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Julkinen vastuu pienten lasten  
ja ikääntyneiden hoivasta 12:ssa Euroopan maassa

MITEn	PIEnTEn	LASTEn	ja vanhojen ihmisten hoiva on järjestetty eri Euroo-

pan maissa? Millaisia ovat erilaiset hoivapolitiikan mallit? Millainen on julkisen 

vallan vastuu hoivasta? 

 Hoivasta on tullut yksi 2000-luvun alun tärkeimmistä sosiaalipolitiikan 

kysymyksistä meillä ja muualla. Tässä teoksessa vertaillaan hoivapolitiikkaa 

12:ssa Euroopan maassa. Tarkastelun kohteena on kaksi kustannuksiltaan 

laajinta hoivapolitiikan aluetta, pienten lasten ja vanhojen ihmisten hoiva. 

 Molemmat hoivapolitiikan alueet ovat muutoksessa. Päivähoidossa 

olevien lasten määrä kasvaa vauhdilla useissa maissa, ja myös esikoulutoi-

minta laajenee. Julkisen vallan vastuu on vahvistunut. Vanhojen ihmisten 

hoivapolitiikassa ei ole nähtävillä yhtä voimakasta julkisen vastuun vahvistu-

mista, mutta yhteistä monille maille on laitoshoivan vähentäminen ja kotona 

tapahtuvan hoivan tukeminen. 

 Eurooppalaisten hoivaratkaisujen vertailu tuottaa arvokasta tietoa maiden 

välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä ja luo hyvän lähtökohdan arvioida myös 

suomalaista hoivapolitiikkaa ja sen erityislaatua.

 Teos on syntynyt osana Stakesin vuonna 2005 asettamaa ”Hyvinvointi-

valtion rajat” -hanketta, jonka tehtävänä on ollut arvioida hyvinvointivaltion 

tilaa 2000-luvun alussa.
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Saatteeksi

Kehittyneissä eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa kysymys julkisesta vastuusta pienten lasten ja vanhusten 
hoidossa ja huolenpidossa on aivan keskeinen. Eikä kyse ole vain julkisesta vastuusta, vaan erilaisista tavoista 
jakaa vastuita perheen, sukulaisten, markkinoiden ja valtion kesken.

Useimmat suomalaiset tietävät että meillä omaksuttu julkisen sektorin ensisijainen vastuu paljon apua 
ja hoivaa tarvitsevien vanhusten huolenpidosta ei ole pääsääntö Euroopassa. Keski- ja Etelä-Euroopassa, 
erityisesti ns. katolisen sosiaaliopin maissa, perheellä on suuri vastuu vanhuksistaan, niin kuin on vanhem-
milla suuri vastuu aikuisistakin lapsistaan. Tästä huolimatta orastava Euroopan sosiaalinen malli näyttäisi 
kehittyvän hoivan yhteiskunnallistumisen suuntaan sekä lapsihoivassa että vanhushoivassa.

Kun vuonna 2005 aloimme työskennellä Hyvinvointivaltion rajat -hankkeessa, oli lähtökohtaisesti selvää, 
että ajantasaista tietoa eri maiden järjestelyistä olisi käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ollut. Yhteismitallisen 
tai edes jotenkin vertailukelpoisen tiedon saaminen hoivan järjestelyistä eri osissa Eurooppaa on erittäin 
työlästä, vaikka maailma tuntuukin välillä olevan tilastoja ja selvityksiä täynnä.

Tätä tiedon aukkoa täyttää Anneli Anttosen ja Liisa Soinnun tutkimus. Raportin maavertailussa on pää-
sääntöisesti mukana 12 Euroopan maata. Vertailu kattaa kaksi asiakokonaisuutta: pienten lasten hoivapolitiikan 
(perhevapaat, palvelut ja rahaetuudet) sekä vanhusten hoivan (palvelut, rahaetuudet) kokonaisuuden.

Yleisen eurooppalaisen tietoisuuden lisääminen on tärkeätä. Tämän lisäksi monet lukijat lienevät 
kiinnostuneita siitä, kuinka Suomi sijoittuu perhepolitiikassaan ja vanhuspolitiikassaan –  ja onko olemassa 
pohjoismaista hoivaregiimiä.

Helsingissä marraskuun 30. päivänä 2006

Matti Heikkilä
Ylijohtaja
Stakes 
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Kirjoittajan alkusanat

Hoiva on kymmenen viime vuoden aikana muuttunut marginaalisesta hyvin keskeiseksi sosiaalipolitiikan 
kysymykseksi. Julkisessa keskustelussa kysytään tiuhaan: kuka hoivaa, millaista hoivaa laitoksissa ja kotona 
annetaan sekä kenen tulisi kantaa hoivan taloudelliset kustannukset? Hoivasta ja hoivapolitiikasta on tullut 
myös tärkeä tutkimusteema niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämä näkyy erityisen hyvin Hyvinvoin-
tivaltion rajat -projektin työssä ja julkaisuissa.

Tämä julkaisu syntyi Matti Heikkilä ehdotuksesta kartoittaa eurooppalaista hoivapolitiikkaa ja sen 
viimeaikaisia muutoksia sekä trendejä. Koska vertaileva hoivatutkimus on minulle tuttua jo vuosien takaa, 
lupauduin tähän tehtävään tietämättä, miten työläs aineistonkeruu tulisi olemaan. Tutkimusprojekteissani 
työskennellyt Liina Sointu onnekseni lupautui keräämään aineistoa. Liina on alusta asti ollut mukana suun-
nittelemassa, toteuttamassa ja kirjoittamassa tätä tutkimusta. Ilman hänen apuaan tämä tutkimus ei olisi 
tullut tehdyksi. Kaunis kiitos Liinalle, tutkimuksen toiselle kirjoittajalle.

Päädyimme vertaamaan enemmän tai vähemmän systemaattisesti 12:ta maata ja kahta hoivapolitiikan 
aluetta: pienten lasten ja vanhojen ihmisten hoivapolitiikkaa. Aineistokeruu opetti, että hoiva on tilastolli-
sena tosiasiana yhäkin pahasti marginaalissa. Hoivapolitiikkaa koskevia harmonisoituja tilastoja ei ole juuri 
saatavilla, vaikka EU ja OECD ovat tekemässä tässä suhteessa erittäin hyvää työtä. Hoiva on silti valtavan 
kiehtova vertailun kohde. Hoivapolitiikassa tapahtuu paljon ja eri maiden hoivapoliittiset linjanvedot ovat 
hyvin erilaisia. Tämä on todellakin tutkimus 12 maasta eikä Suomen hoivapolitiikasta. Suomen hoivasta 
kirjoitamme parhaillaan erillistä kirjaa.

Kiitämme Hyvinvointivaltion rajat -projektin koordinaattoria Matti Heikkilää hienosta ideasta ja tuesta 
tässä hankkeessa. Stakesille kiitos tutkimuksen julkaisemisesta ja Tuukka Lahtea kiitämme kaikenlaisesta 
avusta julkaisuvaiheessa. Teppo Kröger ja Jorma Sipilä kommentoivat erityisen huolellisesti käsikirjoitusta. 
Kiitokset heille samoin kuin Minna Zechnerille, Heli Valokivelle ja Katja Revolle käsikirjoituksen lukemisesta 
ja saamistamme kommenteista ja vinkeistä. Kaikista tulkinnoista ja mahdollisista virheistä ovat kuitenkin 
vastuussa vain kirjoittajat.

Tampereella marraskuussa 2006

Anneli Anttonen
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Tiivistelmä

Anneli Anttonen & Liina Sointu. Hoivapolitiikka muutoksessa. Julkinen vastuu pienten lasten ja ikääntyneiden 
hoivasta 12:ssa Euroopan maassa. Hyvinvointivaltion rajat -hanke. Stakes, Helsinki 2006. ISBN 951-33-1905-9

Tutkimus on osa Stakesin 2005 käynnistämää Hyvinvointivaltion rajat -hanketta. Raportissa tarkastellaan 
julkista vastuuta ja siinä tapahtuneita muutoksia hoivan ja etenkin julkisen hoivapolitiikan alueilla Euroopassa. 
Maavertailun kohteeksi on valittu kaksi kustannuksiltaan laajinta hoivapolitiikan aluetta: pienten lasten hoiva 
ja vanhojen ihmisten hoiva. Pienten lasten hoivan osalta verrataan ensinnäkin perhevapaajärjestelmiä, joita 
ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä niihin liittyvät rahalliset etuudet. Toiseksi vertailun kohteena ovat 
alle kouluikäisten lasten päivähoito- ja esikoulujärjestelmä ja näihin liittyen lasten kotihoidon tukeminen.

Vanhushoivan osalta vertailu perustuu lasten hoivaa enemmän maakohtaisiin kuvauksiin, joissa tarkaste-
lun kohteena ovat laitosmuotoinen hoiva sekä kotipalvelut, jotka edustavat perinteisiä vanhushoivan muotoja. 
Tässä tutkimuksessa vertailun pääpaino on kuitenkin uudenlaisissa vanhushoivan tukemisen muodoissa, joita 
ovat hoivaajille ja hoivan tarvitsijoille maksettavat rahalliset etuudet tai palvelujen ja rahan yhdistelmät. 

Vertailussa on mukana 12 Euroopan maata, jotka ovat Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, 
Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Unkari. Näiden maiden vertailussa on pyritty syste-
maattisuuteen, mutta aina siihen ei ole päästy olemassa olevan aineiston puutteiden vuoksi. Maat on valittu 
edustamaan erilaisia hoiva- ja hyvinvointivaltioregiimejä. Aineistona on käytetty jo tehtyjä tutkimuksia ja 
selvityksiä eurooppalaisista hoivajärjestelmistä sekä monia EU:n ja OECD:n tuottamia tietokantoja ja tilas-
toja. Hoivapolitiikkaa koskevat tilastot ovat edelleen monin tavoin puutteellisia, mikä vaikeuttaa vertailun 
systemaattisuutta.

Tärkein johtopäätös on, että julkinen vastuu hoivasta ja sen järjestämisestä on selvästi lisääntynyt vii-
meisen noin 15 vuoden aikana. Erityisen voimakasta julkisvastuun vahvistuminen on ollut pienten lasten 
hoivassa. Ensinnäkin vanhempien oikeus hoivata lastaan on vahvistunut perhevapaalainsäädännön kehitty-
misen kautta. Toiseksi pienten lasten päivähoito ja esikoulutoiminta on laajentunut nimenomaan julkisen 
tuen turvin. Perhevapaissa eurooppalainen trendi on vanhempain- ja isyysvapaiden sekä niihin liittyvien 
rahallisten etuuksien parantaminen ja siten isien oikeuksien vahvistaminen jo ennestään vakiintuneen äitiys-
vapaan ja rahaetuuden rinnalla. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen perhevapaalainsäädäntö osoittautuu 
joustamattomaksi. Perhevapaita ja lasten kotihoidon tukea tulisi muuttaa siihen suuntaan, että osa-aikainen 
työ muodostuisi todelliseksi vaihtoehdoksi. Tämänhetkinen järjestelmä heikentää liiaksi naisten asemaa 
työmarkkinoilla ja tulevina eläkeläisinä.

Lasten päivähoidosta on tullut yksi sosiaalipolitiikan tärkeimmistä kehittämiskohteista Euroopassa. Uudis-
tusten ytimessä ovat nyt alle kolmivuotiaiden lasten hoitojärjestelyt. Maiden välillä on kuitenkin edelleen suuria 
eroja. Tanska ja Ruotsi ovat johtavia päivähoitomaita. Pohjoismaat erottuvat edelleen omaksi regiimikseen, joskin 
Suomi on etääntymässä tästä mallista. Ranska on johtava esikoulumaa. Useimmissa vertailun maissa esikoulu 
kattaa lähes kaikki ”isot” lapset. Monissa maissa päivähoitopolitiikka on todella suuren muutoksen kohteena, 
minkä vuoksi olemassa olevat regiimirajat saattavat piirtyä lähitulevaisuudessa toisin.

Vertailun maat sijoittuvat kolmella tavalla. Hoivapolitiikan osalta voimme erottaa kaksi regiimiä, joista 
ensimmäinen on julkishoivaregiimi ja toinen perhehoivaregiimi. Maat sijoittuvat jompaankumpaan tai sitten 
näiden välimaastoon. Pohjoismaat, ja etenkin Tanska, edustavat edelleen parhaiten julkishoivaregiimiä. Suomi 
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näyttäisi olevan etääntymässä tästä mallista.  Perhehoivaregiimissä julkinen vastuu on edelleen vähäinen: vastuu lapsista 
ja vanhuksista sekä muista hoivaa tarvitsevista kuuluu perheille. Aikaisemmissa mallinnuksissa eteläisen Euroopan maat 
ovat sijoittuneet perhehoivaregiimiin. Nyt tämän mallin puhtain edustaja on Puola. 

Pienten lasten ja vanhojen ihmisten hoivapolitiikat kulkevat osin omia latujaan. Eurooppalainen sosiaalipolitiikan 
valtavirta investoi nyt pieniin lapsiin enemmän kuin vanhoihin ihmisiin ja heidän hoivatarpeisiinsa. Vanhushoivapolitiikassa 
samanlaista yhtenäistä trendiä ei ole tunnistettavissa.  Se on pirstaleista, ja toisin kuin pienten lasten hoivassa Euroopan 
unioni ei ole pyrkinyt yhdenmukaistamaan vanhushoivapolitiikkaa. Kaikkialla hoivaa koskevat kysymykset ovat kuitenkin 
nousemassa sosiaalipolitiikan asialistan kärkeen.

Avainsanat: hyvinvointivaltio, hoiva, hoivapolitiikka, hyvinvointivastuu, päivähoito, ikääntyneet, vertailu
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1

JOHDANTO

Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen 
vastuu

Tämä tutkimus1 on kirjoitettu osana Stakesin pääjohtajan 
asettamaa Hyvinvointivaltion rajat -hanketta, joka käynnistyi 
keväällä 2005. Hankkeen tarkoitus on arvioida hyvinvointi-
valtion ja sosiaalipolitiikan kehityksen suuntaa 2000-luvun 
alussa etenkin julkisen vastuun näkökulmasta. 1990-luvun 
alusta on käyty vilkasta keskustelua suomalaisen hyvinvoin-
tivaltion tulevaisuudesta ja kohtalosta eurooppalaistuvassa 
ja globalisoituvassa maailmassa. Yksi juonne tässä keskus-
telussa on ollut julkisen vastuun mahdollinen väheneminen 
tai ainakin sen luonteen muuttuminen. Etenkin tutkijat 
ovat viimeisen 20 vuoden ajan esittäneet, että siirrymme 
hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa mo-
nenlaiset toimijat vastaavat hyvinvoinnin tuottamisesta ja 
jakamisesta. 

Hyvin erilaiset tahot yhteiskunnassamme pitävät tällais-
ta siirtymää myönteisenä kehityksenä. Yhdet lähtevät siitä, 
että kansalaisyhteiskuntaa tulisi vahvistaa ja palauttaa sille 
tehtäviä, jotka ovat historian kulussa siirtyneet valtion ja 
kuntien hoidettaviksi. Toiset vaativat markkinoiden ja yksi-
tyisen palvelutuotannon vahvistamista ja siihen liittyen hoi-
vayrittäjyyden tukemista. Kolmas suuntaus korostaa perheen 
ja lähiyhteisöjen vastuuta. Hyvinvointiyhteiskuntapuheen 
taustalta löytyy hyvin erilaisia poliittisia ja ideologisia pyr-
kimyksiä. Julkinen vastuu ja sen laajuus on lopulta kysymys, 
jota ei ehkä tulisikaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena, 
sillä julkisen vallan tehtävät ovat hyvin erilaisia eri asioissa. 
Aika harvat vaativat esimerkiksi peruskoulutustehtävän 

1 Anneli Anttonen on vastannut tutkimuksen suunnittelusta, tulosten 
analysoinnista ja tulkinnasta sekä johtopäätöksistä ja lopullisen tekstin 
kirjoittamisesta. Liina Sointu on vastannut aineiston keruusta, tulosten 
analysoinnista ja osin tulkinnasta sekä osallistunut raportin kaikkien vai-
heiden kirjoittamiseen. 

siirtoa markkinoiden tai perheiden hoidettavaksi. Hoiva sen 
sijaan on usein osa hyvinvointiyhteiskuntapuhetta. Hoivaa ei 
vielä ole totuttu ajattelemaan asiana, joka on syvästi sosiaa-
lipoliittinen asia ja modernissa yhteiskunnassa väistämättä 
julkista toimintaa. Kysymys julkisesta vastuusta on näin 
kontekstuaalinen.

Pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia luonnehtii 
parhaiten juuri julkisen vastuun laajuus hyvinvoinnin 
ja tasa-arvon tuottamisessa. Kun siis arvoimme julkisen 
vastuun eri puolia ja sen erilaisia merkityksiä, pakostakin 
arvioimme samalla pohjoismaista mallia. Kiinnostavaa on, 
että pohjoismaisen mallin rajoista ja rajoitteista keskustel-
laan nyt paljon vilkkaammin kuin mallin kypsymisestä tai 
edelleen kehittämisestä. Monet tahot yhteiskunnassamme 
ovat sitä mieltä, että pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomal-
liin ja oikeudenmukaisuudelle perustuvaan yhteiskuntaan 
ei kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ole varaa. Mallia 
pidetään tehottomana nimenomaan julkisvastuun laajuuden 
vuoksi. Ajatellaan, että samojen tehtävien siirto yrityksille 
tai yhteisöille toisi säästöjä. Säästöjen merkitystä joudutaan 
kuitenkin punnitsemaan sitä vastaan, että pohjoismaiset 
hyvinvointivaltiot ovat olleet poikkeuksellisia kansalaisten 
taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 
takaajina. Laajat sosiaaliset oikeudet ovat tasoittaneet tehok-
kaasti sosiaalisesta asemasta, sukupuolesta tai asuinpaikasta 
johtuvaa eriarvoisuutta. Köyhyys on vähentynyt, naisten 
asema on parantunut ja kansalaiset eri puolella maata saavat 
suunnilleen samanlaisia etuuksia ja palveluja. Nämä saavu-
tukset eivät ole olleet haitaksi taloudelliselle kehitykselle.

Tässä tutkimuksessa arvioidaan julkisen hyvinvointi-
vastuun laajuutta, laatua ja siinä tapahtuneita muutoksia 
hoivan ja etenkin julkisen hoivapolitiikan alueilla Euroopas-
sa. Tarkastelun kohteeksi on valittu kaksi kustannuksiltaan 
laajinta hoivapolitiikan aluetta, ensinnäkin pienten lasten 
hoiva ja toiseksi vanhojen ihmisten hoiva. Maavertailussa 
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on mukana pääsääntöisesti 12 Euroopan maata, toisinaan 
myös tätä ryhmää suppeampi tai laajempi maaryhmä. Sys-
temaattiseen vertailuun on otettu mukaan ensinnäkin neljä 
Pohjoismaata, nimittäin Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. 
Muista Euroopan maista mukana ovat Alankomaat, Espanja, 
Italia, Iso-Britannia, Puola, Ranska, Saksa ja Unkari. Valitetta-
vasti kaikista maista emme ole onnistuneet saamaan kaikkia 
tarvittavia tietoja, joten täysin systemaattiseen ja kattavaan 
vertailuun emme pääse mainittujen 12 maan osalta.

Vertailu kohdistuu pienten lasten hoivapolitiikan osalta 
perhevapaisiin sekä lastenhoivaa tukeviin palveluihin ja 
rahallisiin etuuksiin. Vanhushoivan osalta tarkastelemme 
maakohtaisesti hoivapolitiikan kokonaisuutta (kustannuk-
sia, palveluja ja rahallisia etuuksia). Tavoitteena on mahdolli-
simman laajan käsityksen muodostaminen hoivapolitiikasta 
erilaisia hoivaregiimejä edustavissa Euroopan maissa.

Hoivan yhteiskunnallistuminen

Naistutkijat ovat viimeisen 30 vuoden ajan korostaneet sitä 
seikkaa, että ilman hoivaa yhteiskunnan rattaat pysähtyisivät. 
Yhteiskunnan on uusiuduttava päivittäin ja vuosikymme-
nestä toiseen. Tärkeä osa tätä prosessia on hoivan jatkuvuus 
ja saatavuus. Aikaisemmin suurin osa hoivatyöstä tehtiin 
palkatta kotona ja lähiyhteisöjen piirissä, ja hoivatyön 
tekemisestä vastasivat naiset. Näin on edelleenkin. Suurin 
osa hoivasta tuotetaan kotona ja sitä tehdään palkatta 
velvollisuudesta tai rakkaudesta. Hoiva on kuitenkin vii-
meisen sadan vuoden aikana siirtynyt myös julkisen sek-
torin, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
tekemäksi usein palkatuksi työksi ja samalla palveluiksi. 
Yhteiskunnallistuminen on tehnyt hoivasta poliittisen ja 
teoreettisen kysymyksen. Yhteiskunnan modernisoitumisen 
ja sukupuolten välisen tasa-arvoistumisen myötä naiset ovat 
vähitellen irtautuneet sellaisesta maailmasta, johon kuului 
kokopäiväinen ja elämänmittainen palkaton hoivatyö kodin, 
suvun tai lähiyhteisön hyväksi. 

Hoivan yhteiskunnallistuminen on monen tekijän sum-
ma, ja sillä on monta erilaista suuntaa. Naisten siirtyminen 
ansiotyöhön on ruokkinut kaikkein eniten hoivan yhteiskun-
nallistumista. Pohjoismaissa tämä muutos tapahtui monia 
muita länsimaita aikaisemmin etenkin pienten lasten äitien 

osalta. Naisten työssäkäyntiasteen kohottaminen on tätä 
nykyä yksi Euroopan unionin keskeisimmistä tavoitteista, 
joten kaikki muut Euroopan maat tulevat lähenemään poh-
joismaista normia. Miehet saattoivat aikanaan ja tänä päi-
vänäkin siirtyä palkkatyöhön ja yrittäjiksi jättämällä hoivan 
ja reproduktion naisten vastuulle. Naisten integroituminen 
ansiotyön maailmaan noudattaa tässä suhteessa hieman 
erilaista logiikkaa, sillä naisten ansiotyö on mahdollista vain, 
jos joku muu tekee osan hoivasta. Naiset nimenomaan ovat 
joutuneet neuvottelemaan hoivan muuttuvista vastuista ja 
ehdoista yhtä lailla kotona, työpaikoillaan, kunnallispoli-
tiikan areenoilla, eduskunnassa ja myös globaalisti – kuten 
olemme viime vuosikymmenen aikana oppineet. Hoivasta 
on tullut mitä keskeisin kysymys globalisaatiossa, kun mil-
joonat naiset ovat siirtyneet köyhistä rikkaisiin maanosiin 
palvelijoiksi ja hoivaajiksi.

Hyvin toimivat hoivajärjestelyt ovat mitä tärkein osa 
työn ja perheen yhteensovittamista (ks. Kröger & Sipilä 
2005). Pienten lasten vanhemmat, ja etenkin äidit, joutuvat 
taiteilemaan hoivan ja työn välimaastossa (Repo 2005). 
Julkinen valta voi monin tavoin helpottaa tätä tasapainoilua 
tarjoamalla korkeatasoisia ja hinnaltaan edullisia päivähoi-
topalveluja kaikille niitä tarvitseville. Valtio voi myös pitää 
huolta siitä, että vastasyntyneen lapsen vanhemmilla on 
oikeus hoitaa itse lastaan tietyn ajan menettämättä työsuh-
dettaan ja ansiotulojaan. Julkinen valta voi monin muunkin 
tavoin helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, esimer-
kiksi takaamalla oikeuden lyhentää työaikaa lasten ollessa 
pieniä. Samoin tärkeitä ovat palvelut vanhoille ihmisille: 
ilman niitä naisten ansiotyö olisi yhtä lailla mahdotonta 
kuin ilman lasten päivähoitopalveluja.

Tavallisesti julkisen vallan toimet tulevat kuitenkin 
pahasti jälkijunassa: lähes kaikkialla maailmassa naiset 
ovat siirtyneet ansiotyöhön ilman julkispalvelujen tuomaa 
tukea ja turvaa (Leira ym. 2005), näin myös Pohjoismaissa. 
Joissakin maissa hoivan järjestämisen katsotaan edelleen 
olevan perheiden yksityisasia, jolloin vanhemmat joutuvat 
turvautumaan markkinahintaisiin palveluihin tai sukulaisten 
apuun, toisinaan myös pimeään työvoimaan, nykyisin yhä 
useammin maahanmuuttajiin. Lasten päivähoitopalvelut 
ovatkin erinomainen tapa ”mitata” julkisen hyvinvoin-
tivastuun laajuutta ja laatua. Pienten lasten vanhempien 
näkökulmasta hoivaan liittyvät oikeudet toimivat kahteen 
suuntaan. Vanhempainvapaa ja sen ajalta maksettavat etuu-
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det mahdollistavat oikeuden aikaan ja rahaan. Vanhemmilla 
on oikeus hoitaa omia lapsiaan näiden ollessa pieniä. Oikeus 
korkeatasoiseen päivähoitoon taas mahdollistaa vanhempien 
ansiotyön, koulutuksen tai kuntoutuksen. Joissakin maissa 
on alettu maksaa myös etuuksia, jotta vanhemmat voivat 
hoitaa mahdollisimman pitkään pieniä lapsiaan itse. 

Hoivan yhteiskunnallistumista ovat vauhdittaneet myös 
demografiset muutokset. Lapsia syntyy paljon aikaisempaa 
vähemmän, joten lasten hoitoon käytettävä kokonaistyöaika 
on vastaavasti pienempi. Matala syntyvyys voi tosin kertoa 
myös naisten heikosta asemasta työmarkkinoilla ja yhteis-
kunnassa. Lapsia ei kannata synnyttää, jos siitä seuraa erilaisia 
”hoivarangaistuksia” (care penalties). Näitä ovat esimerkiksi 
tulevan vanhuuseläkkeen matala taso, heikko urakehitys ja 
kotitöiden epätasainen jakautuminen perheessä. Tätä ar-
gumenttia tukee se, että syntyvyys on viimeisen 30 vuoden 
aikana laskenut eniten maissa, joissa on pitkään harjoitettu 
minimaalista perhepolitiikkaa. Jos julkinen valta ei ole kiin-
nostunut työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksistä, 
yksi seuraus voi olla syntyvyyden lasku. Monissa Euroopan 
maissa onkin tästä syystä herätty perhepolitiikan kehittämi-
seen esimerkiksi parantamalla vanhempainvapaaetuuksia ja 
laajentamalla lasten päivähoidon tarjontaa.

Hoivan yhteiskunnallistuminen on tiukasti yhteydessä 
myös vanhusväestön määrään ja heidän hoivatarpeisiinsa. 
Ikääntyminen itsessään, siinä missä sairaudet ja vammat, 
saattaa johtaa tilanteeseen, jossa jokapäiväisestä elämästä 
ei voi selviytyä ilman toisten ihmisten apua. Apua tarvitaan 
mitä erilaisimpiin asioihin: pukeutumisesta ja syöttämisestä 
lääketieteellisiin hoitoihin. Terveydenhuollon ja sairaan-
hoidon kustannusten noustessa kysymys hoidon ja hoivan 
välisestä erosta on tullut aikaisempaa näkyvämmäksi. Hoito 
ja hoiva ovat alkaneet eriytyä toisistaan. Hoito perustuu lää-
ke- ja/tai hoitotieteelliseen asiantuntemukseen ja sitä antavat 
hoidon ammattilaiset. Hoiva taasen viittaa kaikkeen siihen 
fyysiseen, psyykkiseen ja emotionaaliseen huolenpitoon, jota 
ilman avun tarpeessa oleva ihminen ei yksinkertaisesti tulisi 
toimeen (Knijn & Kremer 1997, 328–30). Hoiva on huoleh-
timista yhtä lailla siitä, että avun tarpeessa oleva henkilö syö 
ja juo, on puhdas ja saa tarpeensa tehdyksi, kuin myös, ettei 
sairaus tai vamma johda yksinäisyyteen ja eristymiseen tai 
muuten hyvin yksipuoliseen elämään. Hoiva on sitä, että 
sairaudesta, vammasta tai vanhuuteen liittyvästä yleisen 

toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta me voimme 
viettää mahdollisimman hyvää elämää. 

Vanhushoivan viimeaikaisen politisoitumisen yksi se-
litys on juuri tässä hoivan ja hoidon välisessä rajanvedossa. 
Hoito ja hoiva tulisi organisoida inhimillisellä mutta kui-
tenkin taloudellisesti kestävällä tavalla. Kansalaiset itsekin 
asettavat tavoitteita hyvälle hoidolle ja hoivalle. Yksi tällai-
nen julkilausuttu tavoite on oikeus saada asua kotona niin 
pitkään kuin mahdollista. Vanhojen ihmisten hoivassa on 
tapahtunut siirtymä laitoshoivan tarjoamisesta kotihoivan 
tukemiseen. 

Hyvin tärkeä selitys hoivan yhteiskunnallistumiselle 
on informaalin hoivan väheneminen. Hoiva voidaan jakaa 
formaaliin ja informaalin alueeseen. Jälkimmäinen on sitä 
hoivaa, jota tuottavat omaiset, läheiset ja joskus naapu-
ritkin yleensä palkatta. Formaalia on puolestaan se hoiva, 
jota tuotetaan erilaisten palvelujen ja taloudellisten tukien 
muodossa ja johon liittyy jonkinasteinen julkinen kontrolli 
tai sääntely. Palveluja tuottavat yhtä lailla julkinen valta kuin 
järjestöt ja yritykset. Kaikkialla hoivan tärkein muoto on 
yhä kuitenkin informaali hoiva, sillä valtaosa kaikesta hoi-
vatyöstä tehdään edelleen palkatta, kotona tai lähiyhteisön 
piirissä. Hoivapolitiikan uudet muodot perustuvatkin usein 
formaalin ja informaalin luovaan yhdistämiseen. Tällaista 
hybridiä edustaa mm. omaishoidon tuki, jonka avulla yrite-
tään motivoida omaisia hoitamaan läheisiään kotona paljon 
laitoshoidon kustannuksia halvemmalla. Tällaisia tukia on 
alettu maksaa useimmissa Euroopan maissa, vaikka tuet 
ovatkin hyvin erityyppisiä.

Hoivan yhteiskunnallistumista vie eteenpäin myös 
yleinen demokratisoitumiskehitys, johon liittyy sukupuolten 
välisen tasa-arvoisuuden kaikenlainen edistäminen. Hoivaa 
ei yksinkertaisesti voida enää pitää vain naisten asiana eikä 
se sellaisena ole pysynytkään. Naisten määrän kasvu edus-
kunnassa ja kunnallisvaltuustoissa on tehnyt hoivasta paljon 
aikaisempaa tärkeämmän kysymyksen politiikan asialistoil-
la. 1960-luvulta on vaadittu yhtä lailla isien osallistumista 
hoivaan ja vanhemmuuteen kuin julkisen vallan vastuun 
laajentamista. Jaetun vanhemmuuden ideaali kertoo hyvin 
sukupuolten välisen vastuujaon muuttumisesta (Vuori 
2001). Jos lasten hoiva kuului aikoinaan vain äideille, tänä 
päivänä isiä yritetään monin tavoin integroida pienten lasten 
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hoivaan. Isyys- ja vanhempainvapaat ovat yksi tärkeä tapa 
edistää jaettua vanhemmuutta ja isien hoivavastuuta. 

Vaikka hoiva on yhteiskunnallistunut, se ei ole tyystin 
eikä edes pääsääntöisesti siirtynyt yksityisestä julkiseen 
maailmaan. Hoivaan liittyviä vastuita ja työtä jaetaan useal-
la tavalla. Sitä jaetaan ensinnäkin perheenjäsenten kesken: 
perheen sisäisestä työ- ja vastuujaosta kertovat mm. sellaiset 
termit kuin jaettu vanhemmuus ja puolisohoiva. Toiseksi 
hoivavastuuta voidaan jakaa sukupolvien kesken: joissakin 

maissa isoäidit ovat edelleen mitä tärkein resurssi lasten-
hoidossa ja aikuiset lapset puolestaan tärkeä informaalin 
hoivan lähde ikääntyneille. Kolmas muoto on jakaa hoiva-
vastuuta perheen ja yhteiskunnan erilaisten instituutioiden 
kesken. Kun hoiva yhteiskunnallistuu, myös informaalin 
hoivan merkitys muuttuu. Sitä muokataan uuteen uskoon 
esimerkiksi erilaisten tukien kautta. Kuvio 1 valottaa hoivan 
yhteiskunnallistumisen eri puolia.

Kuvio 1. Hoivan yhteiskunnallistumisen muodot

palkkatyö
formaali hoiva

kotitalous
perhe ja suku

julkistalous
markkinat

palkaton työ
informaali hoiva

julkinen ja
juridinen hoiva

yksityinen
hoiva

Hoivan yhteiskunnallistuminen tarkoittaa monta eri asiaa. 
Ensinnäkin hoivan paikka on muuttunut. Hoiva on osin siir-
tynyt kotitalouksilta julkistalouden piiriin tai markkinoille. 
Hoivasta on tullut palkkatyötä ja palvelua, jota tuotetaan 
erilaisissa organisaatioissa. Hoivapalveluita ostetaan ja 
myydään myös markkinahintaan, vaikka valtaosa palveluista 
onkin julkisen sektorin subventoimia tai tuottamia. Hoivaan 

liittyy myös oikeudellistuminen. Kansalaisilla on enenevästi 
oikeuksia hoivaan, esimerkiksi Suomessa pienten lasten 
vanhemmilla on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan. 
Hoiva on näin tullut osaksi sosiaalista kansalaisuutta. Jos 
hoivapolitiikan yhtenä alkuna voidaan pitää vaivais- tai 
köyhäintaloa, jonne kerättiin kaikki ne, joista kukaan ei huo-
lehtinut, niin toisessa päässä on hyvinvointivaltio, joka takaa 
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hoivan jokaiselle sitä tarvitsevalle ilman erityistä taloudellista 
tarveharkintaa. Tällainen universalismi on kuitenkin hoivan 
yhteydessä harvinaista.

Hoiva on näin muuttunut yksityisestä julkiseksi asiaksi: 
hoiva on yhä enemmän julkinen ja poliittinen kysymys. 
Hoivasta, esimerkiksi vanhushoivasta, kirjoitetaan paljon 
lehdissä, siitä tehdään dokumentteja ja siitä on tullut tärkeä 
yhteiskuntatieteen tutkimuskohde. Julkisuus on edellytys 
hoivan politisoitumiselle ja oikeudellistumiselle. Yhteis-
kunnallistuminen tarkoittaa näin hoivan muuttumista 
palkattomasta myös palkatuksi työksi ja samalla hoivan 
monetarisoitumista tai rahamuotoistumista. Se tarkoittaa 
myös hoivan oikeudellistumista sekä muuttumista julkiseksi 
ja samalla kollektiiviseksi asiantilaksi. 

Yhteiskunnan uudenaikaistuminen on vaikuttanut 
syvästi perheelle ja naisille kuuluneeseen hoivatehtävään. 
Naisten siirtyminen ansiotyöhön on muuttanut niin suku-
puolten kuin sukupolvienkin välisiä suhteita. Yhteiskun-
nallisessa työnjaossa hoiva ei enää itsestään selvästi kuulu 
naisille, joten sitä on jaettava perheen sisällä miesten ja 
naisten kesken ja perheen ja yhteiskunnan välillä tarjoamalla 
erilaisia palveluja ja apua ihmiselle, jotka tarvitsevat hoivaa 
tilapäisesti tai pysyvästi. 

Tässä tutkimuksessa olemme ensi sijassa kiinnostuneita 
julkisen vastuun laajuudesta hoivassa. Tätä kysymystä poh-
dimme etenkin tutkimuksen empiirisessä osassa. Sitä ennen 
keskustelemme vielä vertailevasta tutkimuksesta, hoivaregii-
meistä sekä tämän tutkimuksen tehtävänasettelusta.
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VERTAILEVA LÄHESTYMISTAPA HOIVAAN

Vertailut ja hoivapolitiikka

Maavertailujen merkitys sosiaalipolitiikan tutkimuksessa 
on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Yleinen kansain-
välistyminen ja etenkin eurooppalaistuminen ovat lisänneet 
niin tutkijoiden kuin poliitikkojen keskuudessa kiinnostusta 
vertailuihin. Haluamme tietää enemmän maiden välisistä 
eroista ja yhtäläisyyksistä. Haluamme myös oppia muiden 
maiden käytännöistä. Tämä on tärkeä lähtökohta myös 
EU:n politiikassa, jossa korostuu vertaisarviointi. Vertailusta 
on tullut tärkeä tapa ajatella kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Historialliset vertailut ovat vähentyneet ja erilaiset maaver-
tailut lisääntyneet.

