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Palvelurakenteen muutos sekä palveluiden saatavuus, riittävyys ja 

yhdenvertaisuus 

Ikääntynyttä väestöä eli 63 vuotta täyttäneitä henkilöitä on maassamme tällä hetkellä noin miljoona. Heistä 

suurin osa käyttää itsenäisesti samoja palveluja kuin muukin väestö. Kriittisenä pisteenä pidetään 75 

vuoden ikää, jonka jälkeen avun tarve ja monien sosiaali- ja terveyspalvelujen samanaikainen käyttö 

vähitellen lisääntyy (mm. muistisairaudet). Vuonna 2014 joka viides 75 vuotta täyttänyt henkilö käytti 

säännöllisesti kotiin annettavaa palvelua (säännöllinen kotihoito, tukipalvelut, omaishoidon tuki ja 

tavallinen palveluasu-minen), ympärivuorokautista hoitoa (tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit ja 

terveyskeskuksen pitkä-aikaishoito) ja/tai sairaalahoitoa.  

Palvelurakenteen muutos kohti kotona annettavia palveluja etenee kunnissa. Iäkkään väestön kotona 

asumisen perustan muodostavat lähipalveluina helposti saatavat sosiaali-, terveys- ja kuntou-tuspalvelut 

(sisältäen liikkuvat palvelut ja sähköisen lääkärin etäkonsultaation), tarvittaessa myös ympäri-

vuorokautisesti. Kotona asumisen edistäminen edellyttää samanaikaisesti paitsi sosiaali-, terveys- ja kun-

toutuspalveluiden kehittämistä, myös asumisen ja asuinympäristön sekä liikenne- ja kuljetuspalveluiden 

uudistamista ikäystävälliseen suuntaan. Sote-uudistuksessa erityistason palvelut tulisi integroida lähipalve-

lukokonaisuuteen sekä jalkauttaa erityisosaamista perustasolle, jolloin myös avun saaminen äkillisiin ja en-

nakoimattomiin tilanteisiin tulee joustavammaksi. 

Keskitetty järjestämisvastuu laajasti saman järjestämistahon alle voi monipuolistaa palvelujen tarjontaa, 

parantaa ammattirajat ylittävää vanhustyön osaamisen saatavuutta (esim. geriatria, sosiaalityö, 

muistisairaudet, kuntoutus, apuvälineet) ja joustavoittaa henkilöstön liikkumavaraa. Parhaimmillaan 

hajallaan olevia palveluita voidaan yhdistää mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja ohjata voimavaroja sinne, 

missä niistä on iäkkäiden kannalta suurin hyöty, myös syrjäseuduille. Keskitetty järjestämisvastuu voi 

merkitä myös sähköisten palveluiden yleistymistä (esim. Kela-asiointi). Silloin ikääntyvien osaamisesta 

sähköiseen asiointiin tulee huolehtia tai vaihtoehtoisesti tarjota asiointimahdollisuus toimipisteessä.  

Päätöksenteon siirtyminen kunnilta maakunnille edellyttää entistä vahvempaa henkilöstön johtamista sekä 

aiempaa asiantuntevampaa ohjausta, hankintajärjestelyä ja kilpailutusta, jotta tarpeiltaan erilaiset 

asiakkaat (muistisairaat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, eri taloudellisessa asemassa olevat tai eri 

puolilla maakuntaa asuvat iäkkäät) ovat tasavertaisessa asemassa palveluiden saatavuuden, saavu-

tettavuuden ja riittävyyden suhteen. Tämä edellyttää myös yhteisiä seurantaindikaattoreita valvonnan 

tueksi. Lisäksi oleellista on, että omaishoitoa vahvistetaan, sen saatavuutta lisätään ja se kytketään 

sujuvasti osaksi iäkkään palvelukokonaisuutta. Palvelujärjestelmä ei voi järjestää omaishoitoa, mutta se voi 

tarjota erilaisia tukimuotoja, joilla omaishoitoa vahvistetaan ja omaishoitajia tuetaan. Huolenaiheena on, 

että omaisten taakka saattaa syrjäseuduilla kasvaa, ellei lähipalveluiden saatavuus ole riittävää.  

