakurssit. Aluksi kunnallisten kodinhoitajien palvelut suunnattiin pelkästään lapsiperheille, mutta 1960-luvun lopulle mentäessä palveluja tarjottiin yhä enenevässä määrin vanhuksille. Tällä tavalla ennalta ehkäisten voitaisiin estää vaikeitten kroonikkojen saamista laitoshoitoon ja hyvänkuntoisten vanhusten hoitamista avohuollossa.
1970-luvulla Oulussa kokeiltiin uutena toimintamuotona Kaukovainion ja Pateniemen vanhuksille suunnattuja palvelutaloja. Vuonna 1976 valmistui Lassintalon vanhainkoti ja avopalvelukeskus Tuiraan. Avopalvelukeskuksen kokemuksia hyödynnettiin aloittamalla ateriapalvelut, aterioiden kotiinkuljetus ja kotipalveluauton käyttö,291 1980-luvulla Oulussa
laajennettiin yhä palvelukeskustoimintaa.292
Ruukissa ja Pudasjärvellä avopalveluihin suhtauduttiin suopeasti, mutta oma-aloitteinen
kunnallinen avopalvelujen kehittäminen jäi kuitenkin hyvinvointivaltion aikana melko
abstraktille tasolle. Esimerkiksi Pudasjärven vanhustenhuollon toimikunnan keskustelu
kietoutui laitosratkaisujen ympärille avohoitopainotteisuudesta huolimatta. Avohoitoa
ikään kuin tarkasteltiin laitoksesta käsin ja laitosta ”avohuollettiin” tuomalla laitokseen erilaisia aktivoitumisen ja palveluhenkisyyden symboleita. Sen sijaan laitoksen ulkopuolinen
avohoito jäi aluksi vähemmälle huomiolle:
Nykyisen vanhainkodin sairasosasto muutetaan lääkintöhallituksen alaiseksi kroonikko-osastoksi sekä nyt käytössä olevia vanhainkodin yleisen osaston tiloja laajennetaan
tarvittaessa hallinto-, askartelu- toimintaterapia-, kanttiini-, kirjasto- ja muilla palvelutiloilla. 293

Ruukin ja Pudasjärven294 kuntien asiakirjoissa toistuivat hyvin samankaltaiset tekijät,
joilla laitoshoito oikeutettiin:
1. Kotisairaanhoitoa ei kyetty eikä nähty tarkoituksenmukaiseksi kehittää kuin keskustassa sekä kohtuullisen matkan säteellä keskustasta. Taustalla oli ajatus siitä, että varsinkin syrjäkyliltä on nuorempi väki muuttanut pois ja vanhukset sekä työkyvyttömät
ovat jääneet melkoisen turvattomiksi.

289. Pudasjärven terveyskeskuksen toimintasuunnitelma 1974–1978: ”Kotisairaanhoidon kehittäminen oli kiinni lähinnä työvoimasta. Vuoden 1973 aikana 12:sta terveydenhoitajan virasta 10 oli
ollut täytettynä. Kotiavustajan toiminta ei vielä ollut lähtenyt käyntiin, mutta suunniteltiin 10
kotiavustajaa ja vuosille 1975 15, 1976 20 ja 1977 25.” Pudasjärven terveyskeskuksen toimintasuunnitelmassa 1975–1977 oli maininta, jossa lisättiin kotisairaanhoitoa ja kotisairaanhoitoon
eriytettiin kokonaan oma henkilökunta. Työtuntien lukumäärä viikossa oli vuodelle 1976 40,
vuodelle 1977 80, PA.
290. Aikaisemmin asumistukea olivat maksaneet Helsinki ja Lahti. Ruukki ja Pudasjärvi tekivät
kunnallisen myönteisen periaatepäätöksen 1970-luvulla, mutta kunnallisbudjetissa ei ollut
varoja päätöksen toimeenpanoon.
291. Kotipalveluauton henkilökuntaan kuului kodinhoitaja ja kaksi kotiavustajaa.
292. Mm. vuonna 1984 Oulun keskustan palvelutalo, vuonna 1989 Höyhtyän vanhusten palvelutalo.
293. Pudasjärven terveyskeskuksen toimintasuunnitelma 1978–1982, PA.
294. Pudasjärvellä valmistui vuonna 1970 vanhustenyhdistyksen kustantamaan ja ylläpitämään palvelutalokeskukseen 44 eläkeläiselle uusia yksiöitä. Hakijoiden määrä 130 kertoo vanhusten
asuntotilanteen heikkoudesta kunnassa.
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2. Keskussairaalaan oli pitkä etäisyys. Tämän vuoksi jouduttiin usein keskussairaalan
hoitoa tarvitsevia potilaita hoitamaan terveyskeskuksen vuodeosastolla, koska näin
pitkään kuljetukseen sisältyi omat riskinsä.
3. Väestörakenne oli muuttunut kunnille epäedulliseksi.
4. Syrjäkylät autioituivat (varsinkin Pudasjärvellä).
5. Henkilöstöstä oli puute. Nimenomaan terveydenhoitajien saamisessa oli ollut vaikeuksia. Useita virkoja oli avonaisena eikä tilanteen odotettu korjaantuvan lähivuosinakaan. Myöskään kotipalveluhenkilöstöä ei ollut riittävästi käytettävissä.
Hyvinvointiyhteiskunnan aikana tutkimuskuntien peruslinjana olleet valtion määräysten myötäileminen ja suunnitelmallisuus voidaan nähdä toistensa vastavoimina. Kuinka
onnistua myötäilemään määräyksiä ja samanaikaisesti suunnitella kokonaisvaltaisesti
omaa kunnallista vanhustenhuollon toimintaa? Valtionapujärjestelmä omalla tavallaan jähmetti maalaiskuntien toimintamallia. Tutkimuskuntien kunnalliskertomukset muuttuivat
tiiviiksi liitetiedostoiksi, jotka valtionohjauksen seurantajärjestelmien vaateita noudatettaessa pikkutarkasti kuvasivat kunnallisen toiminnan määrällistä kehitystä erilaisten toimintalukujen avulla. Valtionapujärjestelmän avulla saavutettiin kenties toiminnan muodon
määrälliset tavoitteet, mutta laadullisessa mielessä tutkimuskuntien suunnitelmallisuus ei
ollut kovinkaan innovatiivista ja sisältöä eteenpäin vievää.

2.3.4 Itsenäistyvä vanhainkoti
2.3.4.1 Profiloituminen vanhustenkodiksi
Vanhustenhoito-organisaatioiden kehitystä ovat leimanneet rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset. Hyvinvointivaltion aikaisen organisaatioiden uudistumisvaateen käynnisti 1980-luvulla terveyskeskusjärjestelmän toteuttaminen. Tämän ajan merkittävin rakenteellinen ja toiminnallinen uudistus liittyi vanhainkotien profiloitumiseen vanhustenkodiksi. Oulussa Hiirosen vanhainkoti oli saanut vanhainkoti nimikkeen jo rakentamisvaiheessa. Ruukin ja Pudasjärven vanhainkotien profiloitumisen taustalla oli sairasosastojen
siirtäminen terveyskeskuksen alaisuuteen.295 Vanhainkotinimike oli yhteydessä ideologiseen muutokseen sekä toiminnan tavoitteiden uudelleenarvioon. Vanhustenkodiksi profiloituva vanhainkoti alkoi karsia tarpeettomaksi katsomiaan toimintoja:

295. Vanhainkoti nimike Pudasjärvellä otettiin käyttöön vuonna 1984, Pudasjärven kunnalliskodin
pöytäkirja vanhainkodin johtokunnan kokouksesta 19.3.1984 45§; sosiaalilautakunnan
14.2.1984 35§ esitys kunnalliskodin nimen muuttamisesta virallisesti vanhainkodiksi, PA.
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Vanhainkodin kasvipuutarhanhoidon on todettu aiheuttavan enemmän työtä ja haittaa kuin
mitä siitä on tuloja. Laitoksessa ei ole tällä hetkellä potilaita, jotka pystyisivät puutarhatöitä
suorittamaan, eikä henkilökunta osastoilta eikä keittiöltä ehdi viljelyksiä hoitamaan. Lisäksi
maa on niin voimatonta ja huonoa, että juurikassato on huonoa. Ehdotetaan että vanhainkoti
viljelisi vain perunaa (300 kg) ja seittikasveista tilliä, persiljaa, salaattia, retiisejä jne., helppohoitoisia vihanneksia sekä runsaasti leikkokukkia, jotta saataisiin potilashuoneisiin maljakoihin kukkia koko kesän ajan.296

tai
Hyväksyttiin johtajan esityksestä, että tilapäisesti vähäisiä ompelutöitä, kuten liinavaatepussien-, luutujen ja harjapussien ompeleminen saadaan teettää laitoksen ulkopuolella.297

Aikaisemmin kunnalliskodit olivat vanhusten huoltolaitoksia, jotka olivat alun perin
suunniteltu huoltoavun tarpeessa oleville hoidettaville, sittemmin vuorokautisen kokonaishuollon tarpeessa oleville vanhuksille. Vanhainkotien profiloitumisen kulminaationa oli
vanhustenkoti ajatus, joka merkitsi yksinomaan vanhuksille tarkoitettua viihtyisästi kalustettua ympäristöä. Tutkimuskuntien vanhainkodeissa tehtiin ajanmukaistamisremontteja,
muun muassa lisättiin yhden ja kahden hengen huoneita. Kunnalliskodeista poiketen vanhainkodit pyrittiin muuttamaan suhteellisen terveiden vanhusten asuinpaikoiksi ja yhä iäkkäämpien vanhusten hoitokodeiksi.298 Tutkimuskunnissa vanhainkotien asukkaiden
keski-ikä nousi keskimäärin 76–78 vuoteen, asukkaista noin kaksikolmasosaa oli yli
75-vuotiaita.
Profiloituvan vanhustenkodin toimintaan ei liitetty suoranaista sairaanhoitoa. Vanhainkotiin sijoitettiin sellaisia vanhuksia, jotka eivät tulleet toimeen omissa kodeissaan tai muutoin kodinomaisissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi palveluasunnoissa, mutta jotka eivät
tarvinneet sairaalahoitoa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toteutunut, sillä esimerkiksi
vuonna 1981 Oulun aluetyöterveyslaitoksen299 tekemän tutkimuksen mukaan Oulun vanhainkodissa hoidettiin huonokuntoisia vanhuksia, jotka jonottivat sairaalapaikkaa. Tuona
ajankohtana oli arviolta 32 vanhusta eli noin 18 % sairaanhoidon tarpeessa. Tutkimuksen
mukaan sairaanhoidon tarvetta aiheuttivat muistamattomuus, avuttomuus ja heikkous, liikuntaesteet ja -vaikeudet sekä sydän- ja verisuonitaudit. Vanhainkotien asukkaiden ennustettiin olevan entistä heikompikuntoisia, koska sairaansijojen määrä ei enää merkittävästi
lisääntynyt ja toisaalta kotihoitomahdollisuuksien parantuessa kotona voitiin hoitaa vanhuksia pitempään.300 Profiloituvassa vanhainkodissa korostettiin sairaanhoidon sijaan vanhusten hoivan tarvetta, mikä ilmeni muun muassa perustamalla tutkimuskuntiin erillisiä
hoivaosastoja.301
Hyvinvointivaltion aikana profiloituva vanhustenkoti erottautui tiukasta kunnallisesta
valvonnasta. 1980-luvulla vanhainkotien johtokunnat lakkautettiin.302 Aikaisempi johtokunnan harjoittama tiivis valvonta vaihtui väljempään sosiaalilautakunnan sekä sosiaali296. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 9.6. 1972 64§, PA.
297. Pudasjärven kunnalliskodin pöytäkirjat vanhainkodin johtokunnan kokouksesta 6.9.1971 95§,
PA.
298. Esim. Oulun kaupungin vanhustenhuollon kehittämisohjelma 1986, 25.
299. Oulun aluetyöterveyslaitos 1981 Pitkäaikaissairaiden ja vanhusten hoitotyön tehtäväsisältö ja
rasittavuus vanhainkotityössä, 5.
300. Oulun kaupungin vanhustenhuollon kehittämisohjelma 1986, 58.
301. Esim. Oulussa Hiirosen vanhainkodissa oli kolme hoivaosastoa (112 hoitopaikkaa).
302. Esim. Pudasjärven sosiaalitoimen uusi johtosääntö astuu voimaan 1.1.1985.
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huoltojaoston valvontaan. Vanhainkodin päätöksenteko itsenäistyi ja vahvisti yksikön lääkärin, ylihoitajan, osastonhoitajan sekä koko henkilöstön asemaa. Valvonta kiteytyi vanhainkodin vuosittaisiin toimintakertomuksiin, jotka esimerkiksi vuodelta 1983 lähetettiin
Oulun lääninhallitukselle, sosiaali- ja terveysministeriön suunnitteluosastolle ja kunnan
sosiaalilautakunnalle.303 Hyvinvointivaltion aikana kunnalliskoti toimintaympäristönä
muuttui epätäsmällisemmäksi, sen toiminta perustui joustavuuteen. Kunnalliskoti alkoi
avautua sosiaaliseen ympäristöönsä. Hallinnolliselta rakenteeltaan se oli desentralisoitunut.

2.3.4.2 Kuntouttava palvelukulttuuri
Itsenäistyvää vanhainkotia ei voida luonnehtia pelkästään tarkastelemalla sen tavoitteita,
rakenteita, resursseja tai toimintoja. Hyvinvointivaltion aikana organisaation luonteeseen
liittyy uudentyyppinen ”syvärakenteen” eli organisaatiokulttuurin muutos. Nikkilä304
määrittelee organisaatiokulttuurin niiden hallitsevien ja merkityksellisten ajattelu- ja toimintatapojen kokonaisuudeksi, jotka määräävät sen, miten organisaatiossa todellisuudessa ajatellaan ja toimitaan. Hyvinvointivaltion aikaan vanhainkoti organisaation ajattelu- ja
toimintatapoja ja sen muutosta suunnattiin palvelukulttuuriin. Vanhainkotien kehittämistavoitteeksi esitettiin palvelukyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kohentaminen. Välineenä tavoitteen saavuttamiseen nähtiin työyhteisö ajattelu, jonka mukaan organisaation
osaamispääomana oli sen henkilöstö. Henkilöstöön panostettiin tutkimuskunnissa, muun
muassa aloittamalla henkilöstölle työ- ja toimipaikkakoulutus305 ja myöhemmin tukemalla jatkuvaa koulutusta.306 Aluksi koulutukseen osallistui pelkästään johtaja ja sairaanhoitajia, mutta vähitellen kaikki työyhteisön jäsenet saivat oikeutuksen ja myös velvollisuuden kouluttaa itseään.307
303. Vanhainkodin toimintasuunnitelmat sisälsivät tavoitesuunnitelman, talousarvioesityksen suhteessa kuntasuunnitelmaan. Laadinnassa tuli käyttää apuna vuoden 1983 kirjattuja menoja, vanhainkodin omaa määrärahojen tarkkailukortistoa sekä kunnanhallituksen ohjeita. Vanhainkodin
tavoitesuunnitelmaa laadittaessa oli oltu yhteistyössä sosiaalitoimen eri alojen kanssa sekä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa koskien eri sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa.
Lisäksi suunnitelman ohjeena tuli käyttää valtakunnallista suunnitelmaa sosiaalihuollon järjestämisestä.
304. Nikkilän 1994, 63 mukaan tämä todellisuus voi olla kaukana siitä, mitä organisaation viralliset
tavoitteet ilmaisevat.
305. Esim. Pudasjärven vanhainkodin johtokunnan pöytäkirjan 9.6.1972 92§ mukaan johtokunta
keskusteli työpaikkakoulutuksen aloittamisesta vanhainkodissa viimeistään syksyllä, PA. Ruukin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 29.10.1976 122§: ”Päätettiin toimipaikkakoulutuksen asiasta, että muutaman kerran vuodessa pyritään järjestämään koko vanhainkodin henkilökunnalle ajankohtaisista, työhön ja työtietouteen lähinnä liittyvistä aiheista luentoja ja koulutusmäärärahojen puitteissa käyttämään ulkopuolisia luennoitsijoita.” RA. Ohjeita toimipaikkakoulutuksen järjestämiseen annettiin muun muassa seuraavissa yleiskirjeissä: sosiaalihallituksen yleiskirje nro A 2/1976 ja sen liitteenä oleva Lääkintöhallituksen Yleiskirje Toimipaikkakoulutuksen järjestämisestä.
306. Pudasjärven vanhainkodin johtokunnan pöytäkirjan 7.2.1972 27§ koulutussuunnitelma: jatkuva
koulutus on tärkeää ei vain työtaidon ja tietojen ylläpitämiseksi vaan myös työssä viihtymisen,
työtyytyväisyyden ja oman ammatin arvostamisen kannalta, PA.
307. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 30.11.1970 12§ käsiteltiin kunnanhallituksen kirjelmä 27.1.1971 kunnallisopiston kurssit: kunnanhallitus on 12.1.1971 käsitellyt kunnallisopiston kursseille osallistumisesta ja hyväksynyt lähetettäväksi johtajan sosiaalihuoltajatutkinnon suorittaneiden täydennys- ja jatkokursseille sekä yhden apuhoitajan apuhoitajien opintopäiville, PA.
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Vanhainkotien palvelukulttuurin muutos kiinnittyy palveluperiaatteeseen, joka tutkimuskuntien vanhainkotien ideologiassa näkyi esimerkiksi hoivan käsitteen lanseerauksessa. Hoiva oli tulkittavissa palveluperiaatteen mukaiseksi vanhuksen näkökulmasta
tapahtuvaksi hoitotoiminnaksi, joka on jatkuvaa huolenpitoa ja avustamista kuntouttavan
ja aktivoivan toiminnan avulla. Sosiaalipiiritarkastaja oli jo aiemmin tähdentänyt kunnalliskodeille askartelun ja kuntouttamisen tarpeellisuutta, mutta vasta hyvinvointivaltion
aikana ideologia löi itsensä läpi.308 Sosiaalitarkastajan mukaan kokemukset olivat olleet
kauttaaltaan myönteisiä:
Jo Oulun läänin kunnalliskodeista voisi esittää monia hämmästyttäviä, melkeinpä uskomattomilta kuuluvia tapauksia siitä, mitä jo vaatimattomalla vanhusten askarruttamisella ja kuntouttamisella on voitu saada aikaan. Asiasta voisi puhua ja kirjoittaa vaikka kuinka paljon.
Olen varma, että kyseessä olevanlaisen henkilön ottaminen Pudasjärven kunnalliskodin palvelukseen ei tulisi nostamaan laitoksen kustannuksia. Päinvastoin kustannukset ennen pitkää laskisivat. Ja mikä merkitys sillä olisikaan vanhuksille! Heille tällainen toiminta koituisi
henkiseksi ja ruumiilliseksi virkistykseksi ja tekisi elämänehtoon rikkaaksi ja elämisen
arvoiseksi.

Palveluhenkisen kulttuurin ylläpitämiseen vanhainkotiin palkattiin uusia ammattiryhmiä,
kuten kuntohoitajat, lääkintävoimistelijat ja askartelunohjaajat309 sekä toimintaterapeutit.310 Tutkimuskuntien vanhainkoteihin perustettiin palvelukulttuurin vahvistamiseksi
erillisiä askartelu-, voimistelu- ja toimintaterapiahuoneita, jotka kuitenkin käytön puutteessa muuntautuivat varastoiksi ja hallinnollisiksi työtiloiksi. Täsmällinen työnjako ei
enää kantanut palvelukulttuurin ideologiassa. Muutos ei kuitenkaan ollut yksinkertainen.
1970-luvun alkua sävytti ammattiryhmien väliset työnkuvan selvitykset. Totutuista ajattelumalleista ei helpolla luovuttu:
Vanhainkodin apuhoitajat ovat pyytäneet minulta kirjallista lausuntoa kylvettäjän tilapäisvirkaa koskevasta kirjelmästään: Naishenkilö olisi mielestäni sittenkin virkaan paras, sillä
miespuoliset hoidettavat ovat jo kyllin tottuneet naispuolisiin hoitajiin, mutta naispuoliset
ujostelevat lääkäriäkin, jonka yleensä tulisi edustaa asiallisuutta. Onhan olemassa riskejäkin
naisia. Vaatimuksena vankka ruumiillinen kunto ja hyvää tahtoa vanhuksia kohtaan.311

308. Hd:33 Kirjelmä Sosiaalihuollonpiiritarkastajalta Pudasjärven kunnanhallitukselle 22.1.9.1969
nro 843. Oulun läänin sosiaalitarkastajan arkisto, OMA.
309. MKL lomake nro 91253.65 ohjesäännöissä määritelty hyvin tarkkaan tehtäväalueet. mm.
”Askarteluhoitajan tehtävänä oli: huolehtia työ- ja askarteluhoidon järjestämisestä hoidettaville, edistää hoidettavien osallistumista askartelutoimintaan sekä pitää jatkuvasti yllä heidän
toimintahaluaan, valvoa työvälineiden käyttöä ja huolehtia niiden kunnossapidosta, tehdä esitykset tarpeellisista raaka-ainehankinnoista ja suorittaa huolellisesti hänelle uskotut hankinnat,
huolehtia hoidettavien työtuotteiden myyntitehtävästä, suorittaa muutkin hänelle määrätyt tehtävät,” 52§ ”Hoidettavat ovat velvollisia tekemään kykynsä ja voimiensa mukaan laitoksessa
tarvittavia ja erityisesti toimeenpantavia töitä.”
310. Hd:28 Ruukki tarkastuspöytäkirja 16.2.1971: ”Hankituin kuntoutusvälinein oli kuntoutus aloitettu ja hoidettavien askarrutukseen oli saatu mukaan ilahduttava määrä kykenevämpiä vanhuksia, ammattitaitoisen ulkopuolisen henkilön ohjatessa tätä toimintaa.” Oulun läänin sosiaalitarkastajan arkisto, OMA.
311. Hd:33 Pudasjärven vanhainkodin lääkärin lausunto 6.11.1969, Oulun läänin sosiaalitarkastajan
arkisto, OMA.
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Palvelukulttuurissa tavoiteltiin myös vanhusten omaisten liittämistä työyhteisöön. Vielä
ennen 1980-lukua omaisten roolina oli olla sivustaseuraajina, joiden sallittiin ulkopuolisina tulla vierailuille vain tiettyinä kellonaikoina.312 Vanhuksen tullessa laitokseen hoitoon, omaiset ikään kuin luovuttivat hänet instituutiolle, sillä heidän päätäntävaltansa loppui yleensä hyvin pitkälle siihen. Myös omaiset olivat tottuneet passiiviseen rooliinsa,
kuten seuraava lausuma ilmentää:
Yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa tärkeää. Vanhainkodilla on tunnettu kipeänä puutteena omaisten vähäinen yhteydenpito, joidenkin omaiset eivät pidä minkäänlaista yhteyttä
vanhuksiinsa. Joulun lähestyessä esim. tämäkin asia korostuu ja aiheuttaa masentuneisuutta
ja levottomuutta vanhuksissa. 313

Vanhainkodeissa aloitettiin palvelukulttuurin hengen mukaisten hoitopalaverien käytäntö, joissa omaiset pyrittiin ottamaan mukaan vanhusten hoidon suunnitteluun.

2.3.5 Kooste hyvinvointivaltion vanhustenpalvelujen ajasta
Hyvinvointivaltion (1970–1990) vanhustenpalvelujen ajan vanhuspolitiikan ytimenä oli
kehityskeskeisyys, jolloin vanhuspolitiikka etsi yhä selkeämmin määrätietoisempaa otetta sisällölliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Kehityskeskeisten vanhuspalvelujen
tavoitteena oli palveluhenkisyys. Palveluhenkisyyden lähtökohtana oli vanhuskuvan kirkastaminen ja tarjottavien vanhuspalvelujen monipuolistaminen. Velvoittava tavoite- ja
suunnitteluohjaus kohosi hyvinvointivaltion aikana keskeisimmäksi ohjausmuodoksi,
joka heijastui kunnalliseen toimintaan kurinalaisuutena. Toiminnan tavoitteena oli myötäillä valtion määräyksiä. Kurinalainen toimintakäytäntö pyrki toiminnan suunnitelmallisuuteen. Vanhainkoti alkoi itsenäistyä ja hakea profiloitumista kuntouttavasta palvelukulttuurista.
Hyvinvointivaltion aikana eri tasoilla keskeistä oli vanhusten hoitojärjestelyjen sisällöllinen kehittäminen. Tämän perusteella olen nimennyt hyvinvointivaltion vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet elävöittämisvaiheeksi (kuvio 6).

312. Esim. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunta 8.9.1949 3§ vierailuaika katsottiin sopivaksi 10–
12 välillä, johtajattaren luvalla myöskin muuna aikana, PA.
313. Pudasjärven vanhainkodin johtokunnan kokouksista 7.11.1983 126§ käsiteltiin myös opasta
”vanhus ja omainen laitokseen siirtyvän tai siirtyneen vanhuksen omaisille.” PA.
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K ehityskeskeinen vanhustenpalvelujen aika

- palveluhenkisyys
- vanhuskuvan kirkastam inen
- palvelujen monipuolistam inen
K unnallisen toiminnan kurinalaisuus

- valtion m ääräysten m yötäilem inen
- suunnitelm allisuus
Itsenäistyvä vanhainkoti
- profiloituminen vanhustenkodiksi

- kuntouttava palvelukulttuuri
- V elvoittava tavoite- ja
suunnitteluohjaus

Kuvio 6. Hyvinvointivaltion vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet elävöittämisvaiheessa.

2.4 Hyvinvointiyhteiskunnan ajan vanhusten hoito- ja
palvelujärjestelmä 1990–
Hyvinvointiyhteiskunnan vanhuspolitiikan tarkastelun keskeiseksi käsitteeksi lähdeaineistoon perustuen nousee toimintastrateginen vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmä.
Arvioiva informaatio-ohjaus kohosi hyvinvointivaltion aikana keskeisimmäksi ohjausmuodoksi, joka heijastui kunnalliseen päätöksentekoon voimistavasti. Organisaatiotasolla vanhainkodit alkoivat tuolle ajalle tyypillisesti ulkoistua.

2.4.1 Kohti toimintastrategista vanhuspolitiikkaa
2.4.1.1 Toiminnan yhteensovittaminen
Vanhustenhuollon itsenäisempään asemaan pyrkivä vanhuspolitiikan tavoitteenasettelu
alkoi 1980-luvulla laimentua palveluhenkisen ideologian myötä ja vaihtoi suuntaa lopullisesti 1990-luvun taloudellisen laman aikana. Uudentuvan vanhuspolitiikan suuntaviivoja
ja sen taustalla vaikuttavaa ideologiaa on vaikeampi hahmottaa kuin edellisten vanhuspoliittisten kehityslinjojen aikana. Uusiutuneet tavoitteet olivat sidoksissa 1990-luvun alussa
voimistuvaan keskusteluun valtiotalouden velkaantumisesta ja taloudellisesta lamasta.
Vanhuspolitiikkaan ei voinut olla vaikuttamatta paineet kustannusten säästöihin vanhusten hoitokustannusten vähentämiseen.314 Hyvinvointiyhteiskunnan vanhuspolitiikan kan-
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nattavaksi kehityslinjaksi muotoutui toimintastrateginen ajattelu. Toimintastrategiassa oli
kysymys tietoisen vanhuspolitiikan linjan valinnasta. Sen tavoitteena oli etsiä keinoja,
joilla voidaan vastata niukkenevien resurssien sekä kasvavien vanhusten palvelutarpeiden asettamiin vaatimuksiin. Aikaisemman hyvinvointivaltion vanhuspolitiikalle oli leimallista vanhusten hoidon voimakas laajeneminen. Vanhuspolitiikkaa luonnosteltiin kaiken kattavaksi palvelujärjestelmäksi, joka olisi koko vanhenevan väestön saavutettavissa.
Hyvinvointivaltion aikana hahmottunut palvelujärjestelmä perustui pitkälle perinteiseen
sosiaali- ja terveydenhuollon jäsentämään formaaliin muotoon.
1990-luvulla Suomen vanhuspoliittisen tavoite ja strategiatoimikunnan mietintö315 linjasi avartuneemman vanhuspolitiikan, jonka keskeiseksi tavoitteeksi nousi toiminnan sosiaalisen integraation eli toiminnan yhteensovittamisen tavoittelu. Vanhuspolitiikassa toiminnan yhteensovittaminen korosti yhteiskuntapolitiikan eri sektoreiden ja eri toimenpiteiden yhteensovittamisen tärkeyttä vanhusten hyvinvoinnin ja mahdollisimman korkean
omatoimisuuden asteen turvaamiseksi.316 Jo 1970-luvulla viitattiin toiminnan yhteensovittamispyrkimyksiin,317 mutta vasta 1990-luvun vanhuspolitiikassa tarkasteltiin vanhusten
palvelujärjestelmää ensimmäistä kertaa yhtenäisenä kokonaisuutena eli kokonaisvaltaisena
palvelujärjestelmänä.
Uudistuva vanhuspolitiikka laajeni käsittämään enemmän kuin perinteinen formaali
palvelujärjestelmä pystyi tarjoamaan. Lama oli käytännössä osoittanut, että vanhusten palvelurakenne oli valtiotalouden kannalta edelleen liian hajautettu ja laitospainotteinen.
Tämän kannan otti myös palvelujärjestelmän toimivuutta, taloudellisuutta ja muutostarpeita selvittänyt työryhmä, joka jätti ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriölle syksyllä
1991.318 Työryhmä esitti laitoshoidon radikaalia vähentämistä ja avohuollon sekä ns. välimuotoisten palvelujen ja asumismahdollisuuksien parantamista. Mietinnön mukaan muun
muassa laitospaikkoja oli tarve vähentää kolmannes vuoteen 2000 mennessä.319
Vanhusten palvelujärjestelmän tavoitteet linjasivat muutoksen raskaasta laitoshoidosta
kevyempiin hoitomuotoihin.320 Tämän suuntainen toimintapolitiikan tavoite oli keskeinen
valtakunnallisissa suunnitelmissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, ministeriön
314. 2000-lukua lähestyttäessä vanhuspolitiikan keskusteluissa korostuu vanhusten määrällisen kasvun lisäksi vanhusten naisvaltaisuus pitemmän keski-iän ja myöhäisemmän sairastuvuuden
vuoksi sekä erityisesti vanhempien ikäluokkien eli yli 75-vuotiaiden vanhusten suhteellinen
kasvu. Suomessa väestöikärakenteen vanheneminen oli alkanut myöhemmin kuin suurimmassa
osassa Eurooppaa.
315. KoM 1996:1 Suomen vanhuspoliittisen tavoite ja strategiatoimikunnan mietintö Vanhuspolitiikkaa vuoteen 2001. Taustalla olivat julkaisut STM 1994a Vanhuspolitiikan lähtökohdat tulevaisuudelle ja STM 1994b Vanhusbarometri.
316. Toiminnan yhteensovittaminen tapahtui esimerkiksi asuntopolitiikan kanssa kannustamalla
vanhusten asumistason kohottamista ja uusien asuntojen rakentamista, jotta painetta kunnallisja vanhainkoteihin voitaisiin helpottaa ja ainakin siirtää vanhuksen joutumista laitoshoitoon.
Työpoliittisella alueella haluttiin selvittää työhaluisten kokonaan tai osittain työkykyisten vanhojen henkilöiden ansiomahdollisuuksien turvaamista. Ehdotettiin järjestelmällistä tutkimus- ja
valistustyötä; työn ja työolosuhteiden järjestelyjä; työhön sijoitusta ja siihen liittyvää neuvontapalvelua; ammattikurssi- ja suojatyötoimiston perustamista; askartelupalveluja sekä eläke- ja
verotussäännöksien uudistamista. Koulutuspolitiikkaan lisättiin elinikäisen oppimisen terminologia ja tutkimuksen alueelle luotiin vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvä gerontologinen tutkimus.
317. Esim. Sosiaalihallitus 1973 Vanhustenpäiväkoti- ja palvelutoimintaa tutkimaan asetetun toimikunnan mietintö 1.
318. STM 1992b Työryhmämuistio 1992:17.
319. STM 1992b Työryhmämuistio 1992:17, 18.
320. Leskinen H 2001, 20; myös KoM 1992:3 Perusoikeuskomitean mietintö.
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keskipitkän suunnittelun strategioissa sekä sosiaali- ja toimintaohjelmassa 2000–2003.
Vuosituhannen vaihteen jälkeinen vanhuspoliittinen tavoite- ja strategiatoimikunnan asettama tavoite oli, että yli 75-vuotiaista 90 % asuu tavallisissa asunnoissa, 3–5 % palveluasunnoissa, ja vain 7 % vanhainkodissa ja muissa laitoksissa.321 Toiminnan yhteensovittamisen tavoitteena oli aikaisempien kaavamaisten ratkaisujen sijaan etsiä vanhusten hoidon
järjestelyihin palvelujen välimuotoja ja palveluyhdistelmien rakentaminen.322 Vanhuspoliittiset tavoitteet hahmottelivat laajamittaista toimintojen yhdistämistä ja karsimista.
Tavoitteena oli, että pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevat saavat palvelunsa sosiaali- ja
perusterveydenhuollon hoitopaikoilla ja että jokainen laitoshoitoa tarvitseva on tarkoituksenmukaisessa paikassa.
Toiminnan yhteensovittaminen ulotti tavoitteenasettelun yhä vahvemmin vanhuspolitiikan ulkopuolelle. Vanhuspolitiikka haki sävyjä tavoitteisiin eri yhteiskuntapolitiikan ja
markkinatalouden piiristä. Toiminnan yhteensovittaminen edellytti, että ikääntymiseen ja
vanhuuteen liittyvät tarpeet huomioon ottava näkökulma läpäisisi kaikkien yhteiskuntapolitiikan lohkojen suunnittelua ja päätöksentekoa, joka koskee esimerkiksi työelämää,323
asumista, muuta elinympäristöä, liikennettä, koulutusta ja tavaratuotantoa. Yhteistoiminnan lähtökohtana oli ehkäisevä toiminta,324 jonka merkittäviä toiminnan kehittämisen linjauksia ovat olleet Terveyttä kaikille vuoteen 2000-ohjelma325 ja sen jatkoksi laadittu TK
2000- kuntaohjelma sekä Terveys 2015 –kansanterveysohjelma.

2.4.1.2 Laatutietoisuus
Palvelukeskeinen ajattelu ei enää kaikessa laajuudessaan sopinut uudistuvaan vanhuspolitiikkaan eikä se ohjannut entisessä mitassa vanhuspoliittista tavoitteenasettelua. Yhä
enemmän alettiin korostamaan vanhusten erilaisia tarpeita. Huomio siirtyi vanhusten hoitojärjestelyjen laadun tarkasteluun eli laatutietoisuuteen. Laatutietoisuus nähtiin keinona
parantaa hoidon tasoa, suuntaamalla näkökulma siihen millaista hoitoa annetaan. Laatutietoisen vanhuspolitiikan tavoitetason lähtökohdaksi asetettiin hyvä hoito, joka tarkoittaa hyvin suunniteltua ennakoivaa palvelua. Hyvän hoidon tuli vastata lainsäädännön vaatimuksiin, asiakkaiden tarpeisiin, olla eettistä ja ammattitaitoista sekä käyttää voimavaroja tarkoituksenmukaisesti.326 Laatutietoisuus sai julkisen statuksen vuonna 1995, kun
sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi valtakunnallisen suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan järjestämisestä ja sisällöstä kunnallisille päättäjille.327 Toinen
321. KoM 1996:1 Vanhuspolitiikka vuonna 2001.
322. KoM 1998:1 Vuosiin elämää: YK:N ikäihmisten vuosi 1999; KoM 1998:4 Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietintö; Nuorille juuret – vanhoille tulevaisuus:
Suomi 80-vuotta- toimikunnan mietintö.
323. KoM 1996:14 Ikääntyvät työelämässä. Ikääntyvien työllistymisedellytysten parantamista selvittäneen komitean mietintö.
324. STM käynnisti vuonna 1993 valtakunnallisen ehkäisevän sosiaalipolitiikan kuntaprojektin,
jossa on mukana 17 kuntaa. Projektia esitellään julkaisussa: Ehkäisevän sosiaalipolitiikan valtakunnallinen toimenpideohjelma STM:n julkaisu 1995:12 Ehkäisevä toiminta on myös kantavana ajatuksena KoM 1996:15 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö.
325. STM 1988 WHO:n Euroopan alueen TK-2000 toimintaohjelman tavoitteet: Terveyttä kaikille
vuoteen 2000.
326. Esimerkiksi STM 1999a Vanhuspolitiikka, esite 4.
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valtakunnallinen suositus laadunhallintaan julkaistiin vuonna 1999.328 Uusittu valtakunnallinen suositus pyrki yhä painokkaammin edistämään asiakaslähtöistä toimintaa sekä
kannustamaan toimimaan yhdessä hyväksyttyjen laadunhallinnan päämäärien ja periaatteiden mukaisesti. Toimijatasolle suunnattu laatuopas julkaistiin vuonna 2002.329 Sen
tavoitteena oli tarjota välineitä oman työn arviointiin sekä virikkeitä hoidon ja palvelun
parantamiseen arjen työssä toimiville.
Laatutietoisuus lähentyi vanhuspolitiikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000–2003330 kautta. Toimintaohjelma korotti laadunhallinnan ja oman
toiminnan arvioinnin erääksi vanhusten palvelujen kehittämisen välineeksi. Sen mukaan
kuntien on varmistettava tuottamiensa ja ostamiensa palvelujen laatu. Kuntien laadunhallintatyön tueksi valmistettiin vuonna 2001 STM:n, Stakesin, kuntien, Suomen Kunnallisliiton ja palvelujenkäyttäjien yhteistyönä laatusuositukset.331 Laatusuositukset listaavat
ikääntyneitten palvelujen tavoitteiksi hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen. Vanhuspalvelutoiminnan tavoite ja laatutietoisuuden perusta on kiinnittynyt asiakaslähtöiseen,332 asiakasta kunnioittavaan ja eettiseen toimintaan, näyttöön ja
käyvän hoidon suosituksiin perustuvien hoitokäytäntöjen noudattamiseen.