Maavertailuja voidaan tehdä monella eri tavalla ja mo-
nesta eri syystä. Ensinnäkin voidaan verrata suhteellisen isoa 
joukkoa maita tosiinsa kuten tässä tutkimuksessa (12 maata) 
tai vain muutamaa maata, jolloin puhutaan tapaustutkimus-
keskeisestä vertailusta. Vertailu voi perustua kvantitatiiviseen 
tai kvalitatiiviseen aineistoon tai näiden yhdistämiseen. 
Vertailun tehtävä voi olla ensi sijassa kuvaus tai sen avulla 
pyritään selittämään eroja ja yhtäläisyyksiä teoreettisesti. 
Tässä tutkimuksessa vertailun ensisijainen tehtävä on kuvata 
hoivapolitiikkaa ja siihen liittyviä hoivajärjestelmiä 12:ssa 
Euroopan maassa. Vertailu perustuu olemassa oleviin tut-
kimuksiin sekä tilastoihin ja tietokantoihin. 

Tässä tutkimuksessa on mukana 12 eurooppalaista 
maata, jotka Norjaa lukuun ottamatta ovat Euroopan unio-
nin jäsenmaita. Maat on valittu siten, että ne edustavat 
mahdollisimman erilaisia hyvinvointivaltiotyyppejä. Muka-
na ovat ensinnäkin Pohjoismaat Islantia lukuun ottamatta. 
Toisen selkeän ryhmänsä muodostavat suuret EU-maat, 
joihin kuuluvat keskeisen tai kontinentaalisen Euroopan 
maista Alankomaat, Ranska ja Saksa sekä eteläisen Euroopan 
maista Espanja ja Italia. Myös Iso-Britannia edustaa suuria 
EU-maita. Kolmannen ryhmän muodostavat kaksi itäisen 

Keski-Euroopan maata, nimittäin Puola ja Unkari, jotka 
ovat uusia EU-maita.

Vertailun kohteena on hoivapolitiikka ja etenkin jul-
kisen vallan vastuu hoivasta, joten tämä seikka on osaltaan 
vaikuttanut maiden valintaan. Aikaisempien hoivaa kos-
kevien kansainvälisten vertailujen pohjalta tiedämme, että 
maiden välillä on erittäin suuria eroja sen suhteen, miten 
hoivapalvelut on organisoitu ja mikä on julkisen vallan rooli 
näiden palvelujen tuottamisessa (ks. esim. Anttonen & Sipilä 
1996; Bettio & Plantenga 2004; Daly 2001; Rostgaard & Frid-
berg 1998). Yksi aikaisempien vertailujen tulos on maiden 
jakaminen malleiksi tai regiimeiksi. Mallien rakentaminen 
on tärkeää siksi, että jokaisen maan hoivaprofiilin kuvaami-
nen erikseen on lähes mahdoton tehtävä, silloin kun maita 
on paljon. Tarvitsemme yksinkertaistuksia ja tiivistyksiä. 
Hoivaregiimejä koskevat havainnot toimivat tässä tutki-
muksessa lähtökohtana, jota vasten voimme peilata omia 
tuloksiamme ja mahdollisia muutoksia hoivan käytännöissä 
ja itse regiimijaoissa.

Hoivaregiimit

1990-luvun alusta regiimien rakentaminen on ollut mitä 
keskeisin osa vertailevaa tutkimusta. Gøsta Esping-Andersen 
päätyi tunnetussa tutkimuksessaan Three Worlds of Welfare 
Capitalism (1990) kolmeen hyvinvointivaltioregiimiin, jot-
ka hän nimesi sosiaalidemokraattiseksi, konservatiiviseksi 
ja liberaaliksi regiimiksi. Anneli Anttonen ja Jorma Sipilä 
(1996) kysyivät, missä määrin hoiva asettuu näihin kolmeen 
regiimiin. Kun lähempään tarkasteluun otettiin pienten las-
ten hoivan osalta päivähoitopalvelujen kattavuus alle ja yli 
kolmivuotiaiden ikäryhmissä sekä vanhuspalvelujen osalta 
kotiavun ja laitoshoitopalveluiden käyttö, niin regiimijako 
muodostui hieman toisenlaiseksi. Anttonen ja Sipilä päätyi-
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vät neljään malliin, joista kuitenkin vain kaksi muodostavat 
muista selvästi erottuvan ja sisäisesti jokseenkin yhtenäisen 
hoivaregiimin.

Ensimmäinen ja yhtenäisin hoivaregiimi muodostuu 
Pohjoismaista, joissa palvelujen tarjonta on heidän 1990-lu-
vun alun aineistoihin perustuvan analyysinsa mukaan laajaa 
sekä lapsille että vanhoille ihmisille. Pohjoismainen julkis-
palvelumalli tai julkishoivaregiimi erosi muista sen suhteen, 
että julkinen valta vastaa hoivapalvelujen rahoittamisesta 
ja pääosin myös niiden tuottamisesta. Palvelujen saatavuus 
nojaa pitkälti universalismin periaatteeseen: palvelut on 
tarkoitettu kaikille kansalaisille, ja ne tarjotaan suhteellisen 
samansisältöisinä eri alueilla. Pohjoismaissa kunnilla on mitä 
keskeisin rooli palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa, 
vaikka valtio ohjaa hoivapolitiikkaa lainsäädännöllään ja 
ohjeillaan. Jossain määrin palveluja tuottavat myös järjestöt 
ja osuuskunnat, kun taas puhtaasti kaupallisten palvelutuot-
tajien rooli oli lähes olematon 1990-luvun alussa. Vaikka 
Pohjoismaita voidaan pitää julkisvaltavetoisina maina, niin 
näissäkin maissa suurin osa hoivasta tuotetaan perheissä 
informaalisti. Pohjoismaissa laaja julkispalvelujen tarjonta 
ja naisten kansainvälisesti poikkeuksellisen korkea työllisyys-
aste näyttävät kuuluvan yhteen. Toisaalta samaan malliin 
kuuluu myös työmarkkinoiden varsin vahva sukupuolen 
mukainen segregaatio, miesten ja naisten työt ja työmarkki-
nat ovat eriytyneet. Naisia toimii paljon hyvinvointivaltion 
palveluammateissa (Kinnunen & Korvajärvi 1996; Koleh-
mainen 1999). Hoivapalvelujen tuottamista luonnehtii myös 
professionalismi ja palvelujen korkea laatu.

Toinen selkeä hoivapoliittinen malli löytyy eteläisen 
Euroopan maista. Anttonen ja Sipilä nimesivät sen perhehoi-
varegiimiksi, sillä Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Portuga-
lissa hoiva oli tuolloin tiukasti perheiden yksityisasia. Näissä 
maissa on hyvin vähän tarjolla julkisen vallan rahoittamia ja 
järjestämiä hoivapalveluja. Hoivasta vastaavat joko perheen 
ja suvun naiset tai sitten perheet turvautuvat yksityisiin 
lasten- ja vanhustenhoitajiin. Kaikkein varakkaimmat koti-
taloudet käyttävät myös yksityisiä palveluja. Jotkut yritykset 
tarjosivat päivähoitoa työntekijöidensä lapsille (etenkin 
Kreikassa). Heikkoon palvelujen tarjontaan yhdistyi tuolloin 
naisten poikkeuksellisen matala työssäkäyntiaste Portugalia 
lukuun ottamatta. Pohjoismaat ja eteläisen Euroopan maat 
muodostavat näin kaksi eurooppalaista ääripäätä. Eteläisen 

Euroopan perhehoivaregiimi perustuu hyvin paljon suvun 
juridiseen velvollisuuteen huolehtia jäsenistään.

Muut regiimit ovat kyllä tunnistettavia mutta rajoiltaan 
epäselvempiä. Hoivapolitiikassa on mahdollista erottaa 
brittiläinen tai anglosaksinen tarveharkintamalli. Isolla-Bri-
tannialla on pitkä ja kunniakas perinne universaalin tervey-
denhuollon organisoimisessa. Tämä periaate ei kuitenkaan 
siirtynyt laajasti vanhusten huoltoon (eläkejärjestelmää 
lukuun ottamatta) eikä myöskään lasten päivähoitoon. 
Hoivapalveluja ja julkisen vallan vastuuta etenkin pienten 
lasten hoivassa on määrittänyt lähinnä residualismin pe-
riaate: palveluja on tarjottu vain niitä eniten tarvitseville. 
Pienten lasten päivähoito on jätetty vanhempien vastuulle. 
Julkinen valta on järjestänyt päivähoitoa ainoastaan niin 
sanotuille riskilapsille. Kotitalouksien odotetaan hankkivan 
itse tarvitsemansa palvelut. Vanhustenhuollon osalta Ison-
Britannian hoivapolitiikka on kehittyneempää: julkinen valta 
organisoi vanhustenhuoltoa mutta samaan aikaan pyrkii 
siirtämään vastuuta yksityisille palveluntuottajille mm. 
1990-luvulla yleistyneen tilaaja-tuottajamallin muodossa. 
Isossa-Britanniassa otettiin melko aikaisin käyttöön erilaisia 
vanhojen ja vammaisten kotihoitoon tarkoitettuja rahalli-
sia tukia. Iso-Britannia ei näin ollen voisi kuulua eteläisen 
Euroopan perhehoivaregiimiin jo siitäkin syystä, että siellä 
lainsäädännön mukaan aikuisilla lapsilla ei ole velvollisuutta 
elättää vanhempiaan.

Anttosen ja Sipilän (1996) mukaan keskeisen Euroopan 
maat on mahdollista jakaa kahdeksi erilaiseksi regiimiksi 
yhden sijasta. Jos tarkasteluun otetaan pelkästään vanhus-
palvelut, niin Alankomaat ja Saksa muistuttavat toisiaan. 
Niissä on melko paljon tarjolla palveluja ja muita etuuksia 
vanhoille ihmisille. Ranska ja Belgia taas muodostavat melko 
selvärajaisen perhepoliittisen regiimin. Molemmissa maissa 
on pitkään harjoitettu anteliasta perhepolitiikkaa, mikä 
näkyy mm. lasten päivähoitopalvelujen hyvänä ja esikoulun 
erinomaisena kattavuutena. Jälkimmäisissä maissa naisten 
osallistuminen työelämään on paljon korkeammalla tasolla 
kuin Alankomaissa ja Saksassa.

Tärkeä johtopäätös on, että Euroopan maat voidaan ja-
kaa erilaisiin hoivaregiimeihin ja että nämä mallit eivät täysin 
noudata Esping-Andersenin kehittämää regiimijakoa. Ehkä 
kaikkein suuri ero on eteläisen Euroopan erityisyyden esiin 
nostamisessa. Esping-Andersenin jaottelussa konservatiivi-
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nen regiimi venyy hyvin laajaksi, sillä siihen kuuluvat lopulta 
lähes kaikki Euroopan maat. Toinen tärkeä havainto on, että 
vanhusten ja lasten palvelut ovat joissakin maissa kehittyneet 
hyvin eritahtisesti. Jotkut maat investoivat selvästi enemmän 
rahaa lapsiin ja jotkut taas vanhoihin ihmisiin. Ainoastaan 
Pohjoismaat ovat investoineet rahaa sekä vanhuksiin että 
lapsiin, mikä kertoo siitä, että sosiaalipolitiikan kehittämisen 
lähtökohta on ollut laajasti hoivakansalaisuudessa.

Myöhemmin useat tutkijat ovat vieneet eteenpäin 
hoivapoliittisia maaryhmittelyjä mutta päätyneet lopulta 
melko samansisältöisiin jaotteluihin. Mary Daly (2001, 45) 
jakoi Euroopan maat neljään ryhmään pitkälti sen suhteen 
mikä on julkisen vastuun laajuus hoivassa. Hänen jaottelunsa 
perustui Francesca Bettion ja Sacha Prechalin (1998) teke-
mään laajaan raporttiin, jossa arvioitiin vanhustenhuollon 
ja lastenhoivan tilaa Euroopassa. 

Daly sijoittaa ensimmäiseen ryhmään eli ”hoivaval-
tioihin” (caring states) viisi Pohjoismaata. Näissä maissa 
sosiaaliturva kattaa taloudellisen toimeentulon lisäksi myös 
korkealaatuisen hoivan sitä tarvitseville. Oikeus hoivaan 
on osa näiden maiden kansalaisuutta, sillä kansalaisilla on 
eksplisiittisiä oikeuksia saada hoivapalveluja ja -etuuksia. 
Julkisen vallan vastuu hoivasta on erittäin laaja niin palvelu-
jen rahoittamisessa kuin tuottamisessakin. Tulevaisuudessa 
ongelmaksi voi Dalyn mukaan muodostua näiden palvelu-
jen rahoitus, etenkin jos julkisen sektorin kustannuskriisi 
syvenee.

Toisen ryhmän muodostavat ”perheissä tapahtuvaa 
hoivaa tukevat valtiot” (pro-family caring states), joihin 
kuuluvat lähes kaikki kontinentaalisen Euroopan maat 
(Alankomaat, Belgia, Itävalta, Luxemburg, Saksa ja Ranska). 
Näissä maissa hoivan katsotaan edelleen olevan ensi sijassa 
perheiden asia, johon valtio ei juuri puutu esikoulutoi-
mintaa lukuun ottamatta. Julkisella vallalla on kuitenkin 
rajattu vastuu hoivasta. Näyttää myös siltä, että perhevastuu 
on muuttumassa. Tästä kertoo esimerkiksi vuonna 1995 
voimaan astunut Saksan hoivavakuutus, joka on tuonut 
vanhoille ihmisille oikeuden rahaan tai palveluihin tai 
niiden yhdistelmään. Näiden maiden erityinen ongelma 
on informaalin hoivan kallis hinta naisille. Naiset joutuvat 
monin tavoin kohtaamaan hoivan aiheuttamat menetykset 
(care penalties): työmarkkina-asema on heikko ja vanhuus-
eläkkeet ovat pienet.

Kolmas maaryhmä (hot and cold states) kostuu Italiasta, 
Irlannista ja Isosta-Britanniasta. Sitä luonnehtii tietynlainen 
epätasaisuus. Joissakin asioissa julkinen valta on omaksunut 
varsin laajan vastuun hoivasta. Esimerkiksi Italiassa lapset 
ovat esikoulussa, mutta alle kolmivuotiaille ei ole tarjolla juu-
ri mitään päivähoitopalveluja. Irlannissa ja Isossa-Britannias-
sa palveluja on tarjolla melko hyvin aikuisille vammaisille ja 
vanhuksille, mutta päivähoitopalvelujen tarjonta on erittäin 
vähäistä. Neljäs maaryhmä, ”ei-hoivaavat valtiot” (non-ca-
ring states) muodostuu Dalyn mukaan Espanjasta, Kreikasta 
ja Portugalista. Jälleen eteläisen Euroopan maat muodostavat 
oman ryhmänsä. Näissä maissa vastuu hoivasta on perheellä 
tai oikeastaan laajennetulla perheellä eikä mitään erityistä 
valtiollista hoivapolitiikkaa ole olemassa.

Daly (2001) päätyy pohtimaan hyvän hoivan (good 
quality care) kriteerejä. Hoivattavan näkökulmasta hyvä hoi-
va on sellaista, joka perustuu hoivattavan autonomian kun-
nioittamiseen, valinnan vapauteen ja palvelujen korkeaan 
tasoon. Hoivaajan näkökulmasta hyvään hoivaan kuuluvat 
taloudellinen ja emotionaalinen turvallisuus, hyvät työolo-
suhteet ja oikeus olla hoivaamatta tai lopettaa hoivasuhde. 
Yhteiskunnan tasolla hoivan organisoinnin tavoilla on paljon 
erilaisia seurauksia. Hyvä hoiva tuottaa hyvinvointia niin 
hoivattaville kuin hoivaajille. Hoiva pitäisi organisoida siten, 
että se edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tulevaisuuden 
hoivapolitiikan pitäisikin hänen mukaansa olla sellaista, jossa 
hoiva jakautuu tasaisemmin miesten ja naisten kesken.

Francesca Bettio ja Janneke Plantenga (2004) ovat 
verranneet sekä formaalin että informaalin hoivan vaihtelua 
Euroopassa. He toteavat, että kansalliset politiikat ovat hyvin 
erilaisia ja usein sisäisestikin fragmentoituneita. Hoivapoli-
tiikka muotoutuu usein pitkän ajan kuluessa ja sisältää erilai-
sia poliittisia kompromisseja. Tiettyjä samankaltaisuuksiakin 
löytyy. Lähes kaikissa Euroopan maissa on erilaisia vapaan 
muotoja, jotka mahdollistavat etenkin pienten lasten hoivan. 
Usein näihin vapaisiin liittyy rahallisia etuuksia. Yhtä lailla 
tärkeitä ovat hoivapalvelut, jotka vapauttavat työssäkäyvät 
tai opiskelevat aikuiset hoivavelvoitteista, oli sitten kyse las-
ten- tai vanhustenhoivasta. Itse asiassa hoivaa voidaan tukea 
hyvin monella eri tavalla: rahamuotoisin etuuksin, palveluin, 
verohelpotuksin, työajan lyhennysten avulla tai erilaisilla 
hoivavapailla. Bettio ja Plantenga lähtevätkin rakentamaan 
hoivaregiimejä huomattavan paljon laajemman aineiston 
pohjalta kuin esimerkiksi Anttonen ja Sipilä.
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Heidän jaottelussaan ensimmäiseen ryhmään sijoit-
tuvat eteläisen Euroopan maat (Espanja, Italia, Kreikka ja 
Portugali) sekä Irlanti, jotka jättävät lähes kaiken hoivan 
perheiden vastuulle. Näissä maissa perheiden tuottama 
hoiva on edelleen erittäin vahva normi ja hoivavastuuta 
jaetaan ennen muuta sukupolvien kesken. Julkinen vastuu 
hoivasta on kehittynyt huonosti, lukuun ottamatta Italian 
eläkevakuutusta. Tässä klusterissa poikkeuksia ovat Irlanti 
ja Portugali. Jälkimmäinen maa on erikoinen siksi, että siellä 
julkinen valta tukee erittäin vähän hoivaa ja silti informaali 
auttaminen on sekin vähäistä (ilmeisesti syynä tähän ovat ai-
neistoa koskevat puutteet). Irlanti on vahva perhehoivamaa, 
jossa on kuitenkin tarjolla palveluja vanhoille ihmisille.

Toisen klusterin muodostavat Alankomaat ja Iso-Bri-
tannia. Näissä maissa informaali hoiva on erittäin tärkeä 
resurssi. Formaalin hoivan osalta näille maille on tyypillistä 
jyrkkä kahtiajako. Vanhojen ihmisten sosiaaliturva on melko 
hyvin kehittynyt, mutta pienten lasten hoiva kuuluu per-
heille. Alle kolmivuotiaiden lasten hoivapalvelut tuotetaan 
pääasiassa markkinoilla. Julkinen hoivavastuu ulottuu siis pi-
kemminkin vanhuksiin kuin lapsiin. Kolmanteen klusteriin 
kuuluvat Itävalta ja Saksa, joissa myös informaalin hoivan 
määrä on suuri. Sitä kuitenkin kompensoidaan rahallisin 
etuuksin ja työaikajärjestelyin. Vanhusten sosiaaliturva ja 
laitoshoiva on hyvää keskitasoa. Nämä maat edustavat jul-
kisesti tuettua perhehoivan mallia, joka vahvistaa naisten 
asemaa hoivaajina ja kodin hoitajina. Neljännen klusterin 
muodostavat Belgia ja Ranska, joissa on tarjolla suhteellisen 
paljon palveluja sekä lapsiperheille että vanhoille ihmisille. 
Pohjoismaat kuuluvat viidenteen klusteriin, ja niitä luonneh-
tii laaja julkinen vastuu kaikesta hoivasta sekä universalismin 
tavaramerkki. Perheillä on muita maita vaatimattomampi 
rooli hoivassa.

Tutkijat näyttävät olevan jokseenkin yksimielisiä siitä, 
että Euroopassa on useita erilaisia hoivaregiimejä. Kaikkein 
selvärajaisimmat mallit löytyvät Pohjoismaista ja eteläisestä 
Euroopasta. Voisimme ajatella, että varhaisempi vallitseva 
hoivaregiimi perustui perheiden velvollisuuteen järjestää 
hoivaa jäsenilleen (perhehoivaregiimi). Julkinen valta vastasi 
ainoastaan niiden henkilöiden hoivasta, joilla ei ollut per-
hettä tai rahaa, esimerkiksi köyhäinhoidon muodossa. Poh-
joismainen hoivapolitiikka on johtanut tämän ajatuskokeen 
mukaan regiimiin, jota kohti useimmat maat ovat matkalla. 
Julkishoivaregiimi perustuu laajaan julkisen vallan vastuu-

seen niin vanhojen ihmisten, vammaisten kuin pienten 
lastenkin hoivasta. Euroopan maat ovatkin näiden kahden 
regiimin päissä tai sitten välimaastossa, ja siksi keskeisen 
Euroopan maat ja Iso-Britannia näyttävät sijoittuvan eri 
luokitteluissa hieman eri tavoin. Hoivan yhteiskunnallistu-
minen on tapahtunut eriaikaisesti eri maissa. Oletamme, että 
hoivan yhteiskunnallistumisen eteneminen näkyy julkisen 
vastuun laajenemisena. Siksi tarvitsemme tuoreen aineiston 
ikään kuin testaamaan tätä hypoteesia. 

Voimme myös olettaa, että hoivan laajenevaan yhteis-
kunnallistumiseen on vastattu hyvin eri tavoin eri maissa. 
Joissakin maissa, etenkin pohjoisen Euroopan hyvinvointi-
valtioissa, julkisen vallan vastuu hoivasta on vuosien saatossa 
tullut kansainvälisesti arvioiden erittäin laajaksi. Esimerkiksi 
päivähoitopalvelut ovat lähes sataprosenttisesti julkisen 
vallan tuottamia, kun taas joissakin toisissa maissa nämä 
palvelut kyllä lisääntyvät voimakkaasti, mutta ne tuotetaan 
pääsääntöisesti markkinoilla (esim. Isossa-Britanniassa). 
Miten tahansa hoivapalvelut tuotetaankin, hoivasta on tul-
lut 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa yksi sosiaalipolitiikan 
tärkeimmistä kysymyksistä (Daly & Lewis 1998; Anttonen 
ym. 2003).

Informaali hoiva vertailevassa 
kehyksessä

Bettio ja Plantenga (2004) ovat vastikään jaotelleet Euroopan 
maita hoivaregiimeihin aikaisemmasta poikkeavin peruste-
luin. Heidän teoreettinen lähtökohtansa on hoivan welfare 
mixissä eli sekatuottajamallissa sekä informaalin hoivan 
laajuudessa. Informaalilla hoivalla he viittaavat kaikkiin 
sellaisiin säännöstelemättömiin, useimmiten palkattomiin, 
toimintoihin, joita tehdään lasten, omien vanhempien, 
sukulaisten tai muiden hyväksi. Formaali hoiva tarkoittaa 
sellaista hoivan tuottamista, jota säätelee laki tai vastaavat 
sopimukset (esim. työehtosopimus). Tällaiset etuudet on 
suunnattu joko hoivan tarvitsijoille tai hoivaajille. Valitetta-
vasti formaalia hoivaa ei ole ollut mahdollista jakaa julkisen 
sektorin ja muiden toimijoiden tuottamiin palveluihin vaan 
sen tarkastelussa on keskitytty edellisiin (ts. julkispalvelui-
hin) jälkimmäisten jäädessä huomiotta (Bettio & Plantenga 
2004, 86).
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Bettion ja Plantengan mukaan Euroopan maiden 
välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon niissä luotetaan 
informaalin hoivan saatavuuteen. Kirjoittajat pohjaavat 
arvionsa informaalin hoivan määrästä kansalaisten ajan-
käyttötietoihin ja ECHP-aineistoihin (European Community 
Household Panel 1994, 1995 ja 1996). Näistä aineistoista 
he muodostivat kahden indikaattorin avulla (aikuisten 
osallistuminen hoivaan ja palkaton lastenhoito kotona) 
summaindeksin (index of informal care intensity), jonka 
kautta maat asetettiin seuraavaan järjestykseen: Alankomaat, 
Kreikka, Italia, Iso-Britannia, Espanja, Irlanti, Itävalta, Saksa, 
Luxemburg, Belgia, Suomi, Portugali, Ranska ja Tanska (joka 
ei ole mukana ECHP-tutkimuksessa). 

Tämän laskutavan mukaan informaali hoiva oli siis 
yleisintä ensinnäkin eteläisen Euroopan maista Espanjassa, 
Italiassa ja Kreikassa. Tähän joukkoon voidaan sijoittaa myös 
Irlanti. Näiden maiden lisäksi Alankomaissa ja Isossa-Bri-
tanniassa nojauduttiin voimakkaasti informaaliin hoivaan. 
Toisessa päässä olivat jälleen kerran Pohjoismaat sekä Ranska 
ja yllättäen Portugali. Informaalin hoivan määrä osoittautui 
näin pieneksi maissa, joissa julkisen vallan vastuu hoivasta 
on suuri ja suureksi maissa, joissa perheellä oli ensisijainen 
vastuu hoivan tuottamisesta (Bettio & Plantenga 2004, 
87–90). Portugalin sijoittuminen Pohjoismaiden joukkoon 
voi kuitenkin olla virhe (aineistosta johtuva ongelma).

Tulokset ovat hoivan kannalta kiinnostavia. Informaa-
lin hoivan mittaaminen ja vertaaminen ei nimittäin ole 
helppo tehtävä eikä sitä ole aikaisemmin näin systemaatti-
sesti tehtykään. Toki tuloksiin vaikuttaa mittaamisen tapa. 
Bettio ja Plantenga rakensivat summaindeksin käyttämällä 
kahdenlaista informaatiota. Ensinnäkin mitattiin aikuisten 
ajankäyttöä hoivaan ja sen kaltaisiin tehtäviin (mukaan 
otettiin ECHP-aineistosta ne ihmiset, jotka käyttävät aikaa 
palkattomaan hoivaan yli 2 tuntia päivässä). Toiseksi mitat-
tiin palkattoman lastenhoitotyön määrää kotitalouksissa, 
joissa on lapsia. On selvää, että informaalia hoivaa voitaisiin 
mitata muillakin tavoilla. 

Esimerkiksi Jens Alberin ja Ulrich Köhlerin (2004) sel-
vityksessä Health and care in an enlarged Europe päädytään 
melko toisenlaisiin informaalia hoivaa koskeviin lukuihin 
ja maajärjestyksiin. Heidän aineistonaan on Eurobarometri 
(vuodelta 2002) ja he käyttävät siitä kahta kysymystä, jotka 
ovat vastaajille aika vaikeaselkoisia. Ensimmäinen kysymys 
alkaa näin: ”joillakin ihmisillä on perheen ulkopuolisia 

velvollisuuksia, koska he hoitavat pitkäaikaissairaita, vam-
maisia tai vanhuksia”. Sitten kysytään: ”asuuko kanssasi 
henkilö, jolla on pitkäaikaissairaus tai joka on vammainen, 
tai vanha, jota autat tai josta huolehdit? Entä autatko jota-
kuta vastaavaa henkilöä, joka ei asu kanssasi?” (Ks. Alber & 
Köhler 2004, 56.)

Tämä kysymys tuotti varsin kiinnostavan maajakau-
tuman, sillä eniten informaalia apua raportoitiin annetuksi 
Latviassa, Suomessa, Virossa, Liettuassa ja Bulgariassa. 
Entiset itäisen Euroopan maat ja Suomi muodostavat näin 
yhden ryppään. Vähiten tällaista apua oli tämän kysymyksen 
perusteella annettu Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Luxem-
burgissa ja Portugalissa. Nämä maat muodostavat toisen 
selkeän ryhmän. Tulokset ovat kuitenkin lähes vastakkaisia 
edelliseen tutkimukseen verrattuna, sillä nyt eteläisen Euroo-
pan maat näyttäytyvät kaikkein vähäisimmän informaalin 
hoivan tai avun mailta. Kirjoittajien mukaan kaiken kaikki-
aan informaalin avun antamisen laajuus yllättää: yksi viidestä 
vastaajasta ilmoittaa olevansa aktiivinen avun antaja (care-
giver), eikä avun antaminen ole vähäisempää kehittyneissä 
hyvinvointivaltioissa. 

Alber ja Köhler tulevat siihen johtopäätökseen, että 
informaali auttaminen tai hoiva on erittäin laajaa kaikkialla 
Euroopassa. Koska maiden väliset erot ovat suuria eivätkä ne 
noudata mitään selvää regiimijakoa, ei ole mahdollista puhua 
yhdestä eurooppalaisesta perhehoivan tai -tuen mallista. Ko-
konaiskuva muuttuu hieman, kun kysytään avun antamista 
vastaavissa tilanteissa ainoastaan niille henkilöille, jotka 
eivät asu samassa kotitaloudessa. Tällöin maat asettuivat 
avun antamisen tiheydessä seuraavaan järjestykseen: Suomi, 
Alankomaat, Latvia, Tanska, Viro, Ruotsi, Belgia ja Tšekin 
tasavalta. Vähiten tällaista apua vastaajat ilmoittivat antavan-
sa Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, Unkarissa, Turkissa, 
Luxemburgissa ja Italiassa (Alber & Köhler 58–59).

Tällaisia tuloksia tulkittaessa olisi syytä kiinnittää 
huomiota kotitalouksien kokoonpanoon eli siihen, onko esi-
merkiksi ikääntyneillä perheenjäsenillä tapana asua omissa 
asunnoissaan (kuten Pohjoimaissa) vai yhdessä nuoremman 
polven kanssa. Suomessa kotitalouden ulkopuolelle annettu 
apu saattaa tarkoittaa ikääntyvän isän, äidin tai anopin aut-
tamista, kun taas Italiassa ikääntyvälle vanhemmalle annettu 
apu on todennäköisimmin kotitalouden sisällä annettua 
apua; saman katon alla kun asuu useita sukupolvia. Myös 
kulttuuriset ja oikeudelliset käsitykset hoivan antamisesta 
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saattavat vaihdella näiden maiden sisällä. Esimerkiksi Italias-
sa perheillä on juridinen velvoite auttaa, jolloin kysymys 
voidaan ymmärtää toisin kuin Pohjoimaissa, missä tällaista 
velvoitetta ei ole.

Tässä esitellyt kaksi tutkimusta päätyvät näin hyvin 
erilaisiin informaalia hoivaa koskeviin tuloksiin. Bettion ja 
Plantengan tulokset tukevat sitä yleistä ymmärrystä infor-
maalin ja formaalin hoivan suhteista, joka on muodostet-
tavissa aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä. Alberin ja 
Köhlerin tulokset ovat yllättäviä ja pakottavat kysymään: 
ovatko vastaajat eri maissa varmasti ymmärtäneet kysymyk-
set samalla tavalla. On nimittäin vaikea uskoa, että maissa, 
joissa informaali auttaminen on suorastaan lakisääteinen 
velvollisuus (ks. Millar & Warman 1996), sen määrä olisi 
muita maita vähäisempää.

Informaalia hoivaa koskevat havainnot ovat joka ta-
pauksessa tärkeitä. Tässä tutkimuksessa emme kuitenkaan 
lähde arvioimaan informaalin hoivan laajuutta, vaikka se 
toimisikin hyvänä mittarina julkisen vastuun suuntaan. 
Hoiva on siitä vaikea tutkimuskohde, että sen määrä kaiken 
kaikkiaan lisääntyy, sillä hoivaa koskevat normit muuttuvat. 
Siksi formaalin hoivan lisääntyminen ei välttämättä johda 
informaalin hoivan dramaattiseen vähentymiseen. Ennem-
minkin on päinvastoin. Esimerkiksi Svein Olav Daatland ja 
Katharina Herlofson (2004, 101–105) ovat tulleet siihen joh-
topäätökseen, että maissa, joissa on paljon tarjolla formaa-
leja hoivapalveluja, myös informaalin auttamisen ja hoivan 
määrä on suuri. Pienten lasten hoivassa perhe on kaikkialla 
tärkein ja ensisijaisin hoivan lähde. Vanhojen ihmisten hoi-

vassa erot ovat suurempia. Esimerkiksi Espanjassa on paljon 
enemmän vanhoja ihmisiä, jotka saavat apua pelkästään per-
heeltä, kun taas Norjassa vanhat ihmiset saavat avun paljon 
useammin joko pelkästään hyvinvointivaltiota tai perheeltä 
ja hyvinvointivaltiota samanaikaisesti. Norjassa avun määrä 
on kaikkiaan suurempi kuin Espanjassa. Informaalin hoivan 
määrästä ei näin ollen voi vetää kovin vahvoja johtopäätöksiä 
formaalin hoivan suuntaan. Ilmeisesti on niin, että hoivan 
määrä yksinkertaisesti ei ole vakio, vaan se lisääntyy, vaikka 
se suhteutettaisiin hoivaa tarvitsevien määrään. Hoivatyötä 
tehdään yksinkertaisesti enemmän kuin ennen ja sille ase-
tetaan paljon suuremmat vaatimukset kuin aikaisemmin. 
Näyttäisi siltä, että välttämätön hoiva korvautuu hyvällä 
hoivalla. Hyvä hoiva ei synny ilman aikaa, rahaa ja arvos-
tusta. Siitä onkin tullut mitä tärkein hyvinvoinnin ja hyvän 
elämän ulottuvuus.

Monissa maissa perheen julkilausuttu ja juridinen 
vastuu hoivasta on paljon Pohjoismaita laajempi. Tämä 
seikka on ehkä eniten vaikuttanut siihen, että julkinen vastuu 
hoivasta on muusta sosiaalipoliittisesta modernisoitumisesta 
huolimatta jäänyt suhteellisen vaatimattomaksi. Näin on 
etenkin eteläisen Euroopan maissa, Irlannissa ja osin myös 
keskeisen tai kontinentaalisen Euroopan maissa. Perheen ja 
suvun tehtävä on huolehtia jäsenistään niin taloudellisessa 
kuin muunlaisen auttamisen mielessä, ja julkinen valta ottaa 
vastuun vain, jos perhe tai suku epäonnistuu tehtävässään 
(ns. subsidiariteettiperiaate). Hoivan yhteiskunnallistu-
mista on tapahtunut näissäkin maissa, mutta Pohjoismaita 
vähemmän. 
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3

TUTKIMUSASETELMA JA -AINEISTOT

Tutkimuksen tavoitteet

Hoivasta ja etenkin pienten lasten hoivasta on tullut tärkeä 
sosiaalipoliittinen kysymys. Euroopan unionin tavoitteena 
on integroida naiset mahdollisimman laajasti työelämään, 
jotta työvoima-aste jäsenmaissa kohoaisi ja sukupuolten 
välinen tasa-arvo etenisi. Pienten lasten hoivajärjestelyt 
mahdollistavat työn ja perheen yhteensovittamisen. Lasten 
päivähoito on kuitenkin tärkeä myös lasten oikeuksien to-
teutumisen kannalta, sillä pienillä lapsilla on hyvin erilaiset 
lähtökohdat kasvaa ja kehittyä tasapainoisiksi yksilöiksi. Päi-
vähoidon ja esikoulun tai esiopetuksen avulla on mahdollista 
tarjota kaikille lapsille hyvä ja turvallinen kasvuympäristö 
ainakin osa-aikaisesti. Yhtä lailla tärkeää on turvata van-
hempien oikeudet lastensa hoivaan. Perhevapaajärjestelmät, 
työajan lyhentäminen ja erilaiset kotihoidon tukimuodot 
mahdollistavat pienten lasten vanhemmille oikeuden hoivata 
omia lapsiaan. 

Aikuisille ihmisille tarkoitetut hoivapalvelut ovat myös 
tärkeä osa työn ja perheen tai työn ja hoivan yhteensovitta-
mista. Työn ja perheen yhteensovittamiskeskustelu on aivan 
liian pikkulapsikeskeistä, sillä useilla ihmisillä on hoivavel-
voitteita myös muita ihmisiä kuin omia lapsiaan kohtaan. 
Vanhojen ihmisten hoivapalvelut vapauttavat etenkin naiset 
koulutukseen tai ansiotyöhön tietyksi osaksi päivää. Näillä 
palveluilla aivan kuten yksilöllisillä eläkkeilläkin on kuiten-
kin tärkeä merkitys myös vanhojen ihmisten autonomialle 
ja itsemääräämisoikeudelle. Vanhat ihmiset eivät halua olla 
riippuvaisia ainakaan kokonaan perheenjäsenistään ja suvus-
taan. Palvelut, jotka tukevat vanhojen tai pitkäaikaissairaiden 
ihmisten kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä arjessa, 
ovat tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä. Jos nämä palvelut ovat 
luonteeltaan kaikille tarkoitettuja, ne tasaavat sosiaalisia ja 
taloudellisia eroja hyvinkin tehokkaasti. Varakkailla ihmisillä 
on aina ollut mahdollisuus ostaa tarvitsemansa palvelut tai 

palkata hoitajia itselleen. Tänä päivänä melko hyvätuloinen-
kaan länsieurooppalainen ei pysty kustantamaan itselleen 
pitkäaikaishoitoa sen enempää kotona kuin laitoksessa. 
Siksi tarvitaan erilaisia julkisen tuen muotoja tasaamaan 
sairauksista tai vanhuudesta aiheutuvia taloudellisia riskejä. 
Hoivasta tai hoivatta jäämisestä on tullut uusi sosiaalinen ja 
taloudellinen riski.

