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Mikä on normi? Onko laki normi?

 Sosiaaliset normit:

 Toimintaohje 

 Käyttäytymissääntö 

 Yhteisön käskyt, kiellot, velvollisuudet, pelisäännöt

 Normien rikkomukset määräytyvät sosiaalisessa kontekstissa

 Eettiset normit:

Normatiivinen etiikka tutkii eettisiä normeja ja se pyrkii vastaamaan, mitkä 
ovat oikeat eettiset säännöt, joita ihmisen tulee noudattaa

 Lakirikkomukset ovat oikeudellisesti määriteltyjä



Normienpurkutalkoot

 Ymmärretään lainsäädännön keventämisenä ja ”turhien” säädösten 
poistamisena

 Lainsäädännön on elettävä ajassa, mutta ”lakinormit” on tarkoitettu 
turvaamaan kansalaisten oikeudenmukaista kohtelua ja yhdenvertaisuutta 
– mutta ne eivät saisi estää luovuutta, innovatiivisuutta ja uudenalaisten 
toimintamallien kokeilua

 Onko Suomessa paljon turhia lakinormeja?

 Onko tavoitteena normien purku vai paremmat normit???

 Vrt. Saksa, Italia



Esimerkki Saksasta
1. Onkikurssin oppimäärän sisäistettyään voi suorittaa kokeen, jonka jälkeen 

voi lunastaa onkiluvan. Koe on 60 kysymyksen tentti, päätös kolmipäiväiselle 
kurssille.

2. Uuden lain mukaan koirat pitää olla kiinni kytkettyinä. Hihnan käytöstä 
vapautetaan vain ne koiranomistajat, jotka ovat suorittaneet koiran 
käsittelyluvan.

3. Siirtolapuutarhojen käytöstä määrätään laissa. Jokaisen 
siirtolapuutarhayhdistyksen pitää kouluttaa joku jäsenistään 
siirtolapuutarhaneuvojaksi. Kurssin suoritettuaan osallistuja saa kirjallisen 
luvan neuvoa muita puutarhureita.

4. Jos haluaa kaataa puun omalta tontiltaan, onnistuu se ilman virallista 
lupaakin. Jos taas auttaa ystäväänsä ja kaataa puun hänen tontiltaan, 
tarvitsee moottorisahan käyttöluvan. Lupaa varten on käytävä sahauskurssi. 
HS 6.9.2016



Esimerkki Italiasta

 Sieniä saavat kerätä vain paikallisen sieniseuran jäsenet, jotka ovat 
maksaneet jäsenmaksun. Joissakin tapauksissa jäsenkortin saa vain 
sienestyskurssin suorittamalla

 Sienestämiselle on myös erilaisia rajoituksia esimerkiksi liittyen tiettyihin 
sienestyspäiviin, sienten kokoon, kuljetustapaan ja päivittäin kerättävien 
sienten määrään. Sääntöjen noudattamista valvovat metsänvartijat, jotka 
voivat määrätä rikkomuksista sakkoja/ Karjalainen 11.9.2016



Miten sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksessa käy?
 Rakenteiden muuttaminen ei auta, ellei saada muutoksia toimintatapoihin 

 Alueet (maakunnat) ovat erilaisia ja erilaisten toimintamallien ja 
rakenteiden oltava mahdollisia

 Tärkeää saada kaikki ammattiryhmät, järjestöt ja kansalaiset yhdessä 
miettimään muutosta (vrt. Siun Sote)

 Epäselvää edelleen:

 Valtion/maakunnan rooli?

 Pakkoyhtiöittäminen?

 Valinnanvapaus?



Toimintatapojen muuttaminen

 Edellyttää asenteiden muutosta

 Asenteiden muuttuminen edellyttää tieto- ja tunnevaikuttamista

 Muutoksessa vaikeinta kulttuurin muutos (sosiaalisten normien muutos)

 ”Meillä on aina tehty näin” –ajattelusta luovaan ajatteluun

 Luovuus on kykyä nähdä mahdollisuuksien maailmaan

 Kulttuurin muutoksessa viisi vuotta on lyhyt aika ja siksi tarvitaan asiaan 
uskovia ihmisiä, sitkeyttä, toistoa, eri tasoilla oleviin johtajiin vaikuttamista 
(myös epäviralliset johtajat), motivoivaa tiedon jakamista, tunnetasolle 
vaikuttamista.

 Poliitikot kysyvät aina myös euroja



Miten ”myydä” Green Care…

 1. Liittyy moneen ajankohtaiseen teemaan

Biotalous

Viihtyisä ympäristösuunnittelu ja ympäristökasvatus

Matkailu

Kestävä kasvu

Kuntoutus

Hoito ja hoiva (kehitysvammaiset, muistisairaat)

Yhteistyö taiteen ja luovien alojen kanssa



Miten myydä Green Care jatkuu…
 2. Kansantaloudellinen merkitys

Miten eurot liikkuvat?
Miten ihmisiä työllistyy?
Miten matkailijoita saadaan Suomeen, maakuntaan ja 

kuntaan?
Mitä säästöjä saadaan (esimerkiksi terveyden- ja 

hyvinvoinnin edistäminen)
Tutkimustietoa Green Care’n terveyttä edistävästä ja 

sairauksia ennaltaehkäisevästä toiminnasta sekä 
yhteiskunnallisista hyödyistä tarvitaan lisää

 3. Ekologisten asioiden korostaminen (kestävä kehitys, vihreä 
talous)

 4. Vaikuttavat ja näyttöön perustuvat kuntoutus-, hoito- ja 
hoivamenetelmät (mitä on    vaikuttavuus ja mitä on näyttö?)



Esimerkki!

 Syyskuu on maailman muistikuukausi ja 21.9 kansainvälinen muistipäivä. Sitä 
edeltävä viikko on muistiviikko.

 Muistiliiton tämän vuoden teemana on: HYVÄÄ ELÄMÄÄ 
KOTIYMPÄRISTÖSSÄ

 Yhteisökotikin voi olla koti:

 Koti on muutakin kuin seinät: se on tunnetila, yhdessä olo, mielekäs ja oman 
näköinen elämä

 Green Care antaa vastauksia tähän