2.4.1.3 Vanhuspolitiikan uudelleen muotoileminen
Uudentavan vanhuspolitiikan tavoitteet syntyivät laitoskeskeisen vanhuspolitiikan yksipuolisuuden tuomaan haasteeseen sekä humaanien paineiden vuoksi. Aikaisemmin 1950–
1970-luvun laitoskeskeisen vanhustenhuollon aikana luotu laitosjärjestelmä ja sitä seuranneen kehityskeskeisten vanhusten palvelujen aikana avautunut avohoito ohjasivat vanhusten hoitoa yhä epätarkoituksellisella tavalla yhteiskunnan resursseja sitovaan ja
ammattihenkilöiden suorittamaan hoitoon. Vanhuspolitiikan uudentamisvaiheen taustalla
oli aikaisempien vanhuspolitiikan vaiheiden asettamien tavoitteiden ja keinovalikon
ongelmallisuus, ne eivät enää kyenneet riittävästi reagoimaan vanhusten hoidon lisääntyvään tarpeeseen.
1990-luvun vanhuspolitiikan uudentamisvaiheen eräänä merkittävänä tavoitteena oli
vanhuspolitiikan uudelleen muotoileminen. Sen taustalla oli 1900-luvun alussa vallinneen
köyhäinhoidon sisältämän yhteisöllisen ja luontaisen hoivan uudelleen nostaminen. vanhusten hoidon keskeiseksi hoitomuodoksi formaalin laitoshoidon rinnalle.333 Kuitenkin
uudelleen muotoiltava vanhuspolitiikka erottautui perustavanlaatuisesti kuuliaisuuskeskei327. STM, Stakes & Suomen Kuntaliitto 1995 Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtakunnallinen suositus sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan järjestämisestä ja sisällöstä.
328. Esim. STM, Stakes & Suomen Kuntaliitto 1999 Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta
2000-luvulle, valtakunnallinen suositus.
329. Opas Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu – opas laatuun 2002 oli laadittu yhteistyössä Stakesin ja
STM.n kanssa
330. Vnp 1999 Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2000–2003.
331. Stakes & Kuntaliitto 2001 Koko kunta ikääntyneiden asialle. Näkökulmia ikääntyneiden itsenäisen selviytymisen sekä hoidon ja palvelujen kehittämiseen. Raportteja 259.
332. Ensimmäinen laki asiakkaan näkökulmasta oli L 785/1992 Potilaan asemasta ja oikeuksista.
333. KoM 1996:1 Vanhuspolitiikkaa vuoteen 2001, Suomen vanhuspoliittisen tavoite ja strategiatoimikunnan mietintö; KoM 1998:4 Nuorille juuret – vanhoille tulevaisuus: Suomi 80-vuotta- toimikunnan mietintö.
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sestä köyhäinhoidosta.334 Uudelleen muotoiltavan vanhuspolitiikan keinovalikoimassa
korostetaan ei-ammatillista yhteisvastuullisuutta lähipalvelujen kehittämisessä, jossa erityiseen valokeilaan asettuu vapaaehtoistyö,335 järjestöt,336 ja omaiset.337 Vanhuspolitiikka
osallistaa ennen kaikkea vanhuksen ja hänen omaisensa.338 Siihen sisältyy myös ajatus,
että valtio ei yksinään vastaa vanhusten hoidon järjestelystä, vaan epävirallinen,339 puolivirallinen340 ja markkinataho341 korvaavat virallisen monopolin.
Uudelleen muotoiltavan vanhuspolitiikan tavoite viittaa yhteisöllisyyteen.342 Yhteisöllisyys on kiinteästi sidoksissa yhteisön käsitteeseen,343 joka perustuu yhteisön sosiaalisen
verkoston344 ylläpitämään sosiaalisen tuen rakentumiseen. (Parviainen 1997.) Uudentuvan
vanhuspolitiikan tavoitteet edellyttävät tiiviimpien yhteisöllisten sosiaalisten verkostojen
tukemista esimerkiksi lähipalvelujen tehostamisena.345

334. Viitteitä uudistuvasta vanhuspolitiikasta näkyi julkaisuissa STM 1994a Vanhuspolitiikan lähtökohdat tulevaisuudelle; STM 1994b Vanhusbarometri.
335. Jo vuonna 1978 oli ilmestynyt KoM 1978:62 Vapaaehtoistyön toimikunnan mietintö.
336. KoM 1989:57 Järjestöt voimavarana vanhustyössä. Järjestöjen vanhustyön toimikunnan mietintö.
337. KoM 1986:26 Omaistoimikunnan mietintö; A 758/1993 Omaishoitoa koskevasta kokeilusta.
338. Esim. STM (1999a) Vanhuspolitiikka.
339. Esim. perhe.
340. Esim. vapaaehtoisjärjestöt, yhdistykset, seurakunnat jne.
341. Esim. kaupalliset palvelut.
342. Anttonen 1989, 89 sekä Vaarama & Hurskainen 1992, 11 ovat käyttäneet yhteisöllisyys käsitteen synonyyminä yhteisöpluralismia.
343. Esim. Airaksinen 1981 nimeää yhteisön yhteiskunnan kollektiiviksi. Yhteisö on joukko yksilöitä, jotka ovat omaksuneet jonkin päätöksentekosäännön, myös McDonald et al 1997; Shields
L & Lindsey 1998; Lindsey et al 1999.
344. Esim. Seikkula 1994 luonnehtii sosiaaliseen verkostoon kuuluvaksi ihmisen 1. perheen ja perheenjäsenet, joiden kanssa asuu samassa taloudessa 2. suvun, perheenjäsenet ja sukulaiset, joiden kanssa ei asu samassa talossa 3. työn ja muut päivittäiset suhteet, 4. muut ihmissuhteet,
kuten ystävät, naapurit ja ammattiauttajat.
345. STM:n 1995a mukaan laitoshoidon osuuden väheneminen edellyttää toimivia lähipalveluja.
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Eräänä yhteiskunnallisena toimenpiteenä yhteisölliseen hoitoon346 edistämisestä on nähtävissä perhehoitajalain347 ja lain omaishoidon tuesta348 säätäminen. Uudelleen muotoiltava vanhuspolitiikka sitoo varsinkin naisia luontaisen hoivan piiriin. Julkunen (1992, 53)
onkin huomauttanut, että uusiin hyvinvointi ideologioihin sisältyy pyrkimys halvempaan
ja vähemmän professionaaliseen toimintamalliin eli ”halvempaan ja vähemmän professionaaliseen naistyöhön.”

2.4.2 Arvioiva informaatio-ohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan aikana valtiollinen normatiivinen ohjaus väistyi ja tilalle tuli
arvioiva informaatio-ohjaus. Arvioivan informaatio-ohjauksen taustalla oli hyvinvointiyhteiskunnan aikana aloitettu päätöksenteon hajauttaminen, joka johti kunnallisen päätöksenteon voimistumiseen.349 Valtiollista valvontakoneistoa purettiin ja siirrettiin yhä
enemmän paikallistasolle. Selvitysmies Jukka Hirvelän lausunnossa aluehallinnon purkamiseksi suositeltiin ”moniportaisuuden vähentämistä, aluehallinnon kokoamista, yksiköiden erilaistamista, palvelujen saatavuuden varmistamista perinteisiä piirihallintovirasto- ja kevyempien palvelupisteiden avulla sekä eräiden aluetason toimintojen liikelaitostamista.”350 Kehityksen suunnaksi muotoutui suunnittelun keventäminen ja raskaiden
suunnittelujärjestelmien purkaminen.351

346. Vanhuspolitiikan uudelleen muotoutumista tukevia käsitteitä vanhusten hoidon yhteydessä ovat
olleet muun muassa yhteisöhoitomalli ja väestövastuu. Yhteisöhoitomallin tunnuspiirteenä on
vanhusten hoidon tukena olevan sosiaalisen verkoston avoin tarkastelu, jossa vanhukset ja
ammattihenkilöstö ja ei-ammattihenkilöstö ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Väestövastuu-ajattelun keskeinen piirre on se, että toiminta perustuu alueen väestön tarpeille. Palvelurakennetyöryhmä esitti muistiossaan, että kunnat käynnistävät sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteisen pienaluepohjaisen väestövastuutoiminnan. Tähän liittyen STM asetti kesäkuussa 1994
lähipalvelutyöryhmän selvittämään missä laajuudessa kuntien sosiaali- ja terveystoimi tuottaa
alueellisia lähipalveluja, miten niitä voidaan kehittää ja miten tässä työssä voidaan lisätä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia.
347. L 312/1992 Perhehoitajalain 1§ mukaan, perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntainliiton kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen
perusteella antaa kodissaan L 710/1982 sosiaalihuoltolain 25§ tarkoittamaa perhehoitoa. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisen
ominaisuuksien perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.
348. A 758/1993 Omaishoidon tuesta.
349. KoM 1996:16 Kansalainen, kunta, valtio. Valtioneuvosto asetti 4.5.1995 sisäasiainministeriöön
valtion ja kuntien välisen suhteiden uudistamisprojektin. Selvitysmiehenä toimi H. Koski.
350. KoM 1992:33 Kevyempään ja kootumpaan aluehallintoon. Selvitysmies Jukka Hirvelän ehdotukset valtion aluehallinnon kehittämisestä. Valtioneuvosto 30.1.1992. Tehtävänä oli selvittää,
miten valtion aluehallinto voidaan saada kevyemmäksi, kootummaksi ja taloudellisemmaksi.
351. KoM 1985:41 Suunnittelujärjestelmien arviointityöryhmän mietintö.
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Kunnallisen päätöksenteon voimistumiseen liittyi kuntien itsehallinnon vahvistuminen
ja päätöksenteon itsenäistyminen. Siihen vaikuttivat myös Euroopan paikallinen itsehallinnon peruskirja352 sekä uuden kunnallishallinnon peruslain eli kuntalain353 säätäminen,
joka vahvisti kuntien itsehallintoa ja uudisti hallintokoneistoa.354 Kuntalain 2 §:n mukaan
”kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät.”
Kunnalliseen asemaan vaikutti myös vuonna 1996 voimaan astuneet laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta355 sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.356 Lait vaikuttivat perustavanlaatuisesti sosiaalipalvelujen ohjaukseen ja suunnitteluun. Aikaisempi kuntien palvelujen yksityiskohtainen
ohjaus ja valvonta sekä raskas valtionosuus- ja suunnittelujärjestelmä romutettiin. Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot lakkasivat lähes kokonaan ohjaamasta kuntien palveluja. Kunnat eivät enää olleet velvollisia laatimaan vuosittaisia viisivuotissuunnitelmia valtion viranomaisten vahvistettavaksi. Suuret laitosrakennushankkeet jäivät kuitenkin hyväksyttäviksi lääninhallituksilla valtionosuuden saamiseksi.357
Toinen kunnallisen ohjauksen kannalta merkittävä puoli vuoden 1993 uudistuksessa oli
valtionosuusjärjestelmän muuttuminen. Aiemmin kaikki sosiaalipalvelujen valtionosuudet
perustuivat vahvistettujen toteuttamissuunnitelmien mukaisiin kustannuksiin ja valtion
osalle tuli niistä tietty vakio-osuus. Uudistuksen jälkeen kunnat saivat kuntakohtaiset laskennalliset valtionosuudet ns. könttäsummana. Valtionosuus määräytyy niin sanottujen tarvekriteerien eikä toteutuneen toiminnan perusteella.358 Kunta saattoi käyttää rahat niin
kuin halusi, jopa kokonaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolisiin kohteisiin. Valtionosuusuudistuksiin liitettiin kuntien keskusjärjestöjen vaatimuksesta vielä ns. normienpur-

352. Peruskirja avattiin allekirjoitusta varten 15.10.1985. Peruskirja saatettiin voimaan A 1180/1991
vuoden 1991 alusta. Peruskirjan tärkeimmät periaatteet ovat: paikallisen itsehallinnon oleellinen merkitys demokratialle, hallinnon tehokkuudelle ja vallan hajauttamiselle. Suomi allekirjoitti peruskirjan (SopS 66/91) kesäkuussa 1990 ja ratifioi sen eduskunnan hyväksyttyä L 1180/
1991 peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Euroopan
paikallisen itsehallinnon 3. artiklassa todetaan: ”paikallinen itsehallinto tarkoittaa paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisista
asioista omalla vastuulla ja paikallisen väestön etujen mukaisesti”. Tätä ajatusta vahvistaa
myös 9. artikla: ”paikallisviranomaiset ovat kansallisen talouspolitiikan rajoissa oikeutettuja
riittäviin omiin taloudellisiin voimavaroihin, joiden käytöstä ne voivat vapaasti määrätä toimivaltuuksien rajoissa.”
353. L 365/1995 Kuntalaki. Sen taustalla on KoM 1993:33 Kuntalaki, Kunnalliskomiteanmietintö,
jonka tehtävänä oli laatia ehdotus uudeksi kuntalaiksi.
354. KoM 1993:33, 115 korostettiin subsidiariteettiperiaatetta. Periaate tarkoittaa sitä, että julkisista
tehtävistä tulee yleensä ensisijaisesti huolehtia kansalaista lähinnä olevien viranomaisten.
Annettaessa tehtävä muulle viranomaiselle on otettava huomioon tehtävän laajuus ja luonne
sekä tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimukset.
355. L 733/1992 Valtion sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta, L 1444/
1995 Kuntien valtionosuuslain muuttamisesta, L 1466/1995 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.
356. L 1446/1995 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta.
357. KoM 1997:2 Aluehallinto – Uudistuva lääninhallinto, Uusi L 221/1991 joka Lääninhallituslaki
tuli voimaan 1.9.1997. Lailla kumottiin L 633/1986 Lääninjaosta annettu laki ja L 1233/1987
lääninhallituslaki. Voimaan astui L 22/1997 Lääninhallituslaki ja uusi A 120/1997 Lääninhallitus asetus. Uudet läänit olivat Etelä-Suomen lääni, Ahvenmaan lääni, Länsi-Suomen lääni,
Itä-suomen lääni, Oulun lääni ja Lapin lääni.
358. Laskennallisena perusteena käytetään kunnan asukasmäärää ja ikärakennetta. Lisäksi otetaan
huomioon kunnan asukastiheys, sairastavuus yms.
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kupaketti, joka teki paikallisen palvelujen luomisen, myös vanhuspalvelujen yksityistämisen ja kilpailuttamisen kunnille hallinnollisesti mahdolliseksi.
Kunnan toimielimien riippumattomuutta valtiosta korostettiin.359 Toisin sanoen uudistuksen myötä kunnallinen toimivalta ja toimintavapaus lisääntyi ja kuntien merkitys paikallistason päätöksenteossa subsidiariteetti eli läheisyysperiaatteen mukaisesti korostui.
(Sutela 1998.) Läheisyysperiaate painotti kansalaista lähinnä olevan hallintotason vastuuta
asioiden hoidossa.
Kunnallisen aseman vahvistumiseen liittyi kunnallishallinnon toimivallan ja vastuun
lisääntyminen.360 Kunnille se merkitsi omia edellytyksiä määritellä alueen kehittämistarpeita ja toimintalinjoja sekä vaikuttaa tahdonilmauksin ja taloudellisin keinoin näiden päämäärien toteuttamiseen. Kunnille tämä merkitsi myös enemmän toimintavapautta ja tilaa
toteuttaa alueiden haluamia ja tilaamia toimenpiteitä. Valtion perinteiset aluetason ohjausja valvontatehtävät vähenivät ja muuttuivat palvelujen arvioinnin suuntaan. Lainsäädännöllä ei säännelty enää yksityiskohtaisesti kunnallisia vanhusten hoitojärjestelyihin liittyviä toimintatapoja. Kunnat saivat itse jäsentää oman kunnan vanhusten hoidon suuntaviivat, hoitorakenteet, toiminnan laajuuden, sisällön ja järjestämistavan. Esimerkiksi kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet361 vuosina 1998–2001 velvoittivat kuntia järjestämään vanhusten hoidon, vaikka selkeitä säännöksiä vastuusta ja velvoitteista valtion
ja kuntien kesken ei ollut olemassa. Valtiollisessa ohjauksessa siirryttiin siten arvioivaan
informaatio-ohjaukseen, joka ei enää ollut sidoksissa yleisempään ohjausjärjestelmään.
Arvioivan informaatio-ohjauksen avulla tuotettua tietoa ja näkemyksiä toteutuneesta kunnallisesta toiminnasta ja sen onnistumisesta ei suoranaisesti siirretty vanhuspolitiikan päätöksentekoon. Arvioivan informaatio-ohjauksen kokoavaksi yksiköksi362 perustettiin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes),363 jonka kuntiin kohdistamat
vaikuttamisen muodot eivät olleet suoraviivaisia. Stakesin toimintamuotoja olivat mm. tiedotus, koulutus ja konsultointi. Nykypäivän keskusteluissa vaaditaan ohjausvastuun uudestaan siirtämistä takaisin valtiolle.364 Taustalla on muun muassa pohdinta siitä, miten pienet
kunnat pystyvät vastaamaan tulevaisuudessa kasvavan ikääntyvän väestön haasteeseen.

359. Perusoikeusuusituksessa painotettiin, että ”perustuslain suojaa nauttivat ainakin kunnallishallinnon kansanvaltainen rakenne, kunnan oikeus verottaa jäseniään, kunnan yleinen toimiala
sekä kunnan tietty riippumattomuus valtiosta.” Edelleen uudistus lähti siitä, että ”kunnille
perusoikeusuudistuksesta mahdollisesti aiheutuvista uusista tehtävistä ja velvoitteista on säädettävä lailla. Tehtävistä säädettäessä on myös huolehdittava siitä, että kunnilla on toisasialliset
edellytykset suoriutua tehtävistä.”
360. Taustalla oli KoM 1972:A 20 Paikallishallintokomitean mietintö valtion paikallishallinnon
kehittämisen periaatteista. Valtioneuvosto asetti 20.11.1967 komitean toimittamaan selvityksen
siitä, miten valtion paikallishallinnon järjestysmuotoa voitaisiin kehittää niin, että eri tehtävien
hoidon kannalta päästäisiin nykyistä yhtenäisempään ja keskitetympään organisaatioon, jossa
voitaisiin parhaiten turvata toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja koordinointi sekä luoda
edellytykset tarkoituksenmukaisella toimivallan jaolla lääninhallinnon ja paikallishallinnon
välillä. Paikallishallintokomitea päätyi siihen, että valtion paikallishallinnon aluejako tulisi
yhtenäistää ja paikallishallintoalueiden kokoa suurentaa. Samoin tulisi koota paikallisen tason
viranomaistoimintoja ja uudistaa paikallishallinnon järjestysmuotoa paikallishallintoviraston
tarjoaman mallin mukaan.
361. Valtakunnalliset suunnitelmat 1997 Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet.
362. Sitä ennen oli sosiaalihallitus, joka tosin lakkautettiin vuonna 1991 (63/1991 Laki sosiaali- ja
terveyshallinnosta); tilalle perustettiin lyhytaikaiseksi jäänyt yhdistetty sosiaali- ja terveyshallitus.
363. L 1073/1992 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta.
364. Kaleva 23.8.2001. ”Terveydenhuolto remonttiin.”
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2.4.3 Kunnallisen päätöksenteon voimistuminen
2.4.3.1 Uusien toimintavaihtoehtojen työstäminen
Hyvinvointiyhteiskunnan aikana tutkimuskuntien suhtautuminen vanhuspalveluja kohtaan muuttui merkittävästi. Tutkimuskuntien aikaisempi myötäilevä, pienten askelten toimintatapa muuttui toimeliaaksi uusien toimintavaihtoehtojen työstämiseksi. Työstämisen
vilkastumisen taustalla oli sekä halukkuus kunnallisten vanhuspalvelujen kehittämiseen,
että myös yhteiskunnassa vallitsevan taloudellisen laman sekä uudistuvan valtionohjausjärjestelmän aiheuttamat muutospaineet. Tutkimuskuntien uusien toimintavaihtoehtojen
työstämistä voidaan kuvata kahtena perättäisenä aaltona. Ensimmäinen aalto oli alkuvuosien hämmennyksen aika, jonka aikana vanhuspalvelujen järjestäminen kohosi kaikkien
tutkimuskuntien päätöksenteossa näkyvään asemaan.365 Toinen aalto liitti vanhuspalvelujen suunnitteluun vahvasti innovoimisen. Vanhuspalvelut asetettiin kunnissa suurennuslasimaisen tarkastelun alaiseksi. Varsinkin Oulussa vanhuspalveluihin paneuduttiin tutkimuksen keinoin.366
Kunnallisessa uusien toimintavaihtoehtojen työstämisen taustakehikossa oli piirteitä
SWOT-analyysistä,367 jossa tarkastellaan kunnan omat vahvuudet (S), heikkoudet (W),
mahdollisuudet (O) ja uhat (T) vanhustenhuoltoon liittyneenä. Yhteisenä tutkimuskuntien
vahvuutena nähtiin julkisten, yksityisten ja vapaaehtoisresurssien osin käyttämättömät
kokonaisvoimavarat sekä osaava henkilöstö. Oulussa korostettiin varhain aloitetun avopalvelujen kehittämisen idean kantavuutta. Vahvuutena nähtiin myös kuntien aloitteellisuus ja
vahva sitoutuminen vanhuspalvelujen kehittämiseen. Oulussa korostettiin kokeilu- ja
kehittämistoimintaa sekä erityisesti tekniikan kehityksen suomia mahdollisuuksia.368
Heikkoutena kaikki tutkimuskunnat esittivät taloudelliset reunaehdot369 ja vahvan laitoshuollon perinteen. Kunnallinen päätöksenteko oli viipaloitunutta ja yhteistyössä eri sektoreiden kanssa oli ontuvuutta. Konkreettisena heikkoutena esitettiin vanhusten puutteelli365. Tutkimuskunnista vuonna 1999 Oulussa vanhusten laitoshoitopäiviä vuodessa oli 118949 ja
hoitokustannukset olivat 488 mk/hoitopäivä. Pudasjärvellä oli 24280 hoitopäivää ja hoitokustannukset 450 mk/hoitopäivä. Ruukissa oli 8779 hoitopäivää ja hoitokustannukset 869 mk/hoitopäivä. Lähde kunnallistilasto 2000 Kuntien järjestämä vanhustenhuolto vuonna 1999.
366. Salokannel 1990a Hoidonporrastus Oulun terveyskeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan yliopistollisen sairaanhoitopiirin sairaaloiden välillä; Oulun kaupungin terveysvirasto 1990 Vanhusten
kotona selviytymisen mahdollisuudet, vanhustenhuollon kehittäminen; Salokannel 1990b Vanhustenhuollon kehittäminen Oulussa, ongelmakeskeinen lähestymistapa; Oulun sosiaalivirasto
1991 Kotipalvelu ja vanhustenhuollon strategia; Oulun sosiaali- ja terveystoimi 1992 Oulun
vanhustenhuollon suunnat. Oulun kaupungin vanhustenhuollon nykytila ja kehittämislinjat.
367. SWOT-analyysiä käytettiin vuonna 1988 aloitetun silloisen sosiaalihallituksen organisoiman
valtakunnallisen vanhuspolitiikan pitkän aikavälin toimintaohjelmaprojektin taustakehikkona.
Kokeilussa oli 37 kuntaa mukana mm. Oulu.
368. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön tulosyksikkö 1999 Vanhustenhuollon
toimintastrategian tarkastus vuoteen 2004.
369. Ruukin kuntasuunnitelma 1995–1999: ”Kunnallistalouden menojen pitkään jatkunut kasvu
kääntyi laskuun vuoden 1992 aikana. Palkkasumma aleni ja ostot vähenivät. Investoinnit supistuivat lähes viidenneksi, Vuonna 1993 ja 1994 kunnat vähensivät edelleen menojaan, samoin
monin paikoin merkittävästikin ja menojen leikkaus on ollut suurempaa kuin bkt:n lasku. Kunnallisverotus kiristyi ja kuntien vuosikate koheni. Kunnat ovat säästäneet investoinneissaan
huomattavasti ja säästöjen lisääminen samalla tasolla näkyy pian rakenteiden rappeutumisena.”
RA.

114
sesti varustetut asunnot. Uhkana kunnissa nähtiin väestön vanheneminen. Varsinkin Ruukissa370 ja Pudasjärvellä371 vanhusten suhteellisen määrän kasvu oli ollut ennustetta
nopeampaa ja väestörakenne vinoutuneempaa.372 Ruukissa ja Pudasjärvellä oli huoli erityisosaamisen ylläpidosta ja Oulussa vanhuspalvelujen kokonaisuuden hahmottamisesta.
Ensimmäinen tilannekartoituksen omainen aalto alkoi tyyntyä 1990-luvun puolivälissä.
Sen jälkeen virinnyt toinen aalto liitti vanhuspalvelujen suunnitteluun vahvasti uusien toimintavaihtoehtojen työstämiseen. Entiset keinot ratkaista vanhuspalvelujen lisääntyvä
tarve tuntuivat vanhentuneilta. Työstäminen syveni kuntakohtaisten konkreettisten keinojen etsimiseen, kuten palvelukokonaisuuksien koordinointiin. Keinoina olivat hoidon porrastus,373 integroituneet hoitoketjut ja verkostoituminen sekä erilaiset yhteistyömallit,
kuten järjestöjen, omaishoidon ja yksityissektorin mukaanotto sekä lähipalvelujen keskinäinen tehostaminen. Vanhuspalvelujen järjestäminen haluttiin tehdä kaikkien kuntalaisten
yhteiseksi asiaksi. Vanhus nähtiin palvelujen käyttäjänä, omainen osallistujana, henkilöstö
toimijana, viranhaltija suunnittelijana ja luottamusmies resurssien jakajana. Innovatiivinen
työstäminen heijastui kuntasuunnitelmien persoonallistumisena. Tavoite- ja suunnitteluohjauksen mukanaan tuoma vivahteeton numeraalinen kuvaustapa väistyi tutkimuskuntien
kunnalliskertomuksista.

2.4.3.2 Omavalvonta ja -vastuu
Vuoden 1993 valtionosuusuudistuksen jälkeen valtionosuutena tulevat kuntakohtaiset
määräysperusteet muuttuivat. Kuntien aikaisemmin vaikeasti liikuteltavat resurssit helpottuivat ja kunnat pystyivät itsenäisellä päätöksellä siirtymään palvelumuodosta toiseen.
Vanhuspalvelujen kannalta myönteistä näyttäisi olevan se, että aikaisempi valtionvalvonta
vaihtui tutkimuskuntien omavalvontaan ja -vastuuseen. Omavalvonnalla viittaan kuntien
itsenäisen päätöksenteon vahvistumiseen myös vanhuspalvelujen osalta. Omavalvonta
lisäsi myös kunnallista omavastuisuutta. Omavastuisuudella viittaan siihen vastuuseen,
joka liittyi itsenäisempään päätöksentekoon ja sen seurauksiin. Kunnat joutuvat itse tarkkailemaan omaa vanhuspalvelujen kehittämistä.
Omavalvonta mahdollisti tutkimuskunnissa erilaiset sosiaali- ja terveystoimen hallintoratkaisut. Oulussa siirryttiin vuonna 1999 alkaen aluehallinnosta keskitettyyn sektorimalliin. Muodostetut tulosyksiköt ovat päivähoito ja perhetyö, sosiaalityö, terveydenhoito,
vanhustyö sekä mielenterveys- ja vammaispalvelut. Johtavana viranhaltijana on perusturvan toimialajohtaja. Vanhustyön tulosyksikköä johtaa vanhustyön johtaja. Pudasjärvellä
sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin vuonna 1993. Kunnassa on kaksi tulosaluetta sosiaalitoimi ja terveystoimi. Koko tulosalueesta vastaa perusturvajohtaja. Terveystoimen tulosaluetta johtaa johtava lääkäri. Oulussa sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin vuonna
370. Ruukin kunnalliskertomus 1994; Ruukin kuntakertomus 1995, RA.
371. Pudasjärveläistä vanhuspolitiikkaa vuoteen 2010: Vanhustenhuollon palvelurakenteet 1998.
372. Ruukin ja Pudasjärven kuntien muuttoliike on valikoitunutta: nuorten, työikäisten poismuutto
ja ikäihmisten paluumuutto korostuu. Oulussa väestö on kansallisesti arvioiden keskimäärin
nuorempaa. Vuonna 2000 oululaisista oli yli 75-vuotiaita 4.5 % ja vuonna 2010 5.6 %.
373. Hoidon porrastus tarkoittaa vanhuksen hoitamista sellaisen toimintamuodon avulla, joka kulloinkin vastaan hänen hoitotasoaan.
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1994.374 Ruukin sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö perustuu toiminnallisuusajatteluun,
joka yhdistää sosiaali- ja terveystoimen uudella tavalla. Ruukin sosiaali- ja terveystointa ei
ole yhdistetty hallinnollisesti koskaan. Ruukin kunnan sosiaalitoimi vastaa vanhustenhuollossa vanhainkotitoiminnasta,375 asumispalveluista sekä kotipalvelusta. Terveydenhuollon
kuntayhtymä vastaa puolestaan kotisairaanhoidosta sekä vuodeosastosta. Toiminnallisesti
vanhustenhuollon yksiköt toimivat yhteistyössä tavoitteena yhdessä vastata kunnan vanhusten tarpeisiin. Esimerkiksi laitoshoito meni toiminnallisesti yhteen vuonna 1995 ja kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) muutama vuosi myöhemmin. Toiminnallinen yhteistyö ylittää Ruukissa perinteisen jaottelun myös työntekijöiden osalta. Koko vanhustenhuollosta vastaava vanhustyön osastonhoitaja vastaa sekä vuodeosaston osastonhoitajan että
myös sosiaalitoimen osalta kunnan vanhustenhuollosta. Osastonhoitaja saa palkkansa siten
kuntayhtymältä. Hänellä on siis tavallaan kaksi esimiestä, varsinainen esimies on kuntayhtymän johtava ylihoitaja, mutta sosiaalitoimen vanhustenhuoltopalveluiden osalta sosiaalijohtaja.376
Omavalvonta ja -vastuisuuden näkökulmasta vanhustenhuollon päätavoitteeksi esitettiin kuntakohtaisten toimintastrategioiden luominen. Vanhusten hoidon järjestäminen oli
aktiivisen suunnittelun ja kehittämisen kohteena sekä määrällisesti että laadullisesta näkökulmasta.377 Keskeisinä tavoitteina olivat avo- ja laitoshoidon palvelujen kohdentuminen
tarkoituksenmukaisesti, kotihoidon palvelujen saatavuuden sekä laitoshoidon avohoitoa
tukevan toiminnan tehostaminen ja hoidon laadun kehittäminen. Vanhusten laitoshoitoa
pyrittiin vähentämään.378 Oulun kaupungin vanhustenhuollon määrällisiksi palveluiden
tavoitteiksi asetettiin:
– 90 % yli 75-vuotiaista voi asua kodissaan tarvittavien palveluiden tukemana.
– kotihoidon palveluja saa säännöllisesti noin 30 % yli 75-vuotiaista.
– palvelukodeissa, joissa on ympärivuorokautinen henkilökunta, asuu 4 % yli 75-vuotiaista.
– laitoshoidon hoitopaikka varataan 6 % yli 75-vuotiaista. 379

374. Oulussa vuodesta 1981 lukien vanhustenhuolto ja kotipalvelutoiminta ovat kuuluneet sosiaalipalveluosaston toimialaan, mikä mahdollisti kokonaisvaltaisen vanhustenhuollon palveluverkoston kehittämisen.
375. Nykyisin puhutaan hoivatoiminnasta.
376. Ruukin sosiaalijohtajan tiedonanto 26.8.2002.
377. Oulun sosiaali- ja terveystoimi 1992 Oulun Vanhustenhuollon suunnat; Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön tulosyksikkö 2001 Oulun kaupungin vanhustenhuollon nykytila ja kehittämislinjat; Vanhustenhuollon toimintastrategian tarkastus vuoteen 2005. Pudasjärvellä raportti 1998 Pudasjärveläistä vanhuspolitiikkaa vuoteen 2010. Vanhustenhuollon palvelurakenteet 1998. Ruukin vanhustenhuollon strategiatyöryhmän loppuraportti 2002 Ikääntyminen ilona Ruukin vanhusten huollossa.
378. Esim. Pudasjärven vanhusten laitoshoito oli järjestetty vanhainkodissa sekä terveyskeskuksen
vuodeosastolla. Hoitopäivien määrä oli selkeästi lisääntynyt verrattaessa 1990-luvun alun tilannetta vuoteen 1996. Hoitopäivien kasvuun oli vaikuttamassa palvelurakenteen muutos, jossa
terveyskeskuksen yksi vuodeosasto liitettiin osaksi vanhainkotia. Vanhainkodin paikkamäärä
lisääntyi vuonna 1993 48 paikasta 78 paikkaan.
379. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhustyö 2001 Vanhustenhuollon toimintastrategian tarkastus vuoteen 2005, 3.
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Vanhustenpalvelut kaipasivat uudenlaisia toimintatapoja. Painopiste asetettiin tutkimuskunnissa kotihoitopalvelujen järjestämiseen.380 Kotihoito käsite monimuotoistui käsittämään tilapäisen,381 säännöllisen,382 ja tehostetun383 kotihoidon. Myös erilaisia avo- ja
välimuotoisia palveluja lisättiin, erityisesti tukipalvelujen ja palveluasumisen384 osalta.
Tukipalvelut tutkimuskunnissa käsittivät kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut sekä lumityöavun, vaatehuollon, turvajärjestelmät ja ilta- ja yöpartioinnin. Tutkimuskuntiin perustettiin palvelukeskuksia tarjoamaan pääsääntöisesti ateria- ja kylvetyspalveluja sekä virkistys-, askartelu- ja kerhotoimintaa. Oulu järjesti myös palvelukotiasumista, jossa oli ympärivuorokautisesti läsnä ammattihenkilöstö.385 Kotihoidon kehittämisessä Oulussa aloitettiin ja jatkettiin useita eri projekteja, jotka olivat nimeltään esimerkiksi ”Kuntouttava kotipalvelutyö,” ”Sosiaaliteknologia kotona asumisen tukena” sekä
”Kuvapuhelin- ja kauppapalvelujen” kehittämisprojektit. Kuntien omistamien vanhainkotien lisäksi Ruukissa ja Pudasjärvellä kokeiltiin ja Oulussa laajennettiin maksusitoumuksen piirissä olevaa vanhainkotitoimintaa.
Vanhuspalvelujen laatu asetettiin kaikissa tutkimuskunnissa erääksi painopistealueeksi.
Tutkimuskunnissa pohdittiin hyvinvointiyhteiskunnan aikana esiin nousseiden kovien
arvojen vaikutusta vanhustenpalvelujen laatuun. Oulun läänin tasolla tehtiin vuonna 2000
sisäasiainministeriön toimeksiannosta peruspalvelujen arviointi. Arviointiraportissa386
sosiaali- ja terveydenhuollon eri kohteiden arvioinnista nousi yhteisenä asiana esille eri
viranomaisten yhteistyön entisestään kasvanut tarve, jonka vuoksi yhteistoiminnallisuutta
tulisi kehittää. Intensiivisellä palvelujen kohdentamisella oli voitu myöhentää laitokseen
siirtymistä. Oulussa toteutettiin vuoden 2000 aikana vanhustyön ulkopuolinen auditointi,387 jonka tavoitteena oli selvittää ja arvioida ulkoisen auditoinnin menetelmin vanhustyön toiminnan laadun ja laadunhallinnan tila, henkilöstörakenne ja henkilöstöjohtamisen tila. Yhteenvetona auditointiprosessista raportissa todettiin, että vanhustyön yksikköä
on lähdetty kehittämään määrätietoisesti ja uusia linjauksia luoden. Keskeisenä tehtävänä
Oulussa oli palvelurakenteen korjaaminen vastaamaan strategiassa linjattuja tavoitteita.

380. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä sosiaalilain mukaisia tukipalveluja.
381. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa palveluja suunnitellusti 1–3 kertaa/kk.
382. Säännöllinen kotihoito perustuu palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Säännöllinen hoito jakaantuu
palvelun määrän mukaan tuettuun, valvottuun ja tehostettuun kotihoitoon.
383. Tehostettu kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa jatkuvasti, päivittäin (ainakin kaksi kertaa vuorokaudessa) hoitoa.
384. Palveluasuminen perustuu huoneenvuokralain mukaiseen asumiseen. Asukas ostaa tarvitsemansa kotihoidon palvelut yksityiseltä tai kunnalliselta palveluntuottajalta. Ruukissa asetettiin
Ruukin kunnan asunto-ohjelman 1992–1996 mukaan tavoitteeksi palveluasumisen edistäminen.
385. Palvelukotiasuminen määritellään avopalveluksi ja sen asiakasmaksuista säädetään laissa ja
asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (L 734/1992, A 912/1992).
386. Oulun lääninhallitus 1999 Peruspalvelujen arviointiraportti 2000.
387. Junnila 2000 Oulun kaupungin vanhustyön ulkoinen auditointi. 30.6.2000.
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2.4.4 Ulkoistuva vanhainkoti
2.4.4.1 Avautuva monitoimitalo
Hyvinvointiyhteiskunnan aikana tutkimuskuntien vanhainkotien toiminta asetettiin vaativien haasteiden eteen taloudellisten kustannussäästöjen vuoksi. Vanhainkoti organisaationa joutui etsimään reittiään kustannussäästöpaineiden ja tavoittelemansa palveluorganisaation välissä. Tutkimuskuntien vanhainkodit vastasivat tähän ongelmaan kahdella tavalla. Yhtäältä vanhainkodit avasivat toimintaansa yhä enemmän laitoksen ulkopuolelle, toisaalta ne laajensivat palvelutarjontaa monipuolisemmaksi. Tärkeitä toimijoita olivat kunnat, joiden intressinä vanhainkotien avautumiselle oli tavoitella kustannussäästöjä avohoidon tehostamisella. Kunnallisten vanhainkotien toimintaideaksi ei enää riittänyt vanhainkotien erillinen toiminta tai itsenäistymispyrkimys. Uudistuvaan toimintaan liitettiin yli
vanhainkotiorganisaation ulottuva kokoava toimintaidea, jolloin organisaation ja ympäristön välinen rajapinta tuli aiempaa häilyvämmäksi. Tavoitteena se merkitsi vanhainkodeille elävän vuorovaikutuksen ylläpitämistä ympäröivään yhteisöön, sen tarjoamiin palveluihin ja asukkaisiin.
Vanhainkotien palvelutoimintaa laajennettiin monitoimitalomaiseen suuntaan. Vanhainkodit tukivat lähialueensa vanhuksien kotona selviytymistä antamalla heille avopalveluja
ja tarvittaessa lyhytaikaista hoitoa vanhainkodissa. Tutkimuskuntien vanhainkotien yhteyteen liitettiin täsmähoitona ateriapalvelu388 ja erilainen viriketoiminta. Laitosyksiköissä
järjestettiin myös ilta-, yö-, viikonloppu- ja intervallihoitoa. Järjestämällä erilaista lyhytaikaishoitoa tuettiin avohoidon lisäksi sekä vanhuksia että heidän omaisiaan.389 Tavoitteellisella tasolla vanhainkodit asetettiin yhtenä tärkeänä lenkkinä saumattomaan palveluketjuun, jolla tarkoitettiin vanhukseen kohdistuvaa, organisaatiorajat ylittävää palveluprosessia.
Tutkimuskuntien vanhainkotien toimintaratkaisut eivät enää olleet samankaltaisia.
Oulussa Hiirosen ja Ruukin vanhainkodin toiminta oli tutkimuskuntien vanhainkodeista
turbulenttisinta,390 sillä niissä toimintaa monipuolistettiin eniten ja kontaktit laitoksen
ulkopuolelle lisääntyivät nopeimmin. Ruukissa konkreettisesti rakennettiin uusi kunnallinen Mäkelänrinteen vanhainkoti Ruukin keskustaan, jolloin se oli lähempänä palvelemaan
kuntalaisten tarpeita. Pudasjärvellä harvaan asutut alueet ja pitkät välimatkat eivät suosineet lyhytaikaishoitoa samalla tavalla kuin Oulussa ja Ruukissa. Pudasjärven vanhainkodin
hoitopäivät ovat koko 1990-luvun ajan kasvaneet. Anne Leskisen (1999, 33–50) tekemän
tutkimuksen mukaan Pudasjärven vanhainkodissa merkittävä muutos oli lyhytaikaishoidon
huomattava vähentyminen vuoden 1995 jälkeen. Tutkimuksen mukaan kehitykseen oli
monia syitä. Yksi selitys oli löydettävissä siitä, että Pudasjärvellä laitoshoitopaikkoja ei ole
muutettu asumispalvelupaikoiksi vaan syntyneet asumispalvelut ovat todellisia avohuollon
kriteerein perustettuja yksiköitä. Toisaalta vanhainkodissa pitkäaikaishoidettavien määrä ei
388. Oulun Hiirosenkoti alkoi jo 1980-luvulla tavoittaa laitoksen ulkopuolella asuvia vanhuksia ateriapalveluiden avulla.
389. Ruukin kunnan taloussuunnitelma 2001–2002. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman
20.12.1999, RA.
390. Turbulentilla kuvataan organisaation monimutkaisuuden astetta. Stabiili tarkoittaa dynaamista,
turbulenssi pyörteistä monimutkaisuuden astetta.
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vähentynyt, koska siellä hoidettavat vanhukset olivat laitoshoidon tarpeessa eli he olivat
siis oikeassa paikassa. Pudasjärvellä oli vuoden 1996 lopulla ja vuoden 1997 alussa lisätty
merkittävästi palveluasumisyksiköitä, joiden vaikutus ei vielä näy tutkimuksessa.

2.4.4.2 Arjen laadukkuus
1990-luvun alun säästötoimet niukensivat tutkimuskuntien vanhainkotien kokonaisbudjettia. Säästöistä huolimatta vanhainkodeissa kiinnitettiin painopistealue vanhusten hoidon sisällölliseen kehittämiseen. Tavoitteeksi asetettiin arjen hoidon laadukkuus. Vanhainkotien hoitoisuusaste391 muuttui yhä enemmän vaativampaan jatkuvan huolenpidon
ja avustamisen suuntaan, sillä tutkimuskunnissa hoito kohdistettiin selkeästi erittäin iäkkäisiin ja/ tai runsaasti hoitoa ja ympärivuorokautista hoivaa tarvitseviin asiakkaisiin. Esimerkiksi Ruukin vanhainkodin toiminnan tarkoituksena oli: ”ensisijaisesti hoitaa ikääntyneitä ruukkilaisia pitkäaikaispaikalla ja turvata heille sairauksista huolimatta vähäoireinen ja hyvä loppuelämä.”392 Vanhukset tulivat vanhainkotiin yhä paremmista asunto-oloista ja he olivat olleet pitkään kotihoidon piirissä tai toistuvasti laitoshoidossa. Sairaalaan vanhainkodista lähetettiin ainoastaan lyhytaikaishoitoon ja vaativaan vuorotteluhoitoon.393 Vuonna 1995 arvioitiin Ruukin vanhainkodissa olevista 27:stä vanhuksesta
kymmenen, Pudasjärvellä 77:stä vanhuksesta kaksi ja Oulussa 215:sta vanhuksesta 14
olevan väärässä hoitopaikassa. Oikea hoitopaikka henkilökunnan arvion mukaan olisi
ollut oma koti riittävine palveluineen, palveluasunto tai välimuotoinen asumispalvelu.
Myös terveyskeskussairaalaa ehdotettiin. 394

391. Oulun kaupungin julkaiseman Vanhustenhuollon suunnat 1992, 12 mukaan vanhainkotien yleisellä osastolla hoidetaan vanhuksia, jotka alentuneen toimintakykynsä takia eivät tule toimeen
kotonaan tai palvelutalossa, pystyvät liikkumaan itsenäisesti tai ainakin apuvälineen avulla
lyhyitä matkoja, mutta eivät tarvitse terveydentilansa takia jatkuvaa sairaalamaista seurantaa.
Vanhainkodin hoivaosastoilla hoidetaan vanhuksia, jotka eivät tule toimeen toimintakykynsä
alentumisen vuoksi yleisellä osastolla, mutta jotka yleensä selviytyvät yhden henkilön avustamana päivittäisistä toiminnoista, eivätkä tarvitse esim. jatkuvasti kahden henkilön apua.
392. Ruukin kunnan taloussuunnitelma 2001–2002, RA.
393. Vanhustenhuollon työryhmäraportti 1998 Pudasjärveläistä vanhuspolitiikkaa vuoteen 2010.
394. Oulun lääninhallitus 1995 Selvitys Oulun läänin vanhainkodeista. Julkaisuja 26, 7–11.
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Vanhainkodin hoitotyö sitoi hoitohenkilöstöä. Oulun lääninhallituksen vuonna 1995
tehdyn selvityksen mukaan395 Ruukissa henkilökuntaa oli vuonna 1995 yhteensä 18.5 ja
välittömään hoitoon osallistuvia 15.5. Henkilökunnan määrä suhteessa pitkäaikaishoidettaviin oli koko henkilökunnan osalta 80.4 %, välittömästi hoitoon osallistuvan henkilökunnan osalta 67.4%.396 Vastaavasti Pudasjärvellä henkilökuntaa oli yhteensä 57 ja välittömään hoitoon osallistuvia 31. Pudasjärven henkilökunnan määrä suhteessa pitkäaikaishoidettaviin oli koko henkilökunnan osalta 61 % ja välittömästi hoitoon osallistuvan henkilökunnan osalta 40.3 %.397 Oulussa henkilökuntaa oli yhteensä 111 ja välittömään hoitoon
osallistuvia 93. Oulussa henkilökunnan määrä suhteessa pitkäaikaishoidettaviin oli koko
henkilökunnan osalta 54.1 % ja välittömästi hoitoon osallistuvan henkilökunnan osalta
45.4 %.398 Myös työllistämistuella palkattujen käyttö oli erilaista eri vanhainkodeissa. Kaikissa tutkimuskuntien vanhainkotien toiminnan tavoitteeksi osana arjen hoivan laadukkuutta asetettiin vanhainkotien henkilöstömitoituksen uudelleentarkastaminen. Tutkimuskuntien vanhainkotien laman jälkeisen toiminnan yhdistävänä piirteenä oli, ettei henkilökuntaa vakinaistettu ja sijaisten ottoa rajoitettiin.399 Tavoitteeksi asetettiin myös henkilöstörakenteen vakinaistaminen työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan sijaan.
Laadukkaaseen hoitoon panostuksessa henkilökunnan koulutukseen kiinnitettiin jälleen
huomiota. Koulutuksen tavoitteena oli työtaitojen kehittäminen ja monipuolistaminen.
Tavoitteellisella tasolla romutettiin myös henkilöstön byrokraattinen toimintamalli, jonka
tilalle markkinoitiin yhteistyötä moniammatillisena tiimityöskentelynä.400

2.4.5 Kooste hyvinvointiyhteiskunnan vanhusten hoito- ja
palvelujärjestelmästä
Hyvinvointiyhteiskunnan (1990–) vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmän kannattavaksi
kehityslinjaksi muotoutui toimintastrateginen ajattelu, jossa oli kysymys tietoisen vanhuspolitiikan linjan valinnasta. Toimintastrategisen hoito- ja palvelujärjestelmän tavoitteena
oli toimintojen yhteensovittaminen. Se perustui laatutietoisuuteen ja vanhuspolitiikan
uudelleen muotoilemiseen. Arvioiva informaatio-ohjaus oli valtion keskeinen ohjausmuoto, jolloin kunnallinen päätöksenteko voimistui. Kunnallisella tasolla alettiin työstämään
vanhusten hoitojärjestelyjen eri vaihtoehtoja paikallisten tarpeiden mukaan. Kunnan omavalvonta ja -vastuisuus korostuivat. Vanhainkodista tuli ulospäin suuntautuva. Ulkoistu395. Oulun lääninhallitus 1995 Selvitys Oulun läänin vanhainkodeista. Julkaisuja 26, 7–11.
396. Ruukissa henkilökunta koostui seuraavasti: 1 johtaja, 2 sh, 1 kodinhoitaja, 5 perushoitajaa, 6
muita hoitoon osallistuvia, 1 kuntohoitaja, 3 muita esim. keittiöhenkilökuntaa. Hoidettavia oli
23.
397. Pudasjärvellä henkilökunta koostui seuraavasti: 1 johtaja, 4 sairaanhoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 15
perushoitajaa, 7 muita hoitoon osallistuvia, 1 kuntohoitaja, 1 askarteluohjaaja, muita esim. keittiöhenkilökuntaa 16. Hoidettavia oli 77.
398. Oulussa henkilökunta koostui seuraavasti: 1 johtaja, 16 sairaanhoitajaa, 25 kodinhoitajaa, 35
perushoitajaa, 14 muita hoitoon osallistuvia 1 kuntohoitaja, 1 askarteluohjaaja, muita esim.
keittiöhenkilökuntaa 16. Hoidettavia oli 205.
399. Oulun lääninhallitus 1995 Selvitys Oulun läänin vanhainkodeista.
400. Esim. Oulun sosiaali- ja terveystoimen tulosalueen toimintakertomus 1996, 10, OST; Ruukin
kunnalliskertomus vuonna 1997, RA; Pudasjärven kunnalliskertomus 1997, PA.
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van vanhainkodin keskeisenä toimintaideana oli avautuva monitoimitalomaisuus, jossa
pyrittiin arjen laadukkuuteen.

Kohti toimintastrategista hoito- ja palvelujärjestelmää

- toiminnan yhteensovittaminen
- laatutietoisuus
- vanhuspolitiikan uudelleen muotoileminen
Kunnallisen päätöksenteon voimistuminen

- uusien toimintavaihtoehtojen työstäminen
- omavalvonta ja - vastuu
Ulkoistuva vanhainkoti
- avautuva monitoimitalo

- arjen laadukkuus
- Arvioiva informaatio-ohjaus

Kuvio 7. Hyvinvointiyhteiskunnan vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet uudentamisvaiheessa.

Hyvinvointiyhteiskunnan aikana eri tasoilla aikaisemmin luotuja julkisia vanhusten hoitojärjestelyjä alettiin kritisoida ja uudelleen muotoilla. Tämän perusteella olen nimennyt
hyvinvointiyhteiskunnan ajan vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet uudentamisvaiheeksi (kuvio 7).

2.5 Yhteenveto vanhusten hoitotyön tavoitteellisista ulottuvuuksista
Niukkuusaika (1930–1940) oli varhaisen teollistumisen aikaa Suomessa. Yhteiskunnan
keskeisenä rakenteellisena tunnusmerkkinä oli alkavasta rakennemuutoksesta huolimatta
vahvasti agraarisuus. Niukkuusajan vanhusten hoidon tavoitteellista ulottuvuutta voidaan
kuvata aktivoitumisvaiheeksi, jolloin vanhusten hoitojärjestelyt alkoivat viritä. Aktivoitumisvaiheen vanhuspolitiikan ytimenä oli kuuliaisuuskeskeinen vaivaishoito- ja köyhänhoito, jonka tavoitteena oli velvollisuuslähtöisyys. Sen lähtökohta oli rankaisuhenkisyys
ja perustana toiminnan pysähtyneisyys. Valtion ja kuntien välinen ohjaus oli lähinnä normatiivista ohjausta, joka heijastui kunnalliseen toimintaan ponnettomuutena. Kunnallinen toiminta vanhusten hoidossa rakentui vastuusta vetäytymiseen ja konkretisoitui pyrkimisenä toiminnan omavaraisuuteen. Organisaatiotasolla kunnalliskoti oli eristäytyvä,
jota ilmentää maatalousyhdyskuntamaisuus ja sekahuoltolaitosmaisuus.
Suuren murroksen (1940–1970) aikana suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui mittavia
rakenteellisia muutoksia, jotka liittyivät muun muassa teollistumiseen, työn tuottavuuden
kohoamiseen, kaupungistumiseen ja aikaisempaa korkeampaan työllisyyteen. Suuren murroksen vanhusten hoidon tavoitteellista ulottuvuutta voidaan kuvata luonnosteluvaiheeksi,
jonka aikana hahmoteltiin vanhusten hoidon ääriviivat. Luonnosteluvaiheen vanhuspolitii-
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kan ytimenä oli laitoskeskeinen vanhustenhuolto. Sen kantavana tavoitteena oli vanhustenhuollon itsenäistyminen ja aseman vahvistaminen. Laitoskeskeinen vanhustenhuolto konkretisoitui laitosrakentamisena. Valtion tahon normiohjaus alkoi tarkentua. Kunnallinen toiminta oli suhteessa vanhusten hoidon järjestelyihin jarruttelevaa, joka näyttäytyi valtion
määräysten vastustamisena. Kunnalliseen omavaraistamiseen tähtäävä toiminta muuttui
suuren murroksen aikana toiminnan valtionvaraistamiseen. Kunnalliskoti alkoi julkistua,
jolloin siitä tuli byrokratisoituva vanhustenhuoltolaitos. Keskeistä oli henkilöstön lisääminen.
Hyvinvointivaltion (1970–1990) aikana lähtökohtana oli valtion hyvinvointitehtävän
korottaminen ensisijaiseen asemaan. Hyvinvointivaltion aikana vanhusten hoidon tavoitteellista ulottuvuutta voidaan kuvata elävöittämisvaiheeksi. Rakenteelliset tekijät alkoivat
saada erilaisia sisällöllisiä sävyjä. Elävöittämisvaiheessa vanhuspolitiikan ytimenä oli
kehityskeskeisyys, jolloin vanhuspolitiikka etsi yhä selkeämmin määrätietoisempaa otetta
sisällölliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Kehityskeskeisten vanhuspalvelujen tavoitteena oli palveluhenkisyys. Palveluhenkisyyden lähtökohtana oli vanhuskuvan kirkastaminen ja tarjottavien vanhuspalvelujen monipuolistaminen. Velvoittava tavoite- ja suunnitteluohjaus kohosi hyvinvointivaltion aikana keskeisimmäksi ohjausmuodoksi. Kunnalliseen
päätöksentekoon se heijastui kurinalaisuutena, jonka tavoitteena oli myötäillä valtion määräyksiä. Kurinalainen toimintakäytäntö pyrki toiminnan suunnitelmallisuuteen. Vanhainkoti alkoi itsenäistyä ja hakea profiloitumista kuntouttavasta palvelukulttuurista.
Hyvinvointiyhteiskunnan (1990–) aikana valtiollisella tasolla tapahtui monia samanaikaisia yhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia. Hyvinvointiyhteiskunnan vanhusten hoidon tavoitteellista ulottuvuutta voidaan kuvata uudentamisvaiheeksi. Hyvinvointiyhteiskunnan vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmän kannattavaksi ajatukseksi muotoutui toimintastrateginen ajattelu, jossa oli kysymys tietoisen vanhuspolitiikan linjan valinnasta. Toimintastrategisen hoito- ja palvelujärjestelmän tavoitteena oli toimintojen yhteensovittaminen. Se perustui laatutietoisuuteen ja vanhuspolitiikan uudelleen muotoilemiseen.
Arvioiva informaatio-ohjaus oli keskeinen ohjausmuoto, jolloin kunnallinen päätöksenteko
voimistui. Kunnallisella tasolla alettiin työstämään eri toimintavaihtoehtoja vanhusten hoitojärjestelyjen paikallisten tarpeiden mukaan. Kunnan omavalvonta ja -vastuisuus korostuivat. Vanhainkodista tuli ulospäin suuntautuva. Ulkoistuvan vanhainkodin keskeisenä
toimintaideana oli avautuva monitoimitalomaisuus, jossa pyrittiin arjen laadukkuuteen.
Kuviossa 8 esitän tämän tutkimuksen keskeiset hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet ja
niissä tapahtuneet muutokset tiivistäen. Lähdin tutkimuksessani liikkeelle yhteiskunnalliseen kontekstiin kiinnittyvillä käsitteillä niukkuusaika, suuren murroksen aika, hyvinvointivaltion aika sekä hyvinvointiyhteiskunnan aika. Tavoitteellisiin ulottuvuuksiin liittyen
loin aineistoon perustuen vanhusten hoidon näkökulmasta uudet käsitteet: aktivoitumis-,
luonnostelu-, elävöittämis- ja uudentamisvaihe. Siirryn tämän jälkeen käyttämään näitä
muodostamiani käsitteitä. Näihin käsitteisiin olen sisällyttänyt kullekin ajalle tyypillisen
yhteiskunnallisen kontekstin.
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Ulkoistuva vanhainkoti

UUDENTAMISVAIHE
(1990–)
Kohti toimintastrategista
hoito- ja palvelujärjestelmää

ELÄVÖITTÄMISVAIHE
(1970–1990)
Kehityskeskeinen
vanhustenpalvelujen aika

Kunnallisen päätöksenteon
voimistuminen

Arvioiva
informaatio-ohjaus

Itsenäistyvä vanhainkoti
Velvoittava tavoiteja suunnitteluohjaus

LUONNOSTELUVAIHE
(1940–1970)
Laitoskeskeinen
vanhustenhuolto

Julkistuva kunnalliskoti
Tarkentuva
normiohjaus

AKTIVOITUMISVAIHE
(1930–1940)
Kuuliaisuuskeskeinen

köyhäinhoito

Kunnallinen kurinalainen
päätöksenteko

Kunnallinen jarrutteleva
toiminta

Eristäytyvä kunnalliskoti
Normatiivinen
ohjaus

Ponneton kunnallinen
toiminta

Kuvio 8. Vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet 1930-luvulta 2000-luvulle.

3 Vanhusten hoitotyön tosiasiallinen toiminta
3.1 Aktivoitumisvaiheen hoitotyö
3.1.1 Arjesta selviytyminen
Aktivoitumisvaiheen vanhusten hoitotyön keskeisenä tavoitteena oli 1940-luvun loppuun
saakka arjesta selviytyminen. Arjesta selviytymisen tavoite liittyi kunnalliskodin hoidokkien jokapäiväiseen perustarpeiden tyydyttämiseen ja yhteisesti koettuun niukkuuden
jakamiseen ruoka-, vaate- yms. huollossa. Kunnalliskotien ruokavarantoihin vaikutti heikentävästi sota-aika, ja sen jälkeinen osallistuminen sotasiirtolaisten sijoittamiseen.1 Kunnalliskodit joutuivat osallistumaan säännöstelyyn ja ostokorttien kautta tapahtuviin tarvehankintoihin2. Kunnalliskotien maataloutta rasitti myös maataloustuotteiden luovutuspakko armeijalle. Vaikka kunnalliskodit olivat suhteellisen omavaraisia ruokataloudessa,3
jouduttiin niissä varsinkin talvella turvautumaan ostoruokaan. Sosiaaliministeriössä4
annettiin kunnalliskoteihin tarkat ohjeet hoidokkien ravintosuositukseksi:
Rasva annoksia: omaan käyttöön 25 gr voita nappeina päivässä ja työssäkäyville tämän
lisäksi omaan käyttöön nappeina 7 gr päivässä. Sanotun lisäksi ruuan valmistukseen
käytetään margariinia 7 gr kohti päivässä
Sokeriannoksia omaan käyttöön 759 gr henkilöä kohti kuukaudessa sekä 250 gr samoin
henkilöä kohti kk varataan yhteiskäyttöön
Maitoannoksia kokomaitoa 7 dl ja kuorittua maitoa 2,5 dl päivässä
1.
2.
3.
4.

Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 17.6.1948 3§, jossa kuvataan sotasiirtolaisia hoidokkeina, OST.
Kahvi ja sokeri vapautuivat säännöstelystä vuonna 1954. Kuitenkin kahvin ja sokerin vapauduttua säännöstelystä, päätettiin säilyttää jaettavat määrät vielä monia vuosia korttiannosten
mukaisina, esim. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirja 14.3.1954 8§, PA.
Paavolan johtokunnan pöytäkirja 11.8.1949 5§: ”Koska laitoksella on puutarha pieni eikä tahto
tyytyttää tuotteillaan laitoksen tarvetta puutarhan laajentaminen päätettiin toteuttaa. Tätä suunnittelemaan päätettiin pyytää talousseuralta ammattiapua.” RA.
Sosiaaliministeriön kiertokirje 1.2.1949 nro 1016/49 liite nro 1 koskien ravintoaine annoksia
laitoksen hoidokeille, päätettiin laitoksen hoidokeille antaa perusannoksia seuraavasti.
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Liha annokset: lihaa käytetään entisten määrän mukaisesti 50-60 gr päivässä henkilöä kohti
kalaa, perunaa ja juurikasvia käytetään tarpeen mukaan
kahvi: hoidokit jotka voivat annoksensa ostaa saavat sen tehdä ja laitoksen käyttöön ostetaan
niitten osuudet jotka eivät itse juo tai muuten halua ostaa5

Hoidokkien ruokailuajat määritti saatavilla oleva ruoka, joten säännöllistä ruokajärjestystä ei voitu noudattaa.6 Joidenkin ravintoaineiden saanti oli hyvinkin vaikeaa7, jolloin hoidokkien ravinnon saanti oli ajoittain epäsäännöllistä ja yksipuolista.8” Työssä käyville
hoidokeille pyrittiin antamaan palkaksi ”parempaa” ruokaa9 ja ylimääräistä hyvää:
Vallitsevan pula-ajan takia päätti lautakunta , että hoidokeille, jotka eivät ota osaa työhön ei
anneta tästä lähin kahvia eikä tupakkaa ollenkaan paitsi työhön osaa ottavat, joille annetaan
yksi kerta kahvia.10

Hoidokkien kohtelu ei poikennut yleisestä menettelystä kunnalliskodin ulkopuolisia avun
tarvitsijoita kohtaan. Esimerkiksi Ruukissa avuntarvitsijoille annettiin vain välttämätön
ruokatarvike:
Katsoen nykyiseen vaikeaan tilanteeseen päätettiin ilmoittaa kaupoille, jotka antavat piirimiesten lapuilla avustusta että ylellisyys tavaraa kuten kahvi, tupakka, rusinat, hedelmät,
makkara, valmisleipä, vehnäset, vehnäjauhot, riisi ja mannaryynit ei saa antaa.11

Hoidokkien perustarpeiden tyydyttäminen vaati hoitajilta nokkeluutta ja määrätietoisuutta:
Yleisostokortilla jaettava hillosokeri päätettiin käyttää ruuanvalmistuksen yhteydessä hoidokeiden hyväksi, mutta varsinainen sokeri annos annetaan hoidokeille.12

Sekä
Hillosokeriannos päätettiin ostaa hoidokkeille kunnan puolesta ja antaa heidän omaan hallintaansa muille paitsi niille, jotka eivät kykene itse hallitsemaan. Kun on pantu merkille,
että hoidokit myyvät sokeriosuuksiaan, niin päätti johtokunta kieltää kaupankäynnin kunnan
5.

Pudasjärven johtokunnan pöytäkirjan 26.11.1957 5§ mukaan kaikille hoidokeille keitetään laitoksen puolesta 1 kerta päivässä kahvia, joten irrallinen kahvin ja sokerin jako lopetettiin vasta
1.12.1957 lukien, PA.
6. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 25.2.1930 2§ ”Miesten sairaspuolella
muutamat hoidokit valittavat, että keitot, vellit ja perunat ja hernesoppa olivat joskus olleet raakoja. Johtokunnan jäsenet maistelivat velliä ja jos se aina on sellaista niin ei se johtokunnan
mielestä ollut raakaa.” OST.
7. Esim. Pudasjärven pöytäkirja kunnalliskodin johtokunnan kokouksesta 28.7.1947 2§ sekä
Pudasjärven pöytäkirja kunnalliskodin johtokunnan kokouksesta 30.1.1948 4§, jossa ruokataloutta varten päätettiin ostaa teuraslehmä, sikäli kun sellainen on saatavissa, PA.
8. Oulun kaupungin kunnalliskodin vuosikertomus 1931: ” Kunnalliskodin maatalouden puolelta
saatujen tarvikkeiden avulla on ruokavalioon koetettu saada vaihtelevuutta. Vanhukset ja sairaat ovat saaneet heille kuuluvat lisäannokset.” OST; Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 30.3.1928 3§: ”Kauravelli on ollut liian vetelää, joten se ei ole ollut kyllin
ravitsevaa samoin ruokajärjestyksen mukaan keitettäisiin hernettä kerran viikossa. Kaikkiin
ruokiin pantavaksi enemmän ryyniä ja jauhoja. Ovat kuitenkin saaneet kuorimatonta maitoa ja
margariini on hyvää.” OST.
9. Paavolan kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 11.8.1949 3§: ”Kuorittua maitoa päätettiin
ostaa meijeriltä 25 kiloa päivää kohden ja tätä jaetaan etupäässä työssä käypille hoitokeille.”
PA.
10. Paavolan köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 1.2.1932 5§, RA.
11. Paavolan huoltolautakunnan pöytäkirjat 18.10.1939 2§, RA.
12. Pudasjärven pöytäkirja kunnalliskodin johtokunnan kokouksesta 26.8.1946 2§ PA.
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varoilla ostetuilla annoksilla ja jos tästä huolimatta tällaista edelleen havaitaan, niin otetaan
niiden sokeriosuus säännöstelyn alaiseksi.13

Lahjoitukset antoivat joustonvaraa kunnalliskodeissa tarjottavaan ravintoon. ”Kiitollisuudella merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi että kansallisseura Imatra Amerikasta oli lähettänyt kunnalliskotiin 49 kg painavan lahjapaketin, joka sisälsi lisäksi erilaisia ruokatarpeita ja jonkin verran vaatetta. Riisiryynivelli päätettiin antaa hoidokeille pääsiäisenä ja
sekahedelmäsoppa Marianpäivänä.14” Ruokapulan lisäksi myös taloustarvikkeiden
vähyys tai huonokunto saattoivat olla suoranainen este ruuan valmistukselle. ”Kun edellisessä kokouksessa hyväksyttyä ruokajärjestystä ei oltu päästy noudattamaan siitä syystä,
ettei kahta pataa voida käyttää virtaa jakavan muuntajan heikkouden takia, päätettiin
kaupungin sähkölaitosta kiirehtiä kyseessä olevan muuntajan muutostöiden suorittamiseksi ensi tilassa.” 15
Ruokatilanteen ohella myös hoidokkien vaatetilanne oli puutteellinen. Esimerkiksi
Oulussa kuvataan tilanne näin: ”Vaatetus ja vaatevarasto on hyvin puutteellista esimerkiksi
alusvaatteita on vain yksi muuttokerta. Vaatevarasto samoin heikko. Jonkin verran on sotilaiden vaatetustarvikkeita, kuluneita ja naishoidokeille sopimattomia.” 16 Kunnalliskodin
hoitajat ja hoidokit yhdessä korjasivat ja ompelivat uusia vaatteita. Välttämättömien vaatteiden ja kankaiden ostoon tarvittiin sosiaaliministeriön vaatejakelun ostolupa:
Koska tarkastaja huomautti naishoitokkien vaatevaraston olevan puutteellisen. Päätettiin
että ministeriöön lähetetään anomus tarkastajan kautta ostoluvan saantia vaatteen ostoa varten.17

3.1.2 Työkeskeinen hoitaminen
Aktivoitumisvaiheen hoitotyön aikana kunnalliskodin hoitopuolen toiminta kiinnittyi sairaalan ja rankaisulaitoksena toimivan työlaitoksen välimaastoon. Maatalousyhdyskuntien
sekahuoltolaitoksen omaksuma hoitotyö kiinnittyi työkeskeiseen hoitamiseen, joka mahdollistui kunnalliskodin hoito- ja maatalouspuolen rinnakkaisuuden avulla. Eräs pitkään
vanhusten hoitotyössä ollut apuhoitaja muistelee:
H: Minä 1940-50 lomitin kunnalliskodin karjakkoa. Siellä oli kaksikin hoidokkia navetassa
apurina. Yksi mummo sieltä karjakeittiöstä aina haki sen maijon laitoksen puolelle eikä
siellä ollu muuta henkilökuntaa kun johtaja ja emäntä. Nämä asukkaathan teki niitä hommia
ja kunnolla tekivätkin. Olivat maatilan töissä, miehet ja naisetkin, jotka pysty, niityllä ja pellolla, lumet loivat talvella, keräsivät marjoja ja perunamaalla olivat. Tekivät ihan kaikkia
maalaistalon töitä. ”
LP: Olivat arjessa mukana?
13.
14.
15.
16.
17.