Tutkimuksen pääkysymys koskee julkista vastuuta 
ja siinä tapahtuneita muutoksia. Tiedämme, että julkisen 
vastuun tai julkisen hyvinvointivastuun käsitteet ovat moni-
merkityksisiä ja ne voidaan määritellä monella tavalla. Tässä 
tyydymme hyvin empiiriseen määritelmään. Rajaamme 
julkisen vastuun tarkoittamaan julkisen vallan – valtion, 
kuntien ja vastaavien julkisvaltayhteisöjen – hoivapoliittis-
ta toimintaa, jolloin tarkastelun kohteeksi otetaan kaikki 
ne pienten lasten ja vanhojen ihmisten hoivajärjestelmät, 
joissa julkinen valta toimii palvelujen tuottajana tai rahoit-
tajana tai takaa rahamuotoiset etuudet. Tämä rajaus ei ole 
hoivapolitiikan ja julkisen vastuun muutoksen tutkimisen 
kannalta paras mahdollinen, sillä hoivassa kiinnostavaa on 
myös julkisen ja yksityisen vaihtuvat vastuut. 

Hyvin erilaisten maiden välisten erojen ymmärtäminen 
olisi sekin vaikeaa, jos jättäisimme pois kaiken muun kuin 
julkisen vallan toimet hoivassa. Lisäksi uudet innovaatiot 
hoivassa ovat nimenomaan niitä, joissa julkinen ja yksityinen 
hoivavastuu sekoittuvat. Siksi tarkastelumme kohteena ei 
ole tiukasti vain julkisen vallan toimet hoivassa vaan hoiva, 
joka on julkista. Julkinen voidaan nimittäin ymmärtää yk-
sityisen vastakohdaksi, jolloin julkista on kaikki se, mikä ei 
ole yksityistä. Kaikkien tiukimmassa mielessä yksityistä hoi-
vavastuuta edustaisi näin vain perheissä tehtävä informaali 
hoiva, jota ei millään tavoin tueta.

Aikaisempien tutkimusten valossa tiedämme, että 
hoivan kentällä on hyvin erilaisia toimijoita ja että julkinen 
valta tukee eri tavoin näitä toimintoja, mm. järjestöjen ja 
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yritysten palvelutoimintaa. Vaikka siis julkinen valta ei olisi 
varsinainen hoivan ja hoivapalvelujen tuottaja, niin se usein 
kuitenkin tukee näitä tuottajia rahoittamalla niiden toimin-
taa. Useimmiten julkinen valta myös kontrolloi ja valvoo 
yksityistäkin palvelujen tuottamista. Vertailun rajaaminen 
tiukasti julkisen vallan hoivapolitiikkaan olisi näin ollen 
lähes mahdotonta. Lisävaikeuksia tulisi siitä, että useimmat 
hoivaa koskevat tilastot niputtavat yhteen ja samaan lukuun 
julkisen vallan ja muiden tuottamat palvelut. Hoivapolitiikka 
on kaiken kaikkiaan melko monimutkainen palvelujen ja 
etuuksien kokonaisuus.

Mary Daly (2001, 39–40) on jakanut hoivaetuudet nel-
jään ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat erilaiset 
rahalliset etuudet (lapsilisä, lasten kotihoidon tuki) sekä 
verovähennykset. Toiseen ryhmään kuuluvat etuudet, joiden 
avulla vanhemmat voivat jäädä pois töistä tai lyhentää työai-
kaansa (perhevapaat, lyhennetty työaika, vuorotteluvapaa). 
Kolmas ryhmä koostuu palveluista (perhepäivähoito, esiope-
tus). Viimeisen eli neljännen ryhmän muodostavat etuudet, 
joilla tuetaan työllistymistä tai yksityistä palvelutuotantoa 
(yksityisen hoidon tuki, palvelusetelit). Tukimuodoista kaik-
ki voivat olla käytössä samanaikaisesti tai sitten jokin niistä 
on hallitsevassa asemassa. Mainitut etuudet kuuluvat myös 
suomalaisen perhe- ja hoivapolitiikan valikoimaan. 

Hoivapolitiikka koostuu näin useista elementeistä, 
joilla tavoitellaan hieman erilaisia asioita: pelkistäen hoi-
vapolitiikkaa takaa oikeuden aikaan, rahaan ja palveluihin. 
Tässä tutkimuksessa neljästä etuusryhmästä kaksi tulee 
varsin kattavasti käsiteltyä, nimittäin oikeudet vapaisiin ja 
oikeudet palveluihin. Sen sijasta emme voi yksityiskohtaisesti 
käydä läpi erilaisia rahallisia avustuksia, joista osa maksetaan 
tarveharkintaisina kaikkein köyhimmille avuntarvitsijoille ja 
osa kaikille hoivaa tarvitseville suomalaisen lapsilisän tapaan. 
Kovin vajavaiseksi jää myös verovähennysten tarkastelu. 

Tämän tutkimuksen ensi sijainen tarkoitus on arvioida 
julkisen vastuun laajuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia 
pienten lasten ja vanhojen ihmisten hoivassa. Pienten lasten 
hoivaa tutkimme vertaamalla kahden keskeisen vanhem-
muutta sekä työn ja perheen yhteensovittamista tukevan 
sosiaalipoliittisen järjestelmän toimintatapaa 12:ssa Eu-
roopan maassa. Ensin arvioimme perhevapaajärjestelmiä. 
Perhevapaista yksityiskohtaiseen tarkasteluun olemme 
valinneet äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä niihin 
liittyvät etuudet. Systemaattisen arvioinnin ulkopuolelle 

jäävät muiden muassa sairaan ja vammaisen tai pitkäaikais-
sairaan lapsen hoitoa tukevat järjestelyt ja etuudet. Toiseksi 
arvioimme julkisen vastuun laajuutta alle kouluikäisten 
lasten hoitojärjestelmissä. Tarkasteluun on otettu mukaan 
päivähoitojärjestelmät, esikoulu ja -opetus sekä kotihoitoa 
tukevat ratkaisut.

Vanhojen ihmisten hoivaa tutkimme vertaamalla 12 
maan hoivajärjestelyjä. Tarkastelun kohteena eivät ole niin-
kään yksittäiset etuudet ja palvelut, vaan hoivapolitiikan 
kokonaisuus. Lähdemme liikkeelle kustannuksista ja eten-
kin vanhushoivan kustannuksista. Hoivapolitiikan osalta 
tarkastelemme laitoshoivaa, kotihoivaa sekä hoivatukia. 
Näitä käymme läpi maakohtaisten tai maaryhmäkohtaisten 
kuvausten avulla. Vertailevassa tutkimuksessa vanhushoiva 
muodostaa pienten lasten hoivaa vaikeamman alueen, sillä 
rajan vetäminen hoivan ja hoidon tai eläkkeiden ja hoiva-
tukien välille ei ole kovin helppo tehtävä.

Tässä tutkimuksessa lähdemme liikkeelle siitä, että 
hoivapolitiikasta on muotoutumassa itsenäinen sosiaalipo-
litiikan lohko. Se kuitenkin kietoutuu monin säikein muihin 
tärkeisiin sosiaalipolitiikan alueisiin, kuten esimerkiksi 
perhe- tai eläkepolitiikkaan ja terveydenhuolto- tai työ-
markkinapolitiikkaan. Hoivapolitiikassa on aina kyse myös 
sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja naispolitiikasta. Hoiva-
politiikalla on erilaisia tarkoituksia. Osin hoivapolitiikassa on 
kyse työvoimaan vapauttamisesta, etenkin naisten kohdalla 
hoivapolitiikka tukee naisten ansiotyöhön osallistumista. 
Osin hoivapolitiikassa on kyse aivan päinvastaisesta eli per-
heissä tapahtuvan hoivan vahvistamisesta (Leira 2002). 

Yritämme löytää vastauksen kysymykseen: mikä on 
julkisen vastuun merkitys hoivassa ja miten tämä vastuu on 
muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana? Koska kyseessä on 
vertaileva tutkimus, yksi tärkeimmistä tehtävistä on hoiva-
poliittisten järjestelmien kuvaus tutkittavissa maissa. Tällä 
tavoin pääsemme käsiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mil-
laisia päätelmiä voimme tehdä hoivan yhteiskunnallistumi-
sesta ja julkisen vastuun vahvistumisesta tai heikentymisestä 
eri maissa? Mikä tutkittavien maiden hoivapolitiikkaa erottaa 
eniten toisistaan ja mikä sitä taas yhdistää toisiinsa? Mitkä 
asiat ja trendit näyttäisivät olevan yhteisiä eurooppalaisessa 
hoivapolitiikassa? Miten tutkittavat maat asettuvat tänä 
päivänä yllä kuvattuihin hoivaregiimeihin? Jonkin verran 
pohdimme myös sitä, mikä on Suomen paikka Euroopan 
maiden joukossa. Tutkimus ei kuitenkaan keskity suoma-



2�

Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

laiseen hoivapolitiikkaan, josta meillä ymmärrettävästi olisi 
paljon enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa käytössäm-
me. Vertailuasetelman vuoksi emme voi käsitellä Suomea 
muista maista poikkeavalla tavalla. Tämä tutkimus ei ole 
syväluotaus suomalaiseen hoivapolitiikkaan.

Aineistot ja niihin liittyvät huomiot

Vertailututkimuksesta on tullut tärkeä sosiaalitutkimuksen 
lähestymistapa. Tarvitsemme tietoa etenkin Euroopan mai-
den eroista ja yhtäläisyyksistä. Sosiaalipolitiikassa vertailulla 
on jo pitkät perinteet takanaan. Voisimme siis olettaa, että 
vertailujen tekeminen on helpottunut ja aineistoja olisi saa-
tavilla erilaisista sosiaalipolitiikan ulottuvuuksista. Näin ei 
kuitenkaan välttämättä ole. Hoivapolitiikasta tehdään kyllä 
kustannusvertailuja, sen sijaan järjestelmä- tai instituutio-
vertailut ovat edelleen melko harvinaisia, etenkin laajalla 
maakokoonpanolla. Hoivapoliittisten etuuksien systemaatti-
nen tilastointi on edelleen joissakin maissa heikkoa, samoin 
sellaisen tilastollisen aineiston tuottaminen, joka olisi hel-
posti käytettävissä kansainvälisiin vertailuihin. Vertailuissa 
ei useinkaan voida käyttää hyväksi kansallisia tilastoja, sillä 
tilastointiperiaatteet vaihtelevat maasta toiseen. Tutkijan 
kannalta tilanne on ihanteellinen, jos jokin kansainvälinen 
järjestö tai organisaatio tuottaa harmonisoitua tilastotietoa 
tutkittavista asioista. EU ja OECD ovat tässä suhteessa tärkei-
tä aineiston tuottajia, ja olemme melko paljon tukeutuneet 
niiden keräämiin tietoihin. Olemme käyttäneet tutkimuk-
sessa seuraavia tieto- ja tilastolähteitä:
• Clearinghouse of International Developments in Child, 

Youth and Family Policies at Columbia University (www-
osoite: http://www.childpolicyintl.org/)

• EIRO (European Industrial Relations Observatory on-
line) (www-osoite: http://www.eiro.eurofound.eu.int/in-
dex.html )

• EU (European Commission; MISSOC 2004) (www-
osoite : http://europa.eu.int.comm/employment_social/
social_protection/missoc_en.htm),

• NOSOSCO (www-osoite: http://www.nom-nos.dk/no-
sosco.htm) 

• OECD:n sähköiset tietokannat ja julkaisut, etenkin Babies 
and Bosses ja Long-Term Care -projektien tuotokset 

(ks.http://lysander.sourceoecd.org/vl=3172210/cl=18/
nw=1/rpsv/home.htm)

• The EUROFAMCARE consortium (Services for Sup-
porting Family Carers of Elderly People in Europe: 
Characteristics, Coverage and Usage).

Clearinghouse of International Developments in Child, Youth 
and Family Policies at Columbia University toimii osana yh-
dysvaltalaista Columbian yliopiston lapsi- ja perhepoliittista 
instituuttia (The Institute of Child and Family Policy). Clea-
ringhousea johtavat Sheila B. Kamerman ja Alfred J. Kahn, ja 
sen ylläpitämillä internet-sivustoilla on paljon kansainvälistä 
vertailevaa tietoa perhepolitiikasta. 

Euroopan unioniin liittyvistä tietoa tarjoavista orga-
nisaatioista tai tietokannoista olemme tavalla tai toisella 
hyödyntäneet erityisesti EIRO:a (European Industrial 
Relations Observatory), suomeksi EIRO-verkostoa, joka 
toimii Euroopan elin- ja työolosuhteiden kehittämissäätiön 
alaisuudessa. Verkosto aloitti toimintansa vuonna 1997 ja se 
julkaisee EIROnline-sivustolla työmarkkinasuhteita, ja näin 
ollen myös perhe-etuuksia, koskevia artikkeleita ja tutkimus-
raportteja. Suomesta verkostoon osallistuu Palkansaajien 
tutkimuslaitos. Erityisesti olemme käyttäneet vuonna 2004 
tehtyä, vain sähköisesti julkaistua tutkimusta perhevapaista 
ja työmarkkinasuhteista (EIRO 2004). MISSOC (Mutual 
Information System on Social Protection in the Member 
States of European Unionin) puolestaan perustettiin vuonna 
1990 edistämään Euroopan unionin jäsenmaiden välistä 
sosiaaliturvaa koskevaa tiedonkulkua. MISSOC kuuluu 
työllisyys- ja sosiaaliasioiden alaisuuteen ja se kerää tietoa 
jäsenmaidensa sosiaaliturvan lakisääteisistä perusteista. 
Euroopan unionin tuottaman tiedon piiriin kuuluvat myös 
kaikki Eurostatin tuottamat tilastot. Lisäksi ikääntyneiden 
hoivaa käsittelevään lukuun olemme hyödyntäneet EU:n 
tukeman EUROFAMCARE-projektin tuotoksia, joista tär-
keimpiä ovat maaraportit (Eurofamcare maaraportit 2004) 
sekä näiden perusteella laadittu yhteisraportti (Mestheneos 
& Triantafillou 2005).  

Pohjoismaisten tilastotietojen osalta olemme hyö-
dyntäneet Pohjoismaisen sosiaalikomitean, NOSOSCO:n 
www-sivuja sekä painettuja julkaisuja. Pohjoismainen so-
siaalikomitea on perustettu vuonna 1946 ja vuonna 1979 
siitä tuli pysyvästi Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen 
tilastollinen toimikunta. Edellä mainittujen tahojen lisäksi 
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OECD on merkittävä tilastotiedon tarjoaja. Etenkin jäsen-
maidensa perhepoliittisia ratkaisuja perheen ja työn yhteen-
sovittamisen näkökulmasta tarkasteleva Babies and Bosses 
-raporttisarja (OECD 2002a; 2005a) on ollut hyödyllinen, 
vaikka siinä ei kaikkia tässä tutkimuksessa vertailtavia maita 
olekaan mukana. Ikääntyneiden hoivasta tuoreimpia tietoja 
puolestaan tarjoaa OECD:n Long-Term Care -projekti, 
vaikka senkään piiriin eivät kuulu kaikki tässä tutkimuksessa 
käsitellyt maat (OECD 2005c).  Lähdeviitteissä käytämme 
edellä mainittujen organisaatioiden lyhenteitä, mikäli vii-
tattavalla tutkimuksella tai selvityksellä ei ole yksiselitteistä 
tekijää (esim. EIRO; European Commission: MISSOC, 
NOSOSCO ja OECD). 

Jotta voisimme ymmärtää mahdollisimman laajasti 
tietyn sosiaalipoliittisen järjestelmän merkitystä, toiminta-
tapaa ja vaikutuksia, tarvitsemme tilastollisen tiedon lisäksi 
laadullista tai ymmärtävää tietoa. Siksi olemme tukeutuneet, 
siinä määrin kuin mahdollista, viimeaikaiseen tutkimukseen 
hoivasta ja hoivapolitiikasta (Anttonen ym. 2003; Bettio & 
Plantenga 2004; Bettio & Prechal 1998; Blackman ym. 2001; 
Bradshaw & Finch 2002; Bruning & Plantenga 1999; Deven 
& Moss 2002; Drew 2004; Henderson & White; Kamerman 
2000 ja 2003; Kröger 2005a ja 2005b; Kröger & Sipilä 2005; 
Leichsenring & Alaszewski 2004; Plantenga & Remery 2005; 
Rostgaard 2002; Rostgaard & Fridberg 1998). 

Aikaisemmat vertailut eivät kuitenkaan tarjonneet riit-
tävän tuoretta aineistoa tätä analyysiä varten. Tutkimusten 
ongelmana on usein tiedon vanhuus. Parhaimmissakin ta-
pauksissa aineisto on 1990-luvun puolivälistä. Me tutkimme 
kenttää, jossa on tapahtunut tavattoman paljon muutoksia 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toinen tutkimusten 
hyödyntämistä vaikeuttava asia on maaryhmien satunnai-
suus. Eri tutkimuksiin on valittu hyvin erilaiset maat. Kolmas 
ongelma on tiedon epäluotettavuus. Löysimme olemassa 
olevista tutkimuksista melko paljon virheitä. Siksi uusin 
tieto on peräisin yllä mainituista tieto- ja tilastokannoista, 
joista luotettavimmiksi osoittautuivat EU:n, OECD:n ja 
NOSOSCO:n tilastot. Usein tietoja on tarkistettu maiden 
ministeriöiden tai vastaavien instituutioiden kotisivuilta.

Vertailuasetelmasta

Monet vertailuja tekevät tutkijat muistuttavat, että vertai-
luihin pitäisi aina suhtautua kriittisesti ja tietyin varauksin. 
Bruning ja Plantenga (1999, 198) huomauttavat perhevapaita 
koskevassa vertailuartikkelissaan, että ongelmista vaikein on 
vertailukelpoisen tiedon puute. Esimerkiksi perhevapaista on 
kyllä laajastikin tietoja vapaiden kestosta, niihin liittyvien 
etuuksien tasosta ja etuuden saamisen ehdoista, mutta va-
paiden käytöstä ei ole saatavilla vertailukelpoista aineistoa. 
Maakohtaiset tutkimukset ja lähteet taas ovat epäluotettavia 
ja vaikeasti hyödynnettävissä vertailuihin, sillä esimerkiksi 
vanhempainvapaiden käyttäjiksi saatetaan tilastoida kaikki 
ne, jotka ovat yhden vuoden aikana käyttäneet kyseistä 
etuutta, vaikka sitä olisi käytetty vain viikon ajan. Tällainen 
tilastointi ei kerro siitä, millainen merkitys etuudella lopulta 
on pienten lasten vanhemmille. Monet erilaisissa tilastoissa 
esiintyvät käyttöasteluvut ovat näin puutteellisia.

Ongelmia aiheutuu paljon siitä, että eri maissa on niin 
erilaisia käytäntöjä. Ruotsissa ja Norjassa ei ole erillistä äi-
tiysvapaata, mikä tuottaa omanlaisensa ongelman vertailulle 
– ainakin jos halutaan tehdä ero äitiys-, isyys- ja vanhem-
painvapaisiin. Useimmissa maissa äitiysvapaaseen liittyvät 
edut ja oikeudet ovat hyvin erilaisia kuin vanhempainvapaan 
edut ja oikeudet. Oma ongelmansa syntyy myös siitä, että 
useissa maissa perhevapaat ovat eri lainsäädännön alla kuin 
niihin liittyvät etuudet. Oikeudet vapaisiin voivat olla paljon 
laajemmat ja universaalimmat kuin oikeudet niihin liittyviin 
rahallisiin etuuksiin. Suomessa taas vanhempainvapaan jäl-
keinen oikeus hoitovapaaseen ja lasten kotihoidon tukeen on 
kansainvälisestikin poikkeuksellinen etuus. Lähes kaikkialla 
muualla pitkät hoitovapaat ovat osa vanhempainvapaita. 
Meillä tämä vapaa on vanhempainvapaasta erillinen järjes-
telmä. Vertailussa onkin aina päätettävä, mihin kategoriaan 
kukin etuus luetaan. Onko oikein niputtaa esimerkiksi 
suomalainen hoitovapaa vanhempainvapaiden joukkoon vai 
pitäisikö sitä kohdella omana etuutenaan? Sama problema-
tiikka vaivaa myös ikääntyneiden hoivaa koskevaa tietoa ja 
tiedonkeruuta. Vaikuttaa siltä, ettei ikääntyneiden kohdalla 
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tiedonkeruun yhtenäistämisessä edes Euroopan unionin 
sisällä ole päästy niinkään pitkälle kuin lasten hoivajärjes-
telmien tilastoinnissa. Yrityksiä siihen suuntaan toki on (ks. 
Feasibility study – comparable statistics…, 2003).

Vertailussa on myös päätettävä, mitä verrataan. Tietyn 
etuuden vertaamisen voi rajata lakisääteisiin etuuksiin, jol-
loin ulkopuolelle jäävät esimerkiksi työehtosopimusten poik-
keamat yleisestä säännöstä. Perhevapaiden osalta Bruning ja 
Plantenga (1999) ottavat esimerkiksi Alankomaat ja Tanskan, 
joissa kummassakin suuri osa julkisen sektorin työntekijöistä 
saa lakisääteistä korkeampaa etuutta perhevapaiden ajalta. 
Kansallisten käytäntöjen kirjavuus ja keskinäinen erilaisuus 
on suuri haaste vertailevalle tutkimukselle. Kaikkia eroja ei 
ole mahdollista ottaa huomioon yhdessä tutkimuksessa, siksi 
täsmennämme aina erikseen, mitä verrataan ja mitkä asiat 
jäävät vertailun ulkopuolelle.

Tätä tutkimusta varten tehty varsin työläs aineiston-
keruu opetti, että eri lähteiden tiedot (niin tutkijoiden kuin 
organisaatioiden keräämät) ovat keskenään ristiriitaisia ja 
erilaisia. Samojen vuosien käyttöasteluvut poikkeavat toisi-
naan huomattavasti toisistaan, samoin järjestelmäkuvaukset. 
Mitä enemmän maita vertailu sisältää, sitä suurempi riski 
virheelliseen tietoon. Siksi käytettyjen lukujen luotetta-
vuus tässä tutkimuksessa perustuu useiden rinnakkaisten 
tietolähteiden käyttöön. Tavoitteenamme on yhdistää 
tutkimustietoa käytäntöjä ja politiikkaa koskevaan tietoon. 
Virheiltä emme mekään varmasti välty ja siksi lukijan tulisi 

ennemminkin etsiä luvuista trendejä ja muutoksen suuntia 
kuin tarkkoja todellisuuden kuvauksia. Perhevapaita ja 
lasten hoitojärjestelmiä koskeva lainsäädäntö on kaikkialla 
muutoksen alainen, ja siksi ihan viimeisimpiä tietoja ei aina 
ole mahdollista edes tavoittaa.

Toinen tärkeä huomautus koskee maita ja maaryhmiä. 
Olemme valinneet systemaattiseen tarkasteluun 12 Euroo-
pan maata, silti joissakin kohdin maaryhmä on toinen ja 
viittaamme tutkimuksessa myös muiden kuin näiden 12 
Euroopan maan käytäntöihin. Maaryhmää koskeva vaihtelu 
johtuu aina aineistosta. Joissakin tapauksissa on yksinkertai-
sesti järkevämpi käyttää sellaista maaryhmää, joka on valittu 
tiettyyn tutkimukseen, sillä kaikista asioista ei ole saatavilla 
tietoa juuri näistä 12 maasta. Jos taas jättäisimme pois osan 
”ulkopuolisista” maista, maaryhmä olisi jäänyt käsiteltävän 
asian osalta kovin pieneksi. Myös ymmärrys maiden välisten 
erojen luonteesta olisi saattanut kärsiä. 

Toivomme, että tulevaisuudessa tutkijoiden käytössä 
olisi paljon pidemmälle yhtenäistettyjä aineistoja edes kai-
kista EU-maista. Ihanteellista olisi ollut kerätä tyystin oma 
aineisto tätä analyysia varten, mutta se on yksittäiselle tutki-
jalle mahdotonta. Olemme näin ollen joutuneet tyytymään 
niihin tieto- ja tilastolähteisiin, joita muut ovat tuottaneet. 
Viimeinen huomatus koskee Suomea. Koska teemme maa-
vertailua, emme halua tarkastella Suomea muista maista 
poikkeavalla tavalla. 
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4

PERHEVAPAAT EUROOPASSA – ÄITIYSLOMISTA VANHEMPAINVAPAISIIN

Perhevapaat: oikeus aikaan ja rahaan

Perhevapaat ja niihin liittyvät rahalliset etuudet ovat luon-
teeltaan perhepoliittisia etuuksia ja oikeuksia. Niiden avulla 
vanhemmat voivat jäädä hoitamaan pieniä lapsiaan menet-
tämättä työpaikkaansa ja toimeentuloansa lastenhoidon 
vuoksi. Perhevapaat ovatkin mitä tärkeimpiä työmarkkina-
poliittisia oikeuksia. Vapaiden merkitys on erityisen suuri 
työssäkäyville vanhemmille. Lähes kaikkialla perhevapaisiin 
liittyvät rahalliset etuudet on tarkoitettu kompensoimaan 
menetettyä ansiotuloa. Joissakin maissa rahallisia etuuksia 
maksetaan myös vanhemmille, joilla ei ole ollut ansio- tai 
niihin rinnastettavia tuloja vapaiden käyttöä edeltävänä aika-
na. Tavallisesti nämä etuudet ovat ansiosidonnaisia etuuksia 
matalampia tasoltaan, usein avustuksen luonteisia tai jopa 
kerta-avustuksia. Niiden tehtävä on kompensoida lapsen 
syntymästä ja kasvatuksesta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. 
Toisinaan ne toimivat myös eräänlaisena hoivapalkkana.

Perhevapailla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa äitiys-, 
isyys- ja vanhempainvapaita. Lisäksi sisällytämme perhe-
vapaan käsitteeseen muut selvästi lastenhoitoon liittyvät 
vapaat, joita edustaa muiden muassa Suomessa asuvien oi-
keus vanhempainvapaan jälkeiseen hoitovapaaseen ja lasten 
kotihoidon tukeen. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät sairaan 
lapsen, pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen hoitoon 
tarkoitetut vapaat ja niihin liittyvät etuudet. 

Perhevapaiden ja niihin liittyvien etuuksien osalta tar-
kastelemme muutamaa keskeistä ulottuvuutta. Ensinnäkin 
olemme kiinnostuneita siitä, millainen lakisääteinen oikeus 
perhevapaa on. Ensimmäiseen kohtaan sisältyvät sellaiset 
asiat kuin vapaan pituus, perhevapaiden jakautuminen 
äitiys-, isyys- ja vanhempain- sekä mahdollisesti muihin 
lastenhoitovapaisiin, vapaan käyttöä koskevat rajoitukset 
ja joustot sekä vapaaseen liittyvät oikeudet suhteessa työ-
elämään. Toinen kiinnostuksen kohde on vapaisiin liittyvät 

rahalliset etuudet sekä niihin käytetyt kustannukset eri 
maissa. Kolmanneksi olemme kiinnostuneita perhevapai-
den käytöstä, vaikka tästä viimeisestä asiasta ei juuri ole 
vertailukelpoista tietoa saatavilla. Neljäs tavoite on ryhmittää 
Euroopan maita ja katsoa, missä määrin niistä muodostuu 
erilaisia perhevapaaregiimejä. 

Perhevapaat kertovat siitä, että työn ja perheen yhteen-
sovittaminen ei ole pelkästään perheiden tai vanhempien 
asia. Kaikissa tutkimissamme maissa on perhevapaisiin 
liittyvää lainsäädäntöä, ja vaikka kansalliset käytännöt ovat 
muodostuneet hyvin erilaisiksi eri maissa, niin Euroopassa 
tilanne on varsin poikkeuksellinen. Euroopan unioni asettaa 
jäsenvaltioilleen tiettyjä juridisia velvoitteita suhteessa perhe-
vapaisiin, joten jäsenvaltiot eivät enää voi täysin itsenäisesti 
päättää perhevapaalainsäädännöstään. Perhevapaat ovatkin 
erinomainen esimerkki Euroopan unionin yhteisestä työ- ja 
sosiaalipolitiikasta (Deven & Moss 2002, 239).

1990-luvun alussa unioni pyrki suosituksellaan las-
tenhoidosta2 (European Commission 1992a) rohkaisemaan 
jäsenmaita sellaisiin ratkaisuihin, jotka edistäisivät naisten 
työssäkäyntiä. Tämä direktiivi oli kuitenkin suositus eikä 
sitonut jäsenvaltioita. Sen sijaan kaksi muuta direktiiviä 
ovat pakottaneet jäsenmaat omaksumaan EU:n mukaiset 
käytännöt. Näistä ensimmäinen koski äitiysvapaata sekä 
raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden työssäkäyvi-
en naisten suojelua ja terveyttä3 (European Commission 
1992b). Direktiivin mukaan työssäkäyvät äidit ovat oikeu-
tettuja 14 viikon mittaiseen yhtäjaksoiseen palkalliseen 

2 EU Council Recommendation 92/241/EEC of March 31 1992 on child 
care.
3 Council Directive 92/85/ECC of 19 October on the introduction of 
measures to encourage improvements in the safety and health at work 
of pregnant workers and workers who have recently given birth or are 
breastfeeding; Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19. päivänä loka-
kuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden 
tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi). 
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äitiysvapaaseen. Kansallisesti on päätettävissä, missä määrin 
vapaa pidetään ennen ja missä määrin jälkeen synnytyksen. 
Palkan kompensaation määrää ei direktiivissä ole asetettu 
tietynsuuruiseksi. 

Jälkimmäinen direktiivi koskee vanhempainvapaita4 
(European Commission 1996). Sen mukaan nais- ja mies-
puolisilla työntekijöillä tulee olla oikeus yksilölliseen vähin-
tään kolmen kuukauden mittaiseen vanhempainvapaaseen, 
jonka tarkoitus on lastenhoito ja joka on äitiysvapaasta 
erillinen vapaan muoto. Direktiivissä sanotaan myös, että 
vapaan tulisi olla käytettävissä lapsen syntymän tai adoption 
jälkeen siihen asti kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta. 
Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja yhtäläisen kohtelun 
mahdollistamiseksi vapaan tulisi periaatteessa olla sellainen, 
ettei sitä voi siirtää toiselle vanhemmalle. Fred Deven ja Peter 
Moss (2002, 239) pitävät tätä kolmen kuukauden sääntöä 
epäselvänä, sillä jos se koskisi molempia vanhempia, pakol-
lisen vanhempainvapaan tulisi olla yhteensä kuusi kuukautta 
tai sitten vanhempien tulisi voida olla vapaalla vähintään 
kolme kuukautta myös samanaikaisesti. Näin ei kuitenkaan 
käytännössä ole. 

Direktiivi jättää kansallisen lainsäädännön päätettä-
väksi monet sellaiset tärkeät asiat kuin vapaan pituudesta 
sopimisen, vapaan myöntämisen koko- tai osa-aikaisena, 
vapaan pitämisen yhtäjaksoisena tai paloissa sekä vapaaseen 
liittyvien etuuksien maksamisen ja tason. Direktiivin mukaan 
työntekijöiltä ei saa vaatia yli vuoden mittaista työsuhdetta 
ennen vapaalle jäämistä ja työntekijöillä pitää olla oikeus 
palata samaan tai vastaavaan työhön eikä työntekijöiden 

4 Council Directive 96/34/EC of June 1996 on the framework agreement 
on parental leave concluded by UNICE CEEP and ETUC; Neuvoston di-
rektiivi 96/34/EY, annettu 3. päivänä kesäkuuta 1996, UNICEP:n, CEEP:n 
ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta. 

etuja saa heikentää vanhempainvapaan vuoksi. Direktiivi 
kattaa yhtä lailla yksityisen kuin julkisen sektorin työntekijät. 
Vapaan ajalta maksettavasta palkata tai etuudesta direktiivi 
ei mainitse mitään. Useissa maissa vapaata koskevat ehdot 
ja vapaan ajalta maksettavaa palkkaa tai etuutta koskevat 
ehdot ovat eri laissa. Käytännössä vanhempainvapaa ei toimi 
läheskään aina direktiivin mukaisesti. Ongelmia on havaittu 
mm. työhön palaamisessa: työntekijä ei pääse samaan tai 
vastaavaan työhön. Joissakin maissa oikeus palata samaan 
tai vastaavaan työhön koskee vain osaa vanhempainvapaan 
ajasta. Esimerkiksi Espanjassa oikeus rajoittuu yhteen vuo-
teen, vaikka vanhempainvapaa on kaikkiaan kolmen vuoden 
mittainen. Suomessa vapaat pitää käyttää siihen mennessä 
kun lapsi täyttää kolme vuotta, vaikka juuri joustavuus on 
direktiivin suositus ja siihen liittyen on annettu lapsen kah-
deksan vuoden yläikäraja. 

Kaikki vanhat EU-maat (EU15-maat) ovat omaksuneet 
direktiivin mukaisen äitiys- ja vanhempainvapaakäytännön, 
joskin esimerkiksi Tanskassa osa perhevapaiden käyttäjistä 
on edelleen vailla lainsäädännön suomia oikeuksia. Joiden-
kin työntekijäryhmien osalta vapaista sovitaan ainoastaan 
työehtosopimuksissa eikä siis kansallisessa laissa. Tanska ei 
ole muuttanut kaikilta osin lainsäädäntöään. Samanlaisia 
puutteita on muissakin jäsenmaissa. 

Perhevapaat ja niihin liittyvät etuudet on tutkimuk-
seen valitun 12 maan osalta tiivistetty taulukoksi 1. Niitä 
koskeva yksityiskohtaisempi informaatio löytyy liitteestä 1 
(ks. sivu 131).
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TauluKKo 1. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden kesto sekä niihin liittyvät rahalliset etuudet 12:ssa Euroopan maassa 2000-luvun 
alussa

Maa Vapaan nimi ja pituus ilman pidennyksiä Etuus % keskimääräisistä ansiotuloista tai muu raha-
määräinen etuus1

Alankomaat äitiysvapaa: 16 viikkoa
isyysvapaa: 2 päivää
vanhempainvapaa: 3/6 kk

100 % (katto)
100 % 
riippuu työehtosopimuksesta: yleensä palkaton

Espanja äitiysvapaa: 16 viikkoa
isyysvapaa: 2 päivää
vanhempainvapaa: 3 vuotta, käytettävä kunnes lapsi 3

100 % (katto)
100 % 
palkaton

Iso-Britannia äitiysvapaa: 26 viikkoa + 26 viikkoa 
isyysvapaa: 2 viikkoa
vanhempainvapaa: 13/26 viikkoa

90 % 6 viikon ajalta, seuraavat 20 viikkoa £106/viikko, 
sitten palkaton (isyysvapaa sama)
palkaton

Italia äitiysvapaa: 20 viikkoa (5kk)
isyysvapaa: vain poikkeustapauksissa
vanhempainvapaa: 6–11 kk

80 %
80 %
30 % (6 kk), sitten palkaton

Norja vanhempainvapaa: 52 viikkoa, joista 9 viikkoa varattu 
äidille ja 4 isälle (daddy quota)
isyysvapaa: 2 viikkoa
+ 1 vuosi vanhempainvapaata kunnes lapsi 3

100 % (katto) 42 viikon ajalta tai
80 % 52 viikon ajalta (v-vapaa)
riippuu työehtosopimuksesta (voi olla palkaton)
tasarahaetuus tai palkaton

Puola äitiysvapaa: 16/18 viikkoa 
isyysvapaa: erittäin rajattu
vanhempainvapaa: 3 vuotta

100 % 
100 %
tasarahaetuus (tulosidonnainen)

Ranska äitiysvapaa: 16 /26 viikkoa
isyysvapaa: 11 päivää
vanhempainvapaa: kunnes lapsi 3 vuotta

84-100 % (katto)
84-100 % (katto)
tasarahaetuus (osin tarveharkintainen)

Ruotsi vanhempainvapaa: 480 päivää (60 päivää isälle ja äidil-
le, muuten jaettavissa)
isyysvapaa: 10 päivää

80 % tai vähintään n. 20 €/päivä 390 päivää, sitten 
tasarahaetuus 5,7 €/päivä 
sama kuin yllä

Saksa äitiysvapaa: 14 viikkoa
isyysvapaa: ei ole
vanhempainvapaa: 2 + 1 vuotta

100 %

tarveharkintainen tasarahaetuus kunnes lapsi 2 vuotta
Suomi äitiysvapaa: 18 viikkoa

isyysvapaa: 18 päivää
vanhempainvapaa: 26 viikkoa
lastenhoitovapaa: kunnes lapsi 3 vuotta

70 % tai vähintään 15,20 €/päivä
ks. yllä
ks. yllä
tasarahaetuus (osin tulosidonnainen)

Tanska äitiysvapaa: 18 viikkoa
isyysvapaa: 2 viikkoa 
vanhempainvapaa: 32/42 viikkoa

100 % (katto)
ks. yllä
ks. yllä

Unkari äitiysvapaa: 24 viikkoa
isyysvapaa: 5 päivää
vanhempainvapaa: 3 vuotta

70 % (katto)
100 % (katto)
70 % (2 vuotta), sitten tasarahaetuus

1   Etuuksien osalta etusijalla ansiosidonnaiset etuudet (ja tärkeimmät muut etuudet). 

Lähteet: EIRO 2004; Fagan & Hebson 2004/2006, liitetaulukko A.1;MISSOC 2004, taulukot 3 ja 4; Moss & O’Brien 2006; 
NOSOSCO 2004, 46: taulukko 4.4; Plantenga & Remery 2005, 53–54: box 6; Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a. 
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Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat: 
yhtäläisyyksiä ja eroja

Äitiysvapaajärjestelmät

Äitiysvapaa ja siihen liittyvät etuudet ja oikeudet ovat 
perhevapaista vanhimpia. Keskeisen Euroopan maista 
Belgia ja Ranska ovat maita, joissa äitiysvapaalainsäädän-
nön ensiaskeleet otettiin satakunta vuotta sitten. Unkaria 
voidaan pitää pitkien äitiysvapaiden pioneerina, sillä siellä 
pitkä lastenhoitovapaa tehtiin mahdolliseksi jo 1960-luvun 
jälkipuoliskolla. Vuonna 1969 äideillä oli mahdollisuus jää-
dä kotiin hoitamaan lasta kolmeksi vuodeksi ja vapaaseen 
liittyi täysi takuu työpaikan säilymisestä. Rahallinen avustus 
oli kuitenkin melko vaatimaton. Muissakin silloisissa sosia-
listisissa maissa äitiysvapaalla oli vahva asema, naisilla oli 
oikeus palata työhönsä ja vapaan ajalta maksettiin korvaus 
joko palkan mukaan tai avustuksen muodossa. Suomessa 
kaikki äidit tulivat äitiysrahan piiriin vasta vuoden 1963 
sairausvakuutusreformin yhteydessä. 

