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Riippumaton ja itsenäinen viranomainen, joka 
edistää ikääntyneiden ihmisten asemaa ja 
oikeuksien toteutumista
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Vanhusasiavaltuutetun tehtävät

1) seurata ja arvioida ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista;

2) seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä 
arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin;

3) tehdä aloitteita, antaa lausuntoja sekä osallistua yhteiskunnalliseen 
keskusteluun;

4) laatia ja teettää selvityksiä sekä julkaista raportteja;

5) edistää tiedotusta ja välittää ikääntyneitä koskevaa tietoa;

6) edistää yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien sekä 
ikääntyneitä edustavien toimijoiden välillä.
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Vanhusasiavaltuutettu ei ole valvova 
viranomainen

• Ei oikeutta muuttaa viranomaisten tekemiä 
päätöksiä  

• Valitukset ja kantelut tehdään edelleen Aveihin, 
Valviraan, Eduskunnan oikeusasiamiehelle, 
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai 
kuluttajaneuvontaan
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Mielen hyvinvoinnin teemat 
vanhusasiavaltuutetulle 
tulleissa viesteissä 

• Kansalaisten yhteydenotoissa korostuu 
kokemus syrjinnästä iän vuoksi

• Ei oteta vakavasti

• Epäillään kyvykkyyttä hoitaa 
asioitaan

• Sivuutetaan tarpeet, vetäydytään 
vastuusta

• Resilienssi koetuksella

• Koskettaa myös nuorempia läheisiä
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Kokemus,  ettei kuulu 
yhteiskuntaan yhdenvertaisena

•Rakenteellisen ja kulttuurisen 
ikäsyrjinnän purkaminen on 
työtä mielenhyvinvoinnin 
edistämiseksi

• Iäkkäiden omien näkemysten, 
kokemusten ja toiveiden 
näkyväksi tekeminen ja 
kuunteleminen 

•Kyselyissä mykistetään 
usein +75-vuotiaat
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Rakenteellinen työ iäkkäiden 

mielen hyvinvoinnin 

edistämiseksi tärkeää

• Eri tilanteissa olevien iäkkäiden 

toimijuus ja teot näkyviksi

• Toimijuuden rakenteellisten esteiden 

purkaminen

• Vanhuuden erityisyyden sanoittaminen

• Ihmisyyteen liittyvän tarvitsevuuden ja 

haavoittuvuuden sekä siihen liittyvien 

kokemusten esillä pitäminen.  



vanhusasia.fi

Iäkkäiden voimavaraisuudesta ja 

erittäin suurista keskinäisistä eroista 

kertoo digiosaamisen vahvistuminen 

ja vertaisopastuksen laajuus 

• Enter ry ja muut eläkeikäisten ja 

vanhustyön järjestöt lähtivät nopeasti 

kehittämään vertaisohjausta

• Satoja neuvontapisteitä, tuhansia 

vapaaehtoisia

• Digituki edelleen suurelta osin iäkkäiden 

vertaisohjaajien varassa

”Iäkkäät ovat 

kestävyystae”
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”Huoltosuhde”

• 65–74-vuotiaista 91 000 kävi työssä vuonna 2020.

• Käytännöllistä apua aikuisille lapsille antanut yli puolet ja taloudellista apua n. puolet 62–67-

vuotiaista. Omille vanhemmilleen 70% antanut käytännöllistä apua. 

• Yli puolet omaishoidon sopimuksen tehneistä yli 65-vuotiaita (yht. n. 27 000). 

Omaishoitajuudessa ei yläikärajaa: on liki 90-vuotiaita, jotka päivittäisessä hoitovastuussa ja 

sopimus kunnan kanssa. Omaishoidon ja epävirallisen avun kokonaisarvoksi on arvioitu 2 

miljardia €/v. Tästä ainakin puolet yli 65-vuotiaiden antamaa.

• Noin 70% isovanhemmista hoitaa lapsenlapsiaan. Isovanhempien panoksen rahalliseksi 

arvoksi on esitetty 540 milj. €/v, arviointi vaikeaa. 

• Presidentti 73-vuotias, kansanedustajista 16% on 61–74-vuotiaita, kunnallisvaaleissa läpi 

menneistä ehdokkaista vajaa 14% yli 65-vuotiaita. 

• 40% 65–79-vuotiaista oli tehnyt vapaaehtoistyötä, ja se oli kaikkein aktiivisimpia 

vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia ikäryhmiä.

• Valtiolle, kunnille ja seurakunnille iäkkäiden tulo-, omaisuus- ja kulutusverot.  Lahjaverot ja 

perintöverot. 

Viitteet löytyvät artikkelista Topo, P., & Jyrkämä, J. (2020). Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä 
voimavaroja . Gerontologia, 34(4), 323–327.  https://journal.fi/gerontologia/article/view/99647
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Mielenvoimavarat ovat perusta oman 

ja muiden hyvän vaalimiselle.  

• Arkkiatri Risto Pelkonen:  ”Korkea ikä on 

näköalapaikka. Sieltä voi nähdä kauas mitä on 

ollut, mitä on, ja aavistella tulevaa – ihmetellä 

ja hämmästellä ymmärtävin silmin. Mitä 

kauemmin on elänyt, sitä enemmän on 

kokenut ja nähnyt. Ajan myötä viisaudeksi 

sanottua hiljaista tietoa on karttunut elämästä 

ja kuolemasta, ihmisistä ja itsestä.” 

• https://ikaopisto.fi/kaikki-olemme-yhta-sina-ja-mina-he-ja-me/
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Kiitos!

paivi.topo@oikeus.fi

vanhusasia@oikeus.fi

Twitter: @vanhusasia

Facebook: vanhusasiavaltuutettu