Pudasjärven pöytäkirja kunnalliskodin johtokunnan kokouksesta 28.7.1947 1§ PA.
Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjat 18.3.1948 10§, OST.
Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjat 24.5.1948 2§, OST.
Oulun kaupungin kunnalliskodin vuosikertomus 1942, OST.
Paavolan kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 11.8.1949 2§, PA; myös Ruukin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 11.8.1949 4§:” Ministeriö tietoittaa että peitehuopia olisi saatavilla,
päätettiin tilata 10 kpl aikuisille hoitokeille.” RA.
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H: Sillä tavallahan se aika meni mukavasti. Yhessä tehen ja tekivät sitä mitä olivat ikänsä
tehneet.18

Työkeskeinen hoitaminen piti sisällään vanhuksen kanssa yhdessä toimimisen lisäksi
myös kuuliaisuuden juonteen. Työkeskeinen hoitaminen arvona myötäili tuon ajan rankaisuhenkistä ajattelua, jonka turvin hoidokeita voitiin käyttää ”ilmaisena työvoimana.”19 Kunnalliskodin ohjesäännön mukaan hoidokit olivat velvollisia osallistumaan heille osoitettuihin töihin. Ulkotyöt, varsinkin maanviljelys koettiin olevan hoidokeille
hyväksi: ”…raihnainen vanhus, jolle jo oleskelu ulkoilmassa pellolla tai puutarhassa voisi tuottaa virkistystä ja joka siellä voisi pikku toimissa askarrella.20” Maataloustöiden
lisäksi hoidokkien työtoimintaa olivat hoitajien auttaminen kunnalliskodin päivittäisissä
askareissa, kuten kunnalliskodin siivous, neulominen, ompeleminen ja vaatteiden korjaus, kasvimaanhoito, marjanpoiminta. Naispuoliset hoidokit osallistuivat myös muiden
hoidokkien hoitoon. Parhaimmillaan mieshoidokit vastasivat talonmiehen tehtävistä
kuten veden kannosta ja kunnalliskodin lämmityksestä21.
Työkeskeiseen hoitamiseen sisällytettiin tietynlainen nöyryys ja halu muistuttaa hoidokille hänen velvoitteistaan armeliaisuutta antavaa yhteisöä kohtaan. Oulun kunnalliskodilla
tämä ilmeni miespuolisten hoidokkien erityisenä velvoitteena maataloustöiden ja kunnalliskodin lämmittämisen lisäksi tehdä osuus kaupungin puhtaanapitotöissä. Hoidokkien velvoitteena oli huoltaa kuuden kilometrin katu- ja puisto-osuus Oulun kaupungin alueella.
1940-luvun lopulla22 puhtaanapito alkoi olla kunnalliskotien heikkenevälle työvoimalle
aivan ylivoimainen tehtävä. Kunnalliskodin johtokunta päätti esittää huoltolautakunnalle,
että se tekisi kaupunginhallitukselle esityksen kunnalliskodin vapauttamisesta puhtaanapidon velvoitteista ja kaupunki perustaisi oman puhtaanapitolaitoksen. Kaupunginhallitus ei
kuitenkaan katsonut suopeasti katuosuuksien hoidon laiminlyömistä ja kehotti johtokuntaa
tarkemmin valvomaan, että kunnalliskodin johtajan vastuulla olevat puisto ja katuosuudet
hoidetaan vastaisuudessakin moitteettomasti.23 Vasta 1.1.1949 kaupungin puhtaana
pito-osuudet siirrettiin kunnalliskodilta pois.24
Työkeskeiseen hoitamiseen liittyi myös pakkotahtisuus. Hoidokkien tuli täyttää velvollisuudet, jotka johtaja määritti. Maatalous-yhdyskunnassa oli paljon työtä ja jokaisen hoidokin osuutta tarvittiin. Omaisen tuli pyytää, mielellään kirjallisesti johtokunnalta lupaa
saada esimerkiksi äitinsä luokseen vierailulle.
Hoidokki päätettiin Juhannuksena laskea käymään Hailuodossa, jolloin hänen siellä oleva
tyttärensä pääsee Herran pyhälle ehtoolliselle25

Kunnalliskotien johtokunnissa ilmeni selkeästi nihkeyttä kiireiseen touko-syyskuun
aikaan laskea työhön kykeneviä hoidokkeja omaisten luo lomalle tai kokonaan pois laitoksesta. Työkeskeinen hoito saattoi käydä myös hoidokeille raskaaksi:
18. H8.
19. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö 1923 18§: ”Kaikki tulot kunnalliskodista sekä sen hoidokkaiden työstä lankeaa köyhäinhoidon hyväksi.” PA.
20. Oulun kaupunginvaltuusto esityslista N:o 20 30 lokakuuta 1919. Asia: kysymys ja ehdotus kunnalliskodin siirtämisestä n.k Kaukovainion kaupunginojan varteen.
21. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 21.2.1963 4§: ”Asunto-osan lämmityksestä
johtokunta päätti kuultuaan hoidettavaa N. P, että hän saa tilaisuuden yrittää hoitaa lämmitystä
ym. talonmiehen tehtäviä, vanhainkodin hoidettavien avustamana 1.3.1963 alkaen.” PA.
22. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 13.1.1948 4§, OST.
23. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 18.3.1948 17§, jossa käsiteltiin kunnanhallituksen kunnalliskodin johtajalle lähettämää kirjettä 17.5.1948 nro 971, OST.
24. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 27.1.1949 9§, OST.
25. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 29.5. 1941 23§, OST.
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Arvoisa isännöitsijä. Pyydämme isämme E. K. puolesta kirjoittaa teille muutaman sana
hänen lamansa puolesta. Eikö häntä millään ehdolla saa sieltä kun hän on jo niin vanha
mieskin että luulisimme ettei hänestä teille ole siellä suurtakaan apua varsinkin sellaisissa
kun maan työt ovat. Eikä hän millään niitä enää jaksakkaan tehdä sillä hän on valittanut
niistä jo monta kertaa. Olemme hänelle laittaneet kyytirahat ja pidämme kyllä hänestä huolen että hän varmaan virkistyy täällä. Uskomme hyväntahtoisuuteenne ja jäämme odottelemaan vanhusta tänne.”26

Työkeskeinen hoitaminen säilytti pitkään arvonsa hoidokkien hoitotyön taustalla.
1960-luvun alussa keskusteltiin pitkään muun muassa Pudasjärvellä kunnalliskodin puutarhasta luopumisesta27. Puutarhasta luopumisessa nähtiin seuraavan hankaluuksia:
Taloudellista vahinkoa ja oma puutarha on antanut puuhaa useille vanhuksille. Joka vuosi
on eräs huollettava huolehtinut puutarhamaan kunnostamisesta, juurikas, siementen kylvämisestä sekä kasvimaan muusta hoidosta. Ellei työskentelymahdollisuutta ole joutuu työhön
kykenevä huollettava oleman jouten, jolloin aika käy sanomattoman pitkäksi.

1960-luvulla työkeskeisestä kasvattamisen pakkotahtisuus alkoi löystyä ja siitä käytettiin
käsitettä työterapia.

3.1.3 Hoitajat valvojina
Aktivoitumisvaiheen aikana vanhusten hoito perustui perinteen siirtoon ja hoitajien kuuliaiseen käskyjen vastaanottamiseen kunnalliskodin johtokunnalta ja johtajattarelta. Hoitajien toiminnan kulmakivenä oli valvonta. Valvonnan perustelut nousivat rankaisuhenkisestä ohjesäännöstä ja kunnalliskodin johtokunnan päätöksistä. Kunnalliskodissa tuli vallita järjestys, siisteys, ahkeruus ja siveys.28 Valvonnan myötä kunnalliskodin hoidokit
menettivät oikeuden omaisuuteensa,29 vapauteensa30 ja itsemääräämisoikeutensa.31 Val-

26. Hd: 24 Kirje omaiselta Oulun kunnalliskodin isännöitsijälle 17.5.1942, Oulun läänin sosiaalihuollon arkisto, OMA.
27. Pudasjärven pöytäkirja kunnalliskodin johtokunnan kokouksesta 28.5.1963 14§, jossa johtokunta tiedustelee kunnanhallitukselta, että onko kunnanhallitus tietoinen vanhainkodin kasvimaa- ja marjapensaita käsittävien alueiden vuokraamisesta Metsäseura Tapiolle, PA.
28. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö 1932 4§, PA.
29. Esim. Ruukin köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirja 1.7.1935 2§: ”Hoidokas pyyti pois lehmänsä, jonka hän on tuonut kunnalliskotiin tullessaan tammikuussa 1934. Mutta kun hän perheineen on ollut kunnalliskodissa melkein koko ikänsä ja on luultavaa että hän tulee sinne
takaisin taasen talveksi ja kaksi lasta on nytkin yksityishoitoon sijoitettuna ei anomukseen voitu
suostua”, RA.
30. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 22.5.1936 25§ kunnalliskodin hoidokkeja varten päätettiin painattaa lomakortit, koska hoidokit omavaltaisesti menevät kaupungille saattaen siten kaikenlaista häiriötä aikaan, OST; Ruukin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 27.4.1946 1§: ”Koska johtokunnan tietoon oli tullut, että eräät laitoksen hoitokit olivat
poistuneet laitoksesta ilman johtajan tietämättä ja lupaa erilaisiin tanssi ja huvitilaisuuksiin ja
esiintyneet siellä käytöksellään sopimattomasti. Katsoi johtokunta tarpeelliseksi antaa ohjeita:
ilman johtajattaren suostumusta ei kukaan saa poistua laitoksesta samoin kuin että laitoksen
johtajattaren tulee olla tietoinen mahtollisiin vierailuun laitoksessa.” RA.
31. Ruukin huoltolautakunnan pöytäkirja 25.8.1938 1 §: ”Koska kunnalliskodin hoidokit MM ja
HR huoltolain 59§ mukaan ovat huoltolautakunnan holhouksen alaisia, päätettiin että heidän
aikomansa avioliitto kielletään ja ilmoitetaan Paavolan kirkkoherralle että mainittujen henkilöitä ei saa vihkiä avioliittoon.” RA.
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vonta pyrki edistämään hoidokkien kurinalaisuutta päivittäisessä arjessa. Hoidokkien
hyväksytty käytös kiteytettiin hyvin yksityiskohtaisiin kieltoihin.32 Ohjesäännön mukaan:
Hoidokkaitten tulee oleskella niissä huoneissa, joihin on määrätty, ja jotka noudattaa puhtautta, säädyllisyyttä ja hiljaista käytöstä, niin etteivät häiritse huonekumppaneitaan tai laitoksen yleistä järjestystä. Hoidokeilta kielletään vakavasti:
1 johtajan luvatta lähtemästä pois laitoksesta tai työpaikastaan
2 astumasta huoneisiin pyyhkimättä jalkojaan
3 käymästä aterialle pesemättä käsiään, jos ovat olleet ulkotöissä tai likaavissa töissä
4 makaamasta vuoteellaan jalkineet jalassa
5 keittämästä kahvia muutoin kuin johtajan määräämillä ajoilla tai paikoilla
6 polttamasta tupakkaa ulkosuojissa tai paikoissa, joissa johtaja on sen kieltänyt
7 syljeskelemästä lattialle
8 asettamasta vuoteisiin mitään vaatekappaleita, ruuantähteitä tai muuta esinettä.

Huolimattomuudesta, epäjärjestyksestä, tottelemattomuudesta, röyhkeydestä, vaatteiden
ja huonekalujen tahallisesta turmelemisesta, riidoista hoidokkaiden kesken sekä muuten
sopimattomasta käytöksestä oli kunnalliskodin johtajalla oikeus rangaista sopimattomasti
käyttäytynyttä hoidokkia.33 Pakkotoimenpiteet, joilla alistettiin niskoittelevat hoidokit
takaisin lainhengen mukaiseen sosiaaliseen kontrolliin olivat vakavimmillaan työlaitokseen siirtäminen34 ja eristyskoppiin laittaminen. Lievempinä rankaisuina35 käytettiin
vakavasti nuhtelua, asettamalla hoidokki aterioimaan muista hoidokeista erikseen enintään kahden viikon ajan sekä kieltämällä enintään neljän viikon aikana käymästä laitoksen ulkopuolella.36 Hoidokeilla oli ohjesäännössä maininta valitusoikeudesta köyhäinhoitolautakunnalle, mutta harvoin valitus sai vastakaikua, pikemmin valittajaa nuhdeltiin tai
annettiin niskoittelusta rangaistus.37

32. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesäännöt vuodelta 1923 11§ ja vuodelta 1932 11§ ovat samankaltaisia, PA.
33. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö 1923 12§; 1932 12§. Esim. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjat 3.3. 1937 14§: ”Koska kunnalliskodin hoidokki on pitemmän
aikaa kunnalliskodissa käyttäytynyt sopimattomasti riidellen toisten hoidokkaiden kanssa sekä
käyttänyt rumia sanoja toisista hoidokeista kuin myöskin laitoksen palveluväestä. Myös tapellut. Vakava varoitus huomautuksella työlaitoksesta.” PA.
34. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 1.11.1933 56§: ”Koska kunnalliskodin hoidokki joka oli jo aikaisemminkin saanut johtokunnalta varoituksen huonosta käytöksestään laitoksessaan, oli taas pahoinpidellyt sairasosaston vanhuksia päätettiin esittää tänään
pidettävälle köyhäinhoitolautakunnan kokoukselle, että mainittu henkilö lähetettäisiin työlaitokseen.” OST.
35. Esim. Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 14.12.1931 2§: ”Hoidokeille
annettiin johtokunnan läsnäollessa vakava varoitus kiroilemisesta, riitelemisestä, sopimattomista puheista, sekä luvattomasta kaupungille poistumisesta.” OST:
36. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö 1923 14§ sekä 1932 12§, OST.
37. Esim. Oulun rangaistuspöytäkirjassa on mainintoja: ”Annettu rangaistus turhasta valittamisesta
tarkastuskierroksen aikana.” Myös esimerkiksi Oulun kaupungin kunnalliskodin johtokunnan
pöytäkirjassa 11.1.1926 2§ käsitellään sanomalehti Pohjan voimassa olleen kirjoitusta ”kohdellaanko kunnalliskodissa hoidokkeja töykeästi?” Johtokunta toteaa: ”Tutkittiin johtokunnassa
asiaa, eikä voitu asiaa todeta, koska laitoksen emännöitsijä kielsi, ettei hänellä ole ollut mitään
yhteenottoja hoidokkien kanssa, eikä myöskään saatu selville ketä hoidokkia olisi töykeästi
kohdeltu. Vaativaisuutta ja täsmällisyyttä, joka tällaisessa laitoksessa on välttämätön järjestyksen ylläpitämiseksi myöntää emännöitsijä tarvittaessa käyttäneensä. Liekö valitus siitä aiheutunut?” OST.
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Kaikissa tutkimuskunnissa otettiin käyttöön rangaistuksen lisäksi myös palkitseminen.
Johtokunnalla oli valta harkintansa ja henkilökunnan ilmoituksen mukaan jakaa hoidokeille kuukausittain pientä kehoituspalkkiota,38 sittemmin ahkeruusraha. Sen saamisen
perustelut olivat tutkimuskunnissa hyvin samankaltaiset: hyvä käytös ja ahkeruus.

3.2 Luonnosteluvaiheen hoitotyö
3.2.1 Yhtenäinen huoltotoiminta
Yleinen elinolojen koheneminen irtaannutti vanhusten hoitotyön tavoitteen arjen selviytymisestä ja kiinnitti sen kaikille yhtenäiseen huoltotoimintaan. Taustalla oli vanhainkotien
mielisairasosastojen loppuminen ja sairasosastojen täyttäminen sairaaloista tulevista vanhuspotilaista. Hoitoa tarvitsevat vanhukset olivat yhä huonompikuntoisempia ja heitä hoidettiin sairaalamaisen mallin mukaisesti hyvin pitkälle vuoteessa kroonikkopotilaina.
Yhtenäinen huoltotoiminta sisälsi vanhuksen laitostamisen idean eli vanhuspotilas sopeutettiin laitoksessa annettavaan hoitoon. Laitosmainen ihanne suosi hoitotyön teknistymistä. Tuon ajan arvostusta kuvastaa seuraava haastateltavan lausuma:
Neuvotteluissa, joissa päätettiin rahoituksesta, ei niinkään nähty sitä ihmistä, vaan mitä
enempi oli vempaimia, niin sitä parempi oli hoito. Jos oli vähän toimenpiteitä, niin kyllä
siitä tuli heti takapajulan maine. Ja sanottiin, että miten te hoitajat viitittä olla siellä töissä. 39

Laitostamiseen liittyi hoitotyön kliinistyminen. Kliinistymisellä tarkoitan vanhuksen
aikaisemman elämänhistorian ja jäljellä olevien voimavarojen sivuuttamista. Vanhuksen
sairaudet ja niiden oireet nousivat hoitotyön keskiöön. Eräs maalaiskunnasta kaupunkiin
vanhusten hoitotyöhön siirtynyt hoitaja kuvaa tätä ”tässä ja nyt” hoitamista seuraavasti:
Silloin enempi hoijettiin sitä sairautta ja mitä tällä hetkellä oli. Saatto olla vanhus olla pitkäänkin laitoksessa, kun jotakin hyvinkin tärkiää asiaa ei tiijetty, joka sitten jostakin syystä
tuli esille. Ei sillä tavalla taustatietoja otettu selville. Muistan kun olin kotisairaanhoidosta
tullut vanhainkotiin töihin, niin yksi hoitaja sano minulle, kun oltiin vuosia työskennelty,
että kyllä sinun kelepaa työskennellä, kun sinä tunnet nämä ihmiset.40

Kliinistyminen korosti ajan hengen mukaisesti käden taitojen merkitystä ja vähäeleisyyttä.
Vanhukset oli paremminkin ”vuodepotilaita”, jotka makasivat, niitä syötettiin, nostettiin
pääpuolta ylöspäin ja syötettiin. Ja se oli siinä… Ei siinä paljon puhuttu… Kun syötettiin
niin nieltiin heidän kanssaan samaan aikaan (naurua) … Mutta se puhe puoli jäi kyllä tosi
vähäiseksi, ei siihen puoleen kiinnitetty huomiota niin paljon. Olishan sitä voinut vaikka

38. Pudasjärven kunnalliskodin ohjesääntö 1932 18§. Vuonna 1948 palkkio muutti nimekseen
ahkeruusmääräraha. Esim. Pudasjärven johtokunnan pöytäkirja 30.1.1948 3§: ”Ahkeruusmäärärahaa päätettiin maksaa 100-200 mk kuukaudessa työsuorituksista riippuen.” PA.
39. H6.
40. H7.
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sanoa, että nyt minä syötän sulle riisivelliä tai tässä on perunaa ja muussia tai jotain muuta,
mutta kyllä tapa oli, että suu auki ja sinne…41

Myös seuraavassa hoitajan lausumassa kiteytyy hyvin tuon ajan hengen mukaisen hoitotyön painopistealue:
Perushoito tehtiin mahottoman tarkkaan. Vanhuksen kanssa juttelu oli vähästä. Kävin toki
vanhusten kanssa juttelemassa, sitä ei kyllä painotettu. Ei siitä juttelusta rangaistukaan,
mutta kieltämättä ei siinä kauaa voinut viipyä. Sitä piettiin helposti laiskottelijana.42

Vanhuksen vaivoihin haettiin usein ratkaisua lääkityksellä:
Lääkkeitä käytettiin hirviästi. Lääkärit määräs niitä joka vaivaan: oli pitkä rivi lääkkeitä ja
mahalääkkeet lopuksi… sehän oli käytäntö… Jossakin vaiheessa oli tunne että lääkkeitä
määrättiin paljon, mutta kipulääkkeissä säästettiin, että se oli tuossa loppuvaiheessa näitä
syöpä juttuja.…43

Yhteneväinen huoltotoiminta piti sisällään yhtäältä vanhuksen fyysisen perushuollon, toisaalta ympäristöstä huolehtimisen ja välinehuollon. Hoidon lähtökohtana oli molemmissa hyvin samankaltainen huoltotyö, joka suoritettiin valmiin toimintamallin mukaisesti ja
ulkoisiin merkkeihin perustuen. Fyysiseen perushuoltoon kuuluvana ruokailut, peseytymiset ja muut päivittäiset perustoiminnat järjestettiin jokaiselle vanhukselle hoitavan
yksikön toimintamallista riippuen eikä niinkään yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Seuraava haastateltavan kuvaus kerran viikossa tapahtuvasta kylvetyksestä liittyy yhtenäiseen
huoltotoimintaan, joka ilmensi vanhusten hoidossa vallitsevaa järjestyksen ja yhdenmukaisuuden periaatetta:
Ensin oli kylvetyspäivä kerran viikkoon. Ennenhän potilaat vaan raahattiin ammeeseen.
Halusipa tai ei, niin potilaat yksinkertaisesti kannettiin ammeeseen. Se tehtiin kuin liukuhihnalla. Amme oli ihan lattialla. Joka kylyvetti niin se pyllötti siellä maassa. Ja kun oven reiät
olivat pienet niin sitä piti potilas sylissään pitää ja pujotella ulos44.

Osuuttaan tässä puhdistautumisritualissa haastateltavat kuvailivat rankaksi kantajan työksi. Kylvetys oli kuitenkin monelle vanhukselle erittäin tervetullutta vaihtelua. Eräs haastateltava kuvaa kylvetystä seuraavasti:
Oli se kyllä raskasta sillon, vaikka kahestaan sitä sinne ammeeseen sitä nostettiin, mutta
tuota oli se raskasta, kun oli niitä tukevia mummoja jotka ei pystynyt muuta kuin olemaan.
Mutta kyllä ne monet vanhukset siitä ammeesta tykkäsi. Minä muistan yhenkin Martan,
joka oli niin ihana mummo, se sano, että voi että jos mulla olis saparo niin se ihan pyöris.45

Pudasjärvellä apuhoitajat tekivät anomuksen kylvetysavun saamiseksi. Perusteluina olivat terveydelliset syyt ja vanhuksen asema:
Tässä viikoittaisessa kylvetyksessä joutuu osaston olleessa täynnä naishenkilöä nostamaan
elävää materiaalia lähes 10 000 kg:n edestä. Erityisesti on muistettava, että potilaita nostaessa ja heidän ammeessa kylvettäessä rasitus kohdistuu voimakkaasti selkään. Laitoksessa
pitemmän aikaa olleilla apuhoitajilla on jo todettavissa selkävikoja.
41.
42.
43.
44.
45.

H2.
H1.
H6.
H3.
H8.

131
Vanhuksen asemaa hoitajat kuvaavat kirjelmässään seuraavasti:
Vanhuksen asema; se ei varmasti nostettavastakaan tunnu miellyttävältä, vaan tilanne muistuttaa lähinnä repimistä ja raahaamista. 46

Johtokunta päätti keskustelun pohjalta yksimielisesti esittää sosiaalilautakunnalle edelleen esitystä varten kunnanhallitukselle, että se myöntäisi seuraavan vuoden talousarvioon resursseja tilapäisen kylvettäjän palkkaamista varten. Perusteluissa todettiin:
On liian suuri määrä 50 hoidettavaa kylvettää yhtenä päivänä ja että hoidettaville tulee epämiellyttävä tunne että työ suoritettaan kiireessä ja hosuen, jolloin myös hoidettavien kannalta hoidollinen taso kärsii.47

Huoltotoiminnan standardissa pysymistä helpotettiin myös erilaisin apuvälinein ja ympäristön muutos töiden avulla:
Nykyiseen kylpyhuoneeseen ei tilan puutteen vuoksi voida ajatella laitettavaksi mitään lisälaitetta, mutta mikäli kylpyhuoneelle olisi saatavissa lisää tilaa jostakin sen välittömästä
läheisyydestä olevasta huoneesta niin laitteiston lisäys ja uusiminen olisi mahdollista.48

Apuvälineitä myös saatiin, mutta käytännössä niiden käyttäminen ei aina onnistunut.
Haastateltava kertoi:
Ne [apuvälineet] jäi alussa käyttämättä. Vaikea niitä oli vanhojen ammeitten alle saaha tai
siirtää. Joitakin raskaimpia miehiä nosteltiin nosturilla ammeeseen ja pois, että kyllähä se
paljon helpotti. Mutta joskus, kun oli parina joku, niin helpompi oli nakata potilas ammeeseen ilman tuoleja ja nostureita. Niin saatto olla että laiskuuden vuoksikin apuvälineet jäi
käyttämättä. 49

Kaikille vanhuksille samanaikaisesti ja yhdenmukaisesti tapahtuva huoltotyö vahvisti
kontrolloitua fyysistä puhtauden normia, joka oli vallalla myös ympäristön huollossa.
Apuhoitajan tehtävät olivat tarkkaan määritellyt ja niihin kuului muun muassa välineiden
huolto, sidetarvikkeiden valmistus, vuodevaatteiden tuuletus, kaappien ja varastojen siivous sekä muut siivoustehtävät.50 Haastateltava kuvaa tuolle ajalle tyypillistä siivoamisen
tärkeyttä seuraavasti:
Muistan kun olin ensimmäistä päivää töissä, kun tulin tänne vanhainkodille niin minä pesin
suihkuhuoneen kaapin, pesin juurta jaksain. Olinhan minä oppinut yhden vuoden harjottelussa, se oli kyllä pelkkää siivoamista…. Oltiin ylisiivoojan mukana ja siellä oppi kyllä siivoomaan. Olin minä kyllä oppinut ennenkin… Ylisiivooja johti meitä nuorempia ja anto
määräyksiä… Osastoillakin siivottiin ja kaikki portaikot ja semmoset, siinä kyllä oppi käyttämään niitä siivousaineita ja välineitä ja tekniikkaa… että ei mulle yhtään vaikea ollu
yhtään se siivoaminen. että kyllä sitä siivottiinkin sillon, alussa varsinkin.” 51

46. Hd:33 Apuhoitajien allekirjoittama anomus Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnalle 31.10.
1969, Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
47. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 10.11.1969 10§, PA.
48. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 21.5.1970 65§, PA.
49. H:3.
50. KoM 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ja työnjakokomitea, 37.
51. H8.
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Järjestyksen ja puhtauden vaatimus huipentui osaston liinavaatteissa ja potilaiden vuoteissa:
Liinavaatevarastot samaten olivat tosi järjestyksessä. Liinavaatteet olivat justiinsa pinkassa
ja siististi, eikä sinne päin.” Potilassängyt piti olla siliänä, peitot, lakanat ja tyynyliinan
kulumat suorassa. Siihen aikaan oltiin semmosista tarkkoja. Osastonhoitaja olis varmasti
antanut nuhteita, että kuka siellä on ollut kun ei ole vuodetta kunnolla petannut.52.

Vanhusten samanaikaisen fyysisen huollon tehtävä oli kaksijakoinen: yhtäältä se koettiin
rationaalisena tapana kohdella vanhuksia tasavertaisesti ja toisaalta se oli konkreettinen
keino pitää osaston puhtaus- ja hajuttomuusongelmat kurissa. Tuona aikana välinehuolto
oli välttämätöntä nykyajan kertakäyttöisten apuvälineiden puuttuessa:53
Esimerkiksi ei ollut kertakäyttöisiä rektaaliputkia. Iltatyöntekijän piti ne pestä ja keittää kattilassa. Hanskoja ei ollut kertakäyttöisinä, joten nekin pestiin, kuivattiin ja talkattiin. Ei niitä
[hanskoja] käytetty silloin kuin ihan pakollisissa tilanteissa. Yleensä suojeltiin, ettei potilasta vahingoitettu. Ei siinä hoitajaa ajateltu. Hoitaja pesi sitten saippualla kätensä ja aikansa
kädet haisi.54

3.2.2 Varmistavat rutiinit
Luonnosteluvaiheen vanhusten hoitotyö oli tuolle ajalle tyypillisesti varmistavaa. Varmistava hoitotyö tarkoitti vanhusten hoitotyön toistamista samankaltaisena päivästä toiseen.
Varmistavan hoitotyön mahdollistivat päivärutiinit. Päivärutiinit eli aamu-, päivä-, ilta- ja
yövuoroissa tehtäväksi määritellyt työt säätelivät selkeästi kaikkia vanhusten hoidossa
toimivien hoitajien toimintoja ja sosiaalisia suhteita. Vanhusten tarpeisiin vastattiin toistamalla samoja ja ennalta tiedettyjä päivärutiineja, jotka toteutettiin hyvin traditionaalisten
normien mukaisesti. Toisin sanoen hoitamisen perustaksi muotoutui henkilökuntalähtöinen ja työajan luoma rutiinien rytmitys ja järjestys, ei niinkään vanhuksen omat toiveet ja
tarpeet. Kello oli siten keskeinen tekijä hoitamisen perusteita määriteltäessä. Hoitohenkilöstön työvuorot piti merkitä etukäteen työvuorotaulukkoon ja työvuorot olivat määrällisesti rytmitetty päivän töiden mukaisesti. Työajat antoivat kehyksen, jonka aikana tietyt
työt oli määrä olla valmiina. Vanhusten hoidossa aikakehys hahmotettiin koneellisen
suurteollisuuden esikuvaa käyttäen, jossa arjen työt oli pilkottu eri osiin ja totuttuja kuvioita eli rutiineja toistettiin taylorilaisten oppien mukaisesti. Esimerkiksi seuraavassa on
hoitajan kuvaus vatsantoimituspäivästä, jossa kulminoituu tuolle ajalle tyypillinen varmistava rutiineja kaitseva hoitotyö. Yksilöllisestä tapahtumasta tehdään viikonpäivien
mukaan tapahtuva rutiininomainen joukkotapahtuma:
Mahantoimitus tehtiin tiettynä päivänä elikkä sillon kun potilaalla oli suihkupäivä. Hoitajat
sano päivää kakkapäiväksi. Yleensä se oli kerran viikossa. Kyllähän sitä pyrittiin, että jos
neljään päivään ei maha toiminut niin sitten toimitetaan. Mutta oli se kyllä kauhiata! Yökkö

52. H3.
53. Esim. Pudasjärvellä siirryttiin kertakäyttöisiin kroonikkovaippoihin vuonna 1969. Pudasjärven
kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 18.2.1969 39§, PA.
54. H3.
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laitto ensin kaksi peräpuikkoa aamuyöstä. Mahto siinä olla poltetta takapuolessa. Sitten seurattiin. Päivän kohokohta oli viivan vetäminen mahantoimitusvihkoon.55

Rutiinit olivat arjen organisointivälineitä, jotka auttoivat hallitsemaan erilaisia töitä ja
saavuttamaan toiminnan sujuvuus (esim. Geoffrey 1998). Hoitotyön sujuvuuden kannalta
hyväksi havaituista keinoista pidettiin kiinni. Vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen ei erityisesti mietitty. Hoitajan seuraava kuvaus auttaa ymmärtämään, että tiettyjen rutiinien tietoinen ylläpito kuitenkin edisti hyvää potilaan hoitoa:
Makuuhaavoja oli paljon, ihan hirviän isoja. Saatto olla ristiselekäkin kokonaan auki. Patjatkin olivat semmosia hautovia vahakangas päällysteisiä. Ei siinä auttanut muu kuin käännellä
potilasta kahen tunnin vällein.56

Rutiineiden avulla varmistettiin hoidon hyvä tulos, mutta myös kontrolloitiin hoitajien
toimintaa. Haastateltava muisteli:
Potilaat piti laittaa aina illalla tietylle kyljelle. Sillä pystyttiin kontrolloimaan sitä, että onko
niitä käännetty yöllä. Osastonhoitaja vahti, että aamuisin potilaan kasvot olivat pöytään
päin. Kerrankin oli kuoleva potilas, jolla oli viimeiset hetket ja häntä jouvuttiin kääntelemään useimman kerran. Sepä menikin, eikä me arvattu ottaa sitä huomioon, että potilas
meni aamulla väärälle kyljelle. Meijän piti tämän takia laittaa potilas samalle kyljelle. Minä
sanon että eikö tämä ole ihan hullu sääntö, mutta ei sille mittään voinu.57

Seuraava keskustelu ilmentää rutiinien voiman, vaikka niiden tekeminen kyseenalaistettiin ja nähtiin usein itsetarkoituksena:
H: Yököillä oli myös paljon hommia, jotka ei liittynyt potilaaseen. Kaikkia siistimispuuhaa.
Huone piti tietenkin olla siistin näköinen aamullakin. Verhoja piti jo kahen aikaan yöllä
rueta aukomaan niin että ennätti kaikki aamuun aukasta. Turhaanhan niitä oli oikeestaan
kiinni laittaakaan, kun niitä sai kohta rueta aukomaan.
LP: Miten siinä olis käynyt jos ei aukonut?
H: Ei se osastonhoitaja sanonut mitään, mutta otti esille pitkän kepin, joka oli ihan sitä varten. Kun oli korkeat ikkunat niin osastonhoitaja alkoi korjailla sillä kepillä verhoja, jos ne
oli pikkusenkaan epäjärjestyksessä. Niin tiiät että ne piti olla tarkasti.58

Rutiininomaisuus aiheutti haastateltavien mielestä kyllästymistä, koska samat asiat toistuivat päivästä toiseen samalla kellon lyömällä. Rutiininomaisessa työskentelyssä piilevänä vaarana oli myös, että työt alkoivat sujua omalla painollaan. Työn sisältöä ja vanhusta
itseään ei tullut lopulta edes ajatelleeksi, kun toisarvoisilta tuntuvat työt täyttivät päivät.
Rutiinit toimivat tiettyjen pelisääntöjen puitteissa. Ne muuttuivat hitaasti ja perinnetietoa
siirrettiin aina uudelle työntekijälle. Totuttuihin tapoihin turvaaminen oli hoitotyössä toisaalta helppoa ja luonnollista, koska hoitajat eivät tuolloin vielä joutuneet syvällisesti
pohtimaan, mitä hoitaminen todella oli ja mihin se perustui. Hoitotyössä muutokseen pyrkivä palautettiin nopeasti takaisin ruotuun ja uudet kokeilut saivat osakseen vahvaa muutosvastarintaa. Seuraavassa on esimerkki rutiinien jatkuvuuden vahvistamisesta:

55.
56.
57.
58.

H3.
H4.
H3.
H1.

134
Kun osastolla oli tullut omat käytäntönsä, niin eipä niihin sitten uusi tulokas kovinkaan isoja
pystynyt. Sitähän olisi ollut heti merkitty mies (naurua) jos yrittää muuttaa osaston rutiineja,
Minä muistan yhden apuhoitajan, joka oli hirveän tomera tyttö ja se saatto tehä alussa omia
ratkaisuja joissakin asioissa. Ei sillä kyllä kiva ollut. Sanottiin että meillä tämä asia on aina
tehty näin. Niin sitä tehtiin ne asiat edelleenkin samalla tavalla.59

Eräs haastateltava muisteli vanhuksen hoitotyöhön liittyvää rutiinia ja sen onnistunutta
kyseenalaistamista terveeseen maalaisjärkeen perustuen seuraavasti:
Siihen aikaan painotettiin hirveästi juottamista. No, sekinhän oli tietenkin ihan hyvä asia,
mutta minusta alako tuntumaan hirviälle että yölläkin piti juottaa. Välillä ihan hirvitti kun
joku nuori tuli ja nappas mukin kätteen ja pisti sen suuhun ja juotti niin mummo alko yskimään. Ihminen on puoli nukuksissa ja sitten pannaan nokkamuki suuhun niin kyllähän ne
läkähtyy… Minä sanoin, että jos päivällä normaalisti syö ja juo ja sitten illalla kun vanhuksille sitä iltapallaakin syötettiin, niin oisko se niin tarpeellista, että yöllä niin hirviästi sitä
juomista annetaan. Jos antaa pari kolme pientä ryyppyä, että vanhus kerkiää nielasta. Sanoin
tyttöille, että kokkeilkaapa että menkääpä ite makkaamaan selälleen ja toinen työntää nokkamukin suuhun ja niin miltä se tuntuu puoli unessa.60

3.2.3 Hoitajat sosiaalisen etiketin taitajina
Luonnosteluvaiheen aikana hoitajien toiminnan eteenpäin vievänä voimana oli sosiaalisen etiketin hallinta. Sosiaalinen etiketti tarkoitti hoitotyössä vallitsevan julkisen ja piilotetun kulttuurisen koodikielen omaksumista. Hoitajien mukauttaminen sosiaaliseen etikettiin alkoi jo koulutusajoilta. Oulussa vuonna 1962 järjestyksessä kolmannen apuhoitajakurssin aikana oppilaiden oli muistettava seuraavat asiat:61
– muista tervehtiminen
– hillitse itsesi
– ovet suljetaan oikein ja liikutaan hiljaa
– nuorempi sanoo ensin nimensä
– alainen tervehtii esimiestään
– ilmoitetaan osastonhoitajalle kun poistutaan ja samalla ilmoitetaan tehdyt työt
– sairastumisesta ilmoitetaan heti
– sukat pestään joka päivä, hajuvettä ei käytetä työpuvun kanssa, ei myöskään koruja

Sosiaalisen etiketin hallinta vaati hoitajalta tiukan nokkimisjärjestyksen sisäistämistä.
Nokkimisjärjestelmän mahdollisti auktoriteettiuskoon rakentuva hierarkkinen järjestelmä. Haastateltava kuvasi koulutusajan sosiaalistamistapahtumaa seuraavasti:

59. H4.
60. H8.
61. H4 haastateltavan apuhoitajakoulutuksen aikaiset muistiinpanot.
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Yksi vanhempi hoitaja kertoi ja hyvin kertoikin arvojärjestyksen: ensin tuli muistaakseni
jotkut (kunnalliskodin) ulkopuoliset henkilöt, sitten tuli lääkärit, ylihoitaja, osastonhoitaja,
sairaanhoitaja, apuhoitaja, sairaala-apulaiset ja sairaalahiiret ja sitten oli pitkä, pitkä väli ja
siiten oli vasta opiskelijat. Se oli hyvä kun tajusi sen oman asemansa. 62

Hoitajien tuli olla kuuliaisia alamaisia. Eräs haastateltava kuvasi ensimmäistä päivää hoitajana:
Vastaanotto oli se, että osastonhoitaja sano ensimmäisenä, että apuhoitajien kanssa ei sitten
kannata tehdä sinunkauppoja, koska ne on niin yksinkertasia (naurua). Niin herttainen oli
vastaanotto. Mutta ei siinä ajatellut ittestään liikaa, eikä kuvitellut, että minä olenkin hirveen
hyvä hoitaja… Osastolla oli diakonissa, joka oli tehnyt osaston ensimmäisen apuhoitajan
kanssa sinunkaupat ja kun se sai kuulla osastonhoitajalta, että me ollaan niin yksinkertaisia,
niin hän ei tiennyt miten olisi meitä tituleerannut sen jälkeen ja niin hän puhutteli meitä kolmannessa persoonassa. Meitä tietenkin teititeltiin ja sitten yksi sairaanhoitaja myöhemmässä
vaiheessa sinutteli, kun osastonhoitaja ei ollu paikalla, mutta muulloin hän teititteli.63

Jyrkkärajaiselle työnjaolle oli tyypillistä, että työntekijöiden toimenkuvat ja työtehtävät
olivat tarkkaan säännelty. Sairaanhoitaja vastasi lääkityksestä ja erilaisista hoitotoimenpiteistä, apuhoitajat puolestaan tekivät potilaiden perushoitoon ja välilliseen hoitoon kuuluvat työt64. Pienissä maalaiskunnissa jyrkkärajainen työnjako ja hierarkkisuus ei kuitenkaan ollut niin näkyvää, koska koulutettuja hoitajia oli vielä vähän.
Sitä tehtiin hommia yhessä, kuka millonkin ennätti.65

Sen sijaan suuremmissa laitoksissa tyypillistä tuolle ajalle oli, että apuhoitajan yövuoron
vastuualue poikkesi täysin päiväajan vastaavasta. Apuhoitaja, joka ei päivällä saanut koskea verenpainemittariin tai lääkkeisiin, joutui yöllä vastaamaan koko osastosta. Seuraava
haastateltavan lausuma kiteyttää tämän työnjaon ristiriitaisuuden:
Oon sanonut että apuhoitajan oli noustava kuin kumpujen yössä, että päivällä ei saanu tehä
mittään, mutta kun yö tullee niin pitäis tietää kaikki.66

Osastonhoitaja oli sosiaalisen etiketin ylläpitävä voima. Hän oli johtoportaan edustaja ja
käskyntuoja yläportaasta työntekijätasolle. Kunnalliskodin johtokunnan rooli alkoi vähitellen murentua ja vastuu hoitotyöstä tuli yhä enemmän osastonhoitajalle. Osastonhoitajan valtaa ja muitten työntekijöiden alisteisuutta hierarkiassa vahvistettiin päivittäin erilaisten rituaalien avulla. Muun muassa osaston raportti- ja kahvitilanteet olivat päivittäisiä
valtarakenteiden uusintamistapahtumia. Haastateltava kertoi kokemuksistaan:
Raportti piti kirjoittaa semmoiseen A 4 kokoseen vihkoon. Osastonhoitaja istu ja seurasi
siitä vihkosesta, kun itte yritti ulkomuistissa muistaa mitä oli kullekin potilaalle tapahtunut.
Osastonhoitaja saatto sanoa että tässähän on vielä tämmönen merkintä, elikkä ulkoläksyähän se oli. Kaikki muut seiso, osastonhoitaja vain istu.67
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H9.
H3.
H3.