Sittemmin EU:n direktiivit ovat yhtenäistäneet perhe-
vapaalainsäädäntöä etenkin äitiysvapaan ja siihen liittyvien 
etuuksien osalta. Vertailuun valituissa 12 maassa äitiysvapaan 
pituus vaihtelee Saksan 14 viikosta Englannin 52 viikkoon, 
josta tosin puolet on palkatonta. Useimmissa maissa äitiysva-
paan saa tai se pitää aloittaa muutamia viikkoja ennen lapsen 

syntymää ja se pidetään lähes aina yhdessä jaksossa, mikä 
kertoo siitä, että vapaa liitetään läheisesti lapsen oikeuteen 
saada äidinhoivaa. Äitiysrahaetuus on kaikissa tutkimis-
samme maissa ansiosidonnainen ja sen kompensaatioaste 
suhteessa palkkaan tai keskimääräisiin ansioihin on erittäin 
korkea Isoa-Britanniaa ja Suomea lukuun ottamatta. Toisin 
useissa maissa etuuden katto on sen verran matalalla, että 
vain osalla etuus on sataprosenttinen suhteessa ansioihin. 
Valitettavasti näistä katoista tai etuuden enimmäismäärästä 
ei juuri ole tietoa saatavilla niistä lähteistä, joita olemme 
käyttäneet tässä tutkimuksessa. Äitiys- samoin kuin vanhem-
painvapaa kattaa myös adoption. Emme kuitenkaan käsittele 
erikseen adoptioon liittyviä vapaita ja etuuksia. Joissakin 
maissa adoptioon liittyvä äitiys- ja/tai vanhempainvapaa on 
jonkin verran lyhyempi. 

Seuraavaksi jaamme 12 maata neljään ryhmään sen 
perusteella, (1) miten kauan äidit voivat olla palkallisella 
äitiysvapaalla ja (2) millainen rahallinen etuus vapaan ajalta 
maksetaan suhteessa keskimääräiseen palkkaan. Äitiysva-
paan ja -rahan lisäksi olemme sisällyttäneet vapaan kestoon 
puolet vanhempainvapaasta niissä tapauksissa, joissa erillistä 
äitiysvapaata ei ole (Norjassa ja Ruotsissa). Äidit käyttävät 
valtaosan myös vanhempainvapaasta, joten eron tekeminen 
näiden kahden etuusjärjestelmän välille on jossain määrin 
keinotekoista. Äitiysvapaa on kuitenkin lähes kaikissa maissa 
lainsäädännöllisesti vanhempainvapaasta erillinen vapaa ja 
siihen liittyvät taloudelliset etuudet ovat yleensä huomatta-
van paljon parempia kuin vanhempainvapaaetuudet.

TauluKKo 2. Palkallisen äitiys- ja vanhempainvapaan kesto ja etuuksien taso 12 Euroopan maassa

Äitiysvapaan pituus viikkoina Äitiys- tai vanhempainrahaetuus (% palkasta tai keskimääräisistä ansiotuloista)

Erittäin korkea >90 % Korkea tai keskimääräinen 
20 tai vähemmän viikkoa Alankomaat, Espanja, Puola, Saksa Italia, Ranska, Suomi
yli 21 viikkoa Norja, Tanska Iso-Britannia, Ruotsi, Unkari 

Taulukon 2 ryhmittely kertoo, että noin puolessa maista 
on 5 kuukauden mittainen tai sitä lyhyempi palkallinen 
ja palkkaan nähden erittäin hyvin kompensoitu äitiys- ja 
vanhempainvapaa. Alankomaissa, Espanjassa, Puolassa ja 
Saksassa äidit saavat lähes palkan suuruisen etuuden, joskin 
esimerkiksi Alankomaissa tiettyä maksimipäivärahaa ei voida 

ylittää. Italiassa ja Ranskassa etuuden taso on hieman alem-
pi ja Suomessa selvästi alempi. Suomea lukuun ottamatta 
jokaisessa näistä seitsemästä maasta vanhempainvapaan 
ajalta maksetaan huomattavasti pienempi etuus tai vapaa 
on täysin palkaton.
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Puolessa maista on yli 5 kuukauden mittainen palkal-
linen äitiys- ja vanhempainvapaa. Tämä ryhmä jakautuu 
huomattavan paljon epätasaisemmin kahdeksi maaryhmäksi 
palkan kompensaation suhteen. Norjassa ja Tanskassa äideillä 
on paras mahdollisuus pitkään palkalliseen äitiys- ja/tai van-
hempainvapaaseen. Pisin palkallinen vapaa on tällä hetkellä 
Ruotsissa, jossa vanhempainrahaa maksetaan 390 päivältä 
keskimäärin 80 prosenttia ansiotuloista. Pitkän äitiysvapaan 
maita ovat myös Iso-Britannia (26 + 26 viikkoa) ja Unkari 
(24 viikkoa). Näistä maista Iso-Britannia kuuluisi omaan 
luokkaansa, sillä ainoastaan 6 viikolta maksetaan etuutta, 
joka on 90 prosenttia palkasta ja sen jälkeen tasarahaetuutta 
(26 viikkoa on palkatonta äitiysvapaata). Unkarissa on pitkä 
äitiysvapaa mutta ansiosidonnaisen etuuden katto on sen 
verran matalalla, että etuuden taso on melko vaatimaton.

Suomi sijoittuu lyhyen mutta keskimääräisesti kompen-
soidun äitiysvapaan maaryhmään. Äitiysvapaa on 18 viikon 
mittainen ja sitä jatkaa kaikkiaan noin 26 viikon mittainen 
vanhempainvapaa, jonka ajalta maksetaan samansuuruista 
etuutta. Suomi poikkeaa näin melko paljon pohjoismaisista 
naapureistaan. Kaikista kolmesta pohjoisen Euroopan vertai-
lumaasta Suomi poikkeaa etuuden matalan tason vuoksi. 

Äitiysvapaat ja niihin liittyvät niin aineelliset kuin 
aineettomatkin etuudet ovat luonteeltaan vahvasti työ-
markkinapoliittisia etuuksia. Kaikissa tutkituissa maissa 
äitiysvapaaseen sisältyy direktiivin mukainen työpaikkata-
kuu: äideillä on oikeus palata samaan tai vastaavaan työhön 
vapaan päättyessä. Joissakin maissa äideillä on mahdollisuus 
siirtyä kokoaikaisesta osa-aikaiseen työhön, jota siirtymää 
voidaan myös kompensoida osittaisen vanhempainrahan 
avulla (näin esimerkiksi Ruotsissa). Vain harvassa maassa 
äitiysraha kattaa kaikki naiset tai edes kaikki työssäkäyvät 
naiset. 

Jonathan Bradshaw ja Naomi Finch (2002) ovat ver-
ranneet 22 maata, joiden joukossa ovat seuraavat Euroopan 
unionin maat: Belgia (Flanders), Alankomaat, Tanska, Suomi, 
Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Norja, Portugali, Espan-
ja, Ruotsi ja Iso-Britannia (kursiivilla merkityt maat ovat mu-
kana tässä vertailussa – AA ja LS). Näistä maista ainoastaan 
Alankomaiden, Belgian, Ranskan ja Suomen lainsäädäntö 
on universaali siinä mielessä, että se kattaa myös työttömät 
ja työtä etsivät naiset. Muissa maissa etuuksien saaminen 
edellyttää tietynmittaista työsuhdetta ennen vapaan alkua 
tai vakuutusmaksujen maksamista yksilöllisesti tai toisen 

perheenjäsenen toimesta. Useissa maissa osa-aikatyötä te-
kevät ja yrittäjinä toimivat naiset ovat muita heikommassa 
asemassa, kun taas julkisen sektorin työntekijät ja etenkin 
valtion virkailijat ovat usein muita paremmassa asemassa 
etuuden tasoa määritettäessä. Useissa maissa etuus määri-
tellään työehtosopimuksissa. 

Bradshawn ja Finchin vertailun 22 maasta Alanko-
maat, Espanja, Kreikka, Ranska ja Saksa olivat kaikkein 
avokätisimpiä äitiysvapaajärjestelmissään. Äitiysvapaan 
ajalta maksetaan täysi palkka, sosiaaliturvaetuudet pysyvät 
ennallaan ja äideillä on oikeus palata samaan tai vastaavaan 
työhön. Useimmissa maissa äitiysrahaetuus maksetaan sai-
rausvakuutuksen tai erillisen sosiaalivakuutuksen kautta. 
Joissakin maissa, esimerkiksi Norjassa, Espanjassa ja Ruot-
sissa, etuuden maksaa valtio. Tanskassa äitiysrahan maksavat 
työnantajat. Lähes kaikissa Euroopan vanhoissa jäsenmaissa 
maksetaan myös ns. raskaus- tai erityisäitiysrahaa niille 
naisille, jotka eivät raskauden vuoksi voi jatkaa työtään 
lakisääteisen äitiysvapaan alkamiseen saakka. Näitä emme 
käsittele tämän tarkemmin tässä tutkimuksessa.

Useissa maissa äitiysvapaa ja sitä koskeva rahallinen 
etuus ovat eri asioita: kaikki saattavat kuulua äitiysvapaan 
piiriin, mutta kaikille ei makseta etuutta. Vapaa ja sitä kos-
keva etuus määritelläänkin usein eri laissa. Sama huomio 
pätee vanhempain- ja isyysvapaaseen sekä niiden ajalta 
maksettaviin etuuksiin. Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa 
kaikki äitiys- ja vanhempainvapaalle jäävät ovat oikeutettuja 
vapaaseen ja vähimmäispäivärahaan lakisääteisen äitiys- ja 
vanhempainvapaan ajalta. Tällöin kyse ei ole vain ansio-
tulojen kompensaatiosta vaan myös perustoimeentulon 
turvasta.

Äitiyden aikaista toimeentuloa turvataan monin 
muunkin tavoin. Suomen ja Ruotsin lisäksi Belgia, Luxem-
burg, Saksa, Slovakia ja Slovenia maksavat äitiysvapaan 
ajalta jotakin etuutta kaikille naisille. Ranskassa on tarve-
harkintainen etuus äideille, jotka eivät saa ansiosidonnaista 
äitiyspäivärahaa, ja sitä maksetaan 9 kuukauden ajan. Myös 
Puolassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Itävallassa tällai-
nen äitiysrahaetuuus on tarveharkintainen. Joissakin maissa 
(kuten Suomessa ja Belgiassa) kaikille maksettavat etuudet 
ovat universaaleja. Lisäksi joissakin maissa (esim. Norjassa) 
maksetaan kertaluonteinen avustus lapsen syntymän yhtey-
dessä. Ainoastaan Alankomaat, Tanska ja Portugali eivät 
maksa mitään avustuksia niille äideille, joiden työssäolo- tai 
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vastaavat ehdot eivät täyty. Näissä ja muissakin maissa pieni-
tuloisten tai vailla tuloja olevien äitien toimeentuloturvasta 
vastaa sosiaalihuolto tai äidit saavat työttömyyskorvausta, 
jos he ovat siihen oikeutettuja. Usein avustuksen kaltaiset 
etuudet ovat niin matalia, että äidit joutuvat joka tapauksessa 
turvautumaan sosiaalihuoltoon.

Terminologian kannalta kiinnostavaa on, että Norjassa 
ja Ruotsissa ei enää ole erillistä äitiyspäivärahaa, sen korvaa 
vanhempainraha. Ruotsissa tosin edelleen on olemassa äi-
tiysvapaa. Kummassakin maassa osa vanhempainvapaasta on 
sellaista, jota ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Käsitteen 
vaihdos kertoo eniten vanhemmuuden muuttumisesta: 
äitiyttä ei enää pidetä tyystin isyydestä erillisenä asiana. 
Jos Norja ja etenkin Ruotsi ovat radikaalisti muuttaneet 
tältä osin perhevapaalainsäädäntöään, niin EU:n vanhoista 
jäsenmaista pisimpään omaa linjaansa veti Iso-Britannia, 
joka ainoana silloisena EU-maana ei suostunut siirtymään 
direktiivin mukaiseen käytäntöön määrätyssä ajassa. 

Viimeisen parin vuoden aikana Iso-Britannia on kui-
tenkin huomattavasti parantanut äitiysvapaaetuuksiaan 
ja lähentynyt niiden osalta muita EU-maita. Kun Blairin 
hallitus vastikään pidensi äitiysvapaan 26 viikon mittaiseksi, 
johon vielä liittyy palkaton 26 viikon mittainen pidennys, 
niin Isossa-Britanniassa on tällä hetkellä Euroopan unionin 
pisin äitiysvapaa. Pitää kuitenkin muistaa, että vanhempain-
vapaan pituus on edelleen lyhyt (vain 13 viikkoa) ja vapaa 
on täysin palkaton, joten perhevapaiden kokonaisuuden 
osalta Iso-Britannia on edelleen melko vaatimaton maa. 
Lähisuunnitelmissa on pidentää palkallinen äitiysvapaa 
ainakin 9 kuukauteen.

Euroopassa äitiysvapaakäytännöt ovat aika lailla va-
kiintuneita eikä niissä ole tapahtunut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kovin suuria muutoksia. Monet tutkijat 
pitävätkin niiden asemaa perhevapaiden joukossa kaikkein 
vakaimpina (Deven & Moss 2002, 239; Henderson & White 
2004). Työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta 
äitiysvapaan merkitys on erittäin tärkeä. Ilman äitiysvapaata 
naisten asema työmarkkinoilla olisi hyvinkin haavoittuva. 
Eurooppalaisen äitiysvapaan lakisääteisyys, siihen liittyvä 
oikeus palata samaan tai vastaavaan työhön, sen ajalta mak-
settavan kompensaation korkeus suhteessa ansiotuloihin ja 
etuuden vakiintuneisuus kertovat vahvasta julkisesta vas-
tuusta äitiyspolitiikassa. Oikeus äitiysvapaaseen ja -rahaan on 
lähes aina yksilöllinen oikeus. Ruotsin ja Norjan siirtyminen 

äitiysterminologiasta vanhempainvapaaseen ja -rahaan on 
kuitenkin osoitus etuuden luonteen mahdollisesta muut-
tumisesta perhe-etuuden suuntaan. Muutos kertoo jaetun 
vanhemmuuden hyväksyttävyydestä näissä maissa.

Vanhempainvapaajärjestelmät

Vanhempainvapaajärjestelmissä on äitiysvapaisiin verrattuna 
varsin suuria maakohtaisia vaihteluita (Bruning & Plan-
tenga 1999; Deven & Moss 2002; EIRO 2004; Plantenga & 
Remery 2005). Ensimmäisenä maana maailmassa vanhem-
painvapaan otti käyttöön Ruotsi vuonna 1974. Sen jälkeen 
vanhempainvapaa alkoi hitaasti yleistyä ja nopeammassa 
tahdissa EU-direktiivin jälkeen. Kaikissa EU-maissa on 
nykyisin vähintään 3 kuukauden mittainen vanhempainva-
paa. Vapaaseen liittyvät oikeudet, etuudet ja vapaan käytön 
joustavuus vaihtelevat kuitenkin suuresti maasta toiseen. 
Joissakin maissa oikeus vapaaseen ja oikeus etuuteen ovat 
kaksi eri asiaa: läheskään kaikki vapaaseen oikeutetut eivät 
ole oikeutettuja vanhempainvapaan ajalta maksettavaan 
etuuteen. Useimmissa maissa vapaaseen ja etuuteen ovat 
oikeutettuja vain työssäkäyvät vanhemmat. Vanhempain-
vapaa voi olla yksilöllinen tai perhekohtainen oikeus, se voi 
olla palkallinen tai tyystin palkaton, vapaan pituus vaihtelee 
suuresti ja vapaan käytön joustavuudessa on paljon eroja. 
Näistä syistä johtuen vanhempainvapaa taipuu poikkeuk-
sellisen vaikeasti vertailuun.

Äitiysvapaasta poiketen vanhempainvapaa voi olla 
yksilöllinen tai perhekohtainen etuus. Jälkimmäinen tar-
koittaa sitä, että vanhemmat voivat keskenään sopia, miten 
he vapaan käyttävät. Tavallisesti vain yksi vanhemmista 
voi olla kerrallaan vapaalla. Jos etuus on yksilöllinen, sitä 
ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Esimerkiksi Ruotsissa 
vanhempainvapaan kokonaiskestosta, joka on 480 päivää, 
60 päivää on varattu äidille ja 60 isälle. Sama periaate on 
voimassa Norjassa, missä äidin osuus kaikkiaan 52 viikon 
mittaisesta vanhempainlomasta on 9 ja isän vastaava osuus 
4 viikkoa (ns. daddy quota: ”use it or lose it”), loput ovat 
jaettavissa. Alankomaissa vanhempainvapaa on 3 kuukautta 
vanhempaa kohti, jos se käytetään kokoaikaisesti, tai se on 6 
kuukautta, jos se käytetään osa-aikaisesti. Useimmissa maissa 
(esim. Suomessa ja Tanskassa) vanhemmat voivat päättää 
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keskenään, miten he vapaan jakavat. Tällöin vapaa on koko-
naisuudessaan perhe- tai vanhemmuuskohtainen etuus.

Vanhempainvapaaseen liittyvät etuudet ovat keskimää-
rin huomattavasti heikompia kuin äitiysvapaissa. Pohjois-
maissa vanhempainvapaan ajalta maksetaan pääsääntöisesti 
samansuuruista etuutta kuin äitiysvapaan ajalta. Suomessa5 
etuus määräytyy täsmälleen samoin perustein kuin äitiys-
vapaassa, kun taas Ruotsissa etuus muuttuu 390 päivän 
jälkeen tasaetuudeksi. Koska vanhempainvapaa on peräti 
puolentoista vuoden mittainen, ainoastaan viimeiset kolme 
kuukautta kuuluvat tasaetuuden piiriin. Norjassa vanhem-
mat voivat valita korkeamman (100 %) tai matalamman 
(80 %) etuuden ja lyhyemmän (42 viikkoa) tai pidemmän 
(52 viikkoa) vapaan väliltä. Samantyyppinen periaate on 
voimassa Tanskassa: etuuden taso putoaa suhteessa etuuden 
kestoon. Etuuksien osalta Pohjoismaat muodostavat melko 
yhtenäisen ryhmän, joskin Suomen etuustaso on jonkin 
verran muita Pohjoismaita matalampi ja äitiys- ja vanhem-
painvapaan kokonaispituus hieman lyhyempi jos emme ota 
huomioon oikeutta erilliseen lastenhoitovapaaseen.

Etuuksien osalta toisen ääripään muodostavat maat, 
joissa vanhempainvapaa on tyystin palkaton. Isossa-Britan-
niassa (samoin kuin Irlannissa) on juuri ja juuri minimin 
täyttävä 13 viikon mittainen vanhempainvapaa, joka on 
palkaton. Palkattoman vanhempainvapaan maita Euroo-
passa ovat myös Alankomaat, Espanja, Kreikka ja Portugali. 
Alankomaissa tosin muutamat työntekijäryhmät ovat oi-
keutettuja etuuteen työehtosopimuksen perusteella (esim. 
valtion virkailijat, jotka saavat noin 75 % palkasta lakisää-
teisen vapaan ajalta). Useissa maissa, esimerkiksi Belgiassa, 
Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja Slovakiassa maksetaan 
vanhempainvapaan ajalta tasarahaetuutta, joka kuitenkin 
on usein tulosidonnainen. Ranskassa ja Saksassa etuus 
määräytyy osin perheen tulojen mukaan. Italia puolestaan 
maksaa hyvin matalaa ansiosidonnaista etuutta (etuus on 
noin 30 % palkasta).

Maat ovat siis jaettavissa kolmeen etuusryhmään. En-
simmäiseen kuuluvat Pohjoismaat, joista Suomen paikka 
on hieman ongelmallinen ansiosidonnaisen etuuden ma-
taluuden vuoksi. Toiseen ryhmään kuuluvat maat, joissa 

5 Suomessa on tehty ehdotus isälle maksettavan vanhempainrahaetuuden 
korottamisesta aina 80 prosenttiin ansioista ensimmäisten 50 päivän ajalta, 
kun taas äidille maksettava osuus jäisi nykyiseen 70 prosenttiin (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2006b). 

maksetaan erilaisia avustuksia tai muuten matalia etuuksia. 
Kolmas ryhmä muodostuu maista, joissa vanhempainvapaa 
on palkaton.

Jos rahalliset etuudet ovat hyvin erilaisia, niin myös 
vanhempainvapaan pituus vaihtelee suuresti. Lyhimmillään 
vanhempainvapaa on jo mainitun 13 viikon mittainen (Iso-
Britannia ja Irlanti). Toisessa ääripäässä ovat hyvinvointi- ja 
hoivapoliittisten mallien osalta muutoin hyvin erilaiset maat, 
nimittäin Espanja, Norja, Puola, Ranska, Saksa, Suomi ja 
Unkari. Näissä maissa perhevapaiden kokonaispituus on 
kaksi tai kolme vuotta. Suomen osalta kyse ei ole pelkästään 
pitkästä vanhempainvapaasta vaan myös sitä jatkavasta 
hoitovapaasta. Lakisääteinen kaikkiaan kolmen vuoden 
mittainen vanhempainvapaa (tai äitiysvapaan jälkeen pidet-
tävä vanhempainvapaa kunnes lapsi täyttää kolme vuotta) 
on käytössä Espanjassa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja 
Unkarissa. Suomi voidaan sijoittaa samaan ryhmään, sillä 
Suomessa asuvilla on lakisääteinen oikeus vanhempain-
vapaan jälkeiseen hoitovapaaseen siihen asti kunnes lapsi 
täyttää kolme vuotta.

Vanhempainvapaan pituus ei näytä olevan suoraan 
yhteydessä etuuden tasoon, sillä Isossa-Britanniassa on 
lyhyt ja palkaton vapaa. Tietty yhteys vapaan pituudella ja 
etuuden tasolla silti näyttäisi olevan. Mitä pidempi vanhem-
pain- tai vastaavan lastenhoitovapaan kokonaiskesto on, sitä 
useammin etuus vaihtuu jossakin vaiheessa perhevapaata 
tasaetuudeksi tai vapaa on kokonaan palkaton. 

Vanhempainvapaan perusidea näyttäisi näin vaihte-
levan suuresti maittain. Jossakin maissa (esim. Suomessa) 
vanhempainvapaa on itse asiassa äitiysvapaan jatke: van-
hempainraha määräytyy samoin perustein kuin äitiysraha, 
vapaa on käytettävä välittömästi äitiysvapaan jälkeen, mutta 
vanhemmat voivat sopia keskenään, miten vapaa jaetaan. 
Suomessa kumpikin vanhemmista voi pitää vapaan enintään 
kahdessa jaksossa, joten enimmillään se voi koostua neljästä 
osasta. Työssäkäyvillä vanhemmilla on myös mahdollisuus 
tietyin työssäoloa koskevin ehdoin osittaiseen vanhempain-
vapaaseen, mistä on kuitenkin sovittava erikseen työnantajan 
kanssa. Tänä aikana vanhemmilla on oikeus osittaiseen 
vanhempainrahaan, joka on suuruudeltaan puolet muutoin 
maksettavasta päivärahasta (Toimeentuloturva 2006, 40–1). 
Muilta osin suomalainen käytäntö on poikkeuksellisen 
joustamaton. Lähes kaikissa muissa tutkimuksen 12 maassa 
vanhempainvapaan käyttö on huomattavan paljon jous-
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tavampi esimerkiksi vanhempien työssäkäynnin suhteen. 
Tavallisimmin vapaa on käytettävissä siihen asti kunnes lapsi 
menee kouluun tai täyttää kuusi tai jopa kahdeksan vuotta. 
Suomalaista ja ruotsalaista perhepolitiikkaa tutkinut Heikki 
Hiilamo (2002) pitääkin suomalaista vanhempainvapaajär-
jestelmää ruotsalaiseen verrattuna hyvin jäykkänä. Järjes-
telmä ei Hiilamon (2006, 120) mukaan ole mahdollistanut 
hoivavastuun jakamista vanhempien kesken. 

Vanhempainvapaan käytön joustavuus on yksi sen 
tärkeistä ulottuvuuksista. Oikeus jakaa vapaa useaan eri 
jaksoon ja käyttää sitä mahdollisimman pitkällä ajalla on 
sekä vanhempien että lasten etu. Jos vapaa on käytettävissä 
siihen asti kunnes lapsi menee kouluun tai täyttää 8 vuotta, 
vanhemmat voivat jättää osan vapaasta esimerkiksi tuke-
maan lapsen koulunkäynnin aloitusta. Toinen tärkeä jouston 
ulottuvuus on oikeus osa-aikaiseen vanhempainvapaaseen ja 
-rahaan. Useissa maissa vanhemmat voivat valita, miten he 
vapaan käyttävät. Jos he käyttävät vapaata osa-aikaisesti, aika 
tavallisesti pitenee samassa suhteessa. Ruotsissa on kaikkein 
joustavin työajan lyhennysmahdollisuus, sillä vanhemmat 
voivat lyhentää työaikaansa 10 prosentista aina 75 pro-
senttiin. Joustavuutta, etenkin osa-aikatyömahdollisuutta, 
pidetään tärkeänä työmarkkinoille paluun kannustimena 
Ruotsissa. Tämä huomio pätee yhtä lailla isiin kuin äitihin-
kin. (Fagan & Hebson 2004, liitetaulukko A.2, xiii).

Suomessa vanhempainvapaan joustavaa käyttöä ra-
joittaa myös lasten kotihoidon tuki ja siihen liittyvä oikeus 
jäädä hoitovapaalle. Oikeus hoitovapaaseen alkaa vanhem-
painvapaan jälkeen ja se päättyy lapsen täyttäessä kolme 
vuotta. Tämä järjestelmä ei näytä tekevän mahdolliseksi 
vanhempainvapaan ulottamista kouluikään, mikä olisi sekä 
lapsen että vanhempien edun kannalta toivottavaa. Suomes-
sa onkin omaksuttu eurooppalaisittain hyvin tiukka linja 
sen suhteen, että vapaat on tarkoitettu vain ja ainoastaan 
alle kolmivuotiaiden lasten hoitoon. Tämä näkyy siinä, että 
vaikka esikoululaisten sekä peruskoulun ensimmäistä ja 
toista luokkaa käyvien lasten vanhemmilla on vuodesta 2004 
lähtien ollut oikeus osittaiseen hoitovapaaseen – ja tänä ai-

kana työajan lyhennyksestä aiheutuvaan ansionmenetyksen 
korvaukseen ns. osittaisen hoitorahan muodossa – niin tätä 
oikeutta käytetään hyvin vähän. Osittainen hoitoraha on 
vain 70 euroa kuukaudessa, mikä selittänee kyseisen edun 
heikon vetovoiman.

Vanhempainvapaakäytäntö on tärkeä osa perheen ja 
työn yhteensovittamista. Toki muitakin keinoja tarvitaan. 
Useissa maissa pienten lasten vanhemmat voivat lyhentää 
työaikaansa. Ruotsissa työajan lyhennys on osa vanhem-
painvapaata koskevaa lainsäädäntöä. Muutamissa muissa 
Euroopan maissa, esimerkiksi Kreikassa, Italiassa, Norjassa ja 
Espanjassa, on erilliset järjestelmät, joiden avulla vanhemmat 
voivat lyhentää työaikaansa. Erikseen on syytä mainita Alan-
komaat, missä lakisääteinen oikeus vanhempainvapaaseen on 
yleensä osa-aikainen oikeus jäädä vapaalle. Kokoaikaiseen 
vapaaseen tarvitaankin Alankomaissa työnantajan suostu-
mus (ks. Plantenga & Remery 2005, 48). Kaiken kaikkiaan 
vanhempainvapaa on äitiysvapaaseen verrattuna huomatta-
van paljon vakiintumattomampi perhevapaakäytäntö. Sama 
huomio pätee isyysvapaisiin.

Isyysvapaajärjestelmät

Vanhempainvapaan tapaan myös isyysvapaakäytännöissä on 
verraten suuria eroja. Isyysvapaiden tarkoituksena on moti-
voida isiä hoitamaan pieniä lapsiaan, etenkin vastasyntyneitä. 
Useimmissa Euroopan maissa on lakisääteinen isyysvapaa, 
käytännöt ja oikeudet ovat kuitenkin hyvin erilaisia eri 
maissa. Isyysvapaan arvioiminen erillisenä käytäntönä on 
hankalaa, sillä useissa maissa vanhempainvapaa voidaan 
jakaa molempien vanhempien kesken. Myös vanhempainva-
paan tarkoitus on saada isät ottamaan enenevästi vastuusta 
lasten hoidosta. Isyysvapaa muistuttaa äitiysvapaata siinä, 
että lähes kaikki Euroopan maat maksavat työssäkäyville 
isille täyden palkan tai sen suuruisen etuuden isyysvapaan 
ajalta (Bradshaw & Finch 2002, 110–111). 
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TauluKKo 3. isyysvapaat Euroopan maissa

Ei erillistä isyysvapaata Itävalta, Saksa, Irlanti
Erityisehdoin Italia, Puola, Slovakia
2 päivää Espanja, Kreikka, Luxemburg, Alankomaat
5 päivää Unkari, Portugali
Noin 2 viikkoa Belgia, Tanska, Ranska, Slovenia1, Ruotsi2, Iso-Britannia
3 viikkoa tai enemmän Suomi, Norja3, Slovenia1

1   Sloveniassa palkallinen isyysloma 15 päivää, lisäksi 75 palkatonta päivää.
2   Ruotsissa varsinaisen isyysvapaan lisäksi vanhempainvapaaseen sisältyy 60 päivän kiintiö, jonka vain isä voi käyttää. 
3   Norjassa ei ole erillistä isyysvapaata, 4 viikkoa (daddy quota) sisältyy vanhempainvapaaseen.

Lähde: EIRO 2004, taulukko 3. 

Erillistä isyysvapaata ei edelleenkään ole Saksassa ja Puolassa. 
Joissakin maissa, kuten esimerkiksi Italiassa, oikeus isyysva-
paaseen on tiukasti rajattu: se on tarkoitettu yksinhuoltajai-
sille tai käytettäväksi tilanteissa, joissa lapsen äiti on sairas. 
Espanjassa äiti voi luovuttaa isälle 10 viikkoa äitiysvapaasta, 
jos molemmat vanhemmat ovat töissä. Norjassa taasen on 
kaikkein anteliain isyysvapaa. Vanhempainvapaasta 4 viikkoa 
on varattu isälle eikä sitä voi siirtää lapsen äidille. Samanlai-
nen periaate on voimassa Ruotsissa (ja Islannissa). Suomessa 
erillinen ”isäkuukausi” ei saanut eduskunnan siunausta, sen 
sijasta päädyttiin antamaan 1–12 ylimääräistä päivää isille, 
jotka käyttävät viimeiset 12 päivää vanhempainvapaasta. 
Tällä ratkaisulla yritetään motivoida isiä vanhempainvapaan 
käyttäjiksi. Taulukon maista Ruotsin voisi yhtä hyvin sijoittaa 
saman ryhmään Suomen, Norjan ja Slovenian kanssa.

Maissa, jotka ovat yhtenäistäneet perhevapaat yhdeksi 
ja samaksi vanhempainvapaaksi, isien oikeudet ovat toteutu-
neet parhaiten. Kaiken kaikkiaan isien asema on vahvistunut 
perhevapaakäytännöissä sekä erillisten isyysvapaiden että 
vanhempainvapaan kehittämisen myötä. Monet maat suun-
nittelevat parhaillaan isyysvapaiden laajentamista.

Perhevapaissa tapahtuneet muutokset 
1990-luvun alusta 2000-luvulle

Perhevapaiden kustannukset

European Industrial Relations Observatory on-line (EIRO 
2004) on julkaissut vertailevan tutkimuksen 19 EU-maasta 
ja niiden vanhemmuutta tukevista perhevapaista. Aloitamme 
ajallisen muutoksen arvioinnin äitiys- ja vanhempainvapai-
den kustannusvertailulla. EIRO:n raportissa esiintyvät luvut 
perustuvat Eurostatin tilastoihin. Kun menot suhteutetaan 
BKT:een, niin eniten rahaa perhevapaisiin ja niihin liittyviin 
etuuksiin käyttivät vuonna 2000 Luxemburg, Norja, Suomi, 
Ruotsi ja Tanska. Seuraavaan ryhmään – jossa siinäkin menot 
ovat yli Euroopan unionin keskitason – kuuluvat Itävalta, 
Ranska, Kreikka ja Saksa. Huomattavasti keskitason kulu-
tuksen alapuolelle jäävät Belgia, Italia, Portugali ja Espanja. 
Kaikkein matalimmat menot olivat Isossa-Britanniassa ja 
Irlannissa. 
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TauluKKo 4. Äitiys- ja vanhempainrahaetuudet sekä kerta-avustukset lasta kohden (alle 20-vuotiaat lapset) prosentteina BKT:sta, 
Eu15 ja Norja, 1990–2000

Maa 1��0 1��� 2000 Muutos 1��0–2000 (%) Muutos 1���–2000 (%)

Belgia 0,7 0,8 0,8 14 0
Espanja 0,3 0,6 0,7 163 23
EU15 - 1,6 1,5 -15 -4
Irlanti 0,2 0,2 0,2 1 -2
Iso-Britannia 0,4 0,3 0,4 -19 14
Italia 0,5 0,6 0,7 44 10
Itävalta 1,9 2,7 1,9 -3 -30
Kreikka 1,6 1,5 1,7 9 11
Luxemburg 2,1 2,8 3,7 75 32
Norja 1,8 3,0 3,6 99 21
Portugali 0,4 0,5 0,7 76 38
Ranska 1,3 1,9 1,9 40 -2
Ruotsi - 2,7 2,7 -48 -1
Saksa - 1,8 1,6 -7 -9
Suomi 5,2 3,8 3,3 -37 -14
Tanska 2,4 3,0 2,6 8 -12

Lähde: EIRO 2004, taulukko 1 (alkuperäinen lähde: Eurostat SESPROS database).

