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SOTE tulee tai sitten ei 

• Perhepaketti kaatui 

• SOTE:a tarvitaan 

• peruspalvelujen turvaaminen 

• tasapuolisuus, universalismi 

• muutokset palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä 

• kompleksisuuden hallinta: emme elä 1960-lukua 

• palveluintegraatio: sosiaali ja terveys, teknologia ja hoivatyö 

• Hoivan kysymykset 

• Vanhushoiva: ympärivuorokautinen hoiva 

• Vanhuspalvelulaista huolimatta: heikko status 

• Kuka rahoittaisi vanhuspalveluja nykyistä enemmän? 

• Tai miten? 

 



HOIVAN KYSYMYKSET 

• Palvelurakenteen muutos: laitoshoidon vähentäminen ja 

kotihoidon suosiminen  

• Kansainvälinen trendi ja politiikkalinjaus 

• OECD Ageing in Place (1995) 

•  EEG 2014 – European Expert Group on the Transition from 

Institutional to Community-based care (2014) ‘Toolkit on the use of 

EU funds for the transition from institutional to community-based 

care’  

• Sosiaali- ja terveysministeriö: hienot tavoitteet 

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 

parantamiseksi, 2013:11  

• Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen ja iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalvelut (ns. vanhuspalvelulaki), 2013 

 

 

 



Palvelujen rakenne 

Pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteet:  

 

• ensisijaisesti kotona (kuntoutus) tai kodinomaisessa 

asuinpaikassa (kuten omaishoitona, perhehoitona, 

kotipalveluna/kotisairaanhoitona tai palvelu-asumisena) 

• laitoshoitona vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet 

tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan 

elämän ja turvallisuuden kannalta, 

• turvaten hoitojärjestelyn pysyvyys 

 

• MUTTA MITEN? KUKA MAKSAA? 

 



Lainsuojaton vanhuus 

…niin vanhukset on ainoa lainsuojaton ryhmä 
tällä hetkellä. Ja vanhuslakikaan ei tuo 
tullessaan muuta kun paljon hurskastelua jos, 
taas nyt pelkistää mikä mun tunnelma siitä on 
tällä hetkellä. …vammaispuolella on 
subjektiiviset oikeudet ja terveyspalvelut ja 
lastensuojelut ja päivähoito niin, mulle aina 
sanotaan näissä talousarviotaisteluissa että ei 
teillä ole subjektiivisii oikeuksia. 
Henkilökuntalisäys on vaan laatusuositus ja 
täntyyppiset. Eli siinä on aikamoista se 
resurssitaistelu käytännössä.  
(Haastattelu, 2013, vanhustenhuollon piirissä työskentelevä) 

 



SÄÄSTÖTALKOOT 

Ja, nyt, ongelmana on se että lastensuojelumenot, kasvu 

romuttaa kaiken tämmösen suunnitelmallisuuden, ja lisäksi, 

lainsäädäntö joka tuntuu että se vahvistuu joka puolella 

muualla paitsi vanhuspalveluissa… vaikka tahtoa ikään 

kuin löytyis niin mahdollisuudet on aika pienet, panostaa, 

reippaasti tänne vanhuspalveluun.  

No, meillä on [naurahtaa] muutaman miljoonan euron 

säästötalkoot meneillään parhaillaan. VASTAUS 

kysymykseen miten vanhuspalveluja kehitetään kunnassa. 

 

Haastattelusitaatteja (2013 Kela, TaY) 

 



Ikääntyneiden/vanhojen hoiva 

• Pitkäaikaisen hoivan ja hoidon kysymykset  

• Millainen muutos käynnissä?  

• Mihin ongelmaan muutos on vastaus? 

• Deinstitutionalisaatio. 

• Laitosten loppu! Kaikki hoidetaan kotona tai 

kodinomaisessa ympäristössä. 

 

 

 



Laitoksesta kotiin: kaikki muuttuu 

• ”Ja toisaalta sitten vanhusten laitoshoito niin on melkein 
jo, ensi vuoden alusta sitten ajettu alas. Eli on haettu sitä 
hallitusohjelmasta lähtevää sitä yksiportaista järjestelmää, 
jossa ihmisellä olisi koti loppuun saakka eikä laitoshoidon 
ratkaisuja. ” 

• ”… niistä tulee nyt koteja ja viihtyisiä… kaikille niille joilla 
ympärivuorokautinen asumispalvelun tarve, niin on tarjota 
koti, eikä laitos…  laitospaikka on sellainen että sinua 
siirrellään huoneesta toiseen ja siihen voi tulla joku kaveri 
ja sinulla ei ole oikeutta tehdä omaa tilaa.” 

• ”Onhan se ihan kirkkaasti siellä (hallitusohjelmassa – AA) 
kirjoitettu, eli se että ihminen on koko loppuelämänsä, 
hänellä on se oma tila.” 

 





Kunnan kustantamat kotihoidon palvelut ja 

omaishoidon tuki yli 65- ja 75-vuotiaiden osuudet (%) 

samanikäisestä väestöstä 1990–2011 (Sotkanet; THL) 

    1990 1995 2000 2005 2008 2010 2011 

Säännöllinen 

kotihoito 

65-vuotiaat - 7,1 6,8 6,3 6,2 6,4 6,5 

75-vuotiaat - 13,4 11,8 11,2 11,0 11,8 12,2 

Kodinhoitoapu 65-vuotiaat 18,7 11,8 10,7 10,2 10,9 11,2 11,0 

75-vuotiaat 31,5 22,1 19,7 18,3 19,2 20,4 20,5 

Tukipalvelut 65-vuotiaat 15,3 13,4 13,5 12,9 13,1 12,3 12,1 

75-vuotiaat - - - - 23,3 22,5 22,4 

Omaishoidon 

tuki 

65-vuotiaat 2,0 1,5 1,8 2,4 2,6 2,6 2,7 

75-vuotiaat 3,3 2,7 3,0 3,7 4,1 4,2 4,4 



75-vuotiaat ja vanhemmat asiakkaat tavallisessa 

palvelutaloasumisessa, tehostetussa palvelutaloasumisessa, 

vanhainkodeissa ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa 

osuutena saman ikäisestä väestöstä (Sotkanet). 
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Suuri ja paradigmaattinen muutos 

• Koti on tärkeä mutta palvelut sinne eivät lisäänny 

• Tavoite saavutettu vain tehostetun palvelutaloasumisen 

osalta mutta laitoshoidon kokonaisuus ei ole vähentynyt 

• Omaishoidon tuki: lisääntymään päin 

• Sari Kehusmaa (väitöskirja 2014): ilman omaisten 

antamaa hoitoa ja apua tarvittaisiin 2,8 miljonaa euroa 

lisää vanhushoivaan 

• Lina Van Aerschot (väitöskirja 2014): omaiset 

ylivoimaisesti suurin avun lähde Suomessa 

 

• OMAISTEN VASTUU LISÄÄNTYNYT! 

 

 





Toteutuuko kodin idea? 

• Kyllä ja ei? Kulkemista rajoitetaan, avaimia ei anneta! 
Kahvia ei saa keittää yhteisissä tiloissa? Yhteisiin tiloihin 
ei saa viedä omia kasveja tai esineitä? Kodin määritelmän 
venyvyys. 

 

• Asiakas maksaa erikseen vuokran, ateriat, palvelut, 
lääkkeet ja kaiken muun = samalla tavalla kuin asuisi 
kotona (tekee vuokrasopimuksen jne)  

 

• Koti = kotihoidon periaatteet tuotu laitoshoitoon! 

 

• “no, eihän meillä ole sellaisia asukkaita, jotka itse pystyvät 
tekemään mitään sopimuksia” = hoidon tarve suuri! 
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Palvelurakenneuudistus etenee: SOTE tai ei  

• …tää on jotekin niin huikee tää kehityksen suunta ollu 
2000-luvulla, täs on paljo semmosta jota mä en ois ikinä 
uskonu näkeväni, ja paljon semmosta mitä me en ois ikinä 
toivonu näkeväni, vanhustenhuollon markkinoilla. 

 

•  Se kilpailu kiihtyy koko ajan … meillä pitää olla yhä 
enemmän juristeja… niil on vaikka mitä millä ne rahoittaa, 
ne tulee tänne vanhustenhuollon markkinoille, niil on joka 
asialle oma lakimies, ja röyhkeä toimintatapa… ja ikävä 
tapa toimia, ei me oo ees opittu sosiaalipuolella 
semmoseen. 

• Haastattelusitaatteja (2013 – Kela, TaY, SA) 

• Yksi näkökulma: monia monia muitakin!  

 



Markkinoistuminen Pohjoismaissa 

• Ikääntyneiden hoivapalvelut  
• Asumispalvelut (myös lastensuojelu, mielenterveys jne) 

• Sosiaalipuolen palvelut terveyttä ja koulutusta nopeammin 

• Heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointipalvelut 
markkinoistuvat nopeimmin 

• Ruotsi ja Suomi (Nordic Eastern) 

• Norja ja Tanska (Nordic Western) 
• Marta Szebehely 

• Millaisia markkinoita syntyy? 
• Kunta kilpailuttaa: asiakas ei valitse! 

• Palveluseteli: asiakas valitse, jos kykenee ja on rahaa! 

• Samaan aikaan luodaan erilaisia markkinoita, joista seuraa erilaisia 
asioita! 







Lähde, diat 19-20 

• TEM raportteja  

• 34/2013  

• Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut  

• Raportti yksityisestä palvelutarjonnasta ja yritysten  

• kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan  

• kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa  

• Pekka Lith  

 



Mitä on saavutettu? Miksi? 

• Kuntien näkökulma (haastattelut/Kela) 

 

“valtava muutos”, “paradigmaattinen käännekohta”, “kosmeettinen 

muutos” = palvelurakenteen muutos on syvä ja nopea eli siirtyminen 

laitoshoidosta tehostettuun 

 

“enää ei makuuteta”, “jokaisella on koti, ketään ei laiteta laitokseen”, 

“vanhus saa olla yksin, ei tule huonetoveria”, “viihtyisä”, “saa 

koristella”, “ei siirretä huoneesta toiseen” = inhimillinen ja 

kodinomainen asumismuoto 

 

“kunnan ei kannata investoida seiniin”, “ei ole varaa peruskorjata” = 

taloudelliset seikat 

 

 

 



Vanhuusmenot 

Eläkkeet ja sosiaalipalvelut (prosenttia BKT:sta) 

 

Eläkkeet  

1990 6 % 

2010 9,3 % 

Sosiaalipalvelut   

1990 0,7 % 

2010 1,2 % 

   

Työeläkkeisiin yli miljardi euroa lisää vuosittain! 

Vanhuspalveluihin runsaat 100 miljoonaa euroa lisää 
vuosittain! MISTÄ SITTEN LISÄRAHAT? 



Joitakin johtopäätöksiä 

• Laitoshoito ei ole vähentynyt!  

• Laitosmuotoisen pitkäaikaishoidon piirissä on enemmän 

yli 65-vuotiaita kuin vuonna 2000. 

• Perinteinen laitoshoito eli hoito vanhainkodeissa ja 

vuodeosastoilla on korvautunut tehostetulla 

palveluasumisella, jonka määrä kasvaa nopeasti. 

• Yhdenlainen laitos korvautuu toisenlaisella? Vai? 

• Onko tehostettu palveluasuminen vastaus laitoshoidon 

purkuun? Onko onnnistunut reformi? 

• Palvelun hinta ei ole laskenut (TaY, Leena Forma ym) 

• Onko asiakkaan asema muuttunut? 



Esimerkki palvelujen kattavuudesta 
2000 2010 2015 

Muistisairaat (vaikea + 

keskiv.) 

73 000 87 000 99 000 

Palvelujen piirissä (kaikki yli 

65-vuotiaat) 

25 800 43 200 - 

Säännöllisen kotihoidon 

piirissä (kaikki yli 65-

vuotiaat) 

5 100 

 

12 400 

 

- 

Laitospalveluiden piirissä 

% muistisairaista (fiktio) 

20 700 (26 %) 

 

30 800 (33%) 

 

- 

Laitos- ja kotipalvelut 

% muistisairaista (fiktio) 

32 % 46 % - 

Omaishoidon tuen piirissä 14 400 24 700 - 

JOHTOPÄÄTÖS: vajaa puolet palvelujen piirissä vuonna 2010 eli paljon 

enemmän kuin vuonna 2000, mutta luvuissa muitakin kuin muistisairaita, eli 

valtaosa ikääntyneistä joilla muistisairaus, ei ole minkään palvelun piirissä.  



Kylmiä vai lämpimiä reformituulia?  

Kenen näkökulma? Erilaiset vastaukset! 
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