136
Lääkärin tekemät kierrot osastolle edustivat hierarkkisten rituaalien huipentumia, jotka
toistuvina myyttisinä kuvioina sekä pitivät yllä että lujittivat osaston sosiaalisen kulttuurin uskomuksia vallanjaosta ja sen oikeutuksesta. Lääkäri koettiin hyvin etäiseksi. Tämä
välittyy hyvin seuraavasta haastateltavan kuvauksesta:
… Ja jossakin vaiheessa se oli, kun lääkäri tuli osastolle, väen piti kaikota käytäviltä. Apuhoitajat meni varastoon piiloon tai menivät huuhteluhuoneeseen pesemään astioita… ei saanut näyttäytyä.68

Hierarkiaa varjeltiin myös kontrolloidun tiedonkulun kautta:
Eihän sitä sillon ennen apuhoitajahan saanut suoraan lääkärille sanoa mittään, vaan se piti
tieto kulukia sieltä kiertoteitä, ensin sairaanhoitajalle ja siitä osastonhoitajan kautta lääkärille. Tuskinpa ne kaikki lääkäritkään ois niin välittänyt, mutta kun oli semmonen tapa ja
sillä hyvä. Varsinkin opiskeluaikana oli hyvin tarkkaa. Jos apuhoitajaoppilas otettiin kierrolle, niin se sai olla siellä näkymätön ja hiljaa. Lääkärille piti vaan olla ovi aukasemassa
mennen ja tullen.69

Sosiaalinen etiketti vaati ammattiryhmien välisten erojen merkiksi erilaisia symboleja ja
sääntöjä. Mielikuva ammatillisuudesta perustui usein ulkoisiin merkkeihin, kuten työpukuun ja nimikyltteihin. Työpuvun piti olla siisti ja silitetty. Lakanakankaasta tehty esiliina, nauhalliset, puolikorolliset valkoiset umpikengät, puuvillaiset valkoiset sukat ja myssy olivat ulkoisena merkkinä ammattinsa arvostukset sisäistäneestä ja työnsä osaavasta
ammattilaisesta. Eräs haastateltava muisteli lapsuuden kokemustaan:
Minä oon ihan nyt vasta muistanut semmosen, kun vein lapsena isän evästä eli kahvia vanhainkodin lähellä olevalle työmaalle, niin siinä portailla pyörähti hoitaja sinivalkoruutunen
mekko ja valakonen myssy päässä. Se oli apuhoitaja, niin sillon mulla sykähti että tuo vois
olla hyvä ammatti.70

Nimikyltit noudattivat ajan puhuttelukäytäntöä, jossa henkilökunnan välistä etäisyyttä
ylläpidettiin puhuttelemalla henkilöä siviilisäätyyn, ammattinimikkeeseen ja sukunimeen
perustuen. Vastarinnan estäminen oli kynnyskysymyksiä hierarkkisen asetelman ylläpitämisessä. Yksilön liiallinen oma-aloitteisuus ja oman ammatillisen autonomian tavoittelu
koettiin työyhteisössä valtarakenteiden säilymisen kannalta ongelmalliseksi. Tyypillistä
oli myös se, että tuolloin hierarkkinen järjestelmä suosi hoitajan yksilösuorituksia:
Apua ei saanut pyytää, minäkin olin nuori ihminen silloin, päälle 20 vuotta. Muistan kun oli
oikein tukeva täti ja minun piti se pöntölle nostaa. Jonkun kanssa se siihen pöntölle nostettiinkin. Sitten minä läksin hakemaan yhtä apuhoitajaa kaveriksi pöntöltä nostamiseen. Tämä
apuhoitaja meni sanaa sanomatta sen ihmisen tykö ja otti sitä kainalosta kiinni ja nosti sen
takasin sänkyyn. Sinne ne sänkyyn molemmat römähti ja hetken aikaa molemmat makasivat
päällekkäin. Siinä oli minulle semmonen opetus, että ei saa tulla pyytämään. Se oli niinku
kunnia-asia itekseen touhuta. Ei siinä kyllä henkilökunnan terveyttä ollenkaan aateltu.71

Hierarkian alimmalla askeleella olivat vanhuspotilas ja hänen omaisensa. Vanhusten hoitotyö sisälsi paternalismin kaikki ainekset: ehdottoman asiantuntijavallan ja potilaiden
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esineellistämisen. (Esim. Woodward 1998.) Eräs haastateltava kuvasi tuon ajan vanhusten asemaa seuraavasti:
Vanhukset jotenkin passivoitu sinne sänkyyn, että ei ne edes pyristelly sieltä mihinkään.72

Haastateltavien mukaan vanhukset sopeutuivat hoitoon ja olosuhteisiin:
Ei kuuloonkaan tullut, että olis ollu omia huoneita, kolme tai neljä samassa huoneessa, ja
sitten oli kaksi pientä huonetta, jotka oli lähinnä mitotettu yhelle, mutta kyllä niissäkin oli
aina kaksi ihmistä. Kaikista isoin huone oli semmonen, jossa oli kuusi. Mutta oli se sopu
siitä huolimatta hyvä. Oli se. Ne ei sen ajan ihmiset, paljon vaatineet. Vanhukset hyväksy
sen, kun ei ollu muuta, sai siellä kuitenkin ruuan ja puhtauden.

Esineellistäminen ei ollut tarkoituksellista ja siihen kulminoitui tuolle ajalle tyypillinen
kunnioituksen osoitus hoidettavaa kohtaan. Haastateltava kuvasi tätä seuraavasti: ”Vanhuksia kunnioitettiin omalla tavallaan ja sillon hoijettiin perushoito hyvin ja tarkasti.
Vanhuksia teititeltiin, niin että tietty arvovalta piti säilyä.”73 Oman sävynsä vanhuksen
kunnioittavaan kohtaamiseen toi pienen kyläyhteisön sosiaalinen konteksti, jossa hoidettavat ja hoitajat olivat saman kylän kasvatteja. Tämä sosiaalinen läheisyys toi vanhusten
hoitotyöhön oman yhtenäisyyden tunteen. Haastateltava pohti yhteneväisyyden tunteen ja
siinä tapahtuneen muutoksen merkitystä vanhusten hoitotyössä seuraavalla tavalla:
Pienellä kylällä pysty sitä toteuttamaan, koska suurin osa tunsi ja tiesi toisensa… ja jotenkin
se [=laitokseen tulo] oli yhteinen asia. Ihmiset olivat samoilta kyliltä ja samoilta paikoilta.
Kyllä me siitä koko ajan, kaiken muutoksen sisälläkin huolta pidettiin. Tulija haluttiin ottaa
lämpimästi vastaan, taas lähtijä samoten. Se oli yhteistä enämpi kuin monissa vähän isommissa laitoksissa… Se oli sen yhteisen kodin etteen hyväksi tekemistä. Kyllä siinä oli monta
vanhusta, jotka seurasivat miten luonto kasvaa ja antoivat määräyksiä nyt pittää lähtee perunan ottoon jne, niin että jonkinlaista yhteishenkiä, vaikka ei olis poimijaksikaan ennää. Että
jokin semmonen tunne on nykyään hävinny. Ja kuitenkin se toi enemmän sitä sisältöä siihen
elämään varsinkin niille jotka pysty. Olihan niitäkin, jotka olivat aivan vuoteessa. Niitten
osa oli huonompi.74

Omaiset häivytettiin vähitellen laitosmaisissa vanhainkodeissa sosiaalisen etiketin ulkopuolella ja vieraannutettiin vanhusten laitoselämästä. Seuraava katkelma haastattelusta
kuvailee tätä muutosta:
H: Ennen omaiset oli touhussa mukana meijän kanssa. Ja sitten, kun tulin kaupunkiin niin
siellä oli se aikakausi menossa, että kyllä me hoijetaan, tavallaan vieraannutettiin omaiset
niistä omista vanhuksista. Me hoitajat että otettiin se omaisten paikka. Omistettiin se vanhus… Että se oli niinkö minulle aika vaikea paikka henkilökohtaisesti… kun hoiva osastolla
työskenteli.
LP: ”Entä jos sinä rupesit vanhasta tottumuksesta vanhusten omaisia jututtamaan, niin
sanottiinko sinulle, että ei ole korrektia?
H: Monesti yritin alussa, että eikö soiteta omaiselle, niin ei! Monta kertaa minä kyseenalaistin, että mitä me hoitajat pelättiin… Ei omaistenkaan kanssa olo ollut arvossaan.75
72.
73.
74.
75.

H8.
H8.
H6.
H7.
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3.3 Elävöittämisvaiheen hoitotyö
3.3.1 Henkinen hoito
Elävöittämisvaiheen aikana yleinen humanististen ja individualististen arvojen voimistuminen yhteiskunnassa ja vanhuspolitiikassa alkoi horjuttaa hoitotyössä vallitsevaa esineellistävää vanhuskuvaa. Vanhus haluttiin nähdä itsenäisenä, tasavertaisena ja toimivana subjektina ympäristössään. Uusiutuva vanhuskuva vaati myös muutosta vanhusten
hoitotyön staattiseen käytäntöön. Arvostelu vallitsevaa vanhusten hoitoa kohtaan lisääntyi
ja johti hoitokäytäntöjen arviointiin ja uudelleensuunnitteluun. Vanhusten hoitotyössä vallitseva ajatuskehys murtui: hoitoa ei enää nähty yksinomaan persoonattomana kollektiivisena ja tehtäväkeskeisenä tapahtumana, vaan hoidon tavoite oli vanhuksen henkinen hoito.76 Vanhusten hoitotyötä kannattelevaksi ajatukseksi nousi kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltaisuus laajensi hoidettavan ihmisen näkemisen ei pelkästään kehollisena vaan
myös henkisenä ja sosiaalisena yksilönä. Yksilöivän vanhusten hoitotyön vaiheessa hoitotyössä korostui henkisen hoidon merkitys. Konkreettisimmillaan henkinen hoito hoitotyössä merkitsi sitä, että vanhusten kanssa juteltiin. Hoitotyötä rikastettiin käsitteellä vuorovaikutus. Haastateltava kertoi omia kokemuksiaan vuorovaikutuksesta ja sen tuomasta
muutoksesta aikaisempaan:
Alettiin miettiä laajemmin, että ei ajateltu pelkästään ruumiin hoitoa. Meijän piti oikein opetella, että voi istua potilaan sängyn reunalle ja jutella. Että sekin oli työtä.77

Vuorovaikutukseen liittyi läheisesti myös koskettaminen. Vanhuksen koskettaminen muutoinkin kuin hoitotoimenpiteen yhteydessä tuli hyväksytyksi. Seuraavassa hoitaja kuvaa
muutosta esimerkkien avulla:
Ennen sitä uskalsi vain yöllä antaa aikaa ja halauksia vanhuksille. Ettei muut hoitajat aatellut, että mitä tuokin yrittää. Kerrankin oli semmonen sekava ja levoton mummo. Se penko
tavaroitaan ja tavarat oli sekasin. Minua tuli niin sääli sitä ihmistä, niin minä otin sitä kiinni
ja rutistin. Se sano, että kiitos. Kyllä ne semmosen kohtelun ymmärtää, tarpeet säilyy loppuun asti. Niinhän ne on papatkin. Ovat ilkeitä olevinaan, mutta kun pikkusen hieraisee
päästä, niin ovat tyytyväisiä.78

Henkinen hoito merkitsi myös vaatimuksia lisätä vanhusten ohjattua viriketoimintaa.
Aikaisempi hartaustilaisuuksien järjestäminen79 sekä normaaliin päivittäisiin kunnalliskodin askareisiin80 tai ulkotöihin osallistuminen81 ei enää ollut riittävä uuden hoitotyön
76.
77.
78.
79.

Käytettiin käsitettä henkinen huolto.
H4.
H3
Hd:33 Piiritarkastajan tarkastuskertomus 13.6.1967. Vuonna 1966 oli 35 hartaustilaisuutta,
Pudasjärvi 1949–1971, OMA.
80. Hd:33 Tarkastuskertomus 20.9.1956 nro 675: ”Hoidettavien osallistuminen työtoimintaan
vuosi vuodelta vähentynyt: muutamat osittain työkykyiset hoidokit ovat osallistuneet maa- ja
karjataloustöihin, puiden pilkkomiseen, pihan kunnossapitoon, kotitalous ja käsitöihin.” Oulun
läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
81. Hd:33 Tarkastuskertomus 24.7.1962 nro 625. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan
arkisto, OMA.
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tavoitteen saavuttamiseksi. Henkinen hoito koettiin välttämättömäksi. Siihen liittyen tuli
järjestää ”toimintakykyisille vanhuksille sairaanhoito, ruokailu-, ja puhtaanapitopalveluiden lisäksi ohjattua ja jatkuvaa työ-, viihde- ja muuta sopivaa, henkisesti virkistävää harrastetoimintaa sekä yhteydenpitotoimintaa laitoksen ulkopuolelle”.82 Henkinen hoito
kiteytyi aluksi askarruttamiseen83/askarteluun84 ja siihen liittyen kunnalliskoteihin asennettiin keskusradiot85 ja TV sekä tilattiin lehtiä,86 perutettiin kanttiini vanhuksia varten87
ja alettiin puuhaamaan laitoskirjastoa88. Hiirosen vanhainkodissa toimitettiin jopa vanhusten ja henkilökunnan kirjoituksiin ja muisteluihin perustuvaa omaa lehteä Hiirosen
Huminat.89 Ohjattua henkistä hoitoa toteutettiin erityisesti palkattujen askarteluohjaajien
toimesta, mutta sen toteuttamiseen tarvittiin myös hoitajiakin. Seuraava haastattelukatkelma kertoo henkisen hoidon esiinmarssista vanhusten hoitotyöhön ja sen merkityksestä
hoitajille ja vanhuksille:

82. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 27.6.1969 9§, ks. myös Paavolan kunnalliskodin ohjesääntö. Paavolan kunnan valtuuston 19.3.1966 hyväksymä ja sosiaaliministeriön
20.10.1966 vahvistama malliohjesääntö.
83. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 4.3.1968 35§, jossa johtokunta esitti kunnanhallitukselle, että: ”Aloitettaisiin kokeiluaskarrus tuntipalkalla (3 mk) 40 t viikossa.” Myös
Paavolan kunnan kunnalliskodin toimintasuunnitelman 1972–1976, 18.7.1973: ”Viime vuosina
kehityksen pääpaino on ollut kuntoutuksessa. Tammikuussa 1970 oli aloitettu kunnalliskodin
asukkaiden askartelupiiri ja vuotta myöhemmin luku- ja keskustelupiiri. Kuntoutusvälineitä oli
hankittu ja varattu määräraha asukkaiden kesäretkeä varten.” PA.
84. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 25.2.1965 23§: ”Askartelu 16.2 alkaen kerran viikossa.” Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 4.3.1968 35§. Vanhainkodin
ohjesäännössä määrätään johtokunnan huolehtimaan, että hoidettaville järjestetään heidän voimiensa ja kykyjensä sekä hoitoperiaatteiden mukaista työtä. Käytännössä oli kuitenkin käynyt
niin, että pieni osa pystyi työskentelemään laitoksen toistuvien, jokapäiväisten tehtävien suorittamisessa, suurinta osaa hoidettavista, jotka pystyisivät vielä tekemään jotakin, vaivaa ohjauksen puute.” PA, Oulussa Hd:33 Tarkastuskertomus 24.7.1962 nro 625: ”Tarvitaan askartelutilat
ja perustaa askarteluohjaajan virka.” OMA:
85. Hd:33 Tarkastuskertomus 24.7.1962 nro 625. ”Hankittiin keskusradio.” Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
86. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 11.12.1963 4§ Kirjelmä koskien päivittäisten ilmoituslehtien tilaamista kunnalliskotiin, PA.
87. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 15.12.1964 15§: ”Kanttiini huollettavia
varten.” PA.
88. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 13.10.1965 33§. ”Laitoskirjaston mahdollisuus.”, PA.
89. UH 1 Hiirosen Huminat vuosilta 1960–1965, OST.
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H: Vanhuksille alettiin pitämään laulutuokioita, ruettiin lukemaan ja seurustelemaan. Totta
kai siitä nousi ensin kauhea haloo; että meillä on hommaa muutenkin, ei ainakaan aleta
tähän, kun ei ole ennenkään tarvinnut. Ei ne (vanhukset) siitä mittään ymmärräkään. Jupistiin vaan, ettei me aleta tekemään mittään kovin kummosia. Mutta kun siihen totuttiin, niin
ei se nyt niin paha loppujen lopuksi ollutkaan. Nehän oli hauskoja tuokioita itellekin hoitajana ja toi vaihtelua päivän touhuihin. Jokkainen hoitajat teki sitä vuorotellen ja kuka minkäkin homman parhaiten hallitsi.
LP: Mitä ne vanhukset itse tykkäsivät?
H: Sanovat monet, että en minä lähe, minua väsyttää. Mutta kun sai suostuteltua ja varsinkin
kun oli laulutuokio tai kun kerrottiin vanhoista ajoista ja näytettiin diaprojektorilla vanhoja
työtapoja, vanhukset tykkäs kamalasti. Nehän innostu puhumaan itekkin. Kyllä se varmasti
hyvin palveli heitä, heidän hyväkseenhän se tehtiin.90

Henkinen hoito lisäsi hoitotyön auttamismenetelmiä ja mahdollisti hoitajan persoonallisuuden käyttöä vanhusta hoitaessa. Seuraavassa haastateltava kuvaa sen merkitystä hoitamisessa:
Dementikoillehan laulaminen on tärkeätä, laulaminen rauhoittaa. Niille pidettiin semmosia
laulutuokioita. Minä itse tykkään laulamisesta ja lauloin vanhusten kanssa paljon. Yksikin
mummo, joka ei ollut puhunut vuosiin mittään, niin kerran istuttiin käytävällä. Se oli tuossa
ihan kyljessä kiinni ja minä sen korvaan lauloin iltavirttä: oi herra luoksein jää. Niin hän
lauloi koko laulun kauniilla äänellä ja osasi kaikki sanat ulkoa. Oon huomannut, että ne ei
näitä laulun sanoja unoha, vaikka ei ossaa ennää puhua. Se oli taas semmonen palkitseva
hetki.91

Henkiseen hoitoon kytkeytyi läheisesti myös fyysinen kuntouttaminen. Vanhuksia kuntoutettiin tavoitteena mahdollisimman itsenäinen toiminnan ylläpitäminen. Myös huonokuntoisia vanhuksia, jotka aiemman yleisen toimintamallin mukaan hoidettiin vuoteessa
alettiin kuntouttamaan nostamalla heidät geriatriseen tuoliin tai heitä kävelytettiin. Kuntoutuksen avulla vanhusten reviiriä laajennettiin omasta huoneesta käytävälle ja vähitellen myös käytävältä ulos. Seuraavassa on hoitajan kuvaus onnistuneesta kuntouttamista
vanhuksen näkökulmasta:
Oli yks mummo, joka aina istu sisällä ikkuna pielessä ja katteli ulos. Kerran me sitten lähettiin tyttöjen kanssa kantamaan mummoa ulos. Eihän se ensin ois millään lähtenyt, se tarras
kaiteisiin ja kaikkeen… Mutta kun me saatiin mummo sinne ulkoportaille, niin se sano ääniväristen että ”oi miten paljon sinistä taivasta.” Se oli niin haltioissaan, että kyllä saatiin palkinto saman tien..92

Kuntouttamisen toteuttamisessa tuli myös ylilyöntejä. Seuraava esimerkki kuvaa liiallisen kuntouttamisinnokkuuden varjopuolia:
Sehän meni jossakin vaiheessa pois oikeesta. Kun ei saanu panna vaippoja, ja potilaita opetettiin käymään vessassa. Raahattiin jalattomia ihmisiä vessaan, jotka eivät pysynyt yhtään
seisallaan. Aika meni siihen että yöt petattiin puhtaiksi, kun potilaat kastelivat, kun ei saanut
laittaa vaippaa. Kuka niitä reppii yöllä unisia ihmisiä. Kerrankin oli potilas kuolemaisillaan,
oli jo lautumia jaloissa. Me hoitajat sanottiin, että ei kai häntä nyt enää voi pystyyn nostaa.
Osastonhoitaja sanokin, että kyllä potilas varmaan haluaa pystyyn. Iltapäivällä hän sitten
90. H3.
91. H3.
92. H3.
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kuoli, että voi sanoa, että hän kuoli saappaat jalassa… Kyllä se kuntoutus meni yli jossakin
vaiheessa, ei se ennää ollut ihmisarvon mukasta.93

Myös toinen hoitaja toi esiin liiallisen kuntoutuksen aiheuttaman ristiriidan:
Ensinhän ne olivat kovastikin vuodepotilaita ja sitten niitä alettiin nostamaan pystyyn. Ihminen, kun on niin kuivunut ja sillä tavalla lihakset puuttuvat ja piirteet terävöityvät ja nostettiin väkisin istumaan ja silleen… Tämmöisiä ihmisiä minä mieluummin silittäisin päätä tai
lukisin taustatietoja tai jos tykkää musiikista, antaisin sitä hyvää oloa paremminkin kuin
nostasin istumaan tai että yrittäisin saaha sen uuvelleen kävelemään…94

Haastateltava jatkoi:
Tänäpäivänähän on hirmuisen hyvä, että vanhan ihmisen ei tartte, toki kuntoutetaan, mutta
pakko ei ole.95

3.3.2 Yksilöllisyyden tukeminen
Elävöittämisvaiheen aikana hoitotyössä alettiin vähitellen tukea vanhusten yksilöllisyyttä. Aiemmin tehokkaan tasavertainen hoito muuttui yksilöllisemmäksi. Vanhus nähtiin
yhä enemmän tuntevana ja olevana ihmisenä ja vanhusten itsemääräämisoikeutta alettiin
kunnioittamaan. Haastateltava kuvaa yksilöllisyyden tukemisen tuomaa vaatimusta ja siitä seurannutta muutosta hoitotyössä seuraavasti:
Yksi kerta, kun olin suhkuttamassa ja verholla pysty eristämään, että pysty miehiä ja naisia
yhtäaikaa suihkuttamaan. Kerran minä ihan kauhukseni huomasin, että en suojannut enkä
aatellut että onko tämä suhkutettava mies tai nainen. Kyllä sitä voi turtua, jos ei aattele.
Haluaisko ite että tissit paljaana mennään ja viijään.. Ja mies on siinä. Vaikka se ei älyäiskään kattookaan eikä huomaiskaan, mutta on se kuitenkin hienotunteisuutta ihmisen persoonaa kohtaan.96

Hoitotyön perustaksi nostettiin vanhusten yksilölliset tarpeet ja niihin vastaaminen. Haastateltava pohti tärkeitä muutoksia vanhusten hoitamisessa ja muutosten merkitystä arjessa:
Sitten tuli enempi se, että mitä ihminen itse haluaa. Jos vanhus ei nimenomaan halunnut
kello kymmenen kylpyyn, niin sitä ei sitten sinne viety, vaan se voitiin viedä vaikka tiistaina
kello 16.00. Ja huomioitiin mihin vanhus oli aiemmin tottunut ja mistä ne tykkäsi.97

Vanhuksen tarpeita ei enää peilattu ongelmasuuntaisesti. Toisin sanoen hoitamisessa ei
etsitty vanhuksen hyvän olon puutteita tai vajeita, vaan hoidolla pyrittiin tukemaan vanhuksen omia voimavaroja. Haastateltavan mukaan vanhusten oman tahdon toteuttaminen
näkyi pienissä asioissa.

93.
94.
95.
96.
97.

H3.
H7.
H7.
H3.
H4.
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Ruettiin ajattelemaan, että jos joku oli aamu-uninen eikä suostunut aamupuuroa millään
kaheksalta syömään, niin puuron sai syödä vaikka kymmenen aikaan. Osastollahan oli
mikro ja vanhuskin oli siihen aikaan jo suostuvaisempi syömään.98

Uudet vanhusten hoitotyön periaatteet, kuten yksilöllisyyden tukeminen vanhusten hoitotyössä tulivat esille arjessa hitaasti. Filosofisten ja ideologisten korostusten ja tosiasiallisen toiminnan välillä oli ristiriitaisuutta käytännön arjen tasolla, sillä osastoilla suhtauduttiin varauksella uusiin kehityshankkeisiin ja arvokeskustelut koettiin käytännön työn kannalta hyvin vieraiksi. Aikaisempi vanhusten hoidon ajattelukehys oli juurtunut hoitamisen lähtökohdaksi ja jäänteitä vanhasta on vahvasti esillä. Haastateltava kertoi tästä seuraavaa:
Se on niin helppo määrätä ja ajatella, että minä kyllä tiedän mikä sinulle on parasta. Alussa
meinas unohtaa, että enhän minä täällä yksistään enää määrää vaan tässä kysellään vanhuksenkin mielipidettä. Kaikilta se ei onnistunut millään. Ja ne hoitajat ihan ylpeili sillä99.

Uudet vanhusten hoitotyötä koskevat teoriat tuntuivat hoitajista abstrakteilta ja käytännöstä kaukaisilta. Seuraavassa on esimerkki uusien käytäntöjen pätevyyden punnitsemisesta vanhusten hoitotyöhön:
Realiteettiterapian yhteydessähän oli, että kun vanhukset hourii eli elävät siinä menneessä
niin pitää sanoo, että kyllä me ollaan täällä osastolla ja te olette täällä hoidossa. Kerrankin
muistan kun vanhus oli levoton ennen mukkumaan menoa. Mummo voivotteli, että hän on
tässä sängyssä ja lehmät on nälissään ja lypsämättä. Minä vastasin niinku realiteettiterapiassa pittää, niin mummo sano ahistunneena, että elä valehtele, eikä mennyt yhtään perille.
Toisella kertaa taas sanoin, että että kuuleppa että minä oon hoitanut lehmiä, kerro mulle
mitä niille pittää tehä. Ja niin hän neuvoi, että lehmät pittää lypsää ja vasikat on juotettava.
Ja sano vielä, että muista panna ovet kiinni. Minä sannoin että joo, minä teen ne kaikki. Ja
se rauhottu siihen. Sillon minä aattelin, että soppii ajatella, että onko niille vanhuksille tämä
nykynen olotila semmonen, että kannattaa siihen vetää. Muistothan ovat yleensä miellyttäviä ja niistä tullee vanhukselle miellyttävä olotila.100

Yksilöllisyys heijastui myös laitosympäristöön. Yksilöllisyyttä pyrittiin vahvistamaan
yksityisyyden avulla. Tätä ennen vanhusten laitoshoitoympäristö oli pitkään ollut hyvin
laitosmainen, ”isossa huoneessa oli muutama vuode ja jonkinmoinen yöpöytä.” (Jousimaa
1987.) Vasta vähitellen alettiin kiinnittämään systemaattisesti huomiota hoitoympäristöön ja kehittämistyössä etsittiin normaalielämää tukevia ratkaisuja. Valkoinen steriiliys
alkoi väistyä ja laitoksia piristettiin kukilla ja värikkäillä tekstiileillä. Esimerkiksi Pudasjärvellä dokumenttien mukaan:
Talon ajalla on kudottu viime vuoden puolella raanu, johon on käytetiin edellisenä vuonna
valmistuneen ryijyn jäännöslangat sijoitettiin yleisen osaston aulaan…101

98. H4.
99. H3.
100. H3.
101. Pudasjärven kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 31.7.1969 8§: ”Saatettiin tiedoksi vuoden
1969 valmistuneita käsitöitä” PA; H2 kertoo: ”Paikka [Hiironen] oli aika uusikin, niin se oli
kalseata. Semmosta, joka oli helppo puhdistaa. Lopulla annettiin jo määrärahoja. Huonekaluja
uusittiin ja saatiin laittaa kukkiakin ja muuta viihtyisyyttä laittaa.”
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1980-luvun lopulla kodikkuuden vaatimus alkoi näkyä yleisten tilojen lisäksi myös vanhusten huoneissa ja heidän vaatetuksessaan. Pyjama mallisista potilasvaatteista luovuttiin
ja vanhukset saivat pukeutua omien yksilöllisten mieltymysten mukaan. Haastateltava
kuvasi vanhusten massoittavasta vaatetuksesta siirtymistä yksilöllisempään vaatetukseen:
Ennenhän ne vanhukset liikku yöpaidoissa ja aamutakeissa. Pikku hiljaa alko tulla vähän
väriä niihin aamutakkeihin, mutta eipä paljon miehet ja naiset eronneet toisistaan. Jokkaisella oli samanlainen asu, ehkä naisilla punainen ja miehillä sininen. Se oli kanssa kun vuodepotilaathan olivat avopaidassa, niin saatettiin panna isolle isäntämiehelle kukkanen avopaita, minusta se oli ihan jotenkin häpäisemistä. Mutta sitten tuli, että miehet sai näyttää
miehiltä ja naiset naisilta.102

Yksityisyyttä lanseerattiin kodikkuus käsitteen kautta. Sairaalan rautasängyt vaihdettiin
perinteisiin kodeissa käytettyihin vuoteisiin ja vanhukset saivat tuoda laitokseen omia tuttuja tavaroitaan.

3.3.3 Hoitajat osaajina
Elävöittämisvaiheen aikana vanhusten hoitotyö alkoi erottautua omaksi erityisalueeksi.
Aiemmin kunnallis- ja vanhainkoti miellettiin ammatillisen osaamisen suojatyöpaikaksi.
Vanhusten hoitotyö määriteltiin vähäarvoisemmaksi ja ammatillisesti epäkiitolliseksi,
koska se oli kaukana tuon ajan ihanteen mukaisista teknisistä koneista ja akuuteista toimenpiteistä. Yksilöivän hoitotyöhön vaiheen aikana alettiin hahmottamaan vanhusten
hoitotyöhön omaa arvo- ja tietoperustaa, joka pohjasi käytännöstä ja teoriasta integroituun tietoon. Osastoilla ryhdyttiin vähitellen kyseenalaistamaan urautuneita hoitotapoja ja
pyrittiin tietoisesti irtaantumaan niistä.103 Hoitajat ryhtyivät kritisoimaan työhönsä liittyviä tehtäviä, jotka eivät suoranaisesti liittyneet vanhuksen hoitotyöhön. Esimerkiksi Ruukissa apuhoitajat tekivät kantelun johtokunnalle yövuoroon liittyvien töiden luonteesta.
Johtokunta vastasi siihen seuraavasti:
Viime aikoina ovat varsinkin apuhoitajat esittäneet töiden järjestelemistä siten, että yövuorossa tehtäisiin ainoastaan hoitotyötä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä että pyykin jälkihuolto esim. korjaaminen jäisi päivävuorolaisille. Käytäntö entisellään korostaen luonnollisesti hoitotyön ensisijaisuutta.104

Apuhoitajat eivät tyytyneet johtokunnan perusteluihin. He pyysivät myös Suomen apuhoitajaliitto ry:tä kommentoimaan asiaa. Suomen apuhoitajaliitto ry:n vastaus ilmentää
hyvin tuolle ajalle tyypillistä hoitotyön osaamisen vahvistamispyrkimystä:
Tietämämme mukaan Ruukin kunnalliskodin apuhoitajat joutuvat ainakin yöaikana osallistumaan tehtäviin, jotka eivät kuulu heille. Kunnalliskodissa on kaksi osastoa sairas- ja yleinen osasto joilla valvoo 1 ah yksinään. Tämän lisäksi apuhoitajalle on sälytety erilaisia kotitaloustehtäviä kuten kuivauskaappien tyhjentämistä, tiskaamista, voileipien tekemistä, pöydän kattamista aamuksi jne. Kaiken kukkuraksi pitäisi tämän apuhoitajan ehtiä olla vielä
102. H3.
103. Ruukin osastonhoitajan muistiinpanoja. (Yksityiskokoelma.)
104. Ruukin kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirja 27.2.1973 5§, RA.
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ompelija, joka parsii ja nimikoi sekä huolehtii yleensä liinavaatevaraston kunnossapidosta.
Yön kuluessa hänen kuuluu jakaa lääkkeet tarjottimelle seuraavaksi päiväksi ja herättää
potilaita erittäin aikaisin saadakseen keskimäärin 6 potilasta pestyksi ennen vuoron päättymistä.
Olemme olleet yhteydessä sosiaalihallitukseen ja tulleet yhteisesti siihen tulokseen että
myöskin Ruukin kunnalliskodin olisi päästävä siihen yleiseen käytäntöön että ah suorittavat
ainoastaan ah työtä, joka on hoitotyötä ja muihin töihin on palkattava asianmukainen henkilökunta. Tämän kokoisessa laitoksessa riittää 1 ah yöaikana yllin kyllin hoitotyötä joka on
kuitenkin pääasia. Potilaidenaamupesun hoitaa normaalisti aamuvuoroon tuleva henkilökunta. On kohtuutonta herättää potilaat kovin aikaisin, aikaisintaan klo 6.30. Suomen apuhoitajaliitto ehdottaa kohteliaimmin, että Ruukin kk rajattaisiin henkilökunnan työt uudelleejn ja pyrittäisiin siihen, että yöksi ei jätetä muuta kuin potilaiden valvominen ja hoitaminen.105

Vanhojen toimintamallien muuttaminen ei ollut helppoa. Johtokunnassa vastattiin hoitajien hoitotyön käytännön muuttamiseen seuraavasti:
Yksimielisesti päätettiin pysyttää käytäntö entisellään. Tämä tarkoittaa, että yövuorojensa
aikana ah tekevät jotakin laitoksen hyväksi, jos hoitotyöltä jää aikaa.106

Hoitajien osaaminen liittyi vahvasti hoitajan aseman muutokseen. Vähitellen oli johtokunnankin kuitenkin taivuttava apuhoitajien toimenkuvan muuttamiseen. Hierarkkinen
työnmalli alkoi rapautua. Hoitohenkilöstö ei enää ollut tiukkojen normien ohjaama kokoelma henkilöitä, vaan yhä enemmän uskallettiin ottaa käyttöön omia yksilöllisiä toimintatapoja ja osaamista. Sekä vallalla olevaa henkilöstöpolitiikkaa että vanhusten hoidon laatua alettiin epäillä. Keskitetystä vallasta pyrittiin vallan desentralisointiin. Haastateltava
pohti hajautetun työmallin esiintuloa, jossa apuhoitaja tuli ”alamaisesta” itsenäiseksi
yhteistyökumppaniksi:
Silloin aikanaan, jos osastonhoitaja oli kokouksessa, niin ei varmasti pidetty palaverejä,
jossa olis kutsuttu henkilökunta ja kerrottu uudet päätökset ja kokous kuulumiset. Niistä
kuultiin mekin alemmat sattumalta, jos yleensä kuultiin. Nythän, kun osastonhoitaja kun tuli
kokouksesta niin se sano heti, että kun jouvatta, niin hän kertoo mitä kokouksessa oli
puhuttu. Sen tiedon sai heti ja tokihan nykyisin tulee pöytäkirjatkin kaikille vapaasti luettavaksi, vaan ei niitä kuule silloin. Se oli aikaisemmin semmosta arvailua.107