Taulukko 4 kertoo, että mitään erityistä lähentymistä ver-
tailuun valituissa maissa ei tapahtunut 1990-luvun aikana. 
Kaiken kaikkiaan perhevapaisiin6 käytettyjen menojen pro-
sentuaalinen osuus BKT:sta laski jonkin verran vuosien 1990 
ja 2000 välisenä aikana. Eniten laskua tapahtui Suomessa ja 
Ruotsissa, kun taas selvää nousua oli Norjassa, Espanjassa, 
Italiassa ja Ranskassa. Yksittäisten maiden kohdalla on nähtä-
vissä aika suuria vaihteluita, jotka selittyvät näihin etuuksiin 
tehdyistä muutoksista. Tanskassa tapahtui isohko pudotus, 
koska lainsäädäntöä muutettiin 1990-luvun puolivälissä: 
aikaisemmin voimassa ollut oikeus vanhempainvapaasta 
erilliseen hoitovapaaseen poistui. Samanlainen muutos 
heikensi tilannetta Itävallassa. Ranskan vastaava suurehko 
nousu puolestaan selittyy sillä, että vuonna 1994 vanhempai-
nrahaetuus laajennettiin koskemaan perheitä, joissa on kaksi 
lasta (yhden lapsista oltava alle 3-vuotias), ja vanhempia, 
jotka tekevät osa-aikatyötä. Espanjan ja Portugalin suuret 

6 Taulukossa perhevapailla tarkoitetaan äitiys- ja vanhempainvapaita. 
Muita lapsen hoitoon tai kasvatukseen käytettyjä vapaita ei näin ollen pitäisi 
sisältyä taulukon lukuihin (Eurostat Concepts and Definitions Database 
http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/gl008891.
htm 23.1.2006).

hyppäykset ylöspäin selittyvät kovin matalalla lähtötasolla. 
Muutokset meno-osuuksissa eivät kuitenkaan kerro kaikkea 
siitä, mihin suuntaan perhevapaat ovat menossa. 

Muutokset 1980-luvulta 2000-luvun alkuun

EIRO:n (2004) tekemän vertailun mukaan äitiys- ja van-
hempainvapaa on 1990-luvun puolivälin jälkeen pidentynyt 
Belgiassa, Tanskassa, Kreikassa, Irlannissa, Luxemburgissa, 
Alankomaissa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa. Hender-
sonin ja Whiten (2004) mukaan vapaat ovat pidentyneet 
hyvin erilaisissa maissa, joten piteneminen ei noudata mi-
tään erityistä regiimi-periaatetta. Heidän tutkimuksestaan 
käy ilmi, että 1980-luvun lopun tilanteesta tähän päivään 
vapaat ovat eniten pidentyneet Pohjoismaissa, joissa äitiys- 
ja vanhempainvapaakäytäntö vakiintui monia muita maita 
aikaisemmin. Useimmissa maissa äitiysvapaa ei kuitenkaan 
ole juuri pidentynyt 1980-luvun alusta näihin päiviin. 
Esimerkiksi Ranskassa äitiysvapaan pituus oli 1980-luvun 
lopussa samat 16 viikkoa kuin nytkin, Italiassa äitiysvapaan 
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pituus on ollut 1990-luvun alusta 22 viikkoa ja Saksassa 14 
viikkoa. Portugalissa äitiysvapaata on kuitenkin kasvatettu 
kyseisenä ajanjaksona 13:sta peräti 24 viikkoon. Pisin äi-
tiysvapaa on tällä hetkellä Isossa-Britanniassa, jossa äidit 
voivat olla vapaalla kokonaisen vuoden. Äitiysvapaan pituus 
vaihtelee näin 14 viikosta vuoteen, joten erot ovat itse asiassa 
kasvaneet.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana muutamissa 
maissa (Luxemburgissa, Espanjassa ja Ranskassa) on piden-
netty niiden äitien vapaata, joilla on jo pieni lapsi. Esimerkik-
si Ranskassa useampilapsiset äidit saavat äitiysvapaaseen 10 
viikon pidennyksen. Tällaisen käytännön takana on selvästi 

huoli syntyvyyden vähenemisestä. Äitiysvapaat ja väestöpo-
litiikka kohtaavat näin toisensa hieman samaan tapaan kuin 
suomalaisessa lapsilisäjärjestelmässä.

Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan äitiys- ja 
vanhempainrahaetuuksien korvaavuustasoa ja niissä ta-
pahtuneita muutoksia edelleen Hendersonin ja Whiten 
(2004) tekemän vertailun pohjalta. Taulukossa 5 esitetään 
äitiys- tai joissakin tapauksissa vanhempainrahaetuuksien 
taso (etuuden prosentuaalinen osuus keskimääräisestä 
palkasta) 18 maassa kolmena eri ajankohtana. Neljäs sarake 
perustuu Francesca Bettion (2005) artikkelin tietoihin ja 
koskee vuotta 2001.

TauluKKo 5. Äitiysrahaetuuksien taso 18 maassa 1980-luvun lopussa, 1990-luvun alussa ja 1990-luvun lopussa1 sekä vuonna 2001 
(prosenttia keskimääräisestä palkasta)

Maa 1��0-luvun loppu 1��0-luvun alku 1��0-luvun loppu Vuosi 20012

Alankomaat 100 100 100 100
Belgia 80 80 77 77
Espanja 75 75 100 100
Irlanti 70 70 70 70
Iso-Britannia 30 45 44 44
Italia 80 80 80 80
Itävalta 100 100 100 100
Kanada 60 60 55 -
Kreikka 50 50 50 50
Luxemburg 100 100 100 100
Norja 100 100 100 100
Portugali 100 100 100 100
Ranska 84 84 100 100
Ruotsi 70 71 66 63
Saksa (läntinen) 100 100 100 100
Suomi 80 80 70 70
Tanska 90 90 100 100
Yhdysvallat 0 0 0 -

1   Taulukon luvut viittaavat äitiys- ja vanhempainrahaetuuden korvaavuuteen prosentuaalisena osuutena keskimääräisestä pal-
kasta. Taulukon luvut poikkeavat jossain määrin taulukossa 1 esitetyistä luvuista (esimerkiksi Ruotsin ja Suomen osalta; kattoja ei 
ole huomioitu). 
2   Vuoden 2001 tiedot Bettio 2005, liitetaulukko III.

Lähde: Henderson & White 2004, 504: taulukko 4.

1980-luvun lopussa etuuksien korvaavuustaso vaihteli 
30–100 prosenttiin ja vuonna 2001 vastaavasti 44–100 
prosenttiin (ks. taulukko 5). Etuuksien taso on korkea 
Alankomaissa, Espanjassa, Itävallassa, Luxemburgissa, en-

tisessä Länsi-Saksassa, Portugalissa, Norjassa, Ranskassa ja 
Tanskassa. Keskimmäiseen ryhmään kuuluvat Italia, Irlanti, 
Ruotsi ja Suomi sekä viimeiseen eli matalan korvaustason 
ryhmään Iso-Britannia ja Kreikka. Hendersonin ja Whiten 



��

Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

tutkimalla ajanjaksolla etuuksien korvaustasoja on Euroopan 
maista nostettu Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa 
ja Tanskassa. Belgiassa, Ruotsissa ja Suomessa korvaustasoa 
on heikennetty, muissa maissa ei ole muutoksia tapahtunut. 
Edellä jo totesimme, että perhevapaisiin suunnattujen jul-
kisten menojen määrä on Belgiassa, Ruotsissa ja Suomessa 
laskenut 1990-luvulla.

Vanhempainrahaetuuksista ei ole saatavissa vastaavaa 
vertailuaineistoa. Joka tapauksessa 1990-luku ja 2000-luvun 
alku ovat olleet isyys- ja vanhempainvapaiden kehittämisen 
aikaa, joten voimme olettaa, että etuuksien taso on noussut 
ja niitä myös käytetään aikaisempaa enemmän. Tässä yhtey-
dessä tärkein havainto on, että äitiysvapaat ja niihin liittyvät 
etuudet ovat pysyneet melko vakiintuneina 1990-luvun 
alusta 2000-luvun alkuun. Äitiysvapaista ja niihin liittyvistä 
etuuksista on ollut helpompi saavuttaa poliittinen konsensus 
kuin vanhempainvapaista ja niihin liittyvistä etuuksista. 

Viimeaikaisen kehityksen trendejä

Fred Deven ja Peter Moss käyvät artikkelissaan Leave arran-
gements for parents: overview and future overlook (2002) läpi 
viimeaikaisia muutoksia. Heidän mukaansa isyyden painot-
taminen on ollut merkittävin kehityssuunta perhevapaissa. 
EU ei ole toistaiseksi tehnyt isyysvapaasta pakollista, mutta 
silti lähes kaikissa Euroopan maissa joko luodaan lakisäätei-
nen isyysvapaa tai parannetaan olemassa olevaa käytäntöä. 
Isyyttä voidaan tukea erillisten isyysvapaiden ja niihin liit-
tyvien etuuksien tai vanhempainvapaan kestoon liittyvien 
kannustimien avulla. (Deven & Moss 2002, 240.)

Tanskassa vanhempainvapaa ja siitä erillinen aikaisempi 
hoitovapaa yhdistettiin ja samalla lyhennettiin vanhempain-
vapaan pituutta. Aikaisemmin vanhempainvapaan loppuun 
sijoitettu ”isän kiintiö” siirrettiin käytettäväksi lapsen syn-
tymän yhteydessä. Vanhempainvapaan käyttö puolestaan 
tehtiin aiempaa joustavammaksi siten, että vanhemmat 
voivat käyttää sitä yhtäaikaisesti, työskennellä osa-aikaisesti 
ja lykätä osan vapaasta aina siihen asti kunnes lapsi täyttää 
9 vuotta. Myös Saksassa joustavuutta on lisätty. Vanhemmat 
voivat työskennellä jopa 30 tuntia viikossa ja molemmat 
vanhemmat voivat ottaa vapaata yhtäaikaisesti. Vanhempain-
rahaetuutta on mahdollista käyttää joko täysimääräisesti 
yhden vuoden ajan tai vähennettynä, kunnes lapsi täyttää 

kaksi vuotta. Saksassa suunnitellaan myös vanhempainra-
haetuuden nostamista siten, että se korvaisi 80 prosenttia 
palkasta sekä yhden kuukauden pituista vapaata, joka olisi 
varattu vain isille (Rubery ym. 2004, 170). 

Ruotsissa on ollut huomattavan joustava vanhem-
painvapaakäytäntö jo ennen viimeaikaisia muutoksia. 
Vanhemmilla on ollut mahdollisuus käyttää vapaata joko 
kokopäiväisesti lapsen hoitoon tai lyhentää työaikaansa. 
Vuodesta 1974 isillä on ollut oikeus vanhempainvapaaseen. 
Nykylain mukaan lapsen syntymän tai adoption yhteydessä 
isä voi jäädä vapaalle 10 päiväksi. Vanhempainvapaa jakautuu 
(1) täyteen äitiysvapaaseen lapsen syntymän yhteydessä, 
(2) täyteen vanhempainvapaaseen siihen asti kunnes lapsi 
täyttää 18 kuukautta, (3) osa-aikaiseen vanhempainvapaa-
seen, jolloin vanhemmalla on oikeus vähentää normaalia 
työtuntimäärää 75, 50, 25 tai 12,5 prosentilla ja työaikaansa 
lyhentävä vanhempi on oikeutettu vastaavan suuruiseen 
vanhempainrahaan, (4) normaalityöajan lyhennykseen nel-
jäsosalla kunnes lapsi täyttää 8 vuotta (ei oikeutta osittaiseen 
vanhempainrahaan) ja (5) tilapäiseen lastenhoitovapaaseen 
(ja siihen liittyvään etuuteen).

Ruotsin vanhempainvapaalainsäädäntö on tällä hetkellä 
Euroopan ja maailman joustavin. 1990-luvulla etuuden taso 
kuitenkin laskettiin 90 prosentista aina 75 prosenttiin pal-
kasta. Tällä hetkellä etuus on 80 prosenttia palkasta ja siihen 
sisältyy vähimmäispäivärahan maksaminen niille, joilla ei 
ole tuloja. Ruotsin vanhempainvapaalainsäädäntö on eri 
ulottuvuudet huomioiden kaikkein anteliain ja se motivoi 
tehokkaasti miehiä pienten lasten hoivaan. 

Toista eurooppalaista ääripäätä edustaa Iso-Britannia, 
jossa isien oikeudet ja oikeus vanhempainvapaaseen ovat 
toteutuneet poikkeuksellisen huonosti. Deven ja Moss (2002, 
241) kiinnittävät erityistä huomiota Isoon-Britanniaan, joka 
toimeenpani viimeisenä Euroopan unionin maista lakisää-
teisen vanhempainvapaan vuonna 1999. Euroopan unionin 
maista se on myös ainoa, jossa lakisääteistä vanhempainva-
paata ei saa pitää kerralla, sillä yhden vuoden aikana van-
hempainvapaata saa pitää enintään neljä viikkoa. Ongelma 
on toisenlainen kuin yleensä vanhempainvapaiden kohdalla: 
useissa maissa vanhempainvapaa on pidettävä yhtäjaksoi-
sesti. Deven ja Moss (2002, 201) kummastelevat muutenkin 
Ison-Britannian perhevapaareformeja. Sen sijaan, että olisi 
pidennetty vanhempainvapaata, pidennettiinkin äitiysva-
paata, joka nyt on maksimissaan 52 viikon mittainen. Äi-
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tiysvapaa on sukupuolierityinen etuus ja koskee vain naisia. 
Sen tarkoitus yleensä on turvata paitsi lapselle hoivaa myös 
äidille aikaa toipua synnytyksestä. Reformi kertonee siitä, että 
vanhempainvapaa ei ole hyväksytty asia Isossa-Britanniassa 
ja että perhepiirissä pienten lasten hoiva kuuluu äideille. 
Devenin ja Mossin (mt. 242) mukaan kielteistä kantaa pitää 
yllä periksi antamaton työnantajien oppositio, jonka mukaan 
vanhempainvapaa on keino rajoittaa työmarkkinoiden 
joustavuutta. Nykyisen hallituksen suunnitelmissa on saada 
aikaan ensin 9 ja sitten 12 kuukauden mittainen palkallinen 
äitiysvapaa ja nykyisen tasarahaetuuden korotus.

Perhevapaiden vertaaminen ei ole kovin helppo teh-
tävä, sillä samanaikaisesti huomioon pitäisi ottaa hyvin 
erilaisia ulottuvuuksia: vapaan kesto, sen ajalta maksettava 
etuus, etuuden kattavuus ja verotus sekä vapaan vaikutus 
työsuhteeseen ja sukupuolten väliseen työ- ja tehtäväjakoon. 
Lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota vapaan joustavaan käyt-
töön. Tässä tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista arvioida 
kaikkia ulottuvuuksia eikä etenkään keskustella etuuksien 
vaikutuksista. 

Voimme tehdä sen johtopäätöksen, että julkinen vastuu 
vanhemmuudesta on lisääntynyt ja tullut entistä hyväksy-
tymmäksi. Lapsen syntyessä – tai saapuessa perheeseen adop-
tion kautta – lapsella katsotaan olevan oikeus vanhempien 
antamaan hoivaan ja vanhemmilla oikeus jäädä pois töistä 
hoitamaan omia tai adoptoituja lapsiaan. EU:n direktiivit 
ovat osaltaan vauhdittaneet lasten ja vanhempien oikeuksien 
toteutumista Euroopassa.

Perhevapaiden käyttö

Perhevapaiden käytöstä on vaikea saada luotettavaa vertai-
lukelpoista aineistoa, vaikka tutkimuksia aiheesta löytyy7. 
Osin tämä johtuu siitä, että vapaita tilastoidaan monella 
tavalla. Yleensä käytetään ns. käyttöastelukua (take-up-rate), 
joka kertoo kuinka moni käyttää tiettyä etuutta esimerkiksi 
yhden vuoden aikana. Luku ei ole kovin hyödyllinen, sillä 
useissa maissa käyttäjäksi rekisteröityvät kaikki ne, jotka 
ovat etuuden piirissä minkä tahansa ajan (esimerkiksi kaksi 
päivää). Gwennaele Bruning ja Janneke Plantenga (1999) tör-

7 Ks. esim Bettio & Plantenga 2004; Bettio & Prechal 1998; Bradshaw & 
Finch 2002; Useissa näistä lähteistä myös todetaan tilastollisten vertailujen 
vaikeus. Ks. myös Feasibility study on the availability…, 2002; OECD 2002b 
ja 2005a; Plantenga & Remery 2005. 

mäsivät näihin ongelmiin verratessaan kahdeksaa Euroopan 
maata vanhempainvapaan käyttäjien määrän ja sukupuoli-
jakauman suhteen. Vertailussa mukana olivat Alankomaat, 
Itävalta, Norja, Ruotsi, Ranska, Saksa, Suomi ja Tanska.

Bruningin ja Plantengan (1999, 200) mukaan käyttä-
jäluvut olivat 1990-luvun alkupuolella korkeita Itävallassa 
ja Saksassa. Saksassa 96 prosenttia perheistä käytti oikeutta 
vanhempainvapaaseen vuonna 1995. Äitien osuus käyttäjistä 
oli huomattavan korkea (lähes 100 prosenttia) ja heidän 
pitämänsä vapaat kestoltaan pitkiä. Ranskan luvut ovat 
peräisin vuodelta 1992, jolloin vapaalle saattoivat jäädä vain 
sellaiset vanhemmat, joilla oli kolme tai useampia lapsia. 
Siksi tuolloin vain noin 10 prosenttia perheistä, joilla oli 
tutkimushetkellä yksi tai useampi alle kolmivuotias lapsi, 
oli vanhempainvapaalla. Vanhempainvapaan käyttäjistä 99 
prosenttia oli äitejä. Äitiysvapaareformi on tuonut lisää naisia 
etuuden piiriin, silti tämä vanha esimerkki on valaiseva. Jos 
vapaan käyttöä rajoitetaan erilaisin kriteerein (työssäoloeh-
doin tai lasten lukumäärällä), niin käyttöaste jää matalaksi. 
Näin on edelleen useissa Euroopan maissa. Lakisääteinen 
oikeus äitiys- ja vanhempainvapaaseen voi olla rajattu siten, 
että vanhemmat eivät voi käyttää etuutta. 

Pohjoismaissa vanhempainvapaiden käyttäjissä oli jo 
1990-luvun alussa miehiä suhteellisen paljon. Bruning ja 
Plantenga (mt. 202) kuitenkin muistuttavat, että isyysvapaan 
käyttö sisältyy Suomen, Ruotsin ja Norjan lukuihin, ja siksi 
isien ahkera vanhempainvapaan käyttö kertoo pikemmin-
kin isyysvapaan kuin vanhempainvapaan suosiosta. Kaiken 
kaikkiaan Tanskassa vanhempainvapaan käyttö on vähäi-
sempää kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä taas johtuu siitä, 
että Tanskassa läheskään kaikki eivät ole etuuden piirissä. 
Tanskassa vapaat on tarkoitettu tiukasti vain työssäkäyville 
tai työttömille vanhemmille. Vanhempainvapaiden käytön 
suhteen Alankomaat muistuttaa Bruningin ja Plantengan 
mukaan Tanskaa: Alankomaissa 1990-luvun alussa vain 25 
prosenttia naisista mutta melkein 70 prosenttia miehistä oli 
ylipäänsä oikeutettuja vanhempainvapaaseen (Bruning & 
Plantenga 1999, 204).

Miesten ja naisten välisistä eroista Bruning ja Plantenga 
(1999, 204) toteavat, että Itävallassa, Saksassa ja Ranskassa 
isät eivät käyttäneet vanhempainvapaata juuri lainkaan. 
Pohjoismaissa ja Alankomaissa tilanne oli tasaisempi. 
Suomalaiset ja ruotsalaiset isät käyttivät ahkerasti oikeutta 
vanhempainvapaaseen (itse asiassa isyysvapaaseen), mutta 
vapaiden kesto jäi melko lyhyeksi. Alankomaissa tilanne oli 
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päinvastainen: suhteellisen harvat isät jäivät vanhempainva-
paalle, mutta ne jotka jäivät, olivat vapaalla melko pitkään. 
Suomessa 1990-luvun puolivälissä vain noin 2 prosenttia 
isistä käytti vanhempainvapaaoikeuttaan, jos poistamme 
vanhempainvapaiden käytöstä isyysvapaan. Ruotsalaiset isät 
ovatkin paljon suomalaisia ahkerampia vanhempainvapaan 
käytössä, mutta silti ero naisten ja miesten pitämien vapaiden 
pituuksissa on molemmissa maissa yhä suuri. 

Syitä isien vähäiseen halukkuuteen käyttää vanhem-
painvapaata Bruning ja Plantenga (1999, 205) hakevat 
ensinnäkin palkkatyön keskeisyydestä miesidentiteetille. 
Toiseksi tyypillisillä miestyöaloilla työnantajat suhtautuvat 

usein negatiivisesti työn ja perheen yhteensovittamiseen. 
Kolmas syy on luonteeltaan taloudellinen: miehet yksinker-
taisesti ansaitsevat naisia enemmän, mikä ei kannusta miehiä 
jäämään vapaille. Toivottomuuteen ei kirjoittajien mielestä 
kuitenkaan ole syytä vaipua, sillä Norjan esimerkki osoittaa, 
että erityisen ”isäkiintiön” liittäminen vanhempainvapaaseen 
vaikuttaa myönteisellä tavalla miesten pitämien vanhempain-
vapaiden määrään. Kirjoittajien mukaan miehiä voidaan 
motivoida vanhempainvapaille nostamalla etuuksien ta-
soa, tekemällä oikeuksista yksilöllisiä ja sallimalla joustoja. 
Pohjoismaissa miehet käyttävät jo jonkin verran palkallisia 
perhevapaita. Taulukko 6 kertoo vapaiden käytöstä neljässä 
Pohjoismaassa.

TauluKKo 6. Miesten käyttämät palkalliset perhevapaat Pohjoismaissa vuonna 2003 (prosenttia kaikista palkallisista raskauteen, 
synnytykseen tai adoptioon liittyvistä vapaapäivistä vuodessa)

Vuosi Tanska Suomi Norja Ruotsi

2003 5,1 5,3 8,6 18,3

Lähde: NOSOSCO 2005, 50, taulukko 4.6.

EIRO:n (2004, 20) vertailun mukaan Euroopan maat näyt-
tävät jakautuvan kahteen ryhmään, kun arvioidaan perhe-
vapaiden käytön jakautumista sukupuolen mukaan. Ruotsi 
ja Norja muodostavat yhden ryhmän. Näissä maissa isät 
on saatu käyttämään perhevapaita. Kaikissa muissa maissa 
perheen ja työn yhteensovittaminen on edelleen naisten asia, 
vaikka maiden välillä onkin melko suuria eroja sen suhteen 
miten perhevapaat kokonaisuudessaan on järjestetty. 

Ruotsissa miesten osuus vanhempainvapaan käyttäjistä 
on ollut jatkuvassa nousussa 1990-luvulta alkaen. Vuonna 
2002 keskimäärin 40 prosenttia kaikista isistä käytti oikeut-
taan vanhempainvapaaseen, vapaan keskimääräisen keston 
ollessa 27 päivää. Samana vuonna isät käyttivät 16 prosenttia 
kaikista vanhempainvapaapäivistä, kun vastaava luku 1990-
luvun alussa oli 7 prosenttia. Vuoteen 2004 mennessä isien 
käyttämä osuus vanhempainvapaapäivistä oli noussut jo 
18 prosenttiin (Ministry of Health and Social Affairs 2005). 
Muutoksen syynä pidetään vuoden 1995 reformia, jolloin 
yksi kuukausi vanhempainvapaasta varattiin vain isän käy-
tettäväksi (EIRO 2004). Nyttemmin isälle ja äidille kuuluu 
kummallekin 60 päivän henkilökohtainen kiintiö. Norjassa 

puolestaan vanhempainvapaaseen oikeutetuista isistä 85 
prosenttia käytti vuonna 2002 neljän viikon isäkiintiönsä, 
joka siis ei ole siirrettävissä äidille. Näistä isistä 13 prosenttia 
oli vanhempainvapaalla kauemmin kuin tuon neljä viikkoa. 
Ruotsin ja Norjan esimerkit kertovat, että kiintiöt toimivat 
erittäin hyvinä kannustimina, jos halutaan, että myös miehet 
kantavat vastuuta lastenhoidosta.

Isiä voidaan kannustaa eri tavoin vanhempainvapaan 
käyttöön. Suomessa on ollut vuoden 2003 alusta käytössä 
pidennetty isyysvapaa. Jos isä käyttää vanhempainvapaas-
ta kaksi viimeistä viikkoa, hän saa ylimääräisiä isäpäiviä 
kahden viikon verran. Malli on lainattu Norjan ja Ruotsin 
isäkiintiöistä, jotka otettiin käyttöön kymmenkunta vuotta 
aikaisemmin. Pidennetty isyysvapaa tai bonusvapaa – joksi 
sitä myös kutsutaan – poikkeaa Pentti Takalan (2005, 3) mu-
kaan aikaisemmasta isyysvapaasta, sillä isyysvapaalla isä on 
yhtaikaa äidin kanssa. Bonusvapaan käytöstä on vielä melko 
vähän tietoa, mutta Kelan tekemän selvityksen mukaan sitä 
käyttäneet olivat selvästi muita isiä paremmin koulutettuja 
(Takala 2005, 17). Myös puolison koulutus ja tulot vaikuttivat 
melko paljon bonusvapaan käyttöön. Järjestelmä on tosin 
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rakennettu sellaiseksi, että se ei kannusta isiä vanhempainva-
paan käyttöön. Suomessa vanhempainvapaa on ensinnäkin 
käytettävä yhdessä jaksossa. Toiseksi sitä seuraava lasten-
hoitovapaa ja oikeus kotihoidon tukeen kannustavat äitejä 
pitämään vanhempainvapaapäivät, koska lastenhoitovapaa 
seuraa välittömästi vanhempainvapaata. 

Isiä voidaan kannustaa vanhempainvapaan käyttöön 
myös rahallisella kompensaatiolla. Keväällä 2006 perheva-
paakustannuksia selvittänyt työryhmä pääsi yksimielisyyteen 
ehdotuksessaan siitä, että isien vanhempainrahaa tulisi 
korottaa ensimmäisten 50 päivän ajalta 80 prosenttiin ansio-
tuloista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b). Mielenkiin-
toista tässä uudistuksessa on se, että miesten perhevapaiden 
käytön lisäämistä perustellaan naisten työmarkkina-aseman 
parantamisella sen sijaan, että puhuttaisiin jaetusta vanhem-
muudesta tai isien ja lasten oikeuksista toistensa aikaan. Isille 
maksettava korkeampi etuus voidaan myös tulkita tasa-arvon 
vastaiseksi. Loppuvuodesta 2006 näyttää siltä, että ehdotus 
ei mene läpi.

Kaikkialla maailmassa perhevapaiden käyttäjien suuri 
enemmistö on edelleen naisia (ks. esim. Plantenga & Remery 
2005, 80). Vuonna 2003 kaikista Espanjassa perhesyistä va-
paalla olleista henkilöistä 98 prosenttia oli naisia. 2000-luvun 
alussa Ranskassa vanhempainlomalla olevista 98 prosenttia 
oli naisia. Saksassa vastaavasti vuonna 2001 vanhempainva-
paan käyttäjistä 2 prosenttia oli miehiä. Suomessa samoin 
noin 2 prosenttia isistä käytti 2000-luvun alussa vanhempain-
vapaata ja vapaan keston oli keskimäärin 67 päivää. Samana 
ajankohtana Tanskassa isät olivat vanhempainvapaalla keski-
määrin kolme ja äidit 25 viikkoa (EIRO 2004, 21). Tanskassa 
vanhempainvapaan pidentymisen myötä on havaittu, että 
naiset jäävät entistä pidemmille vapaille, kun taas miehet 
ovat pidentäneet pitämiään vapaita keskimäärin vain noin 
yhdellä tai kahdella päivällä (Rubery ym. 2004, 170). 

Plantengan ja Remeryn (2005, 51) vertailussa mukana 
olleista 30 Euroopan maasta vain viidessä miesten van-
hempainvapaan käyttöaste ylitti kymmenen prosenttia ja 
näissäkin maissa miesten pitämät vanhempainvapaat olivat 
lyhempiä kuin naisten. Nämä maat olivat Alankomaat, 
Islanti, Luxemburg, Norja ja Ruotsi. Kaikista tasa-arvois-
tamispyrkimyksistä huolimatta perhevapaat ovat pysyneet 
oikeuksina, joita käyttävät lähinnä naiset, eikä oikeus palkal-
liseen vanhempainvapaaseen ole vielä edes itsestäänselvyys. 
Palkattomien vapaiden käyttö on usein hyvin vähäistä. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa, missä vanhempainvapaa on 
palkaton, sitä käyttää erään arvion mukaan vain kolme pro-
senttia vanhemmista. Alankomaissa taas vanhempainvapaan 
käyttö on julkisella sektorilla yksityistä sektoria yleisempää, 
sillä julkisella sektorilla vanhempainvapaan ajalta maksetaan 
noin 75 prosenttia palkasta, kun taas yksityisellä sektorilla 
työskenteleville vapaa on palkaton. Silti julkisella sektorilla-
kin työskentelevistä vain puolet (49 %) vanhemmista käyttää 
oikeuttaan vanhempainvapaaseen (EIRO 2004).

Käytön suuri vaihtelu selittyy usealla tekijällä. Ensinnä-
kin maissa, joissa vanhempainvapaajärjestestelmät ovat uu-
sia, vanhemmat saattavat olla tietämättömiä mahdollisuuk-
sistaan jäädä vapaalle. Toinen selitys vanhempainvapaiden 
alhaiselle käytölle on vapaiden palkattomuus (esimerkkeinä 
Iso-Britannia ja Espanja). Maissa, joissa vanhempainra-
haetuuden korvaavuustaso on alhainen, vapaan käyttäjät 
ovat pääosin naisia (esimerkiksi Saksassa ja Suomessa). 
Ranskassa on havaittu, että vanhempainvapaajärjestelmät 
kannustavat matalapalkkaisia ja huonoissa olosuhteissa 
työskenteleviä naisia jäämään vapaalle. Sama havainto on 
tehty Suomessa. Pitkiä lastenhoitovapaita käyttävät eniten 
naiset, joilla ei ole vakituista työpaikkaa tai joiden koulutus-
taso on matala (Anttonen 1999; Rissanen & Knudsen 2001; 
Säntti 1990; Takala 2000). EIRO:n raportissa päädytään 
siihen, että vanhempainrahan korkea kompensaatio suh-
teessa palkkaan kannustaa hyväpalkkaisia naisia ja miehiä 
käyttämään vapaita, kun taas matalat etuudet kannustavat 
ensi sijassa naisia ja etenkin heikossa sosiaalisessa asemassa 
olevia naisia käyttämään vapaita. Pitkät vapaat ovat kaik-
kialla naisten kannalta taloudellinen riski ja sukupuolten 
välisen tasa-arvoistumisen este.

Eurooppalaiset perhevapaaregiimit ja 
julkinen vastuu

Millaisia regiimejä voidaan tunnistaa?

Vertailututkimuksen yksi tavoite on mallintaminen. Mallin-
taminen tai regiimien muodostaminen perustuu tiettyjen 
samankaltaisuuksien tunnistamiseen. Fred Deven ja Peter 
Moss (2002) jakoivat 19 Euroopan maata kolmeen ryhmään 
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sen suhteen, missä määrin perhevapaiden kesto, etuuden taso 
ja käytön joustavuus vaihtelevat. Heidän kiinnostuksensa oli 
ennen muuta vanhempainvapaissa. Rajaus on sikäli perus-
teltu, että äitiysvapaissa on paljon vähemmän maakohtaisia 
eroja. Vanhempainvapaiden osalta maat sijoittuvat kolmeen 
ryhmään. Ensimmäisen ryhmään he sijoittivat Alankomaat, 
Ison-Britannian, Irlannin ja Kreikan ja nimesivät tämän ryh-
män minimaalisen vanhempainvapaan regiimiksi (minimal 
parental leave regime). Näissä maissa vanhempainvapaa on 
kestoltaan lyhyt, palkaton ja varsin joustamaton. Tähän ryh-
mään olisi mahdollista sijoittaa myös Espanja ja Portugali, 
mutta niissä vapaa on kestoltaan paljon pidempi. 

Laajan perhevapaan maita (extensive parental leave 
regime) ovat Devenin ja Mossin ryhmittelyssä Norja ja 
Ruotsi, joissa on kestoltaan pitkä mutta rahallisesti erittäin 
hyvin kompensoitu sekä lisäksi poikkeuksellisen joustava 
vanhempainvapaakäytäntö. Loput maat jäävät näiden kah-
den ryhmän väliin. Niitä voitaisiin nimittää keskimääräisen 
vanhempainvapaan maiksi. Suomi sijoittuu tähän keski-
ryhmään, sillä vanhempainrahan taso on melko matala ja 
joustavuus hyvin vähäistä. Vapaat on pidettävä ennen kuin 
lapsi täyttää kolme vuotta, vanhemmat eivät juuri voi olla 
vapaalla samanaikaisesti eikä vapaita voi pidentää yhdistä-
mällä niihin osa-aikaista työntekoa. Keskimääräisen vapaan 
maihin kuuluu Euroopan maiden enemmistö. Äitiysvapai-
den ja niihin liittyvien etuuksien osalta moni maa kuuluisi 
laajan perhevapaan ryhmään, mutta vanhempainvapaisiin 
liittyvät heikot etuudet tai jouston puute pudottavat ne 
keskiryhmään. (Deven & Moss 2002, 240.)

EIRO:n (2004) vastaavassa jaottelussa maat sijoittuvat 
hieman toisella tavalla. Siinäkin ensimmäiseen ryhmään 
sijoittuvat Alankomaat ja Iso-Britannia. Näissä maissa 
vanhempainvapaa on palkaton ja pituudeltaan EU:n aset-
taman normin (3 kk) mukainen tai vain hieman sen yli. 
Toisen ryhmän muodostavat Suomi, Ranska, Saksa, Unkari 
ja Puola. Näissä maissa perhevapaa on kokonaisuudessaan 
poikkeuksellisen pitkä (lähes aina 3 vuotta). Vanhempain-
vapaa on kuitenkin suunnattu lähinnä äidille, sillä se pitää 
käyttää välittömästi äitiysvapaan jälkeen ja rahallinen tuki on 
pääsääntöisesti vähäinen. Tällä tavoin kannustetaan etenkin 
pienipalkkaisia naisia jäämään vapaalle. EIRO:n raportissa 
kritisoidaan mm. suomalaista kotihoidon tukea siitä, että se 
lujittaa traditionaalista sukupuolijakoa. 

Kolmannessa ryhmässä ovat Tanska, Norja ja Ruotsi. 
Näissä maissa vanhempainvapaa jaetaan vanhempien kes-
ken ja rahallinen etuus on korkea suhteutettuna palkkaan. 
Vapaita ei ole suunniteltu siten, että ne kannustaisivat naisia 
jäämään kotiin pitkiksi ajoiksi. Työn ja perheen yhteenso-
vittamisen tärkeitä välineitä ovat myös työajan lyhennys ja 
vanhempainvapaan joustava käyttö. Raportissa huomau-
tetaan, että Suomi muistuttaa muita Pohjoismaita van-
hempainvapaan osalta, mutta sitä jatkava lastenhoitovapaa 
toimii eri perustein (EIRO 2004). EIRO:n vertailussa Italian 
ja Espanjan sijoittaminen yllä oleviin ryhmiin osoittautuu 
ongelmalliseksi. Italia on mahdollista sijoittaa yhtä lailla en-
simmäiseen kuin toiseenkin ryhmään (EIRO 2004). Espanja 
puolestaan voidaan sijoittaa ensimmäiseen tai kolmanteen 
ryhmään. Espanjassa vanhempainvapaa on kolmen vuoden 
mittainen mutta täysin palkaton. Maiden sijoittamien ryh-
miin ei todellakaan ole helppoa.

Lopuksi sijoitamme maat järjestykseen vielä sen mu-
kaan, miten vapaita käytetään tai miten ”todellinen” oikeus 
vapaaseen on. Oikeus sinänsä ei nimittäin vielä ole tae 
siitä, että vanhemmilla on varaa tai mahdollisuus käyttää 
vapaita. Käyttöä koskevia lukuja taas ei ole juuri tarjolla. 
Janneke Plantenga ja Chantal Remery (2005, 48) esittävät, 
että mitä korkeampi on vanhempainvapaan aikainen ra-
hallinen kompensaatio, sitä enemmän vanhempainvapaata 
yleensä käytetään. He asettavatkin maat järjestykseen sen 
mukaan, kuinka ”tehokas” niissä tarjottavan vanhempain-
vapaan mahdollisuus on (effective parental leave). ”Effective 
parental leave” on se vapaa, joka saadaan suhteuttamalla 
vanhempainvapaan pituus sen aikaiseen rahalliseen kom-
pensaatioon. Mukana laskelmissa on myös äitiysvapaa ja 
äitiysrahaetuus (laskentakaava, ks. Plantenga & Remery 
2005, 888). Laskelman tuloksista syntyy maajärjestys, joka 
on esitetty kuviossa 2.