 



Palvelujen integraation toteutuminen ja tietojärjestelmät 

Suurin osa iäkkäistä on varsin hyväkuntoisia, mutta haavoittuvilla iäkkäiden ryhmillä on erityistarpeita sekä 

sosiaali- ja terveyspalveluiden samanaikaista käyttöä, jolloin tarvitaan moniammatillinen ja laaja-alainen 

käsitys henkilön elämäntilanteesta. Iäkkäiden kattava palvelutarpeen arviointi (toimintakyky, riskitekijät, 

asuin- ja elinympäristö, omais- ja läheisapu) ja sen perusteella laadittu suunnitelma vaatii 

palvelujärjestelmän ja yhteistyötahojen tuntemusta, palveluiden koordinaatiota sekä hyvin toimivia hoito- 

ja palveluketjuja perus- ja erityistason palvelujen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä. 

Yhteensovittamisen tarve korostuu erityisesti palvelujen rajapinnoissa, esimerkiksi kun iäkäs siirtyy 

sairaalasta kotihoitoon tai kun iäkästä hoidetaan eri ammattiryhmien ja toimijoiden (ml. omais- ja 

läheisauttajat) yhteistyönä. Toiminnan sujuvuuden kannalta on myös oleellista, miten iäkkään 

elämäntilanteen vaihteluun (sairastumiset, tukiverkoston muutokset ym.) pystytään varautumaan ja uudet 

tai tilapäiset auttajatahot kytketään prosesseihin mukaan. 

Iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestäminen maakunnissa ja järjestämisvastuun keskit-täminen suuriin 

yksiköihin saattaa parantaa palvelujen suunnittelua ja toteutumista kokonaisuutena, jolloin palvelu- ja 

hoitoketjujen tehokkuus sekä eri tasojen ja tahojen integraatio paranevat. Järjestämislakiehdo-tuksessa 

maakunnalle esitetty velvoite tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevat asiakasryhmät ja asiakkaat 

sekä kuvata palveluketjut ja palvelukokonaisuudet saattaa edesauttaa erityisryhmien palvelutar-peiden 

tunnistamista ja niihin vastaamista. Paljon apua tarvitsevien asiakkaiden kohdalla tulee huolehtia, että 

palvelut saadaan sovitettua yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi ja vastuu asiakkaan hoidosta on selkeä 

myös monituottajamallissa. Se on oleellista ennen kaikkea niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät enää itse 

kykene hallitsemaan palvelujensa kokonaisuutta, esimerkiksi muistisairauden takia. 

Rakenteellinen integraatio tarjoaa mahdollisuuden luoda yhtenäiset käytännöt ja kriteerit palvelutarpeen 

arviointiin ja palveluihin pääsyyn sekä ohjauskeinon ja insentiivin kohdentaa palvelut ja niiden prosessit 

oikein. Tällaisen kehityskulun vaikutus voi olla suotuisa etenkin ikääntyneiden monialaisessa 

palveluverkossa, jossa tyypillisesti toimii sekä julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottajia. Lopullinen 

palvelujen integraation toteutuminen riippuu lain toimeenpanosta ja järjestäjien ohjauskeinoista mutta eri-

tyisesti siitä, miten yhteistyö, valta- ja vastuusuhteet eri tahojen välillä saadaan toimimaan.  

Järjestämislakiehdotus esittää, että eri palvelun tuottajien tulisi voida hyödyntää asiakasta koskevaa tietoa 

tuottaessaan palveluja. Olisikin tärkeää määrittää tietojärjestelmien rajapinnat ja arkkiteh-tuurit siten, että 

varmistetaan tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Yhtenäinen ja integroitu tieto-järjestelmä luo 

edellytykset asiakaslähtöisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, jotka parantavat pal-velujen 

tasavertaista saatavuutta.  