Ajalle oli tyypillistä työntekijöiden tasavertaistaminen. Onnistunut vanhusten hoitotyö
perustui vanhusten hoitoon osallistuvien henkilöiden moniammatilliseen yhteistyöhön.
Muutos, jossa pyritään siirtymään hoitajien ehdoilla tarjotusta hoidosta kohti vanhuksen
yksilöllisistä tarpeista lähtevää hoitoa vaati yhä enemmän ammattiryhmien välistä yhteistyötä, ammatillisen osaamisen uudenlaisia yhdistelmiä ja yhteisen vastuun lisäämistä.
Lääkäristä oli vähitellen tullut samaan hiileen muiden kanssa puhaltava, oman alansa
asiantuntija. Myös hoitohenkilöstön keskinäinen hierarkia mureni. Esimerkiksi osastonhoitajan suhtautuminen henkilöstöön muuttui merkittävästi. Konkreettisimmillaan hierar-

105. Hd:28 Kirjelmä Suomen apuhoitajaliitto r.y. ltä Ruukin kunnalliskodin johtokunnalle
12.6.1973. Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
106. Ruukin kunnalliskodin johtokunnalle 18.7.1973 11§, Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto, OMA.
107. H3.
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kian purku näkyi symbolien merkityksen vähenemisenä. Esimerkiksi eri koulutuksen saaneen hoitohenkilökunnan asut yhdenmukaistuivat ja nimikyltit pienenivät.
Osaaminen vaati hoitajalta, joka oli juuri oppinut luottamaan omaan tieto-taitoonsa ja
käyttämään omaa persoonallisuuttaan hoitamisen välineenä, lisäksi joustavaa yhteistyökykyä. Erilaisia töiden jakamismalleja kokeiltiin ja omahoitajamalli sai vanhusten hoidossa
vankan kannatuksen. Omahoitajamallin ideologiaan kuului, että jokaisella hoitajalla oli
omat potilaat, joiden hoidosta hoitaja ensisijaisesti vastasi. Yksi haastateltava kuvasi asteittaista siirtymistä omahoitajajärjestelmään:
Se oli minusta hirveen hyvä, kun tuli omat hoitajat. Oma hoitaja huolehti, että oli rahaa käytettävissä, että voitiin käydä vaateostoksissa, kampaajalla, jalkahoidossa ja ostaa kengät ettei
tarvinnu niissä tossuissa koko ajan kävellä.108

Myös osastojen organisaatiokulttuuriin kohdistui voimakkaita muutospaineita. Alettiin
yhä enemmän kiinnittämään huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Henkilöstön sosiaalisen vuorovaikutuksen ja organisaation ilmapiirin merkitys laadukkaalle hoidolle ymmärrettiin. Osaamisen ylläpitäminen vaatii myös jatkuvaa itsensä
kehittämistä. Vanhusten hoitaminen nähtiin koko ajan voimakkaasti kehittyvänä ja koulutuksen katsottiin auttavan ”pysymään kelkassa.” Koulutus auttoi myös näkemään asioita
laajemmin ja toi uutta puhtia alati muuttuvaan työntekoon. Koulutusta alettiin arvostamaan vanhusten hoitotyössä.
H: Koulutus on nykyään jatkuvaa… kaikennäköisten kurssitusten muodossa. Toimenkuva
muuttuu niin nopeasti. Ennen se oli sitä siivoamista ja pyykinpesua, mutta nyt se on kääntynyt niin päin että näitähän ei tahota millään tekemään.
LP: Tuleeko mieleen joku kurssitus, joka innosti sinua erityisesti?
H: Esimerkiksi dementoituneen ihmisen kohtaamisesta. Kyllä siinä oli taas paljon josta sai
itelleen. Koko ajan jutut muuttuu, tulee uutta tutkimustietoa ja semmosia uusia. Pitäs pysyä
koko ajan ajan hermolla.109

Eräs haastateltava muisteli huvittuneena aikoja, jolloin koulutuksen mahdollisuudesta
alettiin puhua. Jotkut hoitajat kokivat sen loukkaavana heidän ammattitaitoaan kohtaan ja
kieltäytyivät järjestelmällisesti koulutustilanteista.
Jotkut taas eivät lähteneet koulutukseen kuin pakon edessä. Kun oli tehnyt vanhusten hoitamista pitkään, ei näe enää tarpeellisena oppia uutta, kun osaa jo nämä hommat. Kerran yksi
kollega sano, että tämäkö on kiitos kaikista työvuosista, kun hänelle koulutusta tarjottiin.110

Osastokohtaiset koulutukset ja kokoukset yleistyivät, samoin ulkopuolisten ja ei-lääketieteen asiantuntijoiden konsultointi.
Jotenkin se ilmapiiri alkoi muuttumaan, että jokkaisella oli oma tapa tehä ja ootettiin, että
jokkainen otti kantaa asioihin. Mutta eihän sitä aluksi. Kun alettiin pittää osastotunteja ja
kokouksia, niin ennen kokouksia ihmisillähän on paljon ajatuksia ja valituksia , mutta kokouksissa istuttiin hiljaa. Mutta sitten se alako pikku hiljaa vapautua, eikä enää menty toisten
selän taakse ja jokkainen uskalsi rueta sanomaan.111
108. H8.
109. H5.
110. H2.
111. H3.
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3.4 Uudentamisvaiheen hoitotyö
3.4.1 Tehokas hoito
Aikaisemman yksilöivän henkisen hoitotyön tavoitteenasettelu muotoutui uudentamisvaiheen hoitotyön aikana tehokkaaksi hoidoksi. Tehokas hoito -käsite kuvaa tälle ajalle tyypillistä ajanhenkeä, jossa niukkenevilla voimavaroilla pyrittiin takaamaan vanhusten hoitotyön arjen laadukkuus. Taustalla oli 1990-luvulla suomalaisen yhteiskunnan taloudellinen lama. Tehokas hoito painotti vanhusten hoitotyössä yhä enemmän fyysistä perushoitoa ja aikaisemmin tärkeäksi koettu ohjattu viriketoiminta väheni. Haastateltava kuvaili
kokemuksiaan:
Sitten väki väheni ja potilasaines huononi, ei mistään repinyt niihin [ohjattuun viriketoimintaan]. Rutiinit veivät kuitenkin oman aikansa, eli perushommat, jotka kuulu, ne oli kuitenkin
tehtävä. Aikaa jäi vain aina vain vähempi käyttää virkistystoimintaan. No sitten tuli näitä
työllisyysvaroilla palkattuja, jotka olivat ihan siihen hommaan, että ne ulkoilutti tai jos ei
siihen pystynyt niin luki lehtiä tai ihan tämmöstä.. Kesäaikana oli näitä koululaisia. Sehän
oli tosi kiva, ne käytti ahkerasti ulkona ja nehän tykkää jotka ei oo käynneet pitkään aikaan
ulkona.112

Tehokas hoito toi hoitajille moraalisen ristiriidan. Hoitotyö tuli tehdä mahdollisimman
tehostetusti, aikaa ja taloudellisia resursseja säästäen. Moraalinen vastuu vanhusten
hyvinvoinnista ja sen myötä hoidon laadusta aiheutti hoitajille aika ajoin toivottomuuden
tunnetta. Vaikka hoitohenkilöstö koki olevansa ammattitaitoista, ainainen kiire vaikeutti
sen mahdollisuutta hoitaa vanhuksia niin hyvin kuin se halusi. Vanhusten yksilöllisiä tarpeita ja toiveita ei välttämättä pystytty täyttämään ja tehokkuuden vaatimus pakotti hoitajan ajattelemaan entistä enemmän hoitotyön lopputulosta, vaikka vanhuslähtöisen hoidon
perustana on koko hoitotyön prosessin toteuttaminen. Haastateltujen mielestä vaipan voi
vaihtaa vanhukselta nopeasti ja tehokkaasti, mutta yhtä tärkeää kuin vaipanvaihto on vanhukselle hoitajan läsnäolo ja vuorovaikutus.
Keskeiseksi hoitotyön auttamismenetelmäksi nousi hoitajan ja vanhuksen yhdessä tekeminen.113 Yhdessä tekeminen on jatketta aikaisemman elävöittämisvaiheen kuntoutukselle. Se ei kuitenkaan ollut kuntoutuksen lailla irrallinen päivittäinen ohjelmanumero,
vaan näyttäytyi vanhuksen ja hoitajan arjessa vanhuksen tukemisena. Yhdessä tekeminen
tarkoittaa siten vanhusten hoitotyössä jokahetkistä vanhuksen voimavarojen huomiointia ja
tukemista. Se on vastakohta puolesta tekemiselle. Yhdessä tekemisen avulla pyrittiin edistämään vanhusten omatoimisuuden säilymistä mahdollisimman pitkään. Yhdessä tehdessä
vanhus saa käyttää omia voimavarojaan ja hoitaja avustaa häntä vain tarvittaessa esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruokailussa. Tehokkaan hoidon vaiheessa muun
muassa kiire houkutteli usein tekemään asioita vanhuksen puolesta. Syyt puolesta tekemiseen eivät olleet aina kuitenkaan hoitajasta lähtöisin. Jotkut vanhukset kokivat loukkaavana
sen, ettei ”nuoremmat tee vanhoille palveluksia.”

112. H4.
113. Yhdessä tekemisestä käytetään käsitettä kuntouttava työote (esim. Holma et al 2002) tai kuntouttava hoitotyö (esim. Routasalo & Lauri 2001).
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Vanhus ite tekis mahollisimman paljon eikä tehty niin paljon niitten puolesta. Niin että
ennen vanhuksethan tuli täysihoitoon eihän he nyt tee mittää kun ovat täällä niin ei heidän
tartte tehä mittään.114

Hoitaja kuvasi yhdessä tekemistä seuraavasti:
Minusta pitäs vanhusten hoitotyössä painottaa, että sitä aikaa ei koskaan anna liikaa. Siihen
ei varmaan mittään takarajaa voi laittaa. Siinä on tietenkin että hommat pittää tehä, mutta
voihan ne hommat tehä, että antaa sitä aikaa siinäkin. Samahan se on syöttämisessä, sitähän
voi mennä siihen ja pannee jonkin lapun kaulaa ja tökkii sen ruuan, sen voi myös tehä niinkin, että oottaa ja jotakin sannoo ja välillä pittää vaikka kädestä kiinni ja kuvailla mitä ruokaa nyt syyän, kysellä että maistuuko se. Että ihan normaalisti. Siitä vaan tehhään nykysin
jotenkin erinumero.115

Vanhusten hoitotyön kuvauksissa hoitotyölle leimaa-antavana piirteenä on ollut kiireisyys koko sen historian ajan. Haastateltavien lausumista käy ilmi, että yhtäältä kiire on
todellista ja vaatii hoitajien joustamiskykyä. Toisaalta haastatteluista nousi esiin, että
tämän päivän kiire voi olla myös tälle ajalle tyypillisen tehokkaan hoidon ilmentymä.
Haastateltava kuvasi kiirettä ja sen suhteellisuutta seuraavasti:
Vaikka ennen oli enemmän työtä johtuen siitä, ettei ollu kertakäyttötavaroita, niin kuitenkin
se oli jollakin tavalla kiireettömämpää se homma. Kun aattelee että nykyään on suhteessa
enemmän henkilökuntaa, kun kaikki voivat tehä kokopäivätyötä niin silti on hirviä kiire.
Minusta tuntuu että tämä nykynen elämä ja hössötys. Että se on se tyyli. Ja minusta vanhusten kanssa pitää pyrkiä kiireettömyyteen. Yhtä paljon ehtii varmasti tehä, vaikka ei hosu…
Monesti se juokseminen on ihan turhaa.116

3.4.2 Kustannustietoisuuden vahvistaminen
Tehokas hoito edellytti hoitajilta vanhuksen yksilöllisten tarpeiden lisäksi näkemystä käytettävien voimavarojen kohdentamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja saavutettavasta tehokkuudesta. Tämä merkitsi sitä, että tehokas hoito vaatii hyvän yhteistyön lisäksi jokaiselta hoitajalta kustannustietoisuutta ja sen vahvistamista. Kustannustietoisuus merkitsi hoitajille haastetta osallistua puntarointiin muun muassa siitä, että annetaanko vanhukselle oikeaa hoitoa, onko se oikeaan aikaan annettavaa, onko hoitoa tarvittava määrä ja onko hoito oikean tasoista suhteessa vanhuksen tarpeisiin. Konkreettisimmillaan kustannustietoisuus merkitsi hoitajien hoitotyöhön säästötoimen-piteitä. Arjen
käytännössä tämä koettiin kovana työpaineena, sillä sairaslomien ja lomien sijaisuuksiin
ei otettu sijaisia, varsinkaan koulutettuja sijaisia. Kiire stressaannutti ja uuvutti niitä hoitajia, joilla töitä oli.
Silloin tuli semmonen olo, että vanhuksia hoitamaan kelepas ihan kuka tahansa. Saatettiin
ottaa sijaiseksi joku teologian opiskelija joka ei tiennyt ihmisen anatomiasta yhtään mittään.
Ja sehän on kauhean raskas niille, jotka on jatkuvaan töissä. Ja yökkönä kun on semmosen

114. H4.
115. H3.
116. H3.
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kanssa, niin illalla tuntu, että seisoo ison viljavainion reunassa, jota pittää sirpillä leikata.
Aamulla oli olo että onkohan puoletkaan töistä tullut tehtyä. Että tämmösiä kavereita annettiin.117

Talousihmisten ylimielinen asenne loukkasi ja suututti hoitajia. Arjen hoitotyötä tekevät
epäilivät välillä säästötoimien oikeellisuutta ja niiden tarkoituksenmukaisuutta:
Terveysviraston pamput lähti Lappiin ja se matka makso kuulemma 20 000 mk, kun he
kävivät pohtimassa että mistä voitais säästää. Meijän tasolle oli se anti että vaipoissa täytyy
säästää. Ei me kyllä sitä uskottu. Kyllä meijän mielestä on niin, että jos hiukankaan epäilyttää että menneekö tuo vaippa vai ei roskiin niin ei muuta kuin vaihtoon. Se on vähäisintä
vanhukselle, että saa kuivan vaipan alleen.118

Haastateltavien mukaan säästäminen vanhusten hoitotyössä ei ole uusi asia. Säästämisen
kohteet vain ovat muuttuneet. Nykypäivänä hoitajien omaan harkintakykyyn luotetaan ja
säästötavoitteet ovat paljon yleisemmällä tasolla kuin ennen. Eräs kokenut hoitaja kritisoikin nuorten hoitajien tuhlaavaa välineiden käyttöä, joka ei perustunut todelliseen tarpeeseen. Tästä syystä hän näki säästämiseen kehottamisessa myös rakentavia elementtejä.
Vaan ne oli kyllä jänniä, aina oli aiheena, että piti säästää. Ja ihan kaikesta. Kertakäyttöhanskat, niitä tuli sillon, nehän oli ensin hoitajilla lukkokaapissa. Minä kerroinkin tämän ihan
äsken nuorille hoitajille, kun tuolla meillä joku kampasi tukkaa hanskat kädessä, että voi
kuule, jos meijän entinen ylihoitaja näkis sinut. Puhasta petiä pettaatte ja tukkaa kampaatte
hanskat kädessä, että kyllä te tuhlaatte hirviästi. Aatellappa kun meille sanottiin, että kun
kakkaa korjaa niin pannee siihen kätteen jolla pessee, ei sitä tarvihe siinä toisessa… Ennen
annettiin hurjan konkreettinen esimerkki. Ei nykysin ennää. Esimerkiksi vaipoista on paljon
puhuttu ja säästämisestä, mutta kyllä niitä on vaihettu tarpeen mukkaan. Mutta vielä –
70-luvun alussa olis annettu tarkat ajat millon vaipat vaihetaan…119

3.4.3 Hoitajat erityisosaajina
Uudentamisvaiheen aikana hoitajan osaaminen syveni erityisosaamisen alueelle. Hoitotyön erityisosaaminen perustui vanhuksen erityisyyden havaitsemiseen. Iän tuoma erilaisuus ja elämänkokemus tekee vuorovaikutuksesta ainutkertaisella tavalla poikkeavan suhteessa muiden ikäryhmien hoitotyöhön. Erityisosaamisen perusta on vanhuksen pitkän
elämänhistorian kunnioittaminen, riippumatta siitä, millaisia vaiheita ihminen on läpikäynyt ja millaisia valintoja hän on tehnyt elämässään120. Eräs haastateltava pohti omaa rooliaan ja osaamistaan hoitotyössä seuraavasti:
Hyvään hoitoon kuuluu, että ihminen tuntee olevansa oikeassa paikassa, että vanhuksella
säilyy itseisarvo. Ihmisen pittää tuntea, että hän on ihminen, eikä oo missään säilytyspaikassa. Ja mitenkä se sitten saavutetaan, niin kyllä siihen sen ihmisen ainutlaatuiseen koke-

117. H3.
118. H3.
119. H1.
120. Elämänhistoria käsitettä on kuvaillut esim. Backman (2001) väitöskirjassaan ”Kotona asuvien
vanhusten itsestä huolenpito.”
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mukseen pitäisi paneutua. Sillä tavalla jokaisen hoitajan pitää olla vastuullinen, että annetaan mahollisuus sille ihmiselle, olkoonpa ne valinnat mitä hyvänsä…121

Pitkän työkokemuksen omaavien haastateltavien pohdinnat kiteyttävät hoitotyön erityisosaamisen kohtaamiseen, vanhuksen ja hoitajan kohtaamiseen ihminen ihmiselle. Eräs
muutama vuosi sitten eläkkeelle jäänyt haastateltava kristallisoi oman pitkän työkokemuksensa annin vanhusten parissa seuraavasti:
Sen oppi näkemään, että ihminen ei muutu vaikka sille tulee ikää. Se on sama ihminen, kun
se on 20-vuotias, kun se on 40-vuotias, kun se on 60- tai vaikka 80-vuotias. Jos sillä jossakin vaiheessa muisti huononee, niin ne tunteet ja se elämän tarve se pysyy samana. Se ei
muutu miksikään. Sen oivaltaminen on suurin oppi. Se on niin hirviän heleppo mennä oman
hoitajan roolin taa… ja tavallaan… jos haluaa keskustella niin olla semmosen kuulustelevan
asemassa. Se on kuitenkin, että me ollaan kaksi ihmistä… Monta rikasta elämää muistan ja
ei vois kyllä kuvitellakkaa nykyaikana semmosia kohtaloita olevankaan. Ja näitten ihmisten
luottamuksen saavuttaminen, se on sen hyvän hoidon juju.122

Kohtaamisen onnistumiseen vaikuttavat hoitajan tiedot ikääntymisestä ja sen mukanaan
tuomista erikoispiirteistä elämän eri alueilla: Vanhusten hoitotyö ei ole vain vanhan viisaan ihmisen kuuntelemista, vaan vanhuuden tuomien piirteiden hyväksymistä. Eräs
haastateltava kertoi vanhusten hoitotyön todellisuudesta:
Totuushan on, että monesti vanha ihminen on ruma, haisee pahalle ja saattaa kiroilla, sylkeä
ja kakkaa housuihin ja pissaa alleensa tai sun jaloille…

Eräs haastateltava puolestaan kertoi muutoksesta kohdata vanhus seuraavaa:
Nykypäivän vanhus oo ennää ollenkaan semmonen alistuvainen eikä sanoisinko helppo hoidettava. Oon selvästi tämänkin urani aikana huomannut sen buumin, että vanhus osaa vaatia
ja se on ihan hyvä… Että ei se ennää alistu mihin tahansa, on tietonen oikeuksistaan ja mitä
valinnan varraa on…123

Hoitajan erityiskoisosaamiseen liittyy aito läsnäolo. Pelkkä fyysinen läsnäolo, kuten koskettaminen, ei automaattisesti johda kohtaamiseen. Vanhusta voidaan näennäisesti hoitaa
hyvin, mutta vuorovaikutus voi olla kliinistä ja etäistä. Haastateltava kuvasi erityisosaamista:
Kerran tajusin ja sanoin sen työkavereillekin, että meidän kädet... Meijän pitäs pyrkiä, että
kädet eivät olisi hirveän kireänä, koska käsillähän me paljon vanhalle ihmiselle viestitetään.
Jos me ollaan ite kireitä, niin otteet ovat kovakourasia. Jos taas meillä on lepposa mieli ja
arvostetaan sitä ihmistä, niin meillä on ihan erilaiset otteen. Ne on usein pienistä, näkymättömistä asioista kiinni. Hoitajan elämätilanteillekaanhan ei voi mittään voi. Mutta on persoonaltaankin semmosia, jotka eivät sovi vanhusten kanssa olemaan, sillä siinä käsitellään
koko ajan ihmistä… Kyllä siellä on, että vanhusten kanssa metsää vastaa niinkuin sinne
huudetaan.124

Hoitajan tulee kyetä aistimaan vanhuksen henkilökohtaisen reviirin rajat. Kaikille vanhuksille kohtaaminen ei merkitse fyysistä läheisyyttä, vaan se voi todentua esimerkiksi
121. H7.
122. H6.
123. H5.
124. H3.
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todesta ottamisena. Vanhusten hoitotyössä erityisosaaminen voi näyttäytyä vanhuksen
tahdon ja tapojen kunnioittamisessa. Seuraavassa on hoitajan tyypillinen aamutöiden
kuvaus hoivaosastolta, jossa tämä vanhuksen tapojen tuntemiseen perustuva hoitotyö
tulee näkyväksi:
Ensin käyn ihan hiljaa huoneissa. Minulla on neljä vanhusta joka aamu. Menen huoneeseen,
jos jollakin on silmät auki, minä sanon että hyvää huomenta, nyt olis keskiviikko aamu,
vuoden ajan ja mikä kuukausi .. ja että aurinko on jo noussut tai ei ole noussut… Kun tunnen ihmisen niin laitan radion tai tv:n auki, ikkunaverhot aukastaan ja annan herätä sen
ihmisen ja meen seuraavan tykö ja ihan samalla tavalla teen sen toisen kanssa… Kun sen
omansa tuntee, niin tietää kuka o n kiireisin… kenen luo menen ekana… kaikkien luo ensin
ja sitten aloitan aamutoimet jonkun luona… toiselle tuodaan aamupala huoneeseen, se tulee
puoli kahdeksan aikaan osastolle, toinen käy ensin pesulla ja tullee päivähuoneeseen… aina
sen mukkaan, että jos on aamu- uninen ihminen, niin saa nukkua. Meillä on tavoitteena, että
kymmeneen mennessä saa aamulääkkeet. vaikka ei jaksais nousta niin syö huoneessaan ja
pannee köllöttellee takasin.125

Erityisosaamista on myös puolesta päättäminen tilanteissa, joissa hoitaja päätöksellään
suojelee vanhusta:
Voi tehä silläkin tavalla, että se on alentavaa minun mielestä jos vanhukselle määrätään, että
nyt tehhään se ja se. Se pittää sanoa sillalailla että hänelle tullee semmonen vaikutelma, että
hän ite siitä päättää vaikka ei päätäkkää. Semmosenkin taidon voi opetella jos on kiinnostunut vanhasta ihmisestä.126

Vanhusten hoitotyössä myös henkilöstön jaksamiseen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Ammatillisuudessa ei enää ihannoida kaiken hallitsemista ja tietämistä, vaan yhä
enemmän uskalletaan puhua oman jaksamisen rajoista. Seuraava katkelma haastattelusta
kertoo tästä:
LP: mitenkä sinä pääset tilanteiden ohi kun huomaat että nyt keittää?
H: Kyllä minä otan työkaverit mukkaan. Pittää miettiä mikä siinä ihmisessä ärsyttää. Sitä
asiaa pitää vatvoa niin paljon, että tajuaa että mikä asia siinä ihmisessä ärsyttää, sen asian
löytäminen auttaa…”
LP: Miten sitä jaksamista työpaikalla tuetaan?
H: ”Nämä on tosi mukavia nämä virkistyspäivät. Ennenhän sitä lähettiin virkistymään yksin
tai kaksin, mutta tänä päivänä lähetään porukalla. Siinä tullee sitä työkaverin tuntemista
muutenkin kuin työpuvussa ja siinä tullee monenlaista puhumista. Se auttaa jaksamaan työpaikassa. Vaikka hoitaja tullee kuinka väsyneenä työpaikalle, niin sitä ymmärtämistä on,
ettei heti aatella että se on minulle vihanen… eikä se ole potilaille vihanen…. Eikä ennää
tartte olla tehokkaita eikä osata kaikkia… On lupa sanoa, että voitko ottaa minunkin potilaat.127

Vanhusten kaltoinkohtelu tiedostetaan ja siitä keskustellaan haastateltavien mukaan työyhteisöissä entistä avoimemmin. Kaltoinkohteluun myös puututaan hyvin herkästi. Haastateltava kuvaili muutosta seuraavasti:
125. H7.
126. H4.
127. H7.
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Jos huonoa käytöstä vanhusta kohtaan vain huomataan, niin kyllä siitä puhutaan tänä päivänä herkemmin. Olihan sitä aikasemmin, että tiedettiin ja suojeltiin, mutta nykyään ei
enää. Uskalletaan puhua, sanoa ääneen. Työkaverit ovat herkistyneet, etteivät uskalla olla
sanomatta. Muistan kun oli vielä kylvettäjä, varmastikin oli väsynyt, kun oli tehnyt sitä
samaa työtä päivästä toiseen ja vuodesta toiseen. Kerran se sano, että vanhus oli ollut hankalana niin hän oli antanut kylymää vettä sen päälle… Minusta se oli niin kauhiaa.128

Esteeksi erityisosaamiselle saattoivat muodostua vanhat epäfunktionaaliset jäänteet toimintamalleista, jotka eivät suosineet hoitajien oman persoonan käyttöä ja rohkeaa oman
toiminnan arvostamista. Haastateltavien mukaan sekä johdon että hoitajakollegoiden
”luutuneet” asenteet saattoivat olla esteenä vielä nykypäivänä hoitotyön ydinsisällön kirkastamiseen. Tämän päivän rutiiniksi on osoittautumassa jatkuva kehittämisinnostus.
Haastateltavat kritisoivat monia päällekkäisiä ja kiivastahtisia kehittämishankkeita ja –
projekteja hoitotyön kehittämiseksi. Heidän mielestään niiden avulla voidaan hoitotyön
ydinsisältöä viedä eteenpäin, mutta myös jarruttaa kehitystä. Pian eläkkeelle siirtyvä hoitaja kritisoi tämän päivän kehittämisinnostusta seuraavasti:
Minä tykkään työskennellä näitten ihmisten kanssa, mutta tähän liittyy monenlaista, joista
en tykkää. Nykyisin kiinnitetään niin paljon huomiota minusta liiaksi toissijaisiin asioihin.
Esimerkiksi tänä päivänä ylenpalttinen kirjaaminen. Ja oikeanlaiseen kirjaamiseen -ja sanamuotoihin. Ehkä se tuntuu just dementtiaosastolla eniten, koska nämä ihmiset vie kokonaan
mukkaansa. Siitä on vaikea irrottautua näihin paperitöihin. Tottakai nekin pittää tehä, mutta
siihen pitäs olla aikaa. Meillä heti näkyy levottomuutena. Jonkun pitää olla vanhuksien
kanssa. Ja nyt taas suunnitellaan kannettavien mikrojen hankkimista. Vieköhän se vanhusten
asiaa todella eteenpäin?

Uudentamisvaiheessa ei tasapainoilla yksin taloudellisten haasteiden edessä vaan myös
sen kanssa onko hoitotyössä rohkeutta kehittää omaa arvo- ja tietoperustaa omista lähtökodista käsin.

3.5 Kooste vanhusten hoitotyön tosiasiallisesta toiminnasta
Tämän tutkimus osoitti, että suomalaisen vanhusten hoitotyön ydinsisältö on muuttunut
merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Pitkään vanhusten hoitotyössä olleiden
hoitajien kuvaukset vahvistivat dokumenttien perusteella tehtyä tulkintaa. Aktivoitumisvaiheen vanhusten hoitotyön keskeisenä tavoitteena oli arjesta selviytyminen. Sen saavuttamista tavoiteltiin työkeskeisellä hoitamisella. Hoitotyö perustui usein kouluttamattomien hoitajien perinteen siirtoon ja hoitajien kuuliaiseen käskyjen vastaanottamiseen. Hoitajien yhtenä keskeisenä tehtävänä oli valvonta. Vanhusten hoitotyössä vanhus nähtiin kohtalon uhrina. Tämän perusteella nimeän aktivoitumisvaiheen vanhusten hoitotyön tosiasiallisen vaiheen säilyttäväksi hoitotyöksi.
Luonnosteluvaiheen vanhusten hoitotyön tavoitteena oli yhtenäinen huoltotoiminta.
Hoitotyön lähtökohtana oli varmistava rutiinien kaitseminen. Hoitajan tuli sisäistää vanhusten ja ympäristön perushuoltoa leimaava puhtauden, siisteyden ja järjestyksen idea
128. H7.
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osaksi omaa ammattityötään. Hoitamiseen sisältyi hyvin kiinteästi sekä fyysinen hoito että
ympäristön huolto, joiden lähtökohta oli samankaltainen eli pyrittiin saavuttamaan kontrolloitua fyysistä puhtautta. Hoitaminen perustui rutiinitoimintoihin, jotka johtivat usein vanhusten tarpeiden kannalta epäolennaisiin tapoihin. Vanhusten hoitotyölle oli tyypillistä hierarkkisuus, selkeät esimies-alaissuhteet ja tarkka normisäätely. Apuhoitajat sisäistivät osastolla vallitsevan sosiaalisen etiketin sosiaalistumisen kautta. Apuhoitajan ammatillisuuteen
kuului muun muassa olla näkymätön ja kuuliainen alamainen, joka omalta osaltaan pönkitti
valtarakenteita. Vanhusten hoitotyön periaatteet olivat tuona aikana sisällöltään yhdenmukaiset ja apuhoitajan rooli oli ennalta arvattavissa. Tämän perusteella nimeän luonnosteluvaiheen vanhusten hoitotyön tosiasiallisen toiminnan kollektisoivaksi hoitotyöksi.
Elävöittämisvaiheen vanhusten hoitotyön ydintavoite oli henkinen hoito, jolloin hoitotyön vanhuskuva muuttui. Vanhus alettiin nähdä itsenäisenä toimivana ja tasavertaisena
subjektina. Henkinen hoito mahdollisti yksilöllisyyden tukemisen, joka merkitsi vanhuksen yksilöllisempää kohtelua sekä itsemääräämisoikeuden tiedostamisesta ja laajenemista.
Yksilöllisyys konkretisoitui myös laitosympäristön kodikkuudessa ja omaisten mukaanotossa vanhuksen elämään. Huomionarvoista on, että muutos ei ole kuitenkaan yksiselitteinen ja vanhan ajattelukehyksen jäänteet olivat vielä näkyvissä vanhusten hoitotyössä. Vanhusten hoidon työmallina ollut hierarkkinen järjestelmä murentui vähitellen ja hoitamisessa
otettiin käyttöön yksilöllisiä toimintatapoja ja hoitajien osaamista arvostettiin. Jatkuva
itsensä kouluttaminen koettiin välttämättömänä ammatillisten tietojen ja taitojen ylläpitämisessä. Elävöittämisvaiheessa vanhusten hoitotyön arvo- ja tietoperusta muotoutui uudelleen. Nimeän elävöittämisvaiheen vanhusten hoitotyön yksilöiväksi hoitotyöksi.
Uudentamisvaiheen vanhusten hoitotyön tavoitteena oli tehostettu hoito. Tehostettu toiminta aiheutti hoitohenkilöstölle stressaantumista ja kiire vaikeutti sen mahdollisuuksia
hoitaa vanhuksia niin hyvin kuin se halusi. Hoitotyön lähtökohtana pidettiin kustannustietoisuuden vahvistamista. Erityisosaamisen ydin kiteytyi vanhuksen ja hoitajan kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen. Nimeän uudentamisvaiheen vanhusten hoitotyön tosiasiallisen
toiminnan tasapainoilevaksi hoitotyöksi.
Tutkimukseen perustuen vanhusten hoitotyön vaiheet olivat: 1. säilyttävä hoitotyö
(1930–1950), 2. kollektisoiva hoitotyö (1950–1970), 3. yksilöivä hoitotyö (1970–1990)
sekä 4. tasapainoileva hoitotyö (1990–). Seuraavassa taulukossa 3 kuvaan muutosprosessia, joka liittyy suomalaisen vanhusten hoitotyön eri vaiheiden muotoutumiseen.
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Taulukko 3. Kooste vanhusten hoitotyön tosiasiallisesta toiminnasta.
Vanhusten hoitotyön tavoitteelliset
ulottuvuudet

Vanhusten hoitotyön tosiasiallinen toiminta

1. Aktivoitumisvaihe
(1930–1940)

Säilyttävä hoitotyö (1930–1950)
- arjesta selviytyminen
- työkeskeinen hoitaminen
- hoitajat valvojina

2. Luonnosteluvaihe
(1940–1970)

Kollektisoiva hoitotyö (1950–1970)
- yhtenäinen huoltotoiminta
- varmistavat rutiinit
- hoitajat sosiaalisen etiketin taitajina

3. Elävöittämisvaihe
(1970–1990)

Yksilöivä hoitotyö (1970–1990)
- henkinen hoito
- yksilöllisyyden tukeminen
- hoitajat osaajina

4. Uudentamisvaihe
(1990–)

Tasapainoileva hoitotyö (1990–)
- tehostettu toiminta
- yhdessä tekeminen
- hoitajat erityisosaajina

Vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ja tosiasialliset ulottuvuudet poikkeavat aikajaksoissa toisistaan. Esimerkiksi aktivoitumisvaihe oli 1930–1940, kun taas tosiasiallisen säilyttävän hoitotyön vaihe kesti vuoteen 1950. Aikajaksojen erilaisuus johtuu siitä, että
tavoitteelliset ulottuvuudet muotoutuivat nopeammin kuin mitä tosiasiallinen toiminta.
Elävöittämisvaiheen aikana yksilöivä hoitotyö oli jo lähellä tavoitteellista ulottuvuutta.

3.6 Yhteenveto tutkimustuloksista
Tutkimus tuotti sekä tavoitteellisten että tosiasiallisen toiminnan ulottuvuuksien peruslinjat. Näistä muodostettiin teoreettista yhteiskunnallista jäsennyskehystä hyödyntäen hoitotyön yleiset kehityslinjat: aktivoitumisvaiheen säilyttävä hoitotyö (1930–1950), luonnosteluvaiheen kollektisoiva hoitotyö (1950–1970), elävöittämisvaiheen yksilöllinen hoitotyö (1970–1990) sekä uudentamisvaiheen tasapainoileva hoitotyö (1990–). Esittämässäni
mallissa yleisten kehityslinjojen leikkauspisteet, esimerkiksi vuosi 1950 edustaa siirtymävaiheen aikaa, jolloin vielä vaikuttaa sekä vanha että uusi jännitteinen kehityslinja. Seuraavassa kuviossa (kuvio 8) esitän koosteen keskeisistä tutkimuksen peruslinjoista sekä
niiden perusteella muodostetuista yleisistä hoitotyön kehityslinjoista yhteiskunnallisessa
kontekstissa.
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Tavoitteellinen
ulottuvuus

Niukkuusaika
(1930–1940)

Suuren murroksen
aika (1940–1970)

Hyvinvointivaltion
aika (1970–1990)

Hyvinvointiyhteiskunnan aika (1990–)

Aktivoitumisvaihe

Luonnosteluvaihe

Elävöittämisvaihe

Uudentamisvaihe
Toimintastrategiakeskeinen
hoito- ja palvelujärjestelmä
-yhteensovittaminen
-laatutietoisuus
-vanhuspolitiikan uudelleen
muotoileminen

Vanhuspolitiikan
tavoitteiden
peruslinjat

Kuuliaisuuskeskeinen
köyhäinhoito
-velvollisuuslähtöisyys
-rankaisuhenkisyys
-toiminnan
pysähtyneisyys

Laitoskeskeinen
vanhustenhuolto
-itsenäistyminen
-aseman vahvistaminen
-laitosrakentaminen

Kehityskeskeinen
vanhustenpalvelujen aika
-palveluhenkisyys
-vanhuskuvan kirkastaminen
-palvelujen
monipuolistaminen

Ohjausmuoto

Normatiivinen ohjaus

Tarkentuva normiohjaus

Velvoittava tavoite- ja
suunnitteluohjaus

Arvioiva informaatio-ohjaus

Kunnallisen
toiminnan
peruslinjat

Ponneton toiminta
-vetäytyminen vastuusta
-omavaraisuus

Jarrutteleva toiminta
-määräysten
vastustaminen
-valtiovaraistaminen

Päätöksenteko
kurinalaisuus
-valtion määräysten
myötäileminen
-suunnitelmallisuus

Päätöksenteon
voimistuminen
-uusien
toimintavaihtoehtojen
työstäminen
-omavalvonta ja -vastuu

Hoitoorganisaatioiden toimintaympäristöjen
peruslinjat

Eristäytyvä kunnalliskoti
-maatalousyhdyskunta
-sekahuoltolaitos

Julkistuva kunnalliskoti
-byrokratisoituva
vanhustenhuoltolaitos
-henkilökunnan lisääminen

Tosiasiallinen
ulottuvuus
Hoitotyön
peruslinjat

Säilyttävä hoitotyö
-arjesta selviytyminen
-työkeskeinen hoitaminen
-hoitajat valvojina

Kollektisoiva hoitotyö
-yhtenäinen
huoltotoiminta
-varmistavat rutiinit
- hoitajat sosiaalisen
etiketin taitajina

Itsenäistyvä vanhainkoti
Ulkoistuva vanhainkoti
- profiloituminen vanhusten -monitoimitalomaisuus
kodiksi
-arjen laadukkuus
-kuntouttava palvelukulttuuri
Yksilöivä hoitotyö
-henkinen hoito
-yksilöllisyyden
tukeminen
-hoitajat osaajina

Yleiset
kehityslinjat

Aktivoitumisvaiheen
säilyttävä hoitotyö
(1930 –1950)

Luonnosteluvaiheen
kollektisoiva hoitotyö
(1950 –1970)

Elävöittämisvaiheen
yksilöivä hoitotyö
(1970– 1990)

Tasapainoileva
hoitotyö
-tehokas hoito
-kustannustietoisuuden vahvistaminen
-hoitaja
erikoisosaajana

Uudentamisvaiheen
tasapainoileva hoitotyö
(1990 –)

Kuvio 9. Kooste keskeisistä tutkimustuloksista.