8 Plantengan ja Remeryn käyttämä laskukaava on seuraavanlainen: To-
dellinen vanhempainvapaa = äitiysvapaa + vanhempainvapaa. Äitiysvapaa 
= (äitiysvapaa viikoissa – 14 viikkoa)* % rahaetuus. Vanhempainvapaa = 
vanhempainvapaa viikoissa * % rahaetuus. Jos rahaetuus korvaa 0–33 % 
minimipalkasta, rahaetuuden korvaavuus on 33 %. Jos rahaetuuden kor-
vaavuus on tasolla 34–66 % minimipalkasta, lasketaan rahaetuuden 
korvaavuudeksi 66 %. Jos rahaetuuden korvaustaso on tasolla 67–100 % 
minimipalkasta, lasketaan sen korvaavuudeksi 100 %. 
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Lähde: Plantenga & Remery 2005, 47: kuvio 10. 

Kuvio 2: ”Effective parental leave” viikkoina, 30 Euroopan maata

Todelliset vanhempainvapaaviikot (effective parental leave 
weeks) vaihtelevat Liettuan (LT) 148 viikosta 11 viikkoon 
Alankomaissa (NL). Vertailussamme mukana olevien 12 
maan osalta kuvion maat voi jakaa kolmeen ryhmään. Niistä 
ensimmäiseen sijoittuvat Ruotsi, Unkari ja Suomi, joissa 
Plantengan ja Remeryn laskukaavan mukaan todelliset tai 
teholliset vanhempainvapaaviikot ylittävät 80 viikkoa. Norja 
on mahdollista sijoittaa joko tähän tai keskimmäiseen ryh-
mään hiukan alle 70 viikolla. Toisesta ryhmästä löytyvät sit-
ten keskenään hyvin erilaiset maat, nimittäin Puola, Espanja, 
Ranska, Saksa ja Tanska. Näissä maissa todelliset vanhempain-
vapaaviikot ovat lähes samansuuruiset, pysytellen 50 viikon 
tuntumassa. Kolmanteen ryhmään sijoittuvat Iso-Britannia, 
Italia ja Alankomaat, joista Alankomaat näyttäisi pärjäävän 
kaikkein heikoimmin jo mainitulla 11 viikollaan. Verrattuna 
aiemmin tässä luvussa esitettyihin ryhmittelyihin, maajako 
on melko toisenlainen.

Plantengan ja Remeryn (2005) maajärjestys on kiinnos-
tava, sillä se pudottaa Alankomaat todellisen tai tehollisen 
vanhempainvapaan käytön hännille. Tämä kertoisi siitä, 
että pelkkä äitiysvapaa ja sen ajalta maksettava etuus ei ole 
kovin hyvä perhevapaita koskeva indikaattori, etenkin jos 
äitiysvapaan kesto on lyhyt. Myös Devenin ja Mossin (2002) 

jaottelussa Alankomaat sijoittui minimaalisen vanhempain-
vapaan maaryhmään. Sama havainto pätee Italiaan, jossa 
äitiysvapaa on suhteellisen hyvin kompensoitu, sen sijaan 
vanhempainvapaan ajalta maksetaan hyvin matalaa etuutta 
ja tämä seikka pudottaa Italian tehollisen käytön vertailussa 
Alankomaiden ja Ison-Britannian kanssa samaan ryhmään. 
Iso-Britannia on menestynyt kaikkein heikoimmin kaikissa 
käyttämissämme ryhmittelyissä. Siellä äitiysvapaan ajalta 
maksetaan suhteellisen vaatimatonta korvausta ja vanhem-
painvapaa on tyystin palkaton.

Pohjoismaat näyttävät muodostavan oman melko yh-
tenäisen ryhmänsä, mitä tulee erilaisiin maaryhmityksiin. 
Ruotsin asema näyttäisi olevan vakain, kun taas Devenin 
ja Mossin samoin kuin EIRO:n vertailuissa Suomi sijoittui 
keskiryhmään. Plantengan ja Remeryn (2005) järjestys taas 
pudottaa jonkin verran Norjan ja etenkin Tanskan asemaa 
alaspäin. Erilaiset ryhmitykset huomioon ottaen Pohjois-
maat näyttäisivät edelleen muodostavan oman ryhmänsä. 
Äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta maksetaan palkkaan 
nähden korkeaa tai melko korkeaa etuutta, palkallinen vapaa 
on muihin maihin verrattuna pitkä ja vapaata myös käyte-
tään näissä maissa. Ruotsissa vanhemmilla on mahdollisuus 
erittäin joustavaan työaikojen lyhennykseen ja isät käyttävät 
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melko laajasti oikeuttaan vapaisiin. Pohjoismaat erottuvat 
muista maista etenkin sen suhteen, että vanhempainvapaan 
ajalta maksetaan samansuuruinen korvaus kuin äitiysvapaan 
ajalta. Tämä on edelleen poikkeuksellista.

Toisessa ääripäässä ovat Alankomaat, Iso-Britannia ja 
Italia, joissa palkatun vapaan aika on lyhyt ja vanhempain-
vapaa on pääsääntöisesti palkaton tai sen ajalta maksetaan 
erittäin vaatimaton korvaus suhteessa palkkaan. Näissä 
maissa ei ole käytössä pitkiä perhevapaita. Keskimmäiseen 
ryhmään sijoittuu hyvin erilaisia maita: Espanja, Puola, 
Ranska, Saksa ja Unkari, joka Plantengan ja Remeryn (2005) 
vertailussa asettuu aivan kärkeen todellisten perhevapaiden 
käytön suhteen. Myös näissä keskiryhmän maissa äitiysva-
paan ajalta maksetaan työssäkäyville äideille etuutta, joka 
on korkea suhteessa keskimääräiseen palkkaan. Kaikissa 
keskiryhmän maissa on erittäin pitkä vanhempainvapaa, 
joka kuitenkin on pääsääntöisesti palkaton tai sen ajalta 
maksetaan melko vaatimatonta etuutta, joka lisäksi on usein 
tulosidonnainen tai jopa tarveharkintaan perustuva. Myös 
kustannusvertailussa nämä maat sijoittuvat keskiryhmään. 
Eniten rahaa perhevapaisiin käyttävät Pohjoismaat ja vähiten 
vertailumme maista Iso-Britannia. 

Laajeneva julkinen vastuu

Julkinen vastuu pienten lasten hoivasta tarkoittaa sitä, että 
vastuu hoivasta, hoidosta ja kasvatuksesta ei ole pelkästään 
vanhemmilla. Julkinen valta voi osallistua hoivavastuun 
kantamiseen hyvin monella eri tavalla. Tässä luvussa olemme 
keskittyneet perhevapaisiin. Äitiysvapaajärjestelmien osalta 
kansallinen lainsäädäntö on huomattavan paljon yhdenmu-
kaisempaa kuin vanhempainvapaissa, joissa kansalliset erot 
ovat yhäkin suuria. 

Euroopassa viimeistään unionin direktiivit ovat saatta-
neet äitiys- ja vanhempainvapaan lakisääteiseksi jokaisessa 
jäsenmaassa. Vanhempainvapaan suhteen erikoiskohtelun 
saaneessa Isossa-Britanniassa tämä tapahtui tosin vasta 
vuonna 1999 (Deven & Moss 2002, 241). Erot maiden välille 
syntyvät näin pikemminkin siitä, miten perhevapaajärjestelyt 
toimivat käytännössä. Kaikissa vertailun maissa naisilla on 
lakisääteinen oikeus äitiysvapaaseen ja sen ajalta maksetta-
vaan etuuteen. Laki turvaa lisäksi oikeuden palata samaan 

tai vastaavaan työpaikkaan. Kansallisen ja EU-lainsäädännön 
mukaan äitiysvapaa ei saa johtaa minkäänlaiseen diskri-
minaatioon työelämässä. Äitiysvapaaseen liittyvät oikeudet 
ovat hyvin vahvasti työmarkkinapoliittisia oikeuksia. Jossain 
määrin maksetaan myös avustuksia äideille, jotka eivät ole 
olleet työelämässä tai joiden työssäoloehdot eivät täyty.

Vanhempainvapaat ja niiltä maksettavat etuudet 
vaihtelevat suuresti ja isyysvapaa on toistaiseksi pelkästään 
kansallisen lainsäädännön säätelemä oikeus. Vanhempainva-
paakäytännöt osoittavat, että pelkkä oikeus vapaaseen ei riitä. 
Maissa, joissa vanhempainvapaa on palkaton, vapaan käyttö 
on vähäistä ja maissa, joissa vapaan ajalta maksetaan matalia 
tasaraha- tai vastaavia etuuksia, vapaata käyttävät lähinnä 
naiset, joiden työmarkkina-asema on heikko. Vapaa ei näin 
kannusta jaettuun vanhemmuuteen, vaan enemminkin vah-
vistaa hyvin perinteistä sukupuolten työnjakoa. Pitkät vapaat 
näyttävät toimivan siten, että naiset jäävät kotiin hoitamaan 
lapsiaan ja etenkin naiset, joilla on vähän koulutusta ja joiden 
työmarkkina-asema on muutenkin heikko.

Perhevapaalainsäädäntö toimii kahteen suuntaan. Yh-
täältä lain tarkoitus on mahdollistaa katkokset ansiotyössä 
pienten lasten hoidon vuoksi. Laki antaa näin vanhemmille 
aikaa hoitaa pieniä lapsiaan ja lapsille oikeuden vanhempien 
antamaan hoivaan. Toisaalta laki tarjoaa rahallisia etuuksia, 
joiden tehtävä on kompensoida ansioiden menetystä vapaan 
ajalta. Toisinaan etuus maksetaan kaikille, jolloin se rinnas-
tuu jonkinlaiseen hoivapalkkaan. Lain tarkoitus on myös 
pitää huolta siitä, että vanhemmilla on oikeus palata samaan 
tai vastaavaan työpaikkaan vapaan jälkeen.

Kun perhevapaita arvioidaan julkisen hyvinvointivas-
tuun näkökulmasta, on tärkeää huomioida jonkin etuuden 
tai palvelun lakisääteisyys. Kansallinen lainsäädäntö kertoo, 
missä määrin tietty asia on siirtynyt julkisen vallan vastuulle. 
Kaikkein vahvimpana julkisen vastuun muotona voisimme 
pitää EU-kansalaisen oikeutta johonkin etuuteen tai palve-
luun, kuten Suomessa esimerkiksi päivähoitoon. Tästä läh-
tökohdasta arvioituna äitiysvapaat ja niihin liittyvät etuudet 
edustavat vahvaa julkista vastuuta. Subjektiivinen oikeus 
on erittäin tehokas tapa varmistaa, että jokainen tarvitseva 
todella saa tiettyä etuutta tai palvelua. Lakisääteisyys ei 
kuitenkaan vielä takaa sitä, että kyseistä etuutta tai palvelua 
käytetään. Useissa maissa perhevapaiden käyttöasteluvut 
ovat edelleen hyvin matalia. Perhevapaalainsäädännössä 



��

Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

on näiltä osin paljon kehittämisen varaa. Näin on myös 
Suomessa. Suomi edustaa pohjoismaista perhevapaamallia, 
joskin tietyiltä osin melko heikosti. Suomessa äitiysvapaan 
ajalta maksettava taloudellinen etuus suhteessa palkkaan 
on eurooppalaisittain jokseenkin matala. Tilanne muuttuu 
jonkin verran, sillä keväällä 2006 on päästy sopimukseen 
äitiys- ja vanhempainrahan korottamisesta. Tavoitteena on 
myös lisätä vanhempainvapaan joustavaa käyttöä. Samanta-
paisia muutoksia on suunnitteilla muissakin maissa.

Perhevapaat ovat hyvä esimerkki sellaisesta sosiaalipo-
litiikasta, jossa luodaan oikeuksia hoiva-aikaan. Vapaiden 

avulla vanhemmat voivat hoitaa omia lapsiaan näiden 
ollessa pieniä. Siksi perhevapaat ja niihin liittyvät etuudet 
edustavat yhtälailla perhepoliittisia kuin työmarkkinapo-
liittisia oikeuksia. Ne ovat myös hoivapoliittisia etuuksia. 
Tässä luvussa olemme käsitelleet varsin yksityiskohtaisesti 
perhevapaiden kirjavia käytäntöjä Euroopassa, sillä vapaat 
ovat tärkeä osa sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalisia oikeuksia. 
Perhevapaiden käytännöistä on mahdollista ottaa oppia 
muita hoivavapaita kehitettäessä. 
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5

EUROOPPALAINEN LASTENHOITOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA

Pienten lasten hoiva ja julkinen vastuu

Lähes kaikkialla maailmassa julkinen valta on kiinnostunut 
lasten kasvatuksesta ja hoivasta. Peruskoulun ilmaisuus on 
siitä erinomainen esimerkki, mutta useimmissa Euroopan 
maissa myös yli kolmivuotiaat lapset ovat maksuttoman 
esiopetuksen piirissä siihen asti kunnes he aloittavat 
koulun. Aivan pienten lasten hoiva ymmärretään useim-
missa yhteiskunnissa ensi sijassa vanhempien vastuuseen 
kuuluvaksi asiaksi. Julkinen valta kuitenkin tukee monin 
tavoin, esimerkiksi perhevapaalainsäädännöllä ja rahallisilla 
etuuksilla, tämän vastuun toteuttamista. Myös kasvatuksen 
ammattilaiset, kirkko, järjestöt ja monet muut tahot yh-
teiskunnassa haluavat aktiivisesti vaikuttaa pienten lasten 
hoivan ja kasvatuksen käytäntöihin. Ainakin Pohjoismaissa 
vastuu pienten lasten hoivasta on Arnlaug Leiran sanoin 
pikemminkin perheen ja valtion yhteinen ”yritys” (joint 
venture) kuin pelkkä perheen yksityisasia (ks. Leira 2002, 
30–44; vrt. Millar & Warman 1996). 

Miten pitkälle sitten julkisen vastuun tulee ulottua? Tä-
mä kysymys on vaikea. Perheeseen, lapsiin ja lasten hoivaan 
liittyvät kysymykset ovat aina nostattaneet kiistoja ja poliit-
tisia vastakkainasetteluja. Suomessakin on vuosikymmenten 
ajan kiistelty siitä, mikä on pienen lapsen paras paikka: koti 
vai päivähoito. Lasten kotihoidon tukijärjestelmä on tuo-
nut mukanaan uuden ajan kotiäitiyhteiskunnan. Suomi on 
muuttumassa eurooppalaiseksi lastenhoitopolitiikan poik-
keukseksi: pienten äitien työssäkäyntiluvut ovat Euroopan 
maista matalimmat lukuun ottamatta muutamaa itäisen 
Euroopan maata, joissa myös on 1990-luvulta harjoitettu 
vahvaa kotiäitipolitiikkaa. Tästä lähtökohdasta on kiinnos-
tavaa arvioida Euroopan maiden lastenhoitopolitiikan eroja 
ja yhtäläisyyksiä.

Päivähoito: interventiosta investointiin

Kaikkialla rikkaissa maissa on 1990-luvun alusta vahvistu-
nut ajattelutapa, jonka mukaan pieniin lapsiin kannattaa 
investoida aikaa ja rahaa. Jos 1960- ja 1970-luvuilla lasten 
päivähoidon tarvetta perusteltiin etenkin äitien oikeudella 
ansiotyöhön ja sukupuolten välisellä tasa-arvolla ja siihen 
liittyen lapsen oikeudella hyvään ja turvalliseen kasvuympä-
ristöön, niin tänä päivänä yhä useammin perustelut liittyvät 
lapsiin sosiaalisena investointina. Lastenhoitopolitiikka 
ymmärretään tärkeäksi osaksi kansakunnan menestystä, 
ja siksi pienten lasten hoivaan on alettu investoida julkista 
rahaa enemmän kuin aikaisemmin (Dobrowolsky & Jenson 
2004; Esping-Andersen 2002). Lasten päivähoidosta on 
tullut nopeasti yksi EU- ja OECD-maiden tärkeimmistä 
sosiaalipolitiikan kysymyksistä. Sen on myös alue, jossa 
julkinen rahoitus ja vastuu näyttäisivät laajenevan eivätkä 
supistuvan.

Päivähoidon tärkeyttä selittää ensinnäkin se, että pien-
ten lasten äidit halutaan työmarkkinoille, varsinkin kun 
tulevina vuosina ja vuosikymmeninä suuri määrä läntisten 
maiden työvoimasta siirtyy eläkkeelle. Toiseksi sukupuolten 
välisestä tasa-arvosta on lopulta tullut hyväksytty poliittinen 
päämäärä. Kaikki Euroopan unionin maat ovat sitoutuneet 
toteuttamaan sukupuolten välistä tasa-arvopolitiikkaa. 
Kolmas selitys liittyy siihen, että sosiaalisesta ja inhimil-
lisestä pääomasta on tullut entistä tärkeämpi kansallisen 
menestyksen väline. Lasten päivähoito ja etenkin esiopetus 
ymmärretään keskeiseksi osaksi sosiaalisen ja inhimillisen 
pääoman kasvattamista. Vanhusten ja vammaisten hoivaan 
verrattuna lasten hoivalla onkin aivan erityinen asema 2000-
luvun alun eurooppalaisessa hyvinvointipolitiikassa.
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Päivähoidolla on näin erilaisia tarkoituksia ja tehtäviä. 
Noin 50 vuodessa päivähoidon yhteiskunnallinen tehtävä on 
olennaisella tavalla määritelty uudelleen. Suomessakin aina 
1950-luvulle asti julkisen vallan rahoittama päivähoito oli 
tarkoitettu lähinnä perheille, joissa äidin oli taloudellisesta 
pakosta käytävä töissä kodin ulkopuolella. Vasta 1960-luvun 
päivähoitoliike ja -keskustelu merkitsivät sellaista käännettä, 
jonka myötä kokopäiväinen päivähoito alettiin ymmärtää 
tärkeäksi osaksi yhteiskunnan uudenaikaistumista. Moderni 
yhteiskunta on palkkatyön yhteiskunta, missä myös naisilla 
on oikeus ansiotyöhön ja lapsilla oikeus turvalliseen ja 
toiminnalliseen kasvatusympäristöön. Toki lastentarhatoi-
mintaa, etenkin puolipäiväistä, oli jo 1950-luvulla ja paljon 
sitä ennen tarjolla kaikenlaisille perheille ja eri-ikäisille 
lapsille. Aivan pienten lasten kokopäiväiset julkisin varoin 
rahoitetut hoitopaikat (seimet) oli kuitenkin tarkoitettu vain 
köyhille äideille, joiden oli taloudellisen pakon sanelemina 
käytävä töissä.

Useat tutkijat ja arvioitsijat (esim. Bradshaw & Finch 
2002; Feasibility study on the availability…, 2002; Ka-
merman 2000, Rostgaard 2002, OECD 2001a) ovat tulleet 
siihen johtopäätökseen, että julkinen vastuu lasten hoivasta 
on lisääntynyt huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana. 
Pohjoismaissa ja Ranskassa julkisesti rahoitettu päivähoito-
toiminta alkoi laajentua paljon aikaisemmin, sillä pienten 
lasten äitien siirtyminen laajasti ansiotyöhön oli useita muita 
maita varhaisempi ilmiö. Julkisen vastuun laajeneminen on 
tapahtunut yhtäältä perhevapaalainsäädännön kehittymi-
sen kautta ja toisaalta kolmivuotiaiden ja sitä vanhempien 
lasten päivähoidossa ja esikoulutoiminnassa. Sen sijasta alle 
kolmivuotiaiden lasten hoivajärjestelyissä on edelleen suuria 
maittaisia vaihteluita. Silti tässäkin ikäryhmässä yleinen 
trendi on kohti lisääntyvää päivähoitotarjontaa, jonka ra-
hoittamiseen tai kustannuksiin julkinen valta osallistuu eri 
tavoin eri maissa (Plantenga & Siegel 2004, 1–8; Rubery ym. 
2004, 167–169). Sheila B. Kamerman (2000, 23) pitää alle 
kolmivuotiaiden lasten päivähoitopalvelujen laajentamista 
tämän hetken tärkeimpänä perhepoliittisena kysymyksenä 
OECD-maissa.

Pienten lasten hoiva on keskeinen osa perhepolitiikkaa. 
Perhepolitiikan kokonaisuus on kuitenkin hyvin laaja ja siksi 
sitä on syytä rajata. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen koh-
teena on ennen muuta lastenhoito- ja päivähoitopolitiikka. 

Lastenhoitopolitiikka on jälkimmäistä laajempi alaltaan, 
sillä se viittaa kaikkiin niihin toimiin, joilla julkinen valta 
vaikuttaa pienten lasten hoitoon niin kotona kuin erilaisissa 
päivähoitoinstituutioissa (Anttonen 2003). Perhepolitiikan 
kokonaisuuden kuljettaminen mukana edellyttäisi vertailun 
ulottamista kaikkiin niihin etuuksiin ja toimenpiteisiin, joilla 
vaikutetaan perheen ja lasten hyvinvointiin (ml. asuminen, 
koulutus, terveydenhuolto, toimeentuloturva). Tällaista lä-
hestymistapaa on käytetty esimerkiksi Jonathan Bradshawn 
ja Naomi Finchin (2002) tekemässä 22 maan vertailussa. 
Tässä tutkimuksessa keskitymme hoivajärjestelyihin ja niitä 
tukeviin sosiaalipoliittisiin etuuksiin ja palveluihin. 

Kenelle vastuu lastenhoidosta kuuluu?

Kun tarkastelun kohteeksi rajataan lastenhoitopolitiikka 
(engl. child care policy), niin voimme lähteä liikkeelle niistä 
tavoista, joilla lapsia hoidetaan erilaisissa yhteiskunnissa. Las-
ten hoitaminen on lainkin mukaan vanhempien velvollisuus, 
käytännössä lapsia hoitavat eniten naiset ja etenkin lasten 
äidit (Millar & Warman 1996; Jokinen 2005; 2004). Tätä 
juridista vastuuta vanhemmat kuitenkin jakavat keskenään, 
jolloin puhutaan jaetusta vanhemmuudesta niin ihanteena 
kuin toteutuneena käytäntönä (Vuori 2001). Viime vuosien 
työn ja perheen yhteensovittamista koskevissa keskusteluissa 
jaettu vanhemmuus on tavoite, johon eri maissa tietoisesti 
pyritään (OECD 2001b). Aikaisempina vuosikymmeninä 
hoivavastuuta on jaettu laajasti myös sukupolvien kesken. 
Edelleenkin maissa, joissa päivähoitoa on niukasti tarjolla, 
isoäidit ovat mitä tärkein lastenhoitoresurssi. Tällainen tilan-
ne on esimerkiksi eteläisen Euroopan maissa (Leira, Tobio & 
Trifiletti 2005). Toisaalta isoäideillä on Suomessakin edelleen 
tärkeä rooli lastenhoidossa (Kröger 2005a). 

Tänä päivänä vastuuta jaetaan enenevästi perheen ja 
yhteiskunnan erilaisten hoiva- ja kasvatusinstituutioiden 
kesken. OECD:n raportissa Starting Strong (OECD 2001a, 
55) huomautetaankin, että useissa maissa informaalit 
hoivajärjestelyt, joihin kuuluu mm. isovanhempien tuot-
tama hoiva, ovat vähentyneet sitä mukaa kun formaalit 
päivähoitopalvelut lisääntyvät. Tätä pidetään merkkinä 
paitsi informaalin hoivan supistumisesta, myös vahvasta 
luottamuksesta formaaleihin päivähoitojärjestelmiin. For-
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maalin päivähoidon käsitteellä viitataan kaikkiin niihin 
päivähoitomuotoihin, jotka ovat julkisen vallan rahoittamia, 
järjestämiä tai valvomia. Formaaleihin palveluihin kuuluvat 
päiväkotimuotoinen hoiva ja esikoulu, julkisesti tuettu tai 
ainakin valvottu hoiva perheissä (ns. perhepäivähoito) ja 
kaikki muut päivähoitomuodot, jotka ovat julkisen vallan 
hyväksymiä tai rekisteröimiä. 

Näistä poikkeava vastuun jakamisen muoto on vii-
me vuosina paljon keskusteltu transnationaalinen tai 
-kontinentaalinen hoiva (Ehrenreich & Hochschild 2003; 
Romero 2004). Samaan tapaan kuin Suomessa aikoinaan 
pienviljelijöiden ja työväestön tyttäristä tuli kotiapulaisia 
kaupunkilaisperheisiin, niin tänä päivänä köyhien maiden 
naiset muuttavat rikkaisiin maihin hoitamaan taloutta, lapsia 
ja vanhuksia. Laillisesti ja laittomasti maahan muuttaneiden 
naisten merkitys hoivatyössä on erittäin suuri eteläisen ja 
keskeisen Euroopan maissa, joissa julkisen vallan rooli on ol-
lut vähäinen hoivapalvelujen järjestämisessä. Transnationaali 
hoiva kertoo globalisaation merkityksestä hoivan arjessa. 
Kun formaaleja päivähoitopalveluja tai pienipalkkaisia naisia 
ei ole tarjolla hoivatyöhön omassa maassa, heitä rekrytoidaan 
aktiivisesti ja erilaisten firmojen välityksellä köyhistä maista. 
Tutkijat ovat raportoineet ongelmista, joita transnationaalit 
hoivaketjut tuottavat: hoivatyöntekijöiden palkat ovat erit-
täin matalia, työntekijöiden oikeudet ovat heikkoja tai niitä 
ei ole lainkaan ja useimmilla naisilla lähtömaahan jäävät 
omat pienet lapset miehen tai sukulaisten hoivaan – tai 
hoivatta (Anderson 2000; Phizacklea 1998; Kofman 2000). 
Länsimaiden hoivavajetta ratkotaan köyhien maiden naisten 
ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Hoivankin maailma 
globalisoituu ja sitä alkavat ohjata aivan uudenlaiset työn- ja 
vastuunjaot.

Päivähoito- ja varhaiskasvatusmallit

Yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja normit määrittävät sitä, 
missä määrin hoiva- ja kasvatusvastuun katsotaan kuulu-
van yhteiskunnalle tai valtiolle ja missä määrin perheille. 
OECD-maat jakautuvat Kamermanin (2000) mukaan 
karkeasti jaotellen kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän 
maissa julkinen valta vastaa melko laajasti päivähoidon tai 
esiopetuksen järjestämisestä etenkin yli kolmivuotiaille 

lapsille. Tässä maaryhmässä on vallalla kaksi erilaista päivä-
hoitomallia. Toiseen ryhmään kuuluvat maat, joissa lasten 
päivähoidon katsotaan olevan perheiden yksityisasia ja siksi 
päivähoitoa tuottavat lähinnä yritykset ja järjestöt. Julkinen 
vastuu kohdistuu päivähoidon järjestämiseen vain perheille, 
joilla ei ole varaa ostaa yksityisiä palveluja markkinahintaan 
tai joissa lapset tarvitsevat päiväaikaista hoitoa kodin ulko-
puolella jonkin ongelman takia. Muutoin perheet saavat 
kukin omalla tavallaan ratkaista päivähoitotarpeensa.

Kamerman (2000) jakaa OECD-maat kahteen erilaiseen 
ryhmään sen mukaan, millaista päivähoito- tai varhaiskasva-
tuspolitiikkaa niissä harjoitetaan. Englanninkielinen käsite 
ECEC (early childhood education and care – lastenhoito- ja 
kasvatuspolitiikka) kattaa sekä päivähoidon että varhais-
kasvatuksen. Koska vastaavaa vakiintunutta suomenkielistä 
termiä ei ole käytössä, niin puhumme lastenhoito- ja kasva-
tuspolitiikan sijasta päivähoitopalveluista tai -politiikasta ja 
toisinaan myös varhaiskasvatuksesta. 

Jos maat jakautuvat karkeasti kahteen ryhmään, niin 
päivähoitomalleja Kamerman erottaa kolme. Ne hän nimeää 
esikoulumalliksi, integroidun päivähoidon malliksi ja kah-
den rinnakkaisen järjestelmän malliksi. Olennaista kussa-
kin mallissa on kolme seuraavaa seikkaa: 1) kuka tuottaa 
palvelut, 2) minkä ikäisille lapsille palvelu on tarkoitettu ja 
3) missä palvelu tuotetaan. 

Näiden mallien avulla on tarkoitus selventää lasten-
hoitopolitiikan kenttää. Yhtäältä lastenhoidossa on kyse 
varhaiskasvatuksesta ja toisaalta työn ja perhe-elämän yh-
teensovittamisesta. Varhaiskasvatusinstituutioiden olemas-
saolo perustuu ennen muuta lasten tarpeisiin ja oikeuksiin. 
Lapsilla tulee olla oikeus monipuoliseen kasvuympäristöön 
ja oikeus leikkiin toisten lasten kanssa. Päivähoito taas jo 
sananakin kertoo siitä, että lapsille tarvitaan päiväaikaista 
hoitoa vanhempien käydessä töissä tai vanhempien opiske-
lun vuoksi. Nämä kaksi traditiota ovat määrittäneet lasten-
hoitopolitiikan kansallisia käytäntöjä.

Esikoulumalli 

Tämä malli on vallalla maissa, joissa lapsilla katsotaan 
olevan oikeus julkisen vallan rahoittamaan esikouluun tai 
esiopetukseen. Euroopan maista Belgian, Italian ja Ranskan 
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varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmät edustavat puh-
taimmillaan esikoulumallia. Esikoulu on julkisesti rahoitettu 
ja käyttäjille maksuton, se toimii usein opetus- tai kasvatus-
ministeriön hallinnon alla ja koulun läheisyydessä tai osana 
koulua. Tästä mallista paras esimerkki on ranskalainen esi-
koulu tai oikeastaan koulu (ècole maternelle), joka on avoinna 
päivittäin, aamukahdeksasta neljään viiteen iltapäivällä. 
Koulu on maksuton ja sitä käyvät käytännöllisesti katsoen 
kaikki kolmivuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. Tarjolla on lä-
hes aina täydentäviä palveluja, kuten aamu- ja iltapäivähoitoa 
sekä ateriapalveluja, joiden maksut määräytyvät vanhempien 
tulojen ja perheen lasten lukumäärän mukaan.

Ranskassa esikoulun historia on jo pitkä, sillä valtiolli-
nen esikoulutoiminta aloitettiin jo 1880-luvulla. Valtiollinen 
esikoulujärjestelmä perustettiin vastapainoksi katolisen 
kirkon mahtiasemalle, tavoitteena oli lojaalien kansalaisten 
kasvattaminen. Vasta toisen maailmansodan jälkeen esikou-
lutoiminta laajeni voimakkaasti ja 1970-luvulle tultaessa 
siitä oli tullut universaali palvelu. Ranska onkin johtava 
esikoulumaa (Morgan 2002, 146–7). Esikoulun tavoitteet 
ovat kasvatukselliset, siksi koulu on tarkoitettu kaikille 
kolmivuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Vastaavanlaisia 
esikoulumallin maita ovat myös Espanja ja Italia. Italiassa 
esikoulua koskeva laki tuli voimaan 1970-luvun alussa, joskin 
esikoulutoiminnalla on pidempi historia takanaan. 

Tällaisen varhaiskasvatusstrategian valinneet maat pyr-
kivät esikoulun osalta täyteen kattavuuteen. Vaikka mallin 
juuret ovat kasvatukselliset, niin esimerkiksi juuri Ranskassa 
esikoulu on entistä enemmän muuttunut sellaiseen suun-
taan, että se palvelee laajasti erilaisessa tilanteessa elävien 
perheiden ja lasten tarpeita. Esikoulu tarjoaa päivähoidon 
työssäkäyvien vanhempien lapsille. Kamermanin (2000, 
22–23) mukaan tällainen malli onkin laajenemassa etenkin 
Euroopassa. Lapset halutaan esikoulun piiriin kaksi- tai 
kolmivuotiaina ja esikoulua kehitetään sellaiseksi, että se 
vastaisi mahdollisimman hyvin työssäkäyvien vanhempien 
ja heidän lastensa päivähoitotarpeisiin. 

Integroidun päivähoidon malli 

Integroidun päivähoidon malli on sekin julkisesti rahoitettu, 
mutta ei kokonaan, sillä vanhemmat maksavat tavallisesti 

hoitomaksun. Järjestelmä toimii tyypillisesti sosiaaliminis-
teriön alaisuudessa. Tavallisesti päiväkodeista ja valvotusta 
perhepäivähoidosta muodostuva päivähoitoinstituutio sei-
soo omilla jaloillaan ja on selvästi koulusta erillinen järjestel-
mä. Päivähoitoa tarjotaan kaikille alle kouluikäisille lapsille. 
Tämä malli on tyypillinen Pohjoismaille ja sitäkin luonnehtii 
universalismi sekä palvelujen korkea laatu. Päivähoitomallia 
on tietoisesti kehitetty sellaiseksi, että se vastaa työssäkäy-
vien vanhempien ja heidän lastensa tarpeisiin. Jos palveluja 
ei voida tarjota kaikille, niin etusijalla ovat työssäkäyvien, 
pienituloisten, maahanmuuttajien ja yksinhuoltajien lapset 
sekä lapset, joilla on jokin vamma tai kehitykseen liittyvä 
ongelma. Palvelu ei ole maksutonta, vaan päivähoidosta 
peritään maksu, joka määräytyy yleensä perheen tulojen ja 
lapsiluvun mukaan. Valtio kuitenkin subventoi palvelujen 
tuottamista tai julkinen valta tuottaa itse nämä palvelut, ja 
siksi asiakasmaksut ovat kaikille käyttäjille kohtuullisia.

Suurin osa päivähoidosta annetaan päiväkodissa tai 
vastaavassa yksikössä. Tärkeä osa mallia on myös perhepäi-
vähoito, jota on suosittu etenkin alle kolmivuotiaiden lasten 
hoidossa. Pohjoismaisessa päivähoitotyössä ei nojata ”viral-
liseen” opetusohjelmaan ja päiväohjelma onkin vähemmän 
strukturoitu ja koulumainen kuin esikoulussa. Kamermanin 
mukaan Ruotsi ja Tanska edustavat parhaiten integroidun 
päivähoidon mallia. Molemmissa maissa päivähoidon piiris-
sä on valtaosa kolmivuotiaista ja sitä vanhemmista lapsista ja 
Tanskassa alle kolmivuotiaistakin enemmän kuin puolet.

Pohjoismaissa julkinen valta on ottanut laajan vastuun 
kaikenikäisten lasten päivähoidosta, kun taas esikoulun tra-
ditio on heikko. Palvelujen laatuun on Kamermanin (2000, 
24–25) mukaan kiinnitetty paljon huomiota: henkilökunta 
päiväkodeissa on koulutettua ja perhepäivähoitajatkin 
kurssin käyneitä. Henkilökuntaa on paljon enemmän tiettyä 
lapsimäärää kohden kuin ranskalaistyyppisessä esikoulussa. 
Päivähoito ymmärretään näissä maissa vanhemmuutta 
tukevaksi eikä niinkään sitä korvaavaksi asiaksi kuten esi-
koulumallin maissa. Päivähoidossa yhdistyvät kasvatuksel-
liset ja hoivaan liittyvät tavoitteet. Malli on esikoulumallia 
huomattavan paljon harvinaisempi: vain harvoissa maissa 
päivähoitoa on tarjolla kaikille sitä tarvitseville lapsille ja 
perheille. 
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Kahden rinnakkaisen järjestelmän malli 

Kahteen edelliseen malliin verrattuna tämä päivähoitomalli 
on aika hajanainen. Yhtäällä on julkisin varoin rahoitettu 
päivähoitojärjestelmä, joka on tarkoitettu lähinnä lapsille, 
jotka elävät köyhissä oloissa tai ovat laiminlyötyjä tai joiden 
työssäkäyvillä vanhemmilla ei ole varaa ostaa päivähoitoa 
markkinahintaan. Julkisesti rahoitettu päivähoito on usein 
puolipäiväistä, mutta tiukasta valikoinnista johtuen sen pii-
rissä on hyvin vähäinen määrä lapsia. Keski- ja yläluokkaiset 
perheet käyttävät yksityisiä palveluja, joita saatetaan tukea 
verovähennysten avulla. Kahden järjestelmän malli on ollut 
tyypillinen Isolle-Britannialle ja on yhä Yhdysvalloille. 

Isossa-Britanniassa malli on perinteisesti toiminut niin, 
että lapset, joiden katsotaan kuuluvan ”riskiryhmiin”, ovat 
sosiaalihuollon hallinnoimassa päivähoidossa (social wel-
fare day care). Muun päivähoidon osalta yksityiset palvelun 
tuottajat ovat keskeisessä roolissa. Alle kolmivuotiaita lapsia 
hoidetaan eniten yksityisessä perhepäivähoidossa (childmin-
ders), joka ei ole valvottua. Lisäksi lapsia hoitavat jonkin 
verran kotiin yksityisesti palkatut lastenhoitajat. Isommille 
lapsille on tarjolla erilaisten järjestöjen ja yritysten tuot-
tamia päiväkoti- tai esikoulupalveluja. Isossa-Britanniassa 
lapset menevät kouluun viisivuotiaina ja ovat sitä ennen 
osapäiväisessä maksuttomassa esikoulussa. Koska yksityis-
ten palvelujen tuottamista ei aikaisemmin juuri valvottu, 
palvelujen laatu on vaihdellut suuresti (Kamerman 2000, 
25–26). Ison-Britannian päivähoitojärjestelmä on kuitenkin 
nopeasti muuttumassa. Muutoksiin palaamme tämän luvun 
eri jaksoissa.