 

Asiakkaan asema, osallisuus ja valinnanvapaus 

Lainsäädäntö korostaa asiakkaan osallistumista omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Sote-

uudistukseen kuuluva valinnanvapauden lisääntyminen voi parantaa iäkkäiden valinnanvapautta 

palveluiden suhteen ja edesauttaa todellisen valinnanvapauden toteutumista, mikäli uusia palvelutuottajia 

(yksityiset, järjestöt) saadaan kaikkien asiakasryhmien käyttöön ja myös syrjäseuduille. Haasteena on 

laatutiedon (ml. omavalvonta) julkisuus, palveluntuottajien vertailtavuus ja informoitujen päätösten 

tekemiseen tarvittavan tuen takaaminen erityisryhmille, esimerkiksi muistisairaille. Iäkkään asiakkaan 

näkökulmasta on tärkeää tukea valinnanvapauden toteutumista niin pitkälle kuin hänen tilanteensa sen 



mahdollistaa (esim. yksilöllinen palvelulupaus) ja nivoa omaisten sitouttaminen mukaan palveluiden 

suunnitteluun, kun iäkäs niin toivoo tai hänen tilanteensa heikkenee.  

Valinnanvapaus ja yksikanavainen rahoitus voi tuoda parannusta ikääntyneiden asemaan, sillä nykyisellään 

iäkkään ihmisen palvelu tai elämisen edellytykset muodostuvat useista tekijöistä, joiden taustalla voi olla eri 

rahoituslähteitä. Vaaraksi on muodostunut, että huono taloudellinen asema, toimintakyvyn rajoitteet, 

korkeat lääke- ja hoitokustannukset sekä hoitomatkakustannukset kasautuvat samoille henkilöille. Sote-

uudistusta valmisteltaessa tulee yhtenä lähtökohtana pitää näiden heikossa asemassa olevien iäkkäiden 

arvokkaan elämän ja osallisuuden toteutumisen edellytysten turvaaminen. 

Lakiesityksessä esitetyn palvelulupauksen merkitys jää nykyisessä muodossaan vielä vähäiseksi ja 

epäselväksi. Palvelulupaus näyttäytyy lähinnä sote-palvelujen toteuttamisesta tiedottamisena maakunnan 

asukkaille. Parhaimmillaan palvelulupaus voisi kuitenkin vahvistaa asiakkaan näkökulmaa ja lisätä 

avoimuutta palveluiden toteutuksessa. Palvelulupauksesta voi olla myös hyötyä kilpailutilanteissa ja 

hankintojen ohjaamisessa, jolloin syntyisi uudenlaisia innovaatioita palvelutuotantoon. Lisäksi 

palvelulupaus voi synnyttää keskustelua maakunnan palvelujen toteutuksesta ja 

kehittämismahdollisuuksista. Palvelulupaus voi tukea myös palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, jos 

maakunta asettaa palvelulupauksensa tavoitteeksi esimerkiksi sen, miten syrjäseuduille ikäihmisten 

lähipalvelut turvataan tai miten syrjäseuduilta ikäihmiset pääsevät tarvittaessa erityispalveluiden piiriin. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Tutkimusten mukaan ikääntyneiden toimintakykyä voidaan tehokkaasti lisätä varhaisilla interventioilla 

(esim. ravitsemusneuvonta, liikunnan edistäminen, tapaturmien ehkäisy). Tiedetään myös, että investointi 

ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn maksaa itsensä takaisin lisäämällä toimintakykyisiä vuosia ja 

lyhentämällä pitkäaikaisen hoidon ja palvelujen tarvetta.  Sote-uudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen jää kuntien vastuulle. Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannan perusteella tiedetään, että 

kuntien hyvinvointisuunnitelmissa on suuria alueellisia eroja, joten maakuntatason strategisten 

tavoitteiden asettaminen karsinee kirjavaa käytäntöä.  

Iäkkään väestön tarpeisiin vastaaminen edellyttää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tapahtuu 

lähellä palveluiden käyttäjiä. Palveluiden toteutuksen, saatavuuden sekä saavutettavuuden hallitsemisessa 

osataan kuntatasolla parhaiten huomioida lähialueen erityispiirteet ja vastata niihin tavoit-teisiin, joita 

kansallisella ja maakuntatasolla asetetaan ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edis-tämiselle, 

sekä omissa kodeissa elettävien toimintakyisten vuosien lisäämiselle. 
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