Kuviossa 9 on kaksi tarkastelunäkökulmaa. Ensimmäinen vertikaalinen tarkastelunäkökulma osoittaa tutkimuksen vanhusten hoidon eri tarkastelutasojen peruslinjojen muotoutumisen 1930-luvulta 2000-luvulle. Kuvion toisen horisontaalisen tarkastelunäkökulman
avulla voidaan tarkastella vanhuspolitiikan heijastumista vanhusten hoitotyön tosiasialliseen toimintaan. Vanhuspolitiikan heijastumista hoitotyön tosiasialliseen toimintaan
kuvaan kuviossa makro- ja mikrotason ylimenevillä katkoviivoilla. Kuuliaisuuskeskeinen
vanhuspolitiikka (1930–1940) heijastui tosiasiallisessa toiminnassa säilyttävänä hoitotyönä. Tuolloin vanhuspolitiikan tavoitteiden vaikutus hoitotyön tosiasialliseen toimintaan
oli erittäin vahva. Vastaavasti laitoskeskeinen vanhuspolitiikka (1940–1970) näyttäytyi
tosiasiallisessa toiminnassa kollektivoivana hoitotyönä. Kehityskeskeinen vanhuspolitiikka (1970–1990) heijastui yksilöivänä hoitotyönä. Toimintastrategiakeskeisen vanhuspolitiikan (1990–) aikana vallitsi tasapainoileva hoitotyön toiminta. Tutkimuksessa kävi
ilmi, että vanhuspolitiikan tavoitteet heijastuivat tosiasialliseen toimintaan viiveellä. Esimerkiksi kasvatuskeskeisen vanhuspolitiikan tavoite vaikutti vanhuspolitiikan päätöksiin
1940-luvulle, mutta sen vaikutukset näkyivät vanhusten tosiasiallisessa toiminnassa vielä
1960-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen vanhuspolitiikan vaikutus tosiasialliseen toimin-
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taan nopeutui siten, että hyvinvointiyhteiskunnan aikana toimintastrategiakeskeinen vanhuspolitiikka vaikutti tosiasiasialliseen toimintaan vain muutaman vuoden viiveellä.
Vanhuspolitiikan tavoitteiden ja tosiasiallisen toiminnan välissä olevat kunnalliset toimintaympäristöt sekä hoito-organisaatioiden toimintaympäristöt muuttuivat tutkittavan
ajanjakson aikana. Tutkimuskuntien toiminta muuttui aktivoitumisvaiheen ponnettomuudesta hyvinvointiyhteiskunnan uudentamisvaiheen päätöksenteon voimistumiseen. Kolmen erilaisen tutkimuskunnan vanhustenhoitojärjestelyjen tavoitteet olivat hyvin samankaltaiset hyvinvointivaltion elävöittämisvaiheeseen saakka. Sen sijaan hyvinvointiyhteiskunnan uudentamisvaiheen aikana alkoi tutkimuskuntien toimintakäytäntöihin tulla erilaisuutta, kun vanhusten hoitojärjestelyjen perusteeksi alettiin nostaa kunnan erityispiirteet ja
kuntalaisten tarpeet. Kaupunkimaisessa kunnassa haasteina olivat vanhuspalvelujen kokonaisuuden hahmottaminen ja pienemmissä kunnissa erityisosaamisen ylläpitäminen vanhustenpalvelujen suunnittelussa ja käytännössä. Tutkimuskuntien hoito-organisaatiot
muuntuivat ajan myötä eristäytyvistä kunnalliskodeista ulkoistuviksi vanhainkodeiksi.

4 Loppukeskustelu
4.1 Tulosten tarkastelua
4.1.1 Tavoitteellisten ulottuvuuksien tarkastelua
Julkisen tahon vanhusten hoitojärjestelyjen perustaminen alkoi jo aktivoitumisvaiheessa,
mutta suurilta osin sitä voidaan pitää luonnosteluvaiheen ajan ideana. Hoitotyö on osa
sosiaalista instituutiota, joka kuvastaa osaltaan kyseessä olevan yhteiskunnan ja aikakauden tarpeita ja käsityksiä vanhusten hoidosta. Tutkimustulokset osoittivat, että hoitotyön
kehittämisen kannalta on tärkeää, että hoitotyötä ei tarkastella vain yksittäisenä ilmiönä,
vaan se liitetään laajempaan tarkasteluun. Hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet vanhuspolitiikan, kunnallisen ja hoito-organisaation tavoitteelliset
ulottuvuudet. Taulukkoon 4 olen koonnut pelkistetysti vanhusten hoitotyön tavoitteelliset
ulottuvuudet eri aikoina sekä muutokseen yhteydessä olevia keskeisiä tekijöitä, jotka
käsittelevät hoidon luonnetta, päämäärää, keskeisiä toimijoita, arvoperustaa ja vanhuskuvaa. Näiden tekijöiden painopisteiden muutoksista näkyy se, miten vanhusten hoidon
tavoitteellisissa ulottuvuuksissa on painotettu eri asioita eri aikoina.
Karkeasti voidaan tavoitteellisten ulottuvuuksien muutosvaiheiden sisältä erottaa vanhusten hoidon luonne seuraavasti:
1. Aktivoitumisvaiheen yhteisöllinen hoito, johon liittyi luontaisen avun painottaminen
vanhusten hoidossa.
2. Luonnosteluvaiheen julkinen hoito, jonka aikana häivytettiin vähitellen yhteisöllisen
hoidon ensisijaisuus ja korostettiin julkisen tahon järjestämää laitoksessa tapahtuvaa
hoitoa.
3. Elävöittämisvaiheen julkisen tahon vanhusten hoito sai rinnalleen myös julkisesti
tuetun hoidon.
4. Uudentamisvaiheen luontainen hoiva, joka syntyi ristiriidasta säästää vanhusten hoidossa ja ylläpitää laajan julkista palveluverkostoa. Tälle ajalle oli myös luonteenomaista korostaa markkinaperusteista vanhusten hoidon kehittämistä.
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Taulukko 4. Vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet ja muutokseen yhteydessä
olevia tekijöitä.
Tavoitteelliset
ulottuvuudet
ja muutokseen
yhteydessä olevia tekijöitä

Aktivoitumisvaihe

Luonnosteluvaihe

Elävöittämisvaihe

Uudentamisvaihe

Luonne

yhteisöllinen hoito

julkinen hoito

julkinen/ julkisesti
tuettu hoito

luontainen hoiva
julkinen/
julkisesti tuettu/
markkinaperusteinen

Päämäärä

viime käden hoidon
antaminen, kontrolloiminen

perusoikeuksien
takaaminen, standardoiminen

peruspalvelu tehtävien määrittäminen,
yksilöiminen

peruspalvelujen turvaaminen,
rationalisoiminen

Keskeiset toimi- omaiset, läheiset,
jat
kirkon edustajat

valtion palkkaamat
asiantuntijat/ virkamiehet

tieteen asiantuntijat
ammattihenkilöstö

kunnanpäättäjät
kuntalaiset
palvelujen tarvitsijat

Arvoperusta

solidaarisuus
kulttuuriin, perinteisiin tukeutuva

universaalius

individualismi
humaanisuus

taloudellisuus
humaanisuus

Vanhuskuva

kohtalon uhri

passiivinen hoidon
kohde

itsenäinen, toimiva itsenäinen, tasavertaija tasavertainen sub- nen, taloudellisia
resursseja kuluttava
jekti
subjekti

Aktivoitumisvaiheen vanhusten köyhäinhoidossa korostui viime käden hoito, jossa päämääränä oli kontrolloida tarkkaan avun antaminen. Keskeisenä toimijana tuona aikana oli
vanhuksen omaiset ja läheiset ja hoidosta vastasi hyvin pitkälle kirkko. Julkinen taho oli
vielä taustalla. Hoidon arvoperusta oli ajalle tyypillisesti kulttuuriin ja perinteisiin tukeutuva ja sen kantavana ajatuksena oli solidaarisuus. Lapseton tai yksinäinen vanhus nähtiin
kuitenkin kohtalon uhrina.
Luonnosteluvaiheessa vanhustenhuollon hoidon tavoitteellisena päämääränä oli taata
kaikille samankaltaiset perusoikeudet. Tämä johti vanhusten hoidon standardoimiseen.
Tuon ajan keskeisiksi toimijoiksi kohosivat valtion palkkaamat asiantuntijat sekä virkamiehet, joilla oli keskitettyä vallankäyttöä suhteessa vanhustenhuollon järjestäjiin. Arvoperusta perustui universaaliuden ajatukseen. Ajalle ominaisesti vanhus ei enää ollut kohtalon
uhri, mutta hänen asemansa oli olla passiivinen hoidon kohde.
Elävöittämisvaiheessa vanhusten hoidon tavoitteellisena päämääränä oli määrittää käytettävissä olevat vanhusten peruspalvelut ja hoitomuodot. Vanhuspalveluja pyrittiin luomaan yksilöidysti. Valtion palkkaamat asiantuntijat saivat rinnalleen toimijoiksi yhtäältä
tieteen asiantuntijoita sekä toisaalta hoidossa toimivia ammattihenkilöstöjä. Arvoperustaa
haettiin humaanisuuden ja individualismin arvomaailmasta. Vanhuskuva sai myös uusia
sävyjä: vanhus nähtiin itsenäisenä, toimivana ja tasavertaisena subjektina.
Uudentamisvaiheessa tavoitteellisten ulottuvuuksien painopistealueeksi tuli peruspalvelujen turvaaminen ja päämääränä oli vanhusten hoidon ja palvelujen rationalisoiminen.
Tänä aikana kuntien merkitys päätöksenteossa kasvoi, jolloin toimijoiksi kohosivat yhä
enemmän kuntatason päättäjät, kuntalaiset sekä palvelujen tarvitsijat. Vanhusten hoito sai
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taloudellisen laman seurauksena uudenlaisen arvoperustan: vanhusten hoidon laadun määrittäjäksi nousi yhä enemmän taloudellisuus ajattelu. Vanhus alettiin nähdä myös taloudellisia resursseja kuluttuvana subjektina.
Nykypäivänä laatutietoiseen vanhuspolitiikkaan, kunnallisen ja hoito-organisaation
tason toimintaan peräänkuulutetaan julkista arvokeskustelua. Arvokeskustelun tavoitteena
on nostaa esille niitä arvoja, joiden perustalle ikääntyneiden hoito ja palvelut rakennetaan.
Vanhusten hoito ei siten olisi vain poliittisten päättäjien luoma tahtotila, vaan se koskettaisi
yhä enemmän kaikkia kuntalaisia, niin hoidon ammattilaisia kuin kaikkia palvelujen käyttäjiä ja heidän omaisia. Tarkastelusta käy ilmi, että julkista vanhusten hoitoa on järjestetty
eri aikoina erilaisiin arvoperustoihin perustuen. Humanististen arvojen pohjalta luoduissa
tavoitteissa vanhus nähdään hoidon itseisarvona. Tällöin laadukasta hoitoa järjestetään
inhimillisten tekijöiden vuoksi. Taloudellisten arvojen pohjalta nouseva arvokeskustelu
antaa erilaisen perustan tarkastella vanhusten hoidon laatua. Talousajattelu liittää toisin
kuin humaaniajattelu, vanhusten hoidon välinearvoon. Tämä heikentää vanhusten hoidon
asemaa yleisessä priorisointikeskustelussa resurssien jaon yhteydessä. Vanhusten hoidon
järjestelyille on vaikea esittää välinearvon statusta. Vanhukset eivät ole yhteiskunnan tuottavia jäseniä ja yhteiskunnan intressinä on kautta aikojen ollut palvelujen tuottaminen tuottaville, työikäisille ihmisille. Vanhusten hoidon järjestelyjen kautta ei myöskään helpoteta
muiden yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoksi vanhusten hoidon
järjestäminen ja sen laadukkuus on eri aikoina ollut hyvin haavoittuvassa asemassa.

4.1.2 Tosiasiallisen toiminnan ulottuvuus – vanhusten hoitotyön
identiteetti eri aikoina
Vanhusten hoitotyön on muotoutunut tämän tutkimuksen tulosten mukaan aktivoitumisvaiheen säilyttävästä hoitotyöstä uudentamisvaiheen tasapainoilevaan hoitotyöhön. Seuraavaan taulukkoon 5 olen koonnut hoitotyön yleiset kehityslinjat hoitotyön identiteetin
näkökulmasta. Identiteetillä tarkoitan tässä hoitotyön asemaa päättää omasta arvo- ja tietoperustasta. Esitetty hoitotyön identiteetin muotoutuminen on ideaalimalli. Todellisuudessa arvo- ja tietoperustan muutos ei ollut niin yksiselitteinen.
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Taulukko 5. Vanhusten hoitotyön muotoutuva identiteetti.
Hoitotyön kehityslinjat

Hoitotyön arvo- ja tietoperusta

Hoitotyön identiteetti

Aktivoitumisvaiheen
säilyttävä hoitotyö

Arjen hoivan perinne
- perinnetieto
- pysyvyys

Olemassa oloaan etsivä hoitotyö

Luonnosteluvaiheen kollektisoiva hoitotyö

Rutiinit
- perinnetieto
- pysyvyys
- samankaltaisuuden ihanne
- hierarkkisuus

Paikkaansa hakeva hoitotyö

Elävöittämisvaiheen
yksilöivä hoitotyö

Tieteellinen tieto
- individualismi
- itsemääräämisoikeus
- alttius muutoksille
- yksilöllinen erityisosaaminen

Sisältöään hakeva hoitotyö

Uudentamisvaiheen
tasapainoileva hoitotyö

Taloudelliset arvot/
Tieteellinen tieto
- jatkuva muutos
- luovuus
- moniammatillinen tiimityöskentely
- näyttöön perustuva hoitotyö

Omintakeisuutta hakeva hoitotyö

Hoitotyön tavoitteellisella ja tosiasiasiallisella toiminnalla oli yhteyttä. Aktivoitumisvaiheessa, jolloin keskeistä oli yhteisöllinen hoito, säilyttävän hoitotyön identiteettiä voidaan kuvata olemassaoloaan etsiväksi. Hoitojärjestelyjen tavoin hoitotyö oli tuolloin
jäsentymätöntä toimintaa, jonka arvo- ja tietoperusta perustui arjen hoivan perinteeseen.
Hoitotyö oli kytketty tiukkaan ohjaukseen, jolloin hoitotyön tehtävänä oli toteuttaa lähinnä sekä julkisen köyhäinhoidon että kunnallisen tahon laatimia tavoitteita vanhusten hoitoon. Hoitotyön toteuttamisen lähtökohtana oli perinnetieto ja sen suuntana pysyvyys.1
Luonnosteluvaiheessa julkisen tahon hoitojärjestelyt hakivat ääriviivojaan, kollektisoiva hoitotyö alkoi saada olemassaololleen oikeutuksen, mutta myös hoitotyön identiteetti
haki vielä paikkaansa moniammatillisessa hoidossa. Hoitotyö alkoi ammatillistua, mutta
sen tavoitteenasettelua ohjattiin ulkoapäin. Kunnallisen tavoitteiden asettelun lisäksi hoitotyön tavoitteet luotiin organisaation toimintamallin mukaisesti. Tolloin vanhusten hoitotyö
pohjautui rituaalinkaltaisiin tilanteisiin ja rutiinityöhön. Hoitotyön malli omaksuttiin
yhteiskunnan muilta tahoilta. Wurzbach (1999, 94) on kuvannut näitä hoitotyön arvo- ja
tietoperustaan vaikuttavia tahoja: 1900-luvun puoliväliin asti hoitamisen arvoperustan lähteenä oli sotilaalliset instituutiot (military), 1960-luvulla laki- ja akateeminen yhteisö
(advocacy and academic) ja viime aikoina yksilöllinen ja yhteisöllinen (individualist and
community) hoitamisen konteksti.
Jäsentyneempää hoitotyön identiteettiä oli nähtävissä elävöttämisvaiheen yksilöivän
hoitotyön aikana, jolloin hoitotyön toiminta irtaantui tiukasta ulkopuolisesta ohjauksesta.
Hoitojärjestelyihin alettiin miettiä erilaisia sisällöllisiä sävyjä. Tällöin myös hoitotyön
identiteetti oli vaiheessa, jolloin pystyttiin keskittymään sisällön kehittämiseen, jolloin hoitotyöllä oli enemmän vapauksia ja liikkumatilaa kunnallisista ja organisaatioiden ohjauk1.

Myös Kalkas 1996 on todennut perinteen olleen tuon ajan hoitotyön arvo- ja tietoperusta.
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sesta. Hoitotyö alkoi jäsentää tavoitteita omasta viitekehyksestä ja vanhuksen tarpeista
käsin. Tuolloin eräs merkittävä tekijä, joka vaikutti vanhusten hoitotyön sisällön ja luonteen vahvistumiseen oli vanhusten hoitotyön systemaattinen tarkastelu tutkimuksen avulla.
(Esim. Dunlop 1986, Keddy et al. 1986, Kalkas 1987.) 1980-luvun hoitotieteellisissä tutkimuksissa alettiin yhä painokkaammin korostaa hoitamisen oman arvo- ja tietoperustan
merkitystä hoitotyön kehittymiselle (Ellis 1999, ks. myös Kiikkala & Munnukka 1994).
Tieteellisen tiedon tuottamisen lisäksi hoitotieteellinen koulutus toi kriittisen ajattelun
myös vanhusten hoitotyöhön. Kriittiseen ajatteluun liittyi ongelmien ratkaiseminen ja päätöksenteko, joka edellytti asioiden kyseenalaistamista, reflektointia ja rationaalisuutta.
(Halme 1998.) Taka-alalle jäivät hoitajan aikaisemmat hoitotyön lähteet: luovuus, intuitio
ja hiljainen tieto. (Nurminen 2000.)
Uudentamisvaiheen hoitojärjestelyissä alettiin etsiä uudenlaisia ratkaisuja vanhusten
hoidon muuttuviin tarpeisiin. Tuolloin tasapainoilevan hoitotyön aikana identiteetti oli
omintakeisuutta hakeva. Kysymyksinä olivat mikä vanhusten hoitotyössä on se omintakeisuus, mikä erottaa sen muusta hoitotyöstä? Mikä oli se arvo- ja tietoperusta joka juuri vanhusten hoidossa tarvitaan? Nykypäivänä vanhusten hoitotyön laadun hallinta edellyttää yhä
enemmän tietoista toimintaa ja oman tietoperustan vahvistamista. Tälle ajalle tyypillinen
kysymys kuuluu: ovatko hoitotyön identiteetin rakentajana taloudelliset arvot vai tieteenalan tutkimuksen kautta saatu tieto? Hoitotieteen tutkijat ovat pyrkineet rakentamaan vanhusten hoitotyötä kehittämällä vanhusten hoitotyön laatua tieteelliseen tietoon perustuen.
Hoitotyön projektiryhmän (Perälä 1997) mukaan hoitotieteellisen tietopohjan kehittyminen on kuitenkin näkynyt varsin hitaasti käytännön hoitotyössä ja tutkimuksen kautta tuotetun teoreettisen tiedon integrointi käytäntöön ei ole toteutunut tyydyttävällä tavalla. Useat
tutkimukset (Chapman 1983, Walsh & Ford 1989, Geoffrey 1998) ovat osoittaneet, että
hoitotyön päätöksenteko ei perustu aina tutkittuun tietoon, vaan päätöksentekoon vaikuttavat yhä hoitotyön myytit ja uskomukset. Vaikka vanhusten hoidon hoitokäytännöt ovat
muuttuneet vanhuksen tarpeista lähteviksi, vanhusten hoidossa on vielä jäänteitä perinteisistä arvoista ja piirteistä. Vanhusten hoidon laatua voidaan yhä edistää ja kehittää vain, jos
hoitohenkilöstö on tietoinen omasta toiminnastaan ja siitä minkälaiseen tietoperustaan se
perustuu. (Ellis 1999, Backman et al. 2002.)

4.1.3 Hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutuminen
Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisen vanhusten hoitotyön sisältö ja luonne ovat
muuttuneet merkittävästi 1930-luvulta 2000-luvulle. Vanhusten hoitotyön muotoutumiseen on vaikuttanut sekä tavoitteellinen että tosiasiallinen ulottuvuus. Vanhusten hoitotyön tavoitteelliset ulottuvuudet ovat yhteydessä muutosta kuvaaviin tekijöihin: hoidon
luonteeseen, päämääriin, keskeisiin toimijoihin, arvoperustaan sekä vanhuskuvaan.2
Tosiasiallisen toiminnan ulottuvuuteen vaikuttaa vanhusten hoitotyön identiteetti.3

2.
3.

Ks. tämän tutkimuksen kappale 4.1.1 Tavoitteellisten ulottuvuuksien tarkastelua.
Ks. tämän tutkimuksen kappale 4.1.2 Tosiasiallinen ulottuvuus – vanhusten hoitotyön identiteetti eri aikoina.
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VANHUSTEN HOITOTYÖN
TAVOITTEELLINEN ULOTTUVUUS
- luonne, päämäärä, keskeiset toimijat,
arvoperusta, vanhuskuva

Vanhuspolitiikka
- vanhuspolitiikan
tavoitteet
- arvomaailma
-taloudelliset resurssit
-lainsäädäntö

Kunnallinen
toimintaympäristö
- toiminnan tavoitteet
- ohjausjärjestelmä
- vallitseva arvoperusta
- taloudelliset resurssit

Hoito-organisaatioiden
toimintaympäristö
- toiminnan tavoitteet
- rakennetekijät (esim.
henkilökunnan määrä,
tilojen saneeraus)
- organisaatiokulttuuri
- profiloituminen
- johtaminen

Hoitajan toiminta
- koulutus
-käsitys vanhuudesta ja
vanhuksesta
-vanhuksen hoitotyön arvo- ja
tietoperustan omaksuminen
-hoitotyön päämäärät

TOSIASIALLISEN TOIMIINNAN
ULOTTUVUUS
- hoitotyön identiteetti

Kuvio 10. Vanhusten hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutumiseen vaikuttavat tekijät.

Lähtökohtana tutkimuksessani oli systeemiajattelu, jossa monitasotarkastelun eri tasot
asetettiin hierarkkiseen asemaan toisiinsa nähden. Tutkimusasetelma oli toimiva perustutkimuksen kannalta. Kuviossa 10 asetan eri tasot kuitenkin tutkimuksen teoreettisista lähtökohdasta poiketen samalle tarkastelutasolle. Tällä asettelulla haluan korostaa sitä, että
hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutumiseen vaikuttaa nykyisin yhä enemmän hoitajien oma toiminta ja tavoitteellisten ulottuvuuksien merkitys on vähentynyt.
Vanhusten hoitotyön sisällön ja luonteen muotoutumiseen vaikutti tulosten perusteella
vallitseva vanhuspolitiikka, sen antama arvolataus vanhusten hoitotyötä kohtaan. Vanhuspolitiikan arvolataus konkretisoitui vanhusten hoitotyössä taloudellisina resursseina ja lainsäädäntönä. Vanhusten hoitotyöhön vaikutti myös kunnallisen toiminnan tavoitteet, jota
määrittävät vallitseva arvoperusta ja taloudelliset resurssit. Myös hoito-organisaation
tavoitteet, sen rakennetekijät, organisaatiokulttuuri sekä johtaminen vaikuttuvat hoitotyön
sisällön ja luonteen muotoutumiseen. Tosiasiallisen toiminnan tasolla sisällön ja luonteen
muotoutumiseen vaikuttaa erityisesti hoitajan toiminta. Millainen on hoitajan käsitys vanhuudesta ja vanhuksesta? Millaisen vanhuksen hoitotyön arvo- ja tietoperustan hän omaksuu ja hyväksyy ja millaista hoitotyön päämäärää kohti hän omassa työssään pyrkii.
Vanhusten hoito punoutuu yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja yleiseen kulttuuriseen vaatimukseen vanhusten hoitamisesta. Tässä tutkimuksessa saatiin viitteitä yhteiskunnan muutoksen heijastumisesta vanhusten hoitotyön arjen tasolla. Uudentamisvaiheessa
1990-luvulla taloudelliset tekijät sanelivat yhä enemmän vanhusten hoitotyön sisältöä.
Vanhusten hoitotyön tavoitteiden jäsentäjänä toimivat ulkoiset tekijät, eivät niinkään asiakkaan tarpeet. Mikä on vanhusten hoitajien rooli tässä tilanteessa? Tämän tutkimuksen
tulokset kuvaavat vanhusten hoitotyön toimijatason nykytilannetta, jossa vanhusten hoitajat tuntevat olonsa uhatuksi ja kokevat voimattomuutta kasvotonta ”juustohöylä-politiikkaa” kohtaan. Kuitenkin vanhusten hoitotyön laadunhallinta edellyttää, että hoitotyön toimijat tekevät työtään yhä enemmän näkyväksi. On käytävä rohkeasti kiinni arkipäivän hoitotyön prosessiin ja selvitettävä miten sitä voidaan edelleen kehittää. On myös pohdittava,
mitkä ovat realistiset tavoitteet vanhuslähtöisessä hoitotyössä? Voidaanko esimerkiksi täy-
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dellistä kodinomaisuutta laitoshoidossa saavuttaa? Olisiko järkevämpää hahmottaa vanhusten hoitoon realistiset tavoitteet ja niiden puitteissa pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman korkeatasoinen hoidon laadun taso ja hallinta?
Toisen asteen koulutuksen saaneiden lähihoitajien merkitys tulee hoitotyössä kasvamaan yhä enenevässä määrin muun muassa avoterveydenhuollon laajentumisen myötä
(esim. Rintala & Elovainio 1997, 81). He ovat tulevaisuudessa avainasemassa asiakaslähtöisen vanhusten hoitotyön toteuttamisessa. Koulutus on erittäin merkittävässä asemassa
valmistaessaan tulevaisuuden hoitotyön toimijoita asiakaslähtöiseen vanhusten hoitotyöhön. Nykypäivän hoitotyön koulutusta kehitetään näyttöön perustuvana. Näyttöön perustuva hoitotyö tarkoittaa parhaan ajan tasalla olevan tiedon arviointia ja sen harkittua käyttöä yksittäisen potilaan, potilasryhmien tai koko väestön hoitoa koskevassa päätöksenteossa ja hoitotoiminnassa. (Leino-Kilpi 2000, 9.) Tutkimukseni tulosten valossa suuntaus on
oikea, sillä on oletettavaa, että jos hoitotyön käytännössä on jäänteitä vanhoista epäfunktionaalisista toimintatavoista, on niiden olemassaolo myös vanhusten hoidon koulutuksessa ilmeinen. Myös alemman terveydenhuollon koulutuksen tulisi painottua yhä enemmän näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, jatkuvan koulutuksen ideaan, itsensä kehittämiseen sekä kriittiseen ajatteluun. Ei riitä, että yksinomaan omaksuu uutta tietoa vaan, on
myös osattava suhteuttaa se kriittisesti omaan työskentelyyn. (Esim. Halme & Aavarinne
1999.) Hoitotyön opetuksen arjessa on käynyt ilmi, etteivät vanhusten hoitotyön kurssit ole
kovin suosittuja opiskelijoiden keskuudessa (esim. Isola 1998). Tarvitaanko vanhuksen eletyn elämän ymmärtämiseen ja hänen kohtaamiseensa enemmän kuin tämän päivän koulutus tarjoaa? Onko opetuksessa edelleen liian kapea käsitys siitä, mitä vanhusten hoitotyö
on? Tulisiko vanhusten hoitotyön opetuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä tarkistaa ja tuoda
ne esille niin, että nuorempi sukupolvi kokee sen haasteellisena? Vanhusten hoitotyö tarjoaa hyvin paljon haasteita vuorovaikutuksen ja ihmisen kohtaamisen tasolla.

4.2 Historiasta tulevaisuuteen makro- ja mikrotasolla
Suomessa vanhusten hoitojärjestelyt ovat murrosvaiheessa. Jatkuvan kasvun ja ammattihenkilöstöpainotteinen vaihe on taittumassa siinä muodossa kuin se oli ennen hyvinvointivaltion kriisiä 1990-luvun alussa. Vanhusten hoitojärjestelyjen näkökulmasta julkinen
taho organisoi vanhusten hoitojärjestelyt suuren murroksen aikana laitosmaisiksi, kodin
ulkopuolella tapahtuviksi. Hyvinvointiyhteiskunnan aikana oli nähtävissä vanhusten hoitovastuun palauttamista takaisin koteihin. Tämä suuntaus ei koske vain vanhusten hoitojärjestelyjä, vaan esimerkiksi mielenterveysalalla on ollut vallalla samansuuntainen liikehdintä.4 Vasta vuosikymmenien kuluttua, voitanee arvioida miten tämä lähes sadan
vuoden takainen idea kotihoitopainotteisista vanhusten hoitojärjestelyistä on vakiinnuttanut asemansa. Olen koonnut kuvioon 11 tutkimuksessani keskeiset peruslinjat tutkimuksen eri tarkastelutasoilta sekä vastaavat peruslinjat tulevaisuudessa. Se on yritys pohtia
sitä, mitä historiallisten jälkien seuraaminen 1930-luvulta 2000-luvulle tarjosi tulevaisuuden ennakoimiseen.

4.

Nikkonen 1996 Piiriltä siviiliin.

163
Kuviossa 11 jokainen reaalihistoriallinen kehityslinja muodostaa kehän. Kehän sisällä
on kullekin makro- ja mikrotasolle määritelty peruslinja sekä vallitseva ohjausmalli, jotka
muodostavat kukin oman sektorin. Sisin kehä edustaa niukkuusajan aktivoitumisvaihetta ja
uloin tulevaisuuden kohdentamisvaihetta. Tulevaisuuden kohdentamisvaihe eroaa tämän
hetkisestä uudentamisvaiheesta siinä, että julkisia voimavaroja suunnataan entistä tarkemmin. Uudentamisvaiheessa toiminnan keskeisinä tavoitteina olivat sulautuminen ja integraatio, kun taas kohdentamisvaiheessa tavoitteena ovat erilaistuminen ja joustavuus. Kohdentamisvaiheen vanhuspolitiikka on täsmähoitokeskeistä. Sen kantavana ajatuksena on
se, että hoito- ja palvelujärjestelmä pyritään yhä enemmän räätälöimään vanhuksen muuttuva elämäntilanne huomioon ottavaksi. Erilaisia palveluja yhdistetään vanhuksen voimavarojen näkökulmasta. (Paasivaara et al. 2002, 52.) Kotona asumista tuetaan entistä enemmän. Täsmähoitokeskeinen tavoite edellyttää työntekijöiden moniammatillista ja käytännönläheistä yhteistyötä, organisaatioiden rajojen läpinäkyvyyttä ja saumatonta palvelukokonaisuutta. Erityisenä haasteena täsmähoitokeskeisessä vanhuspolitiikassa on saumattoman palvelukokonaisuuden edellyttämä toimintakulttuurin muutos. Jo nyt rajanvedot laitos- ja avohoidon välillä ovat väljentyneet (Juva et al. 2001), mutta laajentuvan ja alati
muuttuvan hoito- ja palvelukokonaisuuden hallitseminen on yhä vaikeampaa. Kokonaisuuden hallitseminen vaatii ammattihenkilöstön laaja-alaiseen osaamista ja uudenlaista asennetta yhteistyön mahdollistamiseksi.
Kunnallisen toimintakäytännön ensisijaisena tavoitteena on voimaantumisen jälkeen
rajaava toiminta. Kun kunnat pyrkivät tällä hetkellä innovoimaan uusia selviytymisstrategioita paikallisuuden huomioon ottaen, tulevaisuudessa kuntien toimintakäytännöt vanhusten hoitojärjestelyissä liittyvät yhä enemmän päällekkäisten vanhusten hoito- ja palvelukokonaisuuksien karsimiseen. Ohjaus valtion ja kunnan välillä tulee muuttumaan tiukentuvaa
normiohjausta kohti. Viitteitä siihen on jo nyt esitetty.5

5.

Kansallisen terveysprojektin esittelyn yhteydessä silloinen peruspalveluministeri Osmo Soininvaara vaatii terveydenhuoltoon lisää rahaa ja kunnille tiukempaa valtionohjausta.
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Kuvio 11. Vanhusten hoitotyö mikro- ja makrorakenteessa historiasta tulevaisuuteen.
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Hoito-organisaatiotasolla vanhainkodit erilaistuvat paikallisten tarpeiden mukaisesti.
Perinteinen laitoksen määrittely hämärtyy, jolloin laitoksen ja avohoidon yhteistyö tehostuu. Laitoksiin otetaan vain paljon hoitoa tarvitsevia vanhuksia. Avo- ja laitospuolen
yhdentyminen antaa hoitotyölle uudenlaista osaamisaluetta. Vanhusten hoitotyö erikoistuu
vanhusten tarpeet ja voimavarat huomioon ottavaksi ja se perustuu yhä enemmän näyttöön.
Tulevaisuuden huolenaiheena lienee ensisijaisesti se riittääkö hoitajia vanhusten hoitotyöhön. Hoitajien palkkauksen tarkastaminen on yksi mahdollisuus vaikuttaa hoitajien saatavuuteen, mutta myös toimivan työpaikkakoulutuksen ylläpitäminen sekä hoitajien jaksamisesta huolehtiminen ovat tulevaisuudessakin yhä merkittävämpiä seikkoja.
Tulevaisuudenkuvan pohdinnassa on otettava huomioon, että se mitä tapahtuu muualla
maailmassa, vaikuttaa myös Suomessa. Hahmottamani vanhusten hoidon tulevaisuudenkuva on rakentunut ajatukselle, ettei yhteiskunnassamme tapahdu mitään erityistä taloudellista tai yhteiskunnallista muutosta. Mahdolliset suuret muutokset voivat osaltaan heilauttaa myös vanhusten hoidon tilannetta.