*          *          *

Nämä kolme mallia antavat karkean käsityksen siitä, mil-
laisten periaatteiden varassa eurooppalaista päivähoito-
politiikkaa on toteutettu. Julkisen vastuun näkökulmasta 
kolme mallia ovat kiinnostavia, sillä kahdessa ensimmäisessä 
mallissa julkinen vastuu on laaja-alaista ja kolmannessa 
erittäin rajattua. Nämä kolme mallia organisoida lasten 
päivähoitoa ovat tärkeitä, kun lähdemme tarkastelemaan 

lähemmin 12 Euroopan maan lastenhoitopolitiikkaa sekä 
viimeaikaisia muutoksia.

Kansallisen lastenhoitopolitiikan muotoutumiseen 
vaikuttavat monet eri tekijät, muiden muassa harjoitettava 
hyvinvointipolitiikka, kansalaisten painostus, demografiset 
tekijät ja kulttuuriset normit. Silti voimme erottaa kaksi pää-
tavoitetta. Niistä ensimmäinen ja historiallisesti vanhempi on 
lasten varhaiskasvatuksen edistäminen ja toinen vanhempien 
työssäkäynnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-
nen lastenhoitopolitiikan avulla. Maissa, joissa päivähoidon 
ensisijaisena tehtävänä pidetään lasten sosialisaatiota ja 
kasvatusta, on panostettu yli kolmivuotiaiden päivähoitoon 
tai esikouluun, joka usein on osapäiväistä. Alle kolmivuo-
tiaiden päivähoitoa on ollut eniten tarjolla maissa, joissa 
päivähoidon keskeisenä tavoitteena on ollut työssäkäyvien 
äitien lasten hyvinvoinnin turvaaminen. Lastenhoitopoli-
tiikan taustalla vaikuttavat myös väestöpolitiikka ja huoli 
syntyvyyden alenemisesta sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 
Uusimpia tavoitteita ovat jo mainittu sosiaalisen ja inhimil-
lisen pääoman kasvattaminen.

Eurooppalaisen lastenhoitopolitiikan 
vertailu

Johdannossa toimme esiin, että hoivapolitiikka koostuu 
hyvin erilaisista tukimuodoista, joista osa liittyy rahaan, osa 
palveluihin ja osa aikaan. Olemme jo käsitelleet perhevapaita, 
jotka takaavat työssäkäyville vanhemmille oikeuden hoivata 
kokopäiväisesti vauvaikäisiä lapsiaan näiden ensimmäisten 
elinkuukausien ajan. Päivähoitopalvelut puolestaan mahdol-
listavat vanhempien työssäkäynnin, opiskelun tai kuntou-
tukseen osallistumisen. Lasten näkökulmasta kyse on YK:n 
lasten oikeuksien julistuksen mukaisesti tasavertaisten kas-
vuolosuhteiden tarjoamisesta lapsille perheen taloudellisesta 
ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Seuraavaksi vertailun 
kohteena ovat ennen muuta päivähoito- ja esikoulupalvelut. 
Jossain määrin käsittelemme myös sellaisia rahallisia etuuk-
sia, jotka vaikuttavat pienten lasten hoitojärjestelyihin.
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Mitä verrataan?

Sosiaalipalvelujen vertaaminen on haasteellista, sillä niissä 
on aina kyse inhimillisestä vuorovaikutuksesta ja työstä: 
joku hoivaa, hoitaa, auttaa, järjestää, opettaa tai kasvattaa. 
Palveluissa on näin läsnä useita osapuolia, kuten lapsia, 
vanhempia, työntekijöitä, johtavia viranhaltijoita, paikal-
lisia poliitikkoja ja niin edelleen. Vertailevassa palvelutut-
kimuksessa keskitytään tavallisesti vain joihinkin palvelun 
piirteisiin, esimerkiksi kustannuksiin tai palvelujen käytön 
kattavuuteen. Näin tehdään myös tässä tutkimuksessa, sillä 
vuorovaikutuksen muotojen vertaaminen 12 maan osalta 
on liian vaativa tehtävä. Mitä enemmän vertailussa on maita 
mukana, sitä vaikeampi on verrata kaikkia mahdollisia palve-
lun ulottuvuuksia. Tässä vertailussa seuraavat Kamermanin 
(2000, 8) esittämät kysymykset toimivat ohjenuorana:
1) Mikä taho tuottaa palvelut? Miten ja missä palvelut 

tuotetaan? 
2) Minkä ikäisille lapsille päivähoitopalvelut on tarkoitettu? 

Mitä muita kriteereitä käytetään?
3) Miten palvelut rahoitetaan? Mikä on vanhempien mak-

sama osuus kustannuksista?
4) Millainen (kasvatus)filosofia on palvelujen taustalla?

Tärkeitä ovat myös sellaiset asiat kuin millä tavoin kysei-
nen palvelu on lapsen ja vanhempien käytössä päivittäin, 
viikoittain ja vuoden mittaan. Joissakin maissa esimerkiksi 
esikoulua käydään vain muutama tunti viikossa ja joissakin 
toisissa maissa esikoulu on kokopäiväistä ja tarkoitettu myös 
lasten päivähoidoksi. Palveluja tulisi tarkastella myös lasten-
hoitopolitiikan kokonaisuuden osana, ja arvioida sitä, millä 
tavoin erilaiset etuudet vaikuttavat vanhempien valintoihin 
(ks. Development of a methodology…, 2004; Plantenga & 
Remery 2005, 33; Plantenga & Siegel 2004, I–12.). Esimer-
kiksi pitkä ja hyvin kompensoitu vanhempainvapaa lyhentää 
päivähoidon tarvetta, sillä vanhemmat hoitavat vauvansa 
mieluummin itse kuin palaavat töihin heti lapsen synnyttyä. 
Toisessa päässä lasten päivähoitokaarta päivähoidon tarvetta 
määrittelee pakollinen koulunaloitusikä. 

Useimmissa maissa vanhempainvapaajärjestelmien 
ja koulun aloittamisen tai pakollisen esikoulun väliin jää 
kuitenkin useita vuosia. Näiden vuosien aikaiset lastenhoi-
tojärjestelyt vaihtelevat tällä hetkellä suuresti jopa Euroopan 
sisällä – muista maanosista puhumattakaan. Äitiysvapaata 

ja lyhyttä pakollista vanhempainvapaata lukuun ottamatta 
pienten lasten hoitojärjestelmät ovat pitkälti kansallisten 
ratkaisujen sävyttämiä. Euroopan unionin säädökset kyllä 
vaikuttavat jossain määrin kansallisiin päätöksiin, mutta 
kansallisia hallituksia sitovaa ja pakottavaa päivähoitodi-
rektiiviä ei ole katsottu voitavan laatia. 

Eurooppalainen lastenhoitopolitiikka ja EU

Tine Rostgaard (2002, 54) toteaa EU-käytäntöjen ja lain-
säädännön vain harvoin koskevan suoraan sosiaalipalve-
lujen tuottamista, ja siksi EU:n vaikutusvalta ei juuri yllä 
päivähoitoon. Lainsäädännön asemesta sosiaalipalvelujen 
järjestämistä ohjataan suosituksilla, julistuksilla ja erilaisilla 
toimintaohjelmilla (action-programmes). Euroopan unio-
nissa tehtiin 1990-luvulla useita poliittisia aloitteita työn ja 
perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi. Vanhempai-
nvapaadirektiiviä (1996) olemme jo käsitelleet. Sitä ennen 
annettiin suositus päivähoidon järjestämiseksi jäsenmaissa9 
(European Commission 1992a). Koska Euroopan unionilla 
on suurempi toimivalta työmarkkina-asioissa kuin hyvin-
vointipalveluissa, niin EU:n vaikutus perhevapaisiin on ollut 
huomattavan paljon suurempi kuin päivähoitoon. 

EU-maiden lastenhoitopolitiikan kehittäminen on 
tapahtunut tavattoman hitaasti, sillä jo vuonna 1974 oltiin 
tietoisia siitä, että päivähoitopaikoista on suuri puute (ks. 
Social Action Programme 1974). Toinen toimintaohjelma 
(The Second Action Programme 1986-1990) sisälsi unionin 
päivähoitoverkoston (European Commission Childcare Net-
work) perustamisen vuonna 1986. Vuonna 1991 verkosto 
nimettiin uudelleen ja siitä tuli the European Commission 
Network on Childcare and Other Measures to Reconcile 
Employment and Family Responsibilities. Verkosto keräsi 
laajasti tietoa jäsenmaiden päivähoitopolitiikasta ja vaati 
päivähoidon yhtenäistävää lastenhoitodirektiiviä, mutta 
epäonnistui tässä tehtävässään: aikaan saatiin vain suositus 
(Randall 2000). Edelleen Euroopan unionilta puuttuu las-
tenhoitopolitiikka. 

Vuonna 2002 Barcelonassa (Declaration of Barcelona 
2002) Eurooppa-neuvosto asetti yhteiset tavoitteet päivähoi-
topaikkojen määrälle: vuoteen 2010 mennessä jäsenmaissa 

9 EU Council Recommendation on 92/241/EEC of March 1992 on child 
care.



�2

Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

tulisi olla päivähoitopaikka joka kolmannelle alle kolmi-
vuotiaalle lapselle ja 90 prosenttia yli kolmivuotiaista ja sitä 
vanhemmista lapsista tulisi olla päivähoidon tai esikoulun 
piirissä siihen asti kunnes koulu alkaa. EU:n arviointirapor-
tin mukaan ainoastaan Pohjoismaiden uskotaan saavuttavan 
alle kolmivuotiaiden lasten päivähoitotavoitteen. Hiljattain 
julkaistussa EU-raportissa (Plantenga & Remery 2005, 34) 
todetaan viiden EU-jäsenmaan saavuttaneen alle kolmivuo-
tiaiden lasten päivähoitotavoitteen. Nämä maat ovat Belgia, 
Tanska, Ranska, Ruotsi ja Alankomaat. Isompien lasten 
tilanne on hiukan parempi, sillä tavoitteen on saavuttanut 
kymmenen maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, 
Italia, Norja, Ranska, Ruotsi ja Saksa. Suomi ei Plantengan 
ja Remeryn arvion mukaan ole saavuttanut kumpaakaan 
määrällistä tavoitetta.

Päivähoidolle asetetut tavoitteet eivät ole kansallisesti 
sitovia, mutta ne suuntaavat eurooppalaista lastenhoitopo-
litiikkaa. Janneke Plantengan (2004) mukaan tavoitteet on 
asetettu kunnianhimoisesti eivätkä ne ole tyystin epärealis-
tisia, sillä Euroopan unionin työllisyysstrategia (European 
Employment Strategy) on lähes kaikissa maissa nostanut 
lasten päivähoidon sosiaalipolitiikan asialistan kärkeen. 

Päivähoitolukujen luotettavuus

Päivähoitopolitiikan vertailun aloitamme kysymällä: miten 
paljon lapsia on formaalien päivähoitopalvelujen piirissä. 
Sen jälkeen etsimme vastauksia kysymyksiin: millaisia nämä 
palvelut ovat ja miten niitä hallinnoidaan. Kolmas vertailun 
ulottuvuus liittyy rahaan, päivähoidon kustannuksiin ja 
asiakasmaksuihin. Lopuksi jaottelemme maat regiimeihin 
ja kysymme: mihin suuntaan eurooppalainen lastenhoi-
topolitiikka on menossa. Tällä tavoin pyrimme antamaan 
mahdollisimman laajan käsityksen lastenhoitopolitiikan 
eroista ja yhtäläisyyksistä. Vertailun tekijällä on kuitenkin 
vastaassaan joukko ongelmia. Ensimmäiset niistä liittyvät 
käyttöastelukuihin.

EU ja OECD tuottavat ns. harmonisoituja tilastoja päi-
vähoidosta, silti vertailukelpoisen tiedon vähäisyys yllättää10. 

10 Lastenhoitoa koskevan vertailukelpoisen tiedon saatavuuden ja 
ylipäätään lasten hoivaa koskevan tilastoinnin ongelmista ja niiden ratkai-
suyrityksistä EU:ssa (ks. esim. Feasibility study on the availability…, 2002; 
Development of a methodology…, 2004; Plantenga & Remery 2005, 33).

Pelkät numerot eivät nimittäin ole kovin informatiivisia, 
etenkin jos yhteen ja samaan lukuun sisällytetään hyvin 
erilaisia päivähoitomuotoja. Numeerisen tiedon rinnalle 
tarvittaisiin kvalitatiivista tietoa. Olemassa olevien lukujen 
varassa on vaikea tehdä päätelmiä päivähoidon todellisista 
eroista: yhdessä maassa päivähoitoluku viittaa palveluun, 
joka on kokopäiväistä, tai jopa ympärivuorokautista ja 
-vuotista. Jossakin toisessa maassa vastaava luku tarkoittaa 
päivähoitoa, jota vanhemmat voivat käyttää muutaman 
tunnin päivässä eikä palvelu ole edes käytettävissä jokaisena 
arki- tai työpäivänä.

 Lukujen käytettävyyttä vaikeuttaa myös se, että OECD:
n ja EU:n tavat määritellä päivähoito poikkeavat toisistaan. 
Eurostat määrittelee päivähoidon osaksi työn ja perheen 
yhteensovittamista, kun taas OECD keskittyy varhaiskasva-
tuksen käsitteellään (Early Childhood Education and Care, 
ECEC) ensi sijassa niihin keinoihin, joilla edistetään lapsen 
tasapainoista kehitystä. EU:n lukuihin ei välttämättä sisälly 
ns. avoimissa päiväkodeissa tuotettua hoivaa, koska se ei aina 
edistä vanhempien työssäkäyntiä vaan lapsen kehitystä (De-
velopment of a methodology…, 2004, 10; Plantenga & Siegel 
2004). Koska informaalien hoivamuotojen kartoittaminen 
on käytännössä kovin hankalaa, sitä koskevat luvut eivät 
sisälly yleensä tilastoihin. Päivähoidon kattavuutta koskevat 
luvut ovat näin edelleenkin ongelmallisia. Johtopäätösten 
suhteen on siksi syytä olla varovainen, sillä kaikki luvut 
ovat yhdellä tai toisella tavalla puutteellisia. Päivähoitolu-
kujen vertailtavuus on edelleen asia, jota ei ole onnistuttu 
ratkaisemaan (Plantenga & Siegel 2004, 1–13). Lukujen 
vertailtavuuden lisäksi ongelmia syntyy maksupolitiikan 
eroista. Plantengan (2004) mukaan nämä ongelmat tulisi 
nopeasti ratkaista, sillä päivähoitoa koskevan vertailevan 
tiedon tarve on erittäin suuri.

 Kaikkein suurimmat vertailuongelmat koskevat alle 
kolmivuotiaiden lasten päivähoitoa. Bradshaw ja Finch 
(2002, 80) kirjoittavat 22 maan vertailun vaikeuksista 
seuraavasti: ”Useimmissa tutkimissamme maissa alle kol-
mivuotiaita koskeva tieto on erityisen haurasta, sillä tässä 
ikäryhmässä päivähoitojärjestelyt ovat usein epävirallisia tai 
palvelut ovat yksityisesti tuotettuja tai ne tuotetaan paikalli-
sesti.” Näistä seikoista johtuen päivähoidon tilastoinnissa on 
suuria puutteita. OECD:n Babies and Bosses -tutkimuksen 
eräässä osaraportissa kiinnitetään tähän ongelmaan erityistä 
huomiota. Esimerkiksi Englannissa vuonna 2004 tehdyn 
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selvityksen mukaan 65 prosenttia perheistä, joissa oli alle 
kouluikäinen lapsi, oli turvauduttu myös informaaleihin 
hoivajärjestelyihin, mukaan lukien isovanhemmat, muut 
sukulaiset, naapurit ja ystävät (OECD 2005a, 108).

Niin Plantengan ja Remeryn (2005) kuin omien-
kin havaintojemme mukaan alle kolmivuotiaiden lasten 
hoitoa koskevat luvut vaihtelevat melko paljon tilastosta 
toiseen. Oman ongelmansa muodostavat perhevapaat. Jos 
päivähoidossa olevien lasten osuus lasketaan kaikista alle 
kolmivuotiaista, niin mukana ovat myös lapset, joita hoi-
detaan kotona perhevapaan ajan. Siksi vertailun kannalta 
mielekkäimpiä olisivat ikävuosikohtaiset päivähoidon ja 
esikoulun tai esiopetuksen käyttöasteluvut. Näitä lukuja 
on kuitenkin hyvin vähän tarjolla. Tämä selittää sen, miksi 
alle kolmivuotiaiden lasten hoivan osalta tilastoissa on 
kahdenlaisia lukuja: korkeammat luvut ovat niitä, joissa 
vanhempainvapaakuukaudet on otettu huomioon. Kaikista 
ongelmista huolimatta aloitamme tarkastelun käyttöastelu-
vuilla. Kehotamme kuitenkin lukijaa suhtautumaan lukuihin 
suuntaa-antavina. Niiden avulla on mahdollista suhteuttaa 
maat toisiinsa.

Miten paljon lapsia on formaalien 
päivähoitopalvelujen piirissä?

Taulukkoon 7 on koottu päivähoidon käyttöä koskevia 
tietoja 12:sta Euroopan maasta kahtena eri ajankohtana. 
Luvut pyrkivät kattamaan formaalin päiväkoti- ja/tai esi-
koulumuotoisen päivähoidon, perhepäivähoidon ja muut 
julkisen tuen tai valvonnan piiriin kuuluvat hoivan muodot. 
Lukuihin ei näin ollen sisälly kaikki mahdollinen päivähoito, 
sillä lapsia hoitavat kotona myös sukulaiset ja yksityisesti 
palkatut lastenhoitajat, joista läheskään kaikki eivät kuulu 
rekisteröidyn (ja samalla tilastoidun) päivähoidon piiriin. 
Kuitenkin aikaisemmin mainituista tilastollisista syistä 2000-
luvun luvut saattavat sisältää joidenkin maiden kohdalla 
myös informaalin hoivan muotoja (ks. sivu 52). 

Olemme jo todenneet, että etenkin alle kolmivuotiaiden 
lasten päivähoitoluvut ovat puutteellisia sellaisten maiden 
osalta, joissa lastenhoitajan palkkaaminen kotiin on yleistä 
tai lapsia hoidetaan muunlaisin informaalein järjestelyin. Lu-
kujen avulla muodostuva käsitys päivähoidon kattavuudesta 
alle kolmivuotiaiden ikäryhmässä on näin ollen jossain mää-

rin epätarkka (esim. Bradshaw & Finch 2002). Tarkimmat 
luvut ovat saatavissa Pohjoismaista, joissa sekä kansallinen 
että NOSOSCO:n harjoittama tilastointi perustuu laajaan 
kattavuuteen ja ikävuosijaotteluun. Toki tilastojen luotet-
tavuus tulee myös siitä, että integroidun päivähoidon malli 
on hyvin selkeä: käytännöllisesti katsoen kaikki tarjolla oleva 
päivähoito on formaalia ja tilastoitua.11

Lukujen jo mainitun epätarkkuuden vuoksi käytäm-
me taulukossa rinnan ilmaisuja korkea, keskitaso ja matala 
kattavuus. Nämä kolme luokkaa kertovat siitä, millä tavoin 
taulukon maat sijoittuvat toinen toisiinsa nähden tässä 
tutkimuksessa. Koska kolmivuotiaiden ja sitä vanhempien 
lasten päivähoito on huomattavan paljon yleisempää kuin 
alle kolmivuotiaiden, näissä kahdessa ryhmässä kyseiset luo-
kat on muodostettu eri tavoin. Yleisen käytännön mukaan 
alle kolmivuotiaiden lasten ryhmä tarkoittaa lapsia, jotka 
ovat 0–36 kuukautta vanhoja. Joidenkin maiden tilastoissa 
käytetäänkin luokkaa 0–2-vuotiaat lapset. Yli kolmivuoti-
aiden lasten ryhmä tarkoittaa kolme vuotta täyttäneitä ja 
sitä vanhempia lapsia. Käytännössä ikäryhmäjaottelu ei 
tietenkään ole näin tarkka. Etenkin pienten lasten hoivapai-
koissa on ymmärrettävästi myös kolme vuotta täyttäneitä 
lapsia, jotta hoitopaikkaa ei tarvitse vaihtaa kesken vuoden 
tai päivähoitokauden. Esikoulut taas saattavat ottaa vastaan 
lapsia, jotka täyttävät tiettynä kalenterivuonna esimerkiksi 
kolme vuotta, siis myös kaksivuotiaita. 

Kolmivuotiaiden ja sitä vanhempien lasten päivähoidon 
osalta korkean käyttäjäosuuden maita ovat ne, joissa yli kol-
mivuotiaista ja alle kouluikäisistä lapsista tilastojen mukaan 
säännöllisessä päivähoidossa tai esikoulussa on 80 prosenttia 
tai sitä enemmän kyseisen ikäryhmän lapsista. Keskitason 
kattavuus tarkoittaa, että 60–80 prosenttia ikäryhmän lap-
sista on formaalin päivähoidon piirissä. Matala käyttäjäosuus 
puolestaan on maissa, joissa alle 60 prosenttia on päivähoi-
dossa. Alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon kattavuutta 
kuvaavat kolme luokkaa muodostuvat seuraavasti: korkea 
kattavuus on maissa, joissa ikäryhmästä 40 prosenttia tai 
enemmän on päivähoidossa, keskitason vastaava prosent-
tiosuus on 20–40 prosenttia ja matalan kattavuuden maita 
ovat ne, joissa kyseisen ikäryhmän lapsista päivähoidossa 
on alle 20 prosenttia. 

11 Päivähoitoa koskevat luvut saattavat olla jossain määrin ongelmallisia 
myös Pohjoismaiden osalta. Arnlaug Leiran kanssa käyty keskustelu Oslossa 
(24.2.2006) toi esiin erään tilasto-ongelman. Norjassa päivähoitolukuihin 
oli jossain vaiheessa päätetty lisätä myös parin tunnin mittainen päivittäi-
nen leikkikenttätoiminta, jonka seurauksena luvut nousivat. Nyttemmin 
kyseinen palvelu ei sisälly päivähoitolukuihin.
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TauluKKo 7. Päivähoidossa1 olevien lasten osuus prosentteina sekä matalan, keskitason ja korkean käytön osuuksina alle ja kolme 
vuotta täyttäneiden lasten ikäryhmästä 1980-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa2 12:ssa Euroopan maassa

Maa Vuosi� Alle �-vuotiaista päivähoidossa (%)� � v. täyttäneistä päivähoidossa (%)

Alankomaat
2000-luku
1980-luku

35
2

keskitaso
matala

100
50–55

korkea
keskitaso

Espanja
2000-luku
1980-luku

10
2

matala
matala

 98
65–70

korkea
keskitaso

Iso-Britannia5 2000-luku
1980-luku

26
2

keskitaso
matala

82
35–40

korkea
keskitaso

Italia
2000-luku
1980-luku

6
5

matala
matala

93
85

korkea
korkea

Norja
2000-luku
1980-luku

27–40
7

keskitaso
matala

78–90
43

korkea
keskitaso

Puola
2000-luku
1980-luku

2
-

matala
-

60
-

keskitaso
-

Ranska
2000-luku
1980-luku

43
20

korkea
keskitaso

100
95

korkea
korkea

Ruotsi
2000-luku
1980-luku

41
29

korkea
keskitaso

91
64

korkea
keskitaso

Saksa (läntinen)
2000-luku
1980-luku

7
3

matala
matala

89
65–70

korkea
keskitaso

Suomi
2000-luku
1980-luku

21
31

keskitaso
keskitaso

70
58

keskitaso
matala

Tanska
2000-luku
1980-luku

56
48

korkea
korkea

93
85

korkea
korkea

Unkari
2000-luku
1980-luku

6
-

matala
-

86
-

korkea
-

1   Luvut koskevat formaalia päivähoitoa ja esikoulua, ja lukuihin sisältyvät sekä yksityisesti että julkisesti tuotettu osa-aikainen ja 
kokopäiväinen hoiva.
2   2000-luvun numeroihin saattaa joidenkin maiden kohdalla sisältää myös informaaleja hoivaratkaisuja, vaikka pääasiassa kyseessä 
on formaali hoiva. Yli 3-vuotiaiden lasten luvut sisältävät esikoulun (EU:n tilastointiperusteista ks. Plantenga & Siegel 2004).
3   Vuotta koskevassa sarakkeessa ylempi luku on tuorein mahdollinen (vertailtava) luku ja alempi koskee 1980-luvun keskivälin tai 
lopun tilannetta.
4   Alle kolmivuotiaiden prosenttiosuudet eivät ole täysin verrannollisia, sillä eri maissa luvut lasketaan eri tavoin (joissakin maissa 
kaikista alle kolmivuotiaista, joissakin maissa yli puolivuotiaista ja niin edelleen).
5   Ison-Briannian osalta vain Englantia koskeva luku.

Lähteet: Henderson & White (2004), 501: taulukko 1 (taulukon 1980-luvun loppua koskevat luvut); Plantenga & Remery 
(2005), 84: taulukko A.5 (taulukon 2000-lukua koskevat tiedot). 

Päivähoitopalvelujen käyttö alle ja yli 
kolmivuotiaiden lasten ikäryhmissä

Taulukko 7 vahvistaa sen tiedon, että kolmivuotiaita ja sitä 
vanhempia lapsia on paljon enemmän päivähoidon tai esi-
koulun piirissä kuin alle kolmivuotiaita lapsia. Maiden väliset 

erot tässä ryhmässä ovat lopulta aika pieniä. Pelkkien lukujen 
perusteella isompien lasten päivähoidon osalta maat on mah-
dollista jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän maat 
ovat Tanskaa lukuun ottamatta Kamermanin luokituksessa 
esikoulumallin maita. Alankomaista, Espanjasta, Italiasta, 
Ranskasta ja Tanskasta löytyvät ikäryhmän kolmivuotiaat 
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ja sitä vanhemmat lapset korkeimmat päivähoito-osuudet. 
Tanskassa lähes kaikki kolmivuotiaat ja sitä vanhemmat 
lapset ovat päivähoidossa ja kuusivuotiaina esikoulussa. 
Toiseen maaryhmään kuuluvat integroidun päivähoidon 
mallimaat, Norja ja Ruotsi. Näissäkin maissa lapsia on erit-
täin paljon päivähoidon piirissä. Tässä vertailussa mukana 
olevien maiden joukossa matalimmat päivähoito-osuudet 
löytyvät Puolasta ja Suomesta. 

Kuviossa 3 verrataan lastenhoidon kattavuutta tässä 
isompien lasten ikäryhmässä maittain suhteessa toisiin 
EU-maihin sekä Barcelonan julistuksen tavoitteeseen, jonka 
mukaan 90 prosenttia kolme vuotta täyttäneistä ja sitä van-
hemmista lapsista tulisi olla päivähoidossa. Kuviosta näem-
me, että vertailussamme mukana olevista maista tavoitteen 
ovat jo saavuttaneet Ranska, Alankomaat, Espanja, Tanska, 
Italia, Ruotsi, Norja ja Saksa. 

Lähde: Plantenga & Remery 2005, 35: kuvio 9.

Kuvio 3. arvioitu 3–6-vuotiaiden lasten päivähoidon kattavuus Euroopassa, harmonisoidut luvut

Alle kolmivuotiaiden lasten osalta maat jakautuvat taulu-
kossa 7 ilmoitettujen lukujen mukaan hieman toisin. Tans-
kassa, Ruotsissa ja Ranskassa on eniten lapsia formaalien 
päivähoitopalvelujen piirissä. Ranskaa lukuun ottamatta 
maat edustavat integroidun päivähoidon mallia. Keskitason 
kattavuuteen pääsevät Alankomaat, Norja, Iso-Britannia ja 
Suomi. Norja on hyvin lähellä Ruotsia kattavuuden puolesta, 
joten Kamermanin integroidun päivähoidon malli saa tukea 
näistä numeroista. Norja, Ruotsi ja Tanska sopivat kokonai-
suudessaan integroidun päivähoidon malliin. Loput maat 

ovat niitä, joissa alle kolmivuotiaita lapsia on hyvin vähän 
päivähoidossa. Näihin maihin kuuluvat Espanja, Italia, 
Puola, Saksa (läntinen alue) ja Unkari. Maista kolme edustaa 
esikoulumallin maita, mutta Ranska poikkeaa esikoulumallin 
ryhmästä keskitason kattavuudellaan

Kuviossa 4 verrataan maittaisia päivähoidon kattavuus-
lukuja jälleen Barcelonan julistuksen tavoitteisiin, jonka 
mukaan vuoteen 2010 mennessä 33 prosenttia alle kolmivuo-
tiaista lapsista tulisi olla virallisen päivähoidon piirissä. 
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maassa: Alankomaissa, Englannissa, Ranskassa, Ruotsissa, 
Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Tanska osoittautui hänen 
vertailussaan vahvimmaksi päivähoitomaaksi molemmissa 
ikäryhmissä. Kolme vuotta täyttäneet lapset olivat lähes sata-
prosenttisesti päivähoidon piirissä ja alle kolmivuotiaistakin 
yli 60 prosenttia. Seuraavaksi kattavin päivähoitojärjestelmä 
oli Ruotsissa, missä yli 40 prosenttia alle kolmivuotiaista 
oli vertailun ajankohtana päivähoidon piirissä. Hänen 
käyttämänsä luvut ovat vuodelta 1996. Kaiken kaikkiaan 
Pohjoismaissa pienten lasten hoidon tukimuodot ovat 
kattavimmat, vaikka maiden välillä on keskinäisiä eroja 
siinä, painottuvatko rahalliset etuudet vai palvelut. Laajasta 
julkisesta vastuusta kertoo myös se, että lasten päivähoito 
on Pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta sosiaalinen 
oikeus (Plantenga & Remery 2005, 35). Taulukko 8 kertoo 
Pohjoismaiden välisistä eroista

Huom. Tšekin tasavallan kohdalla huomioitu vain esikoulu.
Lähde: Plantenga & Remery 2005, 34: kuvio 8.

Kuvio 4. arvioitu alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon kattavuus Euroopassa, harmonisoidut luvut

Kaiken kaikkiaan alle kolmivuotiaiden lasten päivähoito-
osuuksissa on paljon enemmän vaihtelua kuin vastaavissa 
kolme vuotta täyttäneiden päivähoitoluvuissa. Tätä vaih-
telua selittävät osin tilastointierot, osin taas informaalien 
hoivajärjestelyjen puuttuminen tilastoista. Silti erot ovat 
myös todellisia eroja. Kiinnostavaa on, että useimmissa 
maissa pienten lasten päivähoito-osuus on kaksin- tai jopa 
kymmenkertaistunut. Vain Italiassa kasvu on ollut vähäistä. 
Suomi on ainoa maa, missä alle kolmivuotiaiden lasten päi-
vähoito-osuus on laskenut. Seuraavaksi katsomme hieman 
tarkemmin Pohjoismaiden välisiä eroja.

Pohjoismaiset erot

Tine Rostgaard (2002, 55–61) on verrannut päivähoidon 
kattavuutta kahdeksassa pohjoisen tai keskeisen Euroopan 
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TauluKKo 8. Päiväkoti- ja perhepäivähoidossa olevien lasten osuus 1–6-vuotiaiden lasten ikäryhmissä (prosentteina ikäryhmästä)1 
vuosina 1995 ja 2003 neljässä Pohjoismaassa

Ikäryhmä Norja Ruotsi Suomi Tanska
1��� 200� 1��� 200� 1��� 200� 1��� 200�

0–2-vuotiaat
alle 1-vuotiaat
1–2-vuotiaat

22
-
-

-
2

44

37
-
-

-
0

65

18
-
-

-
1

36

48
-
-

-
9

78
3–6-vuotiaat
3–5-vuotiaat

61
-

-
85

74
-

-
94

55
-

-
68

83
-

-
94

0–6-vuotiaat
0–5-vuotiaat
6-vuotiaat

44
-

-
58

-

59
-

72
70
83

39
-

50
46
68

68 77
75
90

1   Tilastointiperusteet ovat muuttuneet vuosien 1995 ja 2003 taulukoissa ja siksi taulukossa esiintyy erilaisia ikäryhmäjakoja. 6-
vuotiaita koskevassa luvussa ei ole huomioitu kaikkea esiopetusta (luvut viittavat päivähoitoon).

Lähde: NOSOSCO 2005, 63: taulukko 4.12.

Muista Rostgaardin (2002, 10, 17) vertailun maista 
Pohjoismaita muistuttaa eniten Ranska, jossa lähes kaikki 
yli kolmivuotiaat ovat esikoulussa ja sitä nuoremmistakin 
formaalin päivähoidon tai esikoulun piirissä noin kolmasosa. 
Sen sijasta Iso-Britannia on maa, jossa pieniä lapsia on niin 
tämän kuin Rostgaardinkin tutkimuksen mukaan hyvin 
vähän päivähoidon piirissä. Rostgaardin tutkimuksessa 
Alankomaat sijoittui Ison-Britannian ohella vähäisen päivä-
hoitotarjonnan maaryhmään. Meidän tietomme poikkeavat 
hiukan tästä, sillä Alankomaat on nykyisin melko vahva pien-
ten lasten päivähoitomaa (ks. taulukko 7, s. 54). Myös Colette 
Fagan ja Gail Hebson (2004, 58) toteavat Alankomaiden 
tilanteen muuttuneen. Ensinnäkin Alankomaissa on lisätty 
päivähoitotarjontaa. Samanaikaisesti päivähoidon maksut 
ovat nousseet (Plantenga & Remery 2005, 37). Toinen selitys 
Alankomaiden korkeille luvuille saattaa olla tilastoinnissa. 
Sekä Eurostatin julkaisu Development of a methodology for 
the collection of harmonised statistics on childcare (2004, 
30-31) että Plantengan ja Remeryn (2005, 37) maaraportit 
ehdottavat organisoidun päivähoidon kattavuudeksi 22–25 
prosenttia. Silti hekin päätyvät omissa taulukoissaan huo-
mattavasti tätä korkeampaan lukuun (35 %). Tämä kertonee 
jotakin päivähoitolukujen ongelmallisuudesta.

*          *          *

Taulukon 8 lukujen pohjalta integroidun päivähoidon malli 
näyttäisi hajoavan kahtia, sillä Ruotsissa ja Tanskassa on 
julkisesti rahoitetussa päivähoidossa huomattavasti enem-
män kolmivuotiaita ja sitä vanhempia lapsia kuin Norjassa 
ja Suomessa. Alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon 
osalta Suomi muistutti vuonna 1995 Norjaa, mutta tilanne 
on hieman toisennäköinen vuoden 2003 lukujen valossa. 
Suomi on etääntymässä myös Norjasta. Integroidun mallin 
yhtenäisyys koskee lopulta vain alle yksivuotiaiden lasten 
hoivaa: Pohjoismaissa alle yksivuotiaat lapset hoidetaan 
pääosin kotona.

Suomessa ja Norjassa päivähoidossa on Tanskaa ja 
Ruotsia vähemmän alle kolmivuotiaita lapsia siksi, että 
molemmissa maissa maksetaan lasten kotihoidon tukea. 
Norjassa tukea maksetaan alle kaksi- ja Suomessa alle kolmi-
vuotiaista lapsista sen jälkeen kun vanhempainvapaa päättyy. 
Molemmissa maissa tuen julkilausuttu tarkoitus on mah-
dollistaa valinnanvapaus. Vanhemmat voivat hoitaa tuella 
lapsensa itse tai käyttää tuen haluamallaan tavalla esimerkiksi 
päivähoitopalvelujen ostoon. Norjassa tukea voidaan maksaa 
osapäiväisesti, jolloin tuen määrä vähenee samassa suhteessa 
kun lapsi on päivähoidossa. Norjan päivähoitoluvut ovatkin 
olleet reippaassa kasvussa, kun taas Suomessa alle kolmivuo-
tiaiden lasten osuus päivähoidosta on aina 1990-luvun alusta 
ollut samoissa prosenttiosuuksissa. Palamme Pohjoismaiden 
välisiin eroihin regiimejä koskevassa jaksossa.
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Lasten päivähoitopalvelut, esikoulu mukaan lukien, ovat 
laajentuneet lähes kaikissa Euroopan maissa viimeisen vuo-
sikymmenen aikana. Ainoastaan Suomessa ja EU:n uusissa 
jäsenmaissa on ollut nähtävissä toisensuuntaista kehitystä. 
Suomessa päivähoidossa olevien lasten määrä ei ole laajen-
tunut kotihoidon voimakkaan tukemisen vuoksi. Selitys on 
näin toinen kuin entisissä sosialistisissa maissa. Sosialismin 
aikana näissä maissa oli kattava julkisin varoin rahoitettu las-
ten päivähoidon järjestelmä, jota alettiin radikaalisti purkaa 
maiden siirtyessä markkinatalouteen ja etenkin niiden liit-
tyessä Euroopan unioniin. EU-kuntoisuus edellytti julkisen 
talouden alasajoa ja yksi uhreista oli juuri lasten päivähoito. 
Siksi näissä Euroopan maissa päivähoitotarjonta on vähenty-
nyt ja joissakin maissa suorastaan romahtanut 1990-luvulla. 
Myös siirtyminen markkinatalouteen myötävaikutti lasten-
hoitopaikkojen vähenemiseen, sillä sosialistisella kaudella 
päivähoitoa tarjottiin usein työpaikan yhteydessä (Fagan & 
Hebson 2004, 58,65; Plantenga & Remery 2005, 37). 

Vanhoissa EU-jäsenmaissa suuntaus on kohti katta-
vampaa ja monipuolisempaa päivähoidon tarjontaa. Julkisen 
vallan rooli on ollut erittäin tärkeä päivähoitotarjonnan 
laajentamisessa. Julkisia varoja käytetään aikaisempaa enem-
män päivähoidon järjestämiseen, monet maat ovat ottaneet 
käyttöön osittaisen tai kaikki ikäryhmät kattavan päivähoito-
takuun ja päivähoidon suunnittelu on paljon keskitetympää 
ja pitkäjänteisempää kuin aikaisemmin, toteavat Bradshaw 
ja Finch (2002, 79; ks. myös Rubery ym. 2004, 163). 

Millaisia palveluja?

Päivähoidon hallinnointi

Aloitimme päivähoitopolitiikan tarkastelun malleista. Jako 
esikoulumalliin ja integroidun päivähoidon malliin kertoo 
kahdesta erilaisesta perinteestä. Tämä ero näkyy myös päi-

vähoitopalvelujen organisoinnin tavoissa. Olemme koonneet 
taulukkoon 9 kymmenen Euroopan maan päivähoidon 
hallinnointia, palvelujen tuottamistapaa ja niiden kohden-
tamista koskevat pääperiaatteet. 

Päivähoito- ja esikoulupalvelujen tuottamisesta vas-
taavat lähes aina kunnat tai paikallishallinto, vaikka valtio 
osallistuisikin kustannuksiin tai määrittelisi lainsäädännössä 
kyseisen palvelun sisällön ja tavoitteet. Lähes kaikissa maissa 
on käytössä joko keskus- tai paikallishallinnon asettamat 
standardit, joiden avulla määritellään esimerkiksi henkilö-
kunnan koulutusvaatimukset tai lapsiryhmän koko suhteessa 
henkilökunnan määrään. Etenkin Pohjoismaissa paikallis-
hallinnolla on tärkeä tehtävä päivähoidon toteuttajana ja 
siksi kuntien välillä voi olla melko suuriakin eroja. Ruotsissa 
keskushallinto päättää päivähoidon yleisistä tavoitteista, ope-
tusohjelman sisällöstä ja asettaa palvelulle laatuvaatimukset, 
mutta paikallisella hallinnolla on toteutusvastuu ja se voi aika 
itsenäisesti määritellä päivähoidon sisällön.

Esikoulumallin maissa kolmivuotiaiden ja sitä vanhem-
pien lasten palveluista vastaa yleensä opetus- kasvatus- tai 
vastaava hallinnonala. Näissäkin maissa alle kolmivuotiaiden 
lasten hoiva saattaa kuulua sosiaali- ja toisinaan myös ter-
veyshallinnon alaisuuteen. Integroidun päivähoidon mallin 
maissa päivähoito kokonaisuudessaan kuuluu pääsääntöisesti 
sosiaalialan hallinnonalaan. Näin oli 1990-luvun puoliväliin 
asti kaikissa neljässä Pohjoismaassa. Ruotsissa päivähoito 
kuitenkin siirrettiin sosiaalihallinnon alaisuudesta opetus-
hallinnon alaisuuteen vuonna 1996. Samaan aikaan päivä-
kodit (daghem) nimettiin esikouluiksi (förskola). Ruotsi on 
ainoa Pohjoismaa, joka on ottanut selkeän askeleen kohti 
esikoulumaisempaa päivähoitoa: virallisena tavoitteena on 
yhdistää kasvatus ja hoiva. Suomessa 6-vuotiaat lapset tulivat 
maksuttoman puolipäiväisen esiopetuksen piiriin vuonna 
2001. Tämäkin uudistus kertoo siitä, että esikoulumalli ja 
integroidun hoivan malli lähenevät toisiaan.
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TauluKKo 9. lasten päivähoidon hallinnointi ja palvelujen tuottamisen tapa kymmenessä Euroopan maassa (julkisesti valvotun päi-
vähoidon osalta)

Maa Hallinnonala1 Palvelujen tuottajat Palvelujen kohdentaminen

Alankomaat
KAS 2–4 v.
SOS alle 2 v.

yksityinen (non- ja for-profit)
työssäkäyvien vanhempien lapset, yksinhuoltajat, 
erityisryhmät

Espanja
KAS 0–6 v.

julkinen ja yksityinen (non-profit)
kaikki 3–6-vuotiaat; muuten työssäkäyvien van-
hempien lapset

Iso-Britannia KAS 3–4 v.
SOS 0–4 v.

julkinen ja yksityinen (non- ja for-
profit)

kaikki 3–4-vuotiaat; muuten erityisryhmät (etenkin 
riskilapset)

Italia
KAS 3–6 v.
TER/SOS alle 3 v.

julkinen ja yksityinen (non-profit)
kaikki 3–6-vuotiaat; muuten työssäkäyvien van-
hempien lapset

Norja PER 0–6 v. pääasiassa julkinen kaikki 0–6-vuotiaat; vammaisilla lapsilla etusija

Ranska
KAS 2–6 v. 
TER/SOS 3 kk–3 v.

pääasiassa julkinen
kaikki 2–6-vuotiaat; muuten työssäkäyvien van-
hempien lapset

Ruotsi
KAS 0–12 v.

pääasiassa julkinen (kunta)
kaikki 0–12-vuotiaat
(työssäkäyvien lapset etusijalla)

Saksa2 KAS 3–6 v.
SOS/KAS

julkinen ja yksityinen (non-profit)
kaikki 3–6-vuotiaat; muuten erityisryhmät

Suomi
SOS 0–6 v.
KAS/SOS 7 v.

pääasiassa julkinen (kunta) kaikki 0–7-vuotiaat lapset

Tanska
KAS 5–7 v.
SOS 0–6 v.

pääasiassa julkinen (kunta)
kaikki 0–6-vuotiaat lapset

1   Hallinnonala: SOS = sosiaali- tai hyvinvointiasiain hallinnonala; KAS = kasvatus-, koulu- tai opetusasiain hallinnonala; PER = perhe-, 
lapsi- ja nuorisoasian hallinnonala; TER = terveydenhuollon hallinnonala.
2   Liittovaltion tasolla päivähoitoasiat kuuluvat eri ministeriölle (perhe-, nuoriso-, nais- ja ikääntyneiden kansalaisten asioiden 
ministeriö) ja valtioiden (länder) tasolla sosiaaliasioiden tai kasvatusasioiden ministeriölle.

Lähde: Kamerman 2000, 16–17: taulukko 3 ja 20–21: taulukko 4; OECD 2001a, 46: taulukko 3.1; puuttuvia tietoja täyden-
netty eri lähteistä (AA ja LS).

jotta he voisivat itse hoitaa lapsiaan kotona. Verotus, erilaiset 
avustukset ja tuet vaikuttavat näin päivähoidon tarpeeseen 
ja laajuuteen.

Päivähoitopalvelujen suuri kirjo

Julkinen valta osallistuu kaikissa Euroopan maissa päivä-
hoidon kustannuksiin. Palvelujen tuottamisen tapa kui-
tenkin vaihtelee suuresti maasta toiseen. Pohjoismaissa ja 
Ranskassa julkinen valta myös tuottaa pääosan palveluista. 
Monissa muissakin maissa kolme vuotta täyttäneiden lasten 
esikoulupalvelut ovat julkisia, mutta alle kolmivuotiaiden 
päivähoitopalvelut taas yhteisöjen tai yritysten tuottamia. 
Alankomaat, Englanti ja Espanja ovat esimerkkejä maista, 
joissa alle kolmivuotiaiden lasten hoivapalveluja tuottavat 
pääsääntöisesti yksityiset yritykset tai voittoa tuottavat ja 
tuottamattomat yhteisöt. Yritysten ja yhteisöjen palvelut on 

Olemme jo tuoneet esille sen seikan, että pienten lasten 
hoidon kokonaisuus muodostuu useista eri elementeistä. 
Vanhemmat hoitavat itse lapsiaan vanhempainvapaalla 
ja se vaikuttaa päivähoidon tarpeeseen. Joissakin maissa 
maksetaan lasten kotihoidon tukea tai sen kaltaista etuutta 
vanhempainvapaan aikana tai sen päätyttyä, jotta vanhem-
mat voivat halutessaan jatkaa lastensa hoitoa kotona. Nämä 
etuudet ymmärrettävästi vaikuttavat siihen, missä määrin 
lapsia hoidetaan päiväkodeissa tai vastaavissa instituutioissa 
ja missä määrin tuet kannustavat vanhempia hoitamaan 
lapsensa itse.12 Lasten kotihoitoa voidaan tukea myös yh-
teisverotuksen keinoin tai erilaisten verovähennysten avulla. 
Joissakin maissa (esimerkiksi Saksassa) korkeat lapsilisät 
ovat toimineet eräänlaisena ”äidinpalkkana”. Norjassa taas 
yksinhuoltajille on maksettu varsin runsaskätistä avustusta, 

12 Perhe-etuuksien ja pienten lasten päivähoidon tarjonnan välinen kään-
teissuhde ei kuitenkaan ole aivan itsestään selvä. Fagan ja Hebson (2004, 
59) eivät havainneet 30:tä Euroopan maata kattavassa raportissaan pienten 
lasten päivähoidon vaihtelua suhteessa vanhempainvapaiden pituuksiin. 
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kuitenkin enenevästi saatettu julkisen kontrollin alaisuuteen. 
Rahoituksesta ja palvelujen tuottamisesta keskustellaan myös 
seuraavan otsikon alla.

TauluKKo 10. Pienten lasten tärkeimmät päivähoitomuodot yhdeksässä Euroopan maassa
 

Maa Yksikön nimi Hoitopaikka1 Lasten ikä (v.) Aukiolo2 Koulunaloitusikä

Alankomaat Kinderopvang
Gastouderopvang
Peuterspeelzaal
Bassischool

Päiväkoti
Perhehoito
Päiväkoti 
Koulu/päivä-koti

0–4
0–12
2–4
4+

OP/KP
KP
OP
OP

5

Espanja Escuela infantil
Educación preescolar

Koulu
Koulu/päivä-koti

3–6
0–3

OP
KP

6

Iso-Britannia Day nursery
Nursery school
Pre-school p-group
Childminder
Reception class

Päiväkoti
Koulu
Päiväkoti
Perhehoito
(Esi)koulu

0–5
3–5
2–5
0–8
4–5

OP/KP
OP
OP
KP
KP

5

Italia Asilo nido
Spazi bambini
Scuola dell’infanzia
Educatore familiare

Päiväkoti
Päiväkoti
(Esi)koulu
Perhehoito 

3kk–3
1–2
3–6
0–3

OP/KP
OP
OP/KP
OP

6

Norja Barnehage
Familiebarnehage
Åpen barnehage

Päiväkoti
Perhehoito
Päiväkoti

0–6
0–6
0–6

KP
KP
OP

6

Ranska Créche traditionelle
Créche parentale
Créche familiale
Assistante maternalle
Halte-garderie
École maternelle

Päiväkoti
Päiväkoti
Perhehoito
Perhehoito
Päiväkoti
(Esi)koulu

0–3
0–3
0–3
0–3
0–6
2–6

KP
KP/OP
KP
KP
vaihtelee
KP

6

Ruotsi Förskola
Familiedaghem
Förskoleklass

Päiväkoti
Perhehoito
(Esi)koulu

1–6
1–6
6–7

KP
KP
OP

7

Saksa Krippe 
Ganztagskindergarten
Kindergarten
Elternintiative
Tagesmutter

Päiväkoti
Päiväkoti
Päiväkoti
Päiväkoti
Perhehoito

0–3
3–6
3–6
0–6
0–6

OP/KP
KP
OP/KP
OP/KP
OP/KP

6

Suomi Päiväkoti
Perhepäivähoito
Ryhmäperhepäivähoito
Esikoulu

Päiväkoti
Perhehoito
Perhehoito
Päiväkoti tai koulu

0–3
0–7
0–7
6–7

KP
KP
KP
OP

7

Tanska Vuggestur
Bornehaver
Aldersintegreret
Dagplejer
Barnehaverklasser

Päiväkoti
Päiväkoti
Päiväkoti
Perhehoito
(Esi)koulu

0,5–2
3–5

0,5–6+
0–2

5/6–7

KP
KP
KP
KP
OP

7

1   Käytämme suomalaista nimitystä päiväkoti aina kun kyseessä on päiväkodin kaltainen itsenäinen hoivayksikkö.
2   KP = kokopäiväinen (vähintään 30 tuntia viikossa) ja OP osapäiväinen (vaihtelee, alle 30 tuntia viikossa); kokopäiväinen sisältää 
yleensä myös mahdollisuuden osa-aikaiseen hoivaan, vaikka sitä ei erikseen mainita.

Lähde: OECD 2001a, 46–7: taulukko 3.1; Feasibility study on the availability… 2002, liite 1; Development of a methodo-
logy… 2004, liite 1. 
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Taulukko 10 kertoo, että Pohjoismaissa, Alankomaissa, 
Isossa-Britanniassa ja Italiassa lapsille on tarjolla päiväkoti-
muotoista hoivaa aina siihen asti kun he menevät kouluun. 
Kaikissa maissa on valvottua perhepäivähoitoa, jota yleen-
sä suositaan alle kolmivuotiaiden lasten hoivassa. Se on 
tarjonnut päiväkotihoivaa halvemman tavan organisoida 
päivähoitoa lapsille, sillä tavallisesti yksi hoitaja hoitaa 4–5 
lasta eikä tämän hoitajan palkka juuri koskaan yllä samaan 
kuin alan koulutuksen saaneen hoitajan tai opettajan palk-
ka päiväkodeissa. Päiväkotimuotoinen hoiva on kuitenkin 
kaikkein tyypillisin tapa järjestää lapsille päivähoito.

Päiväkoti- ja esikoulupalvelujen systemaattinen laadul-
linen vertailu ei ole tässä tutkimuksessa mahdollista. Siksi 
lähdemme liikkeelle Tanskan päivähoitomallista. Se täyttää 
parhaiten hyvän päivähoidon kriteerit, joihin Rianne Ma-
honin (2002, 5) mukaan kuuluvat ainakin seuraavat asiat: 
Päivähoitoa pitää olla tarjolla kaikille lapsille ja sen on oltava 
kohtuuhintaista sekä korkeatasoista. Henkilökunnan pitää 
olla koulutettua. Päivähoidon tulee palvella työssäkäyviä 
vanhempia mutta myös vanhempia, jotka ovat kotona tai 
opiskelemassa. Palvelun pitää olla demokraattisesti valvottu, 
ja vanhemmilla pitää olla oikeus ja mahdollisuus osallistua 
päätöksentekoon.

Tanska on integroidun päivähoidon mallimaa, ja siellä 
alle kolmivuotiaita lapsia on eniten päivähoidon piirissä. 
Päivähoito kuuluu sosiaalihallinnon alaisuuteen ja sen 
tavoitteet ovat laaja-alaiset. Päivähoidon tehtävänä on kas-
vattaa, opettaa sosiaalisia taitoja ja hoivata sekä pitää erityistä 
huolta lapsista, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia. 
Paikallishallinto vastaa päivähoidon tuottamisesta ja mää-
rittelee laatukriteerit sekä päivähoidon organisoinnin tavan. 
Palveluja voidaan tuottaa eri tavoin eri kunnissa: joissakin 
kunnissa suositaan perhepäivähoitoa, joissakin toisissa taas 
päiväkotihoitoa. Palveluista noin 70 prosenttia on kunnan 
tuottamia. Loppu koostuu vanhempien itsensä organisoi-
mista palveluista, sekä yksityisistä ja yhteisöjen tuottamista 
palveluista. Lähes kaikki lapset ovat kokopäiväisessä hoidossa 
ja päiväkodit ovat avoinna aamuseitsemästä iltakuuteen 
ympäri vuoden. Päiväkotien toiminta tukee vanhempien 
työssäkäyntiä. Tanskassa työn ja perheen yhteensovittamista 
helpotetaan myös työaikajoustoin ja osa-aikatyön avulla. 
Jonkin verran on tarjolla päivähoitoa vanhemmille, jotka 
työskentelevät epäsäännöllisinä aikoina (Feasibility study 
on the availability…, 2002, 62–67). 

Vaikka muihin maihin verrattuna Tanskassa päivähoito 
toimii hyvin, on siellä kuitenkin myös ongelmia. Kunnissa 
on keskimäärin vain yksi tai kaksi ympärivuorokauden 
auki olevaa päiväkotia. Etenkin kasvavalla palvelusektorilla 
työskentelevien vanhempien voi olla vaikea organisoida 
lastensa hoitoa. Heinäkuussa 2005 Tanskassa tuli voimaan 
hoivatakuu, joka velvoittaa kunnan osallistumaan lapsen 
hoivakustannuksiin yksityisellä sektorilla, mikäli kunta ei ole 
kyennyt tarjoamaan lapselle hoitopaikkaa. (Fagan & Hebson 
2004, 63; Plantenga & Remery 2005, 36). 

Päivähoitoon lapsen voi viedä puolen vuoden ikäisenä. 
Lähes kaikki lapset ovat kuitenkin ensimmäisen ikävuoden 
kotona vanhempiensa hoidossa. Päivähoito toimii aina 
läheisessä yhteistyössä vanhempien kanssa, joille kuuluu 
täysi vastuu lasten kasvatuksesta. Jokaisessa päiväkodissa 
on oltava johtaja, joka vastaa toiminnasta. Henkilökunta 
on koulutettua, osalla on nelivuotinen opettajakoulutus. 
Alle kolmivuotiaat lapset hoidetaan päiväkodeissa 10 lapsen 
ryhmissä (Rostgaard & Friedberg 1998, 121–126).

Alle kolmivuotiaiden lasten hoidossa suositaan per-
hepäivähoitoa; yksi hoitaja voi hoitaa enintään viittä lasta. 
Perhepäivähoitajat ovat kunnan palkkaamia ja heitä varten 
on perustettu paikallisia keskuksia, joissa lasten kanssa voi-
daan leikkiä tai jumpata. Näin perhepäivähoitajat ja heidän 
hoitolapsensa pääsevät tapaamaan toisia aikuisia ja lapsia. 
Kunnat voivat tukea myös yksityistä hoitoa maksamalla avus-
tuksia vanhemmille. Vanhemmat maksavat päivähoidosta 
tulojen ja perheen koon mukaan (tätä asiaa käsittelemme 
jäljempänä). (Rostgaard & Fridberg 1998, 121–131.)

Muissa Pohjoismaissa päivähoito toimii pitkälle 
samojen periaatteiden mukaan. Päiväkodit ovat pääsään-
töisesti kunnallisia ja hoito niissä on kokopäiväistä. Isoilla 
paikkakunnilla on tarjolla ilta- ja yöaikaista sekä viikon-
loppuhoitoa. Päiväkodit ovat avoinna 11 tai 12 kuukautta 
vuodessa, korvaava hoitopaikka järjestetään mahdollisen 
kesälomakatkon ajaksi. Ruotsi on hyvinkin lähellä Tanskan 
mallia, sen sijaan Norjassa ja etenkin Suomessa vanhemmat 
hoitavat enemmän lapsia kotona. Kaikissa Pohjoismaissa on 
tarjolla perhepäivähoitoa.

Ranska tulee kaikkein lähimmäksi pohjoiseurooppa-
laista päivähoitomallia. Siellä alle kolmivuotiaiden lasten 
hoiva kuuluu pääsääntöisesti sosiaalihallinnon ja esikoulu 
(ècole maternelle) opetushallinnon alaisuuteen. Esikoulu 
on tarkoitettu kaikille yli kaksivuotiaille lapsille, mutta 
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paikkoja on edelleen rajoitetusti kaksivuotiaille. Sen sijaan 
kolmivuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ovat käytännöllisesti 
katsoen sataprosenttisesti esikoulussa. Esikoulu on auki 
saman ajan kuin tavallinen koulu, yleensä puoli yhdeksästä 
aamulla puoli viiteen iltapäivällä. Koulua käydään myös lau-
antai-aamupäivisin, mutta keskiviikkoisin ei ole esikoulua. 
Esikoulu on maksuton, mutta vanhemmat maksavat tulojen 
ja lapsiluvun mukaan lisäpalveluista, joiden järjestäminen 
ja rahoittaminen on paikallishallinnon asia. Aivan kaikkien 
esikoulujen yhteydessä ei ole tarjolla aamu- ja iltapäivähoitoa 
tai ateriapalveluita (Feasibility study on the availability…, 
2002, 75–76; Kamerman 2000, 22).

Alle kolmivuotiaiden lasten hoivajärjestelyissä on 
paljon enemmän vaihtelua. Ensinnäkin Ranskassa on tar-
jolla hyvin monenlaista päiväkotihoitoa, joka on lähes aina 
kokopäiväistä, jotkut päiväkodit tarjoavat kuitenkin vain 
osapäiväistä hoivaa. Suurin osa päiväkodeista on paikal-
lisen hallinnon organisoimia, osa yksityisiä tai yhteisöjen 
ylläpitämiä. Valvottu perhepäivähoito on ollut tärkeä osa 
päivähoitoa Ranskassa. 1980-luvulla luotiin kaksi uutta 
tukijärjestelmää. Ensinnäkin vanhemmat voivat vähentää 
verotuksessa yksityisen perhepäivähoidon kustannuksista 25 
prosenttia. Toiseksi vanhemmat voivat vähentää verotuksessa 
kotiin palkatun hoitajan palkkakustannuksista 50 prosenttia. 
Nämä kaksi tukimuotoa luotiin estämään pimeän työvoi-
man käyttöä hoivatyössä ja myös työllisyyden edistämiseksi. 
Ranskassa tuetaankin hyvin monenlaisia päivähoitomuotoja. 
(Feasibility study on the availability…, 2002, 75–77).

Alankomaiden, Ison-Britannian ja Italian päivähoito-
politiikat poikkeavat melko paljon Pohjoismaiden ja Rans-
kan tavoista järjestää päivähoitoa. Etenkin Alankomaissa ja 
Englannissa julkisen päivähoidon osuus on melko vähäinen 
esikoulua lukuun ottamatta. Päivähoidon kattavuus on 
näissäkin maissa lisääntynyt, mutta Francesca Bettio ja Sa-
cha Prechal (1998, 27) ovat varoittaneet numerosokeudesta. 
Pelkät luvut eivät kerro siitä, miten palvelut ovat käytössä. 
Esimerkiksi Saksassa taataan kolmivuotiaille ja sitä vanhem-
mille lapsille päivähoitopaikka. Takuuta koskeva paikka on 
kuitenkin puolipäiväinen ja suhteellisen kallis. Alankomaissa 
taas esikoulun alkamis- ja sulkemisajat harvoin sopivat 
yhteen vanhempien työaikojen kanssa, keskellä päivää voi 
olla pitkä tauko ja joinakin päivinä esikoulu on iltapäivisin 
suljettu. Vaikka kaikilla lapsilla olisi oikeus käydä maksu-

tonta esikoulua, niin silti päivähoito-ongelmat saattavat olla 
melkoisia. Alankomaissa ja Englannissa vanhemmat ovat 
tottuneet ratkomaan päivähoito-ongelmia työaikajärjeste-
lyin sekä tukeutumalla informaaliin hoivaan.

Etenkin Englannissa työssäkäyvien vanhempien elämä 
on päivittäisen päivähoitopalapelin kokoamista, sillä kaikille 
lapsille tarkoitettua maksutonta esikoulua käydään pari 
tuntia neljänä päivänä viikossa (15 tuntia viikossa). Perheen 
eri-ikäisten lasten vieminen aamupäivähoidosta esikoulun 
kautta vaikkapa isovanhemmille iltapäivähoitoon on vaativa 
logistinen tehtävä. Myös Espanjassa vanhemmat joutuvat 
taiteilemaan esikoulun, yksityisten päivähoitopalvelujen ja 
sukulaishoivan välimaastossa. Yksinhuoltajille päivähoi-
don pirstaleisuus on erityisen vaikea asia. Pohjoismainen 
integroidun päivähoidon malli osoittautuu kvalitatiivisessa 
vertailussa kaikkein toimivimmaksi. Päivähoitopalvelut on 
suunniteltu siten, että ne mahdollistavat vanhempien työs-
säkäynnin. Toki näissäkin maissa epäsäännöllisiä työaikoja 
tekevät vanhemmat joutuvat turvautumaan myös muihin 
kuin formaaleihin palveluihin. Silti päivähoidon kattavuus 
on paljon parempi. Useissa maissa päivähoitojärjestelyt 
ovat Pohjoismaihin verrattuna kalliita ja monimutkaisia: 
vanhempien on käytettävä tavattoman paljon aikaa ja rahaa 
pelkästään kuljetuksiin eri hoitopaikkojen välillä.

Tyypillisin hoitopaikka lapsen ollessa 2 vuotta ja 11 
kuukautta

Päivähoidossa on selvästi tapahtunut konvergoitumista. 
Euroopan maat ovat lähestyneet toisiaan, vaikka palvelujen 
järjestämisen tavoissa on yhäkin suuria eroja. Erot näkyvät 
erityisen hyvin alle kolmivuotiaiden lasten hoivajärjestelyis-
sä. Bradshaw ja Finch (2002, 83–84) ovat laatineet tätä eroa 
hyvin havainnollistavan taulukon. Siinä esitetään tyypillisin 
päivähoitomuoto lapsen ollessa 2 vuotta ja 11 kuukautta (ks. 
taulukko 11). Myös taulukon muut tiedot koskevat ainoas-
taan tätä tyypillisintä päivähoitopaikkaa. Lähes kaikki maat 
tukevat päivähoidon tuottajia tai päivähoidon käyttäjiä eli 
vanhempia. Espanja on tässä maajoukossa ainoa maa, joka 
ei maksa sen enempää julkista tukea päivähoidon tuottajille 
kuin käyttäjillekään. 
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TauluKKo 11. 2 vuotta ja 11 kuukautta ikäisen lapsen tyypillisin päivähoitomuoto kymmenessä Euroopan maassa

Maa Tyypillisin1 päivähoitomuoto lapsen 
ollessa 2 v ja 11 kk 

Päivähoito-
takuu

Yksin-
huoltajat 
etusijalla

Päivähoito-
maksu

Julk. tuki 
tuottajalle

Julkinen tuki 
vanhem-
mille

Alankomaat julkisesti tuettu päivähoitopaikka ei kyllä kyllä kyllä kyllä
Espanja yksityinen päiväkoti ei ei kyllä ei ei
Iso-Britannia yksityinen lastenhoitaja (childminder) ei ei kyllä ei kyllä
Italia päiväkoti (day nursery) ei kyllä kyllä ei kyllä
Norja kunnallinen päiväkoti ei vaihtelee2 kyllä kyllä kyllä
Ranska julkisesti tuettu yksityinen lasten-

hoitaja
ei ei kyllä kyllä kyllä

Ruotsi kunnallinen päivähoito kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Saksa päiväkoti (day nursery) ei kyllä kyllä kyllä kyllä
Suomi kunnallinen päivähoito kyllä - kyllä kyllä kyllä
Tanska kunnallinen päiväkoti kyllä ei kyllä kyllä kyllä

1   Tyypillisin hoitopaikka tai hoitomuoto tarkoittaa sitä hoitomuotoa, jossa on eniten 0–4-vuotiaita lapsia kun vertailukohteena 
ovat muut formaalit hoitomuodot (Bradshaw & Finch 2002, 79).
2   Päiväkoti tai kunta päättää asiasta (kunnallinen päiväkoti). 

Lähde: Bradshaw & Finch 2002, 83–84: taulukko 5.3. 

oli hyvin tavallista (ks. myös Kröger 2005a). Jos formaaleja 
palveluja on saatavilla, niitä halutaan käyttää ja niihin myös 
luotetaan (OECD 2001a, 55–56).

Päivähoidon kustannukset ja palvelu-
maksut

Julkinen valta osallistuu laajasti lasten päivähoitopalveluiden 
tuottamiseen. Siksi on syytä tarkastella erikseen kustannuksia 
ja niiden jakautumista. Aloitamme taulukosta 12, joka kertoo 
miten paljon eri Euroopan maat käyttävät rahaa yleensä 
perhepoliittisiin menoihin. Pohjoismaat, Belgia, Itävalta, Lu-
xemburg ja Ranska käyttävät eniten rahaa perhepolitiikkaan, 
kun taas vähiten rahaa käyttävät eteläisen Euroopan maat 
Kreikkaa lukuun ottamatta sekä Irlanti. OECD:n raportissa 
Starting Strong on yritetty arvioida sitä, missä määrin eri 
maat käyttävät rahaa varhaiskasvatukseen ja pienten las-
ten hoitoon. Raportin mukaan menojen arvioiminen on 
kuitenkin vaikeaa järjestelmien erilaisuuden, vanhempien 
suorittamien maksujen ja systemaattisen tilastoinnin puut-
tumisen takia (OECD 2001a, 86). 

Taulukosta ilmenee, että tässä maajoukossa Suomi, Ruotsi ja 
Tanska ovat ainoita, jotka takaavat tämän ikäiselle lapselle 
hoitopaikan. Tanskassa 2000-luvun alussa 86 prosenttia 
kunnista pystyi takaamaan hoitopaikan kaikille lapsille ja 
loput kunnista arvelevat tilanteen muuttuvan tällaiseksi 
muutaman vuoden sisällä. Päivähoitotakuu tai subjektii-
vinen oikeus päivähoitoon ja päivähoidon laaja kattavuus 
näyttävät kuuluvan yhteen. Samalla tavalla yhteen näyttävät 
kuuluvan päivähoitotakuu ja julkisen päivähoidon traditio. 
Pienten lasten päivähoitotakuu on käytössä maissa, joissa 
julkinen valta tuottaa pääosin palvelut. 

Niin Euroopassa kuin OECD-maissa on tähän asti 
käytetty enemmän julkisia varoja esikouluikäisten (3–6-
vuotiaiden) kuin alle kolmivuotiaiden lasten päivähoitoon 
(Bradshaw & Finch 2002, 95; Kamerman 2000, 12; OECD 
2001b, 143). Alle kolmivuotiaiden lasten päivähoitoa tuetaan 
eniten Pohjoismaissa. Useissa muissa maissa pienten lasten 
hoivassa on edelleen turvauduttava erilaisiin informaaleihin 
ratkaisuihin. Vanhemmat voivat yrittää järjestää työaikojaan 
siten, että lapsi voidaan hoitaa kotona, tai turvautua ainakin 
osin sukulaisten ja ystävien apuun, kuten Englannissa on 
edelleen tapana. Tällaiset informaalit hoivajärjestelyt ovat 
OECD:n arvion mukaan kuitenkin vähentyneet kaikkialla, 
eniten Italiassa ja Portugalissa, maissa joissa informaali hoiva 
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TauluKKo 12. Perhepoliittiset menot Euroopassa (prosenttia BKT:sta vuosina 1990, 1997 ja 2001)

Maa Perhepoliittiset 
menot 1��0

Perhepoliittiset 
menot 1���

Perhepoliittiset 
menot 2001

Muutos 1��0–2001 
(%)

Muutos 1���–2000 
(%)

Alankomaat 1,7 1,3 1,1 -0,6 -0,2
Belgia 2,3 2,4 2,3 0,0 0,1
Espanja 0,3 0,5 0,5 0,2 0,0
Irlanti 1,6 1,9 1,6 0,0 -0,3
Iso-Britannia 1,9 2,3 2,2 0,3 -0,1
Italia 1,0 0,9 1,0 0,0 0,1
Itävalta 2,7 2,9 2,9 0,2 0,0
Kreikka 1,6 1,8 1,8 0,2 0,0
Luxemburg 2,1 2,8 3,4 1,3 0,6
Portugali 0,9 1,0 1,2 0,3 0,2
Ranska 2,8 3,1 2,8 0,0 -0,3
Ruotsi 4,5 3,2 2,9 -1,6 -0,3
Saksa 1,7 1,9 1,9 0,2 0,0
Suomi 3,2 3,6 3,0 -0,2 -0,6
Tanska 3,3 3,7 3,8 0,5 0,1

Lähde: OECD 2006, Social Expenditure Database. 

varhaiskasvatukseen käytetyt menot. Kaikki päivähoito-, 
perhepäivähoito- ja leikkiryhmätoiminta ei sisälly laskelmiin, 
joten nämäkin tiedot ovat lähinnä suuntaa-antavia. Vuonna 
2001 Tanska käytti 0,9 prosenttia BKT:sta yli 3-vuotiaiden 
mutta alle kouluikäisten lasten hoitoon. Ruotsissa vastaava 
luku oli 0,6 prosenttia ja se nousee peräti 2,3 prosenttiin, 
jos mukaan otetaan myös alle kolmivuotiaiden lasten hoito. 
28 maan joukossa Suomi sijoittui jokseenkin puoliväliin. 
Julkisia varoja (suhteutettuna BKT:hen) käytetään Suomea 
enemmän varhaiskasvatukseen Belgiassa, Isossa-Britan-
niassa, Italiassa, Itävallassa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, 
Tanskassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa. Suomen paikka 
on erikoinen siksi, että päivähoito-oikeudesta huolimat-
ta päivähoidossa on vähän lapsia. Etenkin kolme vuotta 
täyttäneitä ja sitä vanhempia lapsia on poikkeuksellisen 
vähän formaalien päivähoitojärjestelmien piirissä. Lisäksi 
esikouluaika on hyvin lyhyt. OECD-maissa julkisia varoja 
käytetään eniten nimenomaan kolme vuotta täyttäneiden 
varhaiskasvatukseen ja hoivaan (Kamerman 2000, 15).

Raportissa tullaan siihen johtopäätökseen, että suurin osa 
OECD-maista käyttää huomattavan paljon julkisia varoja 
varhaiskasvatukseen, ainakin mitä tulee esikouluikäisiin ja 
yli kolmivuotiaisiin lapsiin (OECD 2001a, 86). Vaikka ver-
tailukelpoista aineistoa ei olekaan saatavilla, niin olemassa 
olevien muiden tutkimusten ja selvitysten (esim. Rostgaard 
& Fridberg 1998; Meyers & Gornick 2000) pohjalta näyt-
tää siltä, että eniten päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen 
(mukaan lukien alle 3-vuotiaiden hoito) rahaa käyttävät 
samat maat kuin yleensä perhepolitiikkaan. Kärjessä ovat 
nytkin Pohjoismaat, sen jälkeen tulevat manner-Euroopan 
maat ja viimeisinä OECD-maista angloamerikkalaiset maat 
(Australia, Englanti ja Yhdysvallat). Muutamassa matalan 
kulutuksen maassa (etenkin Alankomaissa, Isossa-Britan-
niassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa) julkinen kulutus on 
1990-luvun jälkipuoliskolla ollut kasvamaan päin (OECD 
2001a, 86). 

Kuviosta 5 käy ilmi, että Tanska käyttää kaikkein eniten 
julkisia varoja varhaiskasvatukseen. Näissä luvuissa ovat 
kuitenkin mukana ainoastaan yli kolmivuotiaiden lasten 
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Mitä vanhemmat maksavat?

Seuraavaksi yritämme valottaa sitä, millä tavoin päivähoidos-
ta ja varhaiskasvatuksesta aiheutuvat kustannukset jaetaan 
eri toimijoiden kesken. Päivähoito- ja esikoulupalvelujen 
laaja tarjonta ei sinänsä ole tae siitä, että kaikilla perheillä 
on myös mahdollisuus käyttää näitä palveluja. Päivähoidon 
kustannuksista osa voidaan periä takaisin vanhemmilta 
asiakasmaksuina. Esikoulumallin maissa päivähoito näyttää 
olevan useammin maksutonta kuin integroidun päivähoidon 
mallin maissa.

Belgiassa 2,5 vuotta täyttäneet lapset kuuluvat ilmaisen 
esikoulun piiriin. Italiassa ja Portugalissa julkisin varoin toi-
miva esikoulu on maksuton kolme vuotta täyttäneille ja sitä 
vanhemmille lapsille, Italiassa tosin vanhemmat maksavat 
ateriat, lisäpalvelut ja tietenkin yksityisen esikoulun. Alan-
komaissa ja Isossa-Britanniassa puolestaan yli nelivuotiaat 
lapset käyvät ilmaista esikoulua, jälkimmäisessä maassa 

yhä useampi kolmivuotiaskin on maksuttoman esikoulun 
piirissä. Ruotsissa viisivuotiaat ovat ilmaisessa esikoulussa, 
kun taas Suomessa