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 Tiedot v. 2015 ja 2005
 Kotihoito: asiakasmäärät lisääntyneet 

jokaisessa vuorossa, hoidettavien kunto 
heikentynyt, työpaine Pohjoismaiden korkein, 
hk:n sairauslomat lisääntyneet, muutenkin 
hk:n vajausta, palkalliset ja palkattomat 
ylityöt lisääntyneet, luottamus esimiehiin 
heikentynyt, asiakkaiden hoivan laatu heikko, 
41 % harkitsee nykyisen työn lopettamista 



 Laitoshoito ml. ymp.vrk asumispalveluyksiköt
 Muiden Pohjoismaiden yksiköiden hk-

mitoitus ark. päivävuorossa 26-65 % 
korkeampi kuin Suomessa ja iltavuorossa 49-
60 % korkeampi (S 4,3 as/tk; muissa 2,6-3,4)

 Työ koetaan raskaana ja hoivan laatu 
huonona: kaksi viidestä ei halua vanhana sitä 
hoivaa mitä oma yksikkö antaa

 Vaikutusmahdollisuudet oman työn 
organisointiin huonot, kontrolli kasvanut

 38 % harkitsee työnsä lopettamista 



 Kotihoidon työolot heikentyneet 2005 – 2015
 Ymp.vrk. hoivassa (ml. laitoshoito) ei 

tapahtunut juurikaan myönteistä kehitystä
 Väkivallan uhka lisääntynyt – onko kiire ja 

muistisairaiden lisääntyminen syy?

 YLEISKUVA SUOMALAISEN VANHUSTEN 
HOIVAN TILASTA ON ERITTÄIN 
HUOLESTUTTAVA



 Tammikuussa 2018, kotihoidon työntekijät
 Aikaisempi v. 2015
 Sairauslomat yleistyneet, sijaisia ei saada tai ei 

oteta, hk:aa jopa vähennetty
 Työkuorma kasvanut – 80 % sanoo olevan liian 

raskas
 Päällekkäisiä käyntejä, siirtymiin liian vähän 

aikaa, hoitosuunnitelman mukaisia aikoja ei 
noudateta – organisoinnissa ongelmia

 Huolestuneisuus hoivan laadusta er.yleistä
 Työkykynsä säilymisestä varmoja enää 42 %
 Tilanne heikentynyt vuodesta 2015 lähes kaikilla 

mittareilla



Psyykenlääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käyttö 
yleistä iäkkäiden muistisairaiden laitoshoidossa 
(38 %) ja kotihoidossa 

Marja Kuronen, 2017

Sosiaalinen eriarvoisuus 90 +
terveys parempi mitä korkeampi   
sosioekonominen asema

kokonaiskuolleisuus ja kuolleisuus dementiaan 
korkein matalassa sosioekonomisessa asemassa

Linda Enroth, 2017



 Kertovat samaa, karua totuutta kuin em. 
tutkimukset ja kyselyt

 Ääriesimerkkejä: Kotihoidon asiakas viikkoja 
kuolleena kotona ja Turun Kupittaan sairaalan 
hoito

 Minulle paljon meilejä esim. vanhusten 
puutteellisesta ravinnonsaannista, 
painehaavoista, kävelyn ja muun kuntoa 
ylläpitävän hoidon laiminlyönnistä



 Perustuslain mukaan kunnan on turvattava 
jokaiselle kuntalaiselle riittävät sosiaali- ja 
terveyspalvelut

 Mikä on riittävä? Tutkimusten perusteella 
pitkäaikaishoivassa on erittäin paljon sellaista 
hoivaa, joka ei on ”todella kaukana tutkimusten 
ja oppikirjojen hyvästä hoivasta ja ohjeista” –
esim. liikuntakyvyttömien ja kävelykykynsä lähes 
täysin menettäneiden, yksiasuvien kotihoito; 
painehaavat kotihoidon ja ymp.vrk. hoivan 
asiakkailla. 

 YHTEISKUNNALLISTA KALTOINKOHTELUA ON



- rakennepaketti (Kataisen hallitus) oli virhe
- 2000-luvun alun tutkimukset ja arvioinnit jätettiin 
ottamatta huomioon
- iäkkäiden ikärakenteen ja määrän muutoksia ja 
palvelurakenteen muutoksia 1990 –n. 2013 sekä 
ikärakenteen ja määrän tulevia muutoksia ei otettu 
huomioon riittävästi (erittäin nopea vanhusten määrän 
kasvu)
- iäkkäiden syrjintä – etenkin poliitikoissa (selonteko)
- KOTONA ASUMISEN yliampuva korostaminen 
politiikkojen ja STM:n taholta – kunnille mahdollisuudet 
jättää vanhustenhoito kehittämättä. Koti määrittelemättä
- uusia hoivan muotoja kehitettiin liian hitaasti
- talouden korostaminen, asenteiden koventuminen, 
välinpitämättömyys säädöksistä, laeista ja heikoista 
kansalaisista. 



2011 2017 A 2017 B
Kotihoito 12,2 13 14
Omaishoito 4,4 6 7
Ymp.vrk.palv.
asuminen 5,9 6 7

Pitkäkest.
laitos 4,4 3 2

Asuu kotona 91-92

KOTONA ASUMISEN KOROSTAMINEN



2000 2005 2010 2011
Kotona 76,6 76,1 77,6 77,8
Säänn. 
kotih.                    20,5         21,5        22,3

Omaish.      5,3         6,0           6,0          6,1
Ymp.vrk.
palv.as.     3,6         7,5          11,9       12,5

Pitkäkest.
laitos       19,6       16,1          10,3        9,4

Laatusuositus 2013



Vuosi 75-79v. 80-84v. 85v.-
1990 139 532      91 593       51943

2000 163 283 98 731 78 395

2010 179 937 141 752 114 160

2017                 355 635           146 165

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot



 Eduskunnan oikeusasiamies R-L Paunio, 2010
 Super 2010
 Valtion talouden tarkastusvirasto, 2010
 Valvira, 2010
 Kivelä ja Vaapio: kansalaisten kokemukset
 STM ja Kuntaliitto: kotihoidon laskenta (5,3 %)
 Kuntien toiminta- ja taloustilasto: 

omaishoidon tila
 Yksinasumista koskevat tilastot



 Silva Tedre, 1999, kotihoitoa koskeva väitöskirja  
toi esille paljon ongelmia

 Sini Elorannan väitöskirja (Turku), 2006 – 2007 
kerätty aineisto muutoksesta

 Anja Karvonen – Kälkäjä, 2012 väitöskirja 
vanhusten vaikuttamismahdollisuuksista

 M Jylhä: 90 + terveys ja toimintakyky eivät 
nykyisin paremmat kuin aikaisemmin

 S-L Kivelä: mm. psyykenlääkkeiden runsas käyttö 
ja kemiallinen sitominen 

 Hoitotieteen tutkimuksia fyysisten rajoitteiden 
runsaasta käytöstä



 VATT, 2013, suurten ikäluokkien ja heidän 
lastensa halukkuus maksaa vanhushoivasta ja 
halukkuus omaishoitoon

 Useita tutkimuksia, selvityksiä ja ehdotuksia 
vanhushoivan rahoitusjärjestelyistä 
tulevaisuudessa, 2000-luvun alussa

 STM: vanhusten palveluiden maksujen erot 
kunnissa 

 Ikäsyrjintä: TTL;  Kivelä ja Vaapio;   
Hallituksen selonteko 2000-luvun alussa



 Kunnallisalan kehittämissäätiön ilmapuntari, 
2013

 Eduskunnan oikeusasiamies, 2013: Liian 
yksinkertaista se, että vanhusten tulisi 
hyväksyä palvelujen saanti tarjouskilpailun 
voittaneelta yritykseltä. Oikeus yksilölliseen 
arviointiin ja asiointiin. Myös niin, että ei 
tarpeettomasti siirretä paikasta toiseen.

 Vanhuspalvelulaki – toi jotakin myönteistä 
seurantaselvitysten perusteella



 ”Tavoitteena on luoda perinteisen 
vanhainkotihoivan ja terveyskeskusten 
vuodeosastojen pitkäaikaisen hoidon tilalle uusi 
hoivapalvelumuoto, jossa on tarjolla asiakkaiden 
tarpeiden  mukaista kuntouttavaa pitkäaikaista 
hoivaa, jossa hoitohenkilökuntaa on paikalla 
ympäri vuorokauden ja jossa on lääkäripalveluita 
joustavasti saatavilla.”

(Viitataan Ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen 
ja Ikähoiva-työryhmän ehdotuksiin)



75 – 84 85 – 94 95- Vuosi

355 635       136 803         9362          2017

397 098       143 879       11 097         2020        

521 526       163 730       14 137         2025

585 238       203 171       16 038          2030



 Ympärivuorokautisia palveluasuntoja nykyistä 
enemmän, kotihoitoon lisää resursseja ja 
omaishoidon kehittäminen houkuttelevaksi. 
Nykytilanteessakin puutteita – kehittämistarvetta 
siis runsaasti. RAHAA

 Lisäksi uusia innovatiivisia malleja: perhehoito, 
teknologia, senioreiden yhteisöasuminen, 
asuntojen korjaukset, sosiaalitalonmiehet, 
esteettömyys, kortteliklubit, srk ja järjestöt 
parempaan yhteistyöhön, omaisten ja 
ammattiauttajien yhteistyön kehittäminen 
ym.,ym. RAHAA

 Palveluiden rahoituksen järjestäminen –
oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus



 Palveluiden ja palveluiden maksujen erot
 Ikäsyrjintä
 Omaishoito, perhehoito, kotihoito, ymp-vrk

palveluasuminen
 Vanhusten vaikuttamismahdollisuudet
 Rahoituslaitokset, puhelinmyynti, KELA ym.
 Kaltoinkohtelu kaduilla, kodeissa, yhteiskunnassa ym.
 Gerontologisen tutkimuksen, koulutuksen ja 

täydennyskoulutuksen sisältö ja laajuus
 Asunnot – asunnottomuus
 Uudet hoivamuodot 
 Syrjintä palveluissa 
 Ym., ym.