4.3 Kestävä tieto ja tutkimustiedon hyväksyttävyys
Historiallisen tutkimuksen uskottavuuden arvioimiseen on laadullisessa tutkimuksessa
esitetty erityisiä kriteereitä (esim. Lincoln & Guba 1985). Historiallisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikäytäntöä on konkretisoitu lähinnä lähteillä ja niiden käytöllä. Kalela (2000, 163-239.) esittää laajemman näkökulman tarkastella tuotettua historiankuvaa.
Hän jaottelee arvioinnin tiedon kestävyyteen ja tutkimustulosten hyväksyttävyyteen (Kalela 2000, 165). Seuraavassa tarkastelen tutkimuksessani tuottamaani historiankuvaa tämän
Kalelan esittämän tiedon arviointikäytännön mukaisesti.
Tiedon kestävyyttä tarkastelen kriteereinä päättelyn moitteettomuus, tulkinnan vaikuttavuus sekä kuvausten uskottavuus. Päättelyn moitteettomuuteen sisältyvät kysymykset siitä
onko lähdeaineisto riittävää ja tukevatko lähteet tuloksia? Käyttämäni lähteet olivat tutkimuskysymyksiä ajatellen asianmukaiset ja lähdeaineisto oli kattava. Keskeisenä tutkimusaineistona olivat julkiset asiakirjat. Tutkimusaineiston monipuolistamiseksi hyödynsin
lisäksi muun muassa sanomalehdistöä ja muuta kirjallisuutta, joiden avulla pyrin saavuttamaan yleiskuvan ajan tapahtumista ja keskusteluista tutkittavasta asiasta (esim. Henriksson
& Kastari 2001, 137). Muistitiedon käyttämisestä tutkimuksessa tulin haastattelujen edetessä yhä vakuuttuneemmaksi. Ilman sitä tutkimusaiheen tarkastelu olisi jäänyt kapeaksi.
Päättelyn moitteettomuus sisältää myös kysymyksen tutkimuksen aineiston luentaan liittyvistä kysymyksistä ja ratkaisuista. Oliko systematisoiva tulkinta oikea ratkaisu? Systematisoivan tulkinnan avulla muodostin tutkimuksen vanhusten hoitotyön yleiset kehityslinjat.
Tutkimukseni viime käden tavoite oli integroida makro- ja mikrotason tietoja vanhusten
hoidosta eri aikakausilta yhteen ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Se että kehityslinjat
nähdään toisistaan erottuviksi, täsmällisesti jostakin alkaviksi ja johonkin päättyviksi vuosilukujaksoiksi sisältää kaavamaisuuden vaaran. Hoitotyön muotoutuminen on hyvin laaja
ja monisärmäinen ilmiö, jonka kronologinen pilkkominen toisiaan seuraaviksi vaiheiksi on
kyseenalaista ja siihen täytyy suhtautua varauksella. Olen sekä makro- että mikrotason
tuloksia määritellessäni, joutunut turvautumaan yleistyksiin ja konstruktioihin siitä, mil-
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laista hoitaminen on ollut niukkuusajasta tähän päivään. Näin tehdessä olen kuitenkin pyrkinyt tekemään oikeutusta lähdeaineistolle.
Muistitiedon kestävyyttä arvioitaessa tulee muistaa, että muistitieto on jokaisen oma
tulkinta aiheesta. Muistitieto on inhimillisen muistin vuoksi subjektiivinen ja selektiivinen
tuote, jossa haastateltava yhdistää menneisyyden ja nykyisyyden tulevaisuuden jatkumoon.
Muistitietoon perustuvassa haastattelussa haastateltu on itse paras tiedonantaja jäsentämään ja arvioimaan oman elämänkulkunsa vaiheita. Olen itse tehnyt haastattelut ja aukikirjoittanut ne. Tämä edesauttaa siirtämään haastattelutilanteiden kokemuksien ja litteroitujen
haastattelutekstien kautta saavutetun ymmärryksen haastateltujen elämästä kirjoitettuun
muotoon. Tulosten yhteydessä käytän luotettavuuden arvioinnin tueksi ja tekstin hengen
vangitsemiseksi haastateltujen autenttisia lausumia.
Tulkinnan vaikuttavuus tarkoittaa tutkimuksen vaativuutta. Miten tutkija perustelee
oman tutkimuksensa erityisyyden suhteessa aiempiin tulkintoihin? (Kalela 2000, 181.)
Vanhusten hoitotyön muotoutumista koskevaa historiallista tutkittua tietoa ei aiemmin ole
tuotettu. Mielestäni myös primaariaineisto tukee oletustani. Tutkimukseni historiallinen ja
monitasotarkastelu antaa kokonaan uuden näkökulman tarkastella vanhusten hoitotyötä.
Kuvausten uskottavuus merkitsee tässä tutkimuksessa sitä, että tutkimuskohde ja sen
muuttuvuus saadaan vangittua tutkimuksen kuvaukseen (ks. myös Vartola 1995, 182).
Kuvauksen uskottavuutta olen pyrkinyt tutkimuksessani huomioimaan siten, että käyttämäni käsitteet ja kuvaukset on suhteutettu tutkimuksen ajankohtaan ja tutkimuksessa olleiden ihmisten todellisuuskäsitykseen ja heidän kieleensä. Tutkimuksen lukijan on pystyttävä seuraamaan koko tutkimuksen kulkua ja arviomaan sitä. Olen tutkimuksessani pyrkinyt tuomaan esiin mahdollisimman paljon autenttisia lausumia muistitiedon osalta, jolloin
lukija voi myös itse hahmottaa tekemieni päätelmien uskottavuutta. Olen pyytänyt haastateltaviani arvioimaan hoitotyön tosiasiallisen toiminnan osalta esiin nostamiani teemoja ja
näin varmistumaan siitä, että olen tulkinnut heidän lausumiaan oikein. Kuvausten uskottavuutta ajatellen muistitiedon keruussa on erityisen tärkeää, että haastattelija eläytyy haastateltavan maailmaan ja tukee häntä käyttämään omia ilmaisujaan (Öberg 1991). Olen itse
myös saanut terveydenhuoltoalan koulutuksen ja työskennellyt vanhusten hoitotyössä,
joten haastateltavien maailma ja käyttämät käsitteet olivat minulle tuttuja. Tämä on tärkeää
tiedostaa myös siksi, että tuttuus voi olla tutkimuksen kannalta rajoittava tekijä, koska
ennakkoasenteet voivat ohjata ajattelua haluttuun konstruktioon todellisuudesta.
Tutkimustulosten hyväksyttävyydessä on kysymys tutkimuskohteen ja siitä esitetyn
kuvauksen suhteesta. Tämänkaltainen pitemmän aikavälin määrittely ei ole ongelmatonta.
Stenvall, joka on tutkimuksessaan hahmottanut valtionhallinnon pitkän linjan kehitysvaiheita asiantuntijuuden näkökulmasta korostaa6 ajoittamisen olevan tämänkaltaisen tutkimusasetelman ongelma. Syynä ajoittamisen ongelmaan hän pitää sitä, etteivät muutokset
tapahdu äkkinäisesti vaan pikemminkin asteittain. Toinen ajoittumiseen liittyvä määrittelyongelma Stenvallin mukaan on, mikä tai mitkä ovat ne reaalihistorialliset tekijät ja tapahtumat, joiden pohjalta voidaan määritellä siirtyminen uuteen kehitysvaiheeseen. Tältä osin
tulkintaa vaikeuttaa se, että uuteen kehitysvaiheeseen on yleensä siirrytty useiden yksittäisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Vasta tällöin täyttyvät olennaisen muutoksen kriteerit.
Myös muut tutkijat (esim. Nelson 1992, Vehviläinen-Julkunen 1996) ovat pohtineet kehi6.

Stenvall 1995a, 30-32 on tutkinut valtionhallinnon kehitysvaiheita hallintohistoriallisesta näkökulmasta.
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tyslinjojen kriteerejä, ja toteavat, että uusi ja vanha kehityslinja jatkavat olemassaoloaan
rinnakkain ja usein keskenään jännitteisessä tilassa. Olennaista on kuitenkin se, että muutoksesta puhuminen edellyttää melko täsmällistä käsitystä alkutilasta, jotta sillä olisi perusteltu sisältö. Olen tutkimuksessani pyrkinyt yhteen sovittamaan eri tasojen ja eri aikakausien tietoa siten, että tulososassa en ole pitäytynyt tiukkaan kronologiseen raportointiin.
Tutkimustulosten hyväksyttävyydessä on kysymys myös siitä, missä määrin tuloksia
voidaan soveltaa toisessa tilanteessa niin, että tulkinnat ovat yhä todellisia. Tämän tutkimuksen tulokset kuvaavat vanhusten hoitamisessa tapahtuneita muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Taustalla on muuttuva suomalainen yhteiskunta. Vanhusten hoitotyön konteksti on hyvin samankaltainen kaikkialla Suomessa. Olen valinnut kolme erilaista
pohjoissuomalaista kuntaa, joissa tarkastelen vanhusten hoidonjärjestelyjä. Tutkimuskunnat olivat kooltaan ja elinkeinorakenteeltaan erilaisia kuntia. Olen pyrkinyt kuvaamaan riittävästi aineistoa, jotta lukija voi itse arvioida tutkimustulosten soveltamista myös muihin
kuin tutkittuihin konteksteihin. Historiallisessa tutkimuksessa tilastollinen yleistys ei ole
tutkimuksen tieteellisen arvioinnin kriteeri vaan tulosten teoreettinen merkitys tieteenalalle. Tämä tutkimus toi vanhusten hoitamiseen uutta näkökulmaa ja auttaa ymmärtämään
muutosta sekä jäsentämään nykyistä vanhusten hoitotyön tieto- ja arvoperustaa.

4.4 Tulosten merkitys vanhusten hoidon ja hoitotyön käytännölle, koulutukselle ja hoitotieteelle sekä jatkotutkimushaasteet
Tämä historiallinen monitasotarkasteluun perustuva tutkimus edustaa hoitotieteellistä
perustutkimusta. Sen ideana oli tuottaa kokoavaa tietoa vanhusten hoitotyön sisällön ja
luonteen muotoutumisen ymmärtämiseksi. Historiallinen lähestymistapa antoi mahdollisuuden tarkastella vanhusten hoitotyön muotoutumista pitemmällä aikavälillä. Tämänkaltainen retrospektiivinen tarkastelu auttaa ymmärtämään miten vanhusten hoitotyö on
muotoutunut, millaisena vanhusten hoitotyön identiteetti kulloinkin on näyttäytynyt ja
millaiseen ajatuskehykseen ja tietoperustaan vanhusten hoito todella perustuu (esim. Nelson 1992; Vehviläinen-Julkunen 1996).
Tarkastelin tutkimuksessani vanhusten hoitoa valtakunnalliselta tasolta vanhusten hoitotyön tosiasialliseen toimintaan. Vanhusten hoitotyön kehittämiseen tutkimukseni toi
esille selviä haasteita jokaiselle tarkastelutasolle. Vanhuspolitiikan tavoitteiden suuntaajana toimii tehokkaasti resurssien jakaminen ja kunnallisen talouden turvaaminen. Tutkimukseni myös osoitti, että vanhuspolitiikan asettamat tavoitteet ja arvoperusta vaikuttivat
vanhusten hoidon ja hoitotyön muutossuuntaan. Näitä vanhuspolitiikan arvo- ja tietoperustaa olisi mielenkiintoista tarkastella asiakaslähtöisestä näkökulmasta.
Sekä historiallinen että monitasoinen tarkastelunäkökulma auttoi jäsentämään vanhusten hoitotyötä aiempaa laajemmasta perspektiivistä. Jatkossa olisikin syytä tarkastella
nykypäivän vanhuspolitiikan heijastumista vanhusten hoitotyön käytäntöön ja sitä miten
tavoitteellinen taso näkyy hoitotyön tosiasiallisessa toiminnassa. Tässä tutkimuksessa keskityin tarkastelemaan hoitotyön muotoutumista makrotasolta mikrotasolle. Perustutkimuksen kannalta tämä ratkaisu oli perusteltu. Jatkotutkimuksen kannalta olisi kuitenkin erittäin
mielenkiintoista tarkastella hoitotyön tekijän ajattelun ja omakohtaisen toiminnan merki-
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tystä laajemmissa toimintakäytännöissä. Hoitotyön tekijän rooli voi olla myös ratkaisevan
merkittävä laajempien toimintapuitteiden kuten koko vanhuspolitiikan rakentajana. Olisikin mielenkiintoinen kääntää tutkimusilmiön heijastuminen mikrotasolta makrotasoon. On
todennäköistä. että arjen toiminnassa syntyy ideoita, jotka eivät vielä tavoita yhteiskunnan
päättäjiä. Millaisia ovat hoitotyön omat tavoitteet ja innovaatiot ja mitä sieltä on ammennettavissa vanhuspolitiikan tavoitteisiin? Yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta
mikronäkökulman avaaminen olisi entistä tärkeämpää.
Kuntatason aineisto toi uutta tietoa vanhusten hoitotyöstä eri paikallisyhteisöissä. Paikallisyhteisöissä on erilainen kulttuurinen perusta, joten jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia kulttuurisesti erilaisten kuntien vanhusten hoidon järjestelyjä. Näin voitaisiin luoda
uusia alueellisesti ja kulttuurisesti sopivia malleja, jotka tukisivat erilaisten kuntien erilaisia
vanhusten hoitojärjestelyjä. Erittäin tärkeää olisi tarkastella myös sitä, miten eri kunnat
hyödyntävät muut vanhusten hoidon mahdollistavat voimavarat, esimerkiksi omaishoidon
ja vapaaehtoistyön.
Tässä tutkimuksessa nousi esiin joitakin organisaatiokulttuuriin liittyviä piirteitä. Jatkossa olen kiinnostunut tutkimaan hoitotieteen näkökulmasta hoitotyön toimintaympäristön organisaatiokulttuuriin liittyviä piirteitä tarkemmin. Niiden esille tuominen vanhusten
hoidon määrittäjänä on toistaiseksi ollut vähäistä. Näkisinkin yhtenä jatkotutkimushaasteena olevan, laajempaa aineistoa käyttäen, vanhusten hoitotyön organisaatiokulttuuristen
merkitysten tarkastelun.
Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa vanhusten hoitotyön on jatkuvasti muovattava
omaa ydinsisältöään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Vanhusten hoitotyön ennakoidaan
monimuotoistuvan entisestään vanhusten erilaisten hoitomuotojen ja vanhusten muuttuvien tarpeiden vuoksi. Myös hoitajan oman työn pohdinta tulee entistä tärkeämmäksi.
Tämä tutkimus antoi viitteitä siitä, että hoitajan tietoinen toiminta auttaa vanhuksen hoitotyön ydinsisällön jäsentämisessä ja hoitotyön edelleen kehittämisessä. Jatkotutkimuksessa
olisikin tärkeää selvittää vanhusten hoitotyön ydinsisällön muotoutumista sekä hoitotyön
edelleen kehittämistä jäsentäviä tekijöitä tarkemmin. Vanhusten hoitotyön koulutukseen
tämä tuo haasteita kehittää koulutusta teknisyydestä yhä enemmän arvo- ja tietoperustan
vahvistamisen suuntaan. Vanhusten hoitotyön koulutuksen tutkimusta on tehty sangen
vähän Suomessa, joten olisi tärkeää tarkastella myös vanhusten hoitotyön koulutusta
tavoitteiden ja tosiasiallisen toiminnan ulottuvuudella.
Tämä tutkimus pyrki tuomaan uutta tietoa gerontologisen hoitotieteen tietoperustaan.
Jatkossa olisikin tärkeää nostaa omasta tieteenalasta nousevia uudenlaisia tutkimuskysymyksiä asiakaslähtöisen vanhusten hoitotyön kehittämiseen.

5 Lähde- ja kirjallisuusluettelo
5.1 Arkistolähteet
5.1.1 Oulun maakunta-arkisto (OMA)
Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto
Kertomukset kuntien sosiaalihuollon tarkastuksista.
Dd:3 Oulu 1889–1946.
Dd:4 Paavola 1889–1994, 1947.
Dd:5 Pudasjärvi 1892–1942.
Piiritarkastajan vuosikertomukset 1945–1970.
Saapuneet asiakirjat:
Valtion viranomaisilta saapuneet kirjeet 1919–1954.
Valtion viranomaisilta saapuneet kirjeet 1947–1971.
Saapuneet sosiaaliministeriön kiertokirjeet 1943–1969.
Saapuneet sosiaaliministeriön kirjeet 1903–1958.
Saapuneet sosiaaliministeriön kirjeet 1947–1970.
Hc:1 Lykkäyspäätökset kunnalliskotien rakentamisesta.
Sosiaalihuollon kuntakansiot:
Hd:24 Oulu - avohoito/ laitoshoito1950–1971.
Hd: 25 Oulu - hallintoasiat 1949–1970.
Hd: 28 Paavola 1949–1971.
Hd:33 Pudasjärvi 1949–1971.
Pudasjärven piirin piirilääkärin arkisto
Aa:1 Pudasjärven piirin piirilääkärin luettelo saapuneista kirjeistä
1935- 1950.
Dd: 1 Vuosikertomukseen kuuluvia asiakirjoja 1932–1934.
Ea:3 Saapuneita kiertokirjeitä 1885–1934.
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Eb:1 Pudasjärven aluelääkäri.
Saapuneita toimintakertomuksia 1943–1947.

5.1.2 Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen arkisto (OST)
AaB: Vaivaistalon ja houruinhuoneen pöytä-/päiväkirjat 1894–1934/
Vaivaistalon rangaistuspäiväkirjat 1898–1955.
Ca: Kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjat 1924–1950.
Ea:2 Vanhusten huoltolaitokset, lähetetyt kirjeet 1957–1974.
Uh:1 Hiirosen Huminat 1960–1965.
Kertomus kaupungin vaivaishoidosta vuonna 1904.
Kertomus Oulun kaupungin huoltotoimikunnasta vuonna 1938.
Kertomus Oulun kaupungin yhteiskunnallisen huollon toiminnasta 1940- 1949.
Oulun kaupungin yhteiskunnallisen huollon toimintakertomus 1950–1951.
Oulun kaupungin sosiaalihuollon toimintakertomus 1952–1964.
Oulun kaupungin sosiaalitoimen toimintakertomus 1965–1992.
Oulun sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 1994–2001.
Oulun sosiaalilautakunnan pöytäkirjoja 1952–1992.
Oulun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat 1993–2001.

5.1.3 Pudasjärven kunnan arkisto (PA)
Pudasjärven kunnalliskertomukset vuosiluvut 1950–2001.
Pudasjärven terveyskeskuksen toimintasuunnitelma vuosille1972–1977.
Pudasjärven sosiaalisuunnitelmat 1984–1993.
Pudasjärven terveyskeskuksen toimintasuunnitelma 1972–1983.
Pudasjärven kunnan kunnalliskodin/vanhainkodin johtokunnan pöytäkirjat 1943–1984.
Pudasjärven kunnalliskodin järjestyssäännöt 1927, 1932.

5.1.4 Ruukin kunnan arkisto (RA)
Paavolan kunnalliskertomukset 1934–1972.
Ruukin kunnalliskertomukset 1973–2001.
Köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjat 1929–1936.
Huoltolautakunnan pöytäkirjat 1937–1952.
Paavolan sosiaalilautakunnan pöytäkirjoja 1952–1954.
Ruukin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat 1993–2000.
Paavolan/Ruukin kunnan kunnalliskodin/vanhainkodin tarkastuspöytäkirjat 1898–1985.
Paavolan/Ruukin kunnan vanhainkodin vuosikertomukset 1946–1982.
Ruukin kunnan kunnalliskodin johtokunnan pöytäkirjat 1951–1981.
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5.2 Painetut lähteet
5.2.1 Julkishallinnon ohjeistus
Lait ja asetukset
1852 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yhteisestä vaivaisten-holhouksesta Suomen Isoruhtinasmaasta Annettu 22.3.1852.
4/1865 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta maalla. Annettu 6.2.
1865.
40/1873 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta kaupungissa. Annettu
8.12.1873.
10/1879 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus yleisestä vaivaishoidosta Suomen suuriruhtinasmaasta. Annettu 17.3.1879.
31/1879 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus terveydenhoidosta Suomenmaassa. Annettu
22.12.1897.
33/1888 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus vaivaishoidon tarkastusten järjestämisestä
Suomessa. Annettu 2. 10. 1888.
34/1888 Keisarillisen majesteetin armollinen johtosääntö vaivaishoidon tarkastelijalle Suomessa.
Annettu 9.10.1888.
35/1897 Keisarillisen majesteetin armollinen asetus työntekijäin apukassoista. Annettu 2.9. 1897. Astui voimaan 1.1.1898.
34/1893 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien
vaarinpidosta. Annettu 19.8.1898. Astui voimaan 1.1.1900.
108/1917, 1- 31 Maalaiskuntain kunnallislaki. Annettu 27.11.1917. Astui voimaan 27.11.1917.
108/1917, 32-50 Kaupunkien kunnallislaki. Annettu 27.11.1917. Astui voimaan 27.11.1917.
145/ 1922 Köyhäinhoitolaki. Annettu 1.6.1922. Astui voimaan 1.1.1923.
275/1923 15.päivänä kesäkuuta 1898 maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu 21. 12. 1923. Astui voimaan seuraavan kerran niihin kunnallisiin vaaleihin, jotka lasketaan verovelvollisen tulojen mukaan 1923.
276/1923 8.päivänä joulukuuta 1873 kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu 21. 12. 1923. Astui voimaan seuraavan kerran niihin kunnallisiin vaaleihin, jotka lasketaan verovelvollisen tulojen mukaan 1923.
299/1923. Laki valtion viroista ja toimista suoritettavan palkkauksen perusteista. Annettu 29.12.
1923. Astui voimaan 1.1.1924.
323/1924 Laki valtion viran ja toimen haltijan oikeudesta eläkkeeseen. Annettu 30.12.1924. Astui
voimaan 1.1.1925.
225/1925 Asetus valtion työssä olevien työntekijäin oikeudesta eläkkeeseen. Annettu 17.6.1925. Astui voimaan 1.1.1926.
192/1927 Terveydenhoitolaki. Annettu 1.7.1927. Astui voimaan 1.1.1928.
298/1927 Tuberkulosiasetus Annettu 11.11.1927. Astui voimaan 1.1.1928.
336/1927 Terveydenhoitosääntö 2.12. 1927. Astui voimaan 1.1.1928.
269/1929 Laki kunnallisille mielisairaaloille sekä tuberkuloosia sairastavien hoitolaitoksille ja tuberkulosin vastustustyön edistämiseksi annettavasta valtionavusta. Annettu 31.5.1929. Astui
voimaan 1.1.1930.
184/1930 Laki kunnalliskotien rakentamisesta varten säädetyn määräajan pidentämisestä. Annettu
16.5.1930. Astui voimaan 16.5.1930.
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7/1933 Asetus toimenpiteitä vaikeuksissa olevien maalaiskuntien taloudellisen aseman helpottamiseksi. Annettu 13.1.1933.
179/1933 Laki kunnan hallinnon lisätystä valvonnasta. Annettu 2.6.1933. Astui voimaan 15.6.1933
ja oli voimassa vuoden 1936 loppuun.
224/1934 Laki köyhäinhoitolain 11§ muuttamisesta. Annettu 18.5.1934. Astui voimaan 1.7.1934.
51/1936 Laki kunnallisesta huoltolautakunnasta. Annettu 17.1.1936. Astui voimaan 1.1.1937.
54/ 1936 Laki eräistä köyhäinhoitolain muutoksista. Annettu 17.1.1936. Astui voimaan 1.1.1937.
57/1936 Irtolaislaki. Annettu 17.1936. Astui voimaan 1.1.1936.
60/1936 Alkoholistilaki. Annettu 17.1.1936. Astui voimaan 1.1.1937.
204/1936 Irtolaisasetus. Annettu 6.5.1936. Astui voimaan 1.1.1937.
255/1936 Laki Oulun läänin jakamisesta kahteen lääniin. Annettu 10.2.1936. Astui voimaan
1.1.1937.
341/1936 Yhteiskunnallisten huollon piiritarkastuksen viroista ja toimista. Annettu 6.11.1936. Astui
voimaan 1.1.1937.
248/1937 Kansaneläkelaki. Annettu 31.5. 1937. Astui voimaan 1.1.1939.
147/1938 Kansaneläkeasetus. Annettu 1.4.1938.
441/1939 Julistus sotatilasta.
413/1943 Laki keskussairaaloista. Annettu 7.5.1943. Astui voimaan asetuksella 847/1943.
847/1943 Asetus keskussairaalalain soveltaminen. Astui voimaan 29.10.1943.
604/1946 Työaikalaki. Annettu 2.8.1946. Astui voimaan 1.1.1947.
312/1948 Sairaalalaki. Annettu 17.4.1948. Astui voimaan 1.1.1949.
649/1948 Tuberkuloosilaki. Annettu 3.9.1948. Astui voimaan 1.1.1949.
726/1948 Tuberkuloosiasetus. Annettu 1.10.1949. Astui voimaan 1.1 1949.
337/ 1950 Laki keskussairaaloiden rakentamisesta. Annettu 27.6.1950.
34/1950. Laki sosiaalihuollon hallinnosta. Annettu 20.1.1950. Astui voimaan 1.1.1950.
272/ 1950 Laki kunnallisista kodinhoitajista. Annettu 2.6 1950. Astui voimaan 1.1.1951.
273/ 1950 Asetus kunnallisista kodinhoitajista. Annettu 2.6.1950. Astui voimaan 1.1.1951.
612/1950 Laki sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Annettu 29.12.1950. Astui
voimaan 1.1.1951.
579/1951 Asetus sosiaaliministeriöstä. Annettu 30.11.1951. Astui voimaan 1.1.1952.
107/1952 Asetus vanhuusavustuslain täytäntöönpanosta. Annettu 29.2.1952.
187/1952 Mielisairaslaki. Annettu 2.5.1952. Astui voimaan 1.1.1953.
49/1956 Sairaalalaki. Annettu 20.1.1956. Astui voimaan 1.1.1957.
116/1956 Huoltoapulaki. Annettu 17.2 1956. Astui voimaan 1.1.1957.
160/ 1956 Huoltoapuasetus. Annettu 16.3.1956. Astui voimaan 1.1.1957.
347/1956 Kansaneläkelaki. Annettu 8.6.1956. Astui voimaan 1.1.1957.
392/ 1956 Laki yliopistollisista keskussairaaloista. Annettu 15.6.1956. Astui voimaan 1.1.1957.
237/1960 Laki yliopistollisista keskussairaaloista annetun lain muuttamisesta. Annettu 20.5.1960.
554/1962 Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta. Annettu 31.10.1962. Astui voimaan 31.10.1962.
469/1965 Terveydenhoitolaki. Annettu 27.8.1965. Astui voimaan 1.1.1967.
270/1966 Laki kunnallisesta kodinhoitoavusta. Annettu 6.5.1966. Astui voimaan 1.1.1967.
675/1966 Asetus kunnallisesta kodinhoitoavusta. Annettu 16.12.1966. Astui voimaan 1.1.1967.
55/1967 Terveydenhoitoasetus. Annettu 3.2.1967.
24/1968 Laki sosiaalihallituksesta. Annettu 12.1.1968. Astui voimaan 1.2.1968.
275/ 1970 Huoltoapulain muuttamisesta. Annettu 10.4.1970. Astui voimaan 1.1.1971
66/1972 Kansanterveyslaki. Annettu 28.1.1972. Lain voimaantulosta säädettiin erikseen L 67/1972
kansanterveyslain voimaanpanosta.
67/1972 Laki kansanterveyslain voimaanpanosta. Annettu 28.1.1972.
205/1972 Kansanterveysasetus. Annettu 10.3.1972. Astui voimaan 1.4. 1972.
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35/1973 Laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista. Annettu 19.1.1973. Astui
voimaan 1.1.1975.
158/1975 Asetus eräiden tehtävien siirtämisestä sosiaalihallitukselta ja lääkintöhallitukselta lääninhallitukselle. Annettu 28.2.1975. Astui voimaan 1.3.1975.
763/1976 Asetus lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastosta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu 27.8.1976. Astui voimaan 1.11.1976.
953/1976 Kunnallislaki. Annettu 10.12.1976. Astui voimaan 1.1.1977.
271/1978 Asetus sosiaalihallituksesta 14.4.1978. Astui voimaan 1.5.1978
944/1980 Sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Annettu 19.12.1980. Astui
voimaan 1.1.1981.
677/1982 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta. Annettu 17.9.1982.
Astui voimaan 1.1.1984.
710/ 1982 Sosiaalihuoltolaki. Annettu 17.9.1982. Astui voimaan 1.1.1984.
607/1983 Sosiaalihuoltoasetus. Annettu 29.6.1983. Astui voimaan 1.1. 1984.
878/1983 Kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1984. Annettu 24.11.1983. Astui
voimaan 1.1.1984.
633/1986 Lääninjaosta annettu laki. Annettu 22.8.1986. Astui voimaan 1.1.1987.
1233/ 1987 Lääninhallituslaki. Annettu 31.12.1987. Astui voimaan 1.1.1988.
718/1988 Laki vapaakuntakokeilusta. Annettu 29.7.1988. Astui voimaan 10.8.1988 ja oli voimassa
31 päivään 12.1992.
63/1991 Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta. Annettu 17.1.1991. Astui voimaan 1.3.1991.
1181/1991 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamiseksi ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymiseksi annetun lain voimantulosta 6.9.1991. Astui voimaan lain L 1180/
1991 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu
12.4.19991. Astui voimaan 1.10.1991.
312/1992 Perhehoitajalaki. Annettu 3.4.1992. Astui voimaan 1.7.1992.
733/ 1992 Valtion sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta. Annettu 3.8.1992.
Astui voimaan 1.1. 1993.
734/1992 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Annettu 3.8.1992. Astui voimaan 1.1.1993.
785/1992 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Annettu 17.8.1992. Astui voimaan 1.3.1993.
912/1992 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollonmaksuista. Annettu 9.10.1992. Astui voimaan
1.1.1993.
1073/1992 Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta. Annettu 27.11.1992. Astui voimaan 1.12.1992.
758/1993 Asetus omaishoidon tuesta. Annettu 2.4.1993. Astui voimaan 1.1.1993.
559/1994 Laki terveydenhuollon henkilöstöstä. Annettu 28.6.1994. Astui voimaan 1.7.1994.
564/1994 Asetus terveydenhuollon henkilöstöstä. Annettu 28.6.1994. Astui voimaan 1.8.1994.
365/1995 Kuntalaki. Annettu 17.3.1995. Astui voimaan 1.7.1995.
1444/1995 Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu 18.12.1995. Astui voimaan
1.1.1996.
1446/1995 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Annettu 18.12.1995. Astui voimaan 1996.
1147/1996 Kuntien valtionosuuslaki. Annettu 20.12.1996. Astui voimaan 1.1.1997.
22/1997 Uusi lääninhallituslaki. Annettu 10.1.1997. Astui voimaan 1.9.1997.
120/1997 Uusi lääninhallitusasetus. Annettu 7.2.1997. Astui voimaan 7.2.1997.
731/1999 Suomen perustuslaki. Annettu 11.6.1999. Astui voimaan 1.3.19.2000.
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Komiteanmietinnöt
1935:3 Komitealta, joka on asetettu laatimaan ehdotusta lääninhallituksen johtosäännön uudistamiseksi. Komitea annettu 21.12.1933. Mietintö annettu 29.1.1935.
1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö. Komitea annettu
17.9.1942. Mietintö annettu 21.9.1945.
1949:7 Huolto-ohjelmakomitean mietintö 1. Komitea annettu 21.12.1945. Mietintö annettu
25.10.1948.
1952:11 Vanhustenhuoltokomitean mietintö. Komitea annettu 10.2.1949. Mietintö annettu
28.6.1952.
1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ja työnjakokomitea. Komitea annettu 19.5.1949. Mietintö annettu 9.4.1954.
1955:1 Lääninhallintokomiteanmietintö. Komitea annettu 17.5.1951. Mietintö annettu 25.11.1954.
1958:5 Valtiohallinnon organisaation uudistuskomitea. Komitea annettu 23.4.1955. Mietintö
7.2.1958.
1961:2 Huoltokomiteanmietintö 2. Komitea annettu 23.10.1958. Mietintö annettu 30.1.1961.
1968: B 86 Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö I. Komitea annettu 30.3.1967. Mietintö annettu 30.12.1968.
1969:A3 Kansanterveystoimikunnan mietintö. Komitea annettu 18.1.1967. Mietintö annettu
21.5.1969.
1969: B 49 Sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen yhteistyötoimikunnan mietintö. Komitea annettu 2.10.1968. Mietintö annettu 30.5.1969.
1970: B 76 Pitkäaikaishoitotoimikunnan mietintö. Komitea annettu 24.8.1966. Mietintö annettu
25.9.1970.
1971: A 25 Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö 1. Komitea annettu 30.3.1967. Mietintö annettu 17.11.1971.
1972:A 20 Paikallishallintokomitean mietintö valtion paikallishallinnon kehittämisen periaatteista.
Komitea annettu 30.11.1967. Mietintö annettu 17.11.1972.
1974:1 Vanhustenhuoltotoimikunnan mietintö. Komitea annettu 7.2.1973. Mietintö annettu
29.3.1974.
1974:32 Sosiaalihallintokomiteanmietintö 2. Komitea annettu 19.7.1972. Mietintö annettu 2.4.1974.
1977:3 Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnanmietintö. Keskiasteen koulutusuudistus 11.
Yleinen osa. Komitea annettu 28.8.1974. Mietintö annettu 6.7.1977.
1978:62 Vapaaehtoistyön toimikunnan mietintö. Komitea annettu 8.8.1977. Mietintö annettu
29.12.1978.
1981:71 Vanhustyön koulutustyöryhmän mietintö. Komitea annettu 24.5.1979 Mietintö annettu
23.12.1981.
1983:5 Vanhenemista käsittelevän YK:n maailmankonferenssin Suomen toimikunnan mietintö.
Komitea annettu 10.3.1982. Mietintö annettu 31.12.1982.
1984:60 Vanhusten palveluiden kehittäminen: Vanhustenhuoltotoimikunnan mietintö. Komitea annettu 24.3.1983. Mietintö annettu 30.11.1984.
1985:41 Suunnittelujärjestelmien arviointityöryhmänmietintö. Komitea annettu 22.2.1984. Mietintö
annettu 21.10.1985.
1986:26 Omaistoimikunnan mietintö. Sosiaali- ja terveysministeriön mietintö. Komitea annettu
3.4.1985. Mietintö annettu 31.5.1986.
1989: 57 Järjestöt voimavarana vanhustyössä: Järjestöjen vanhustyön toimikunnan mietintö. Komitea
annettu 15.2.1989. Mietintö annettu 24.10.1989.
1992:3 Perusoikeuskomitean mietintö. Komitea annettu 21.9.1989. Mietintö annettu 10.2.1992.
1992:33 Kevyempään ja kootumpaan aluehallintoon. Komitea annettu 30.1.1992. Mietintö annettu
30.10.1992.
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1993:33 Kuntalaki. Kunnalliskomiteanmietintö. Komitea annettu 21.3.1991. Mietintö annettu
13.9.1993.
1996:1 Vanhuspolitiikkaa vuoteen 2001: Suomen vanhuspoliittisen tavoite ja strategiatoimikunnan
mietintö Komitea annettu 17.2.1993. Mietintö annettu 31.12.1995.
1996:7 Aluehallinto. Uudistuva lääninhallinto. Komitea annettu 14.9.1995. Mietintö annettu
15.5.1996.
1996:14 Ikääntyvät työelämässä. Ikääntyvien työllistymisedellytysten parantamista selvittäneen
komitean mietintö. Komitea annettu 21.12.1995. Mietintö annettu 27.11.1996.
1996:15 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö. Komitea annettu 29.6.1995. Mietintö
30.9.1996.
1996:16 Kansalainen, kunta ja valtio. Valtion ja kuntien välisten suhteiden uudistamisprojekti.
Komitea annettu 4.5.1995. Mietintö annettu 4.12.1996.
1998:4. Nuorille juuret – vanhoille tulevaisuus: Suomi 80-vuotta- toimikunnan mietintö. Komitea annettu 5.2.1996. Mietintö annettu 30.1.1998.

Valtioneuvoston päätökset
300/1930 Valtioneuvoston päätös kunnalliskotien rakentamisesta varten säädetyn määräajan pidentämisestä 16 päivänä toukokuuta 1930 annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Annettu 18.9.1930.
294/1933 Valtioneuvoston päätös kuntien köyhäinhoitolaitosten rakennuspiirustusten vahvistamisesta ja sanottujen laitosten käytettäväksi hyväksymisestä. Annettu 23.11.1933.
295/1933 Valtioneuvoston päätös kuntien työlaitosten valtionavun myöntämisen ehdoista. Annettu
23.11.1933.
256/1936 Valtioneuvoston päätös Oulun läänin jakamisesta Oulun ja Lapin lääniin. Annettu
10.7.1936.
48/1951 Valtioneuvoston päätös valtakunnan jakamisesta sosiaalihuollon alueellisesta ohjausta ja
tarkastusta varten piireihin. Annettu 25.1.1951.
512/1972 Valtioneuvoston päätös Paavolan ja Revonlahden kuntien yhdistämisestä Ruukki nimiseksi
kunnaksi 1.1.1973 lähtien. Annettu 28.6.1972.
607/1979 Valtioneuvoston päätös kunnalliskotien ja kunnallisten vanhainkotien rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavan valtioavustuksen perusteista. Annettu 5.7.1979.
1082/1988 Valtioneuvoston päätös vapaakuntien valinnasta. Annettu 8.12.1988.
193/1990 Valtioneuvoston päätös sairaanhoitopiirien alueista. Annettu 22.2.1990.
1463/1992 Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen valtionosuuden tasauskerrointen vahvistamisesta
vuosille 1993-2000 ja sen jälkeiseksi ajaksi. Annettu 23.12.1992.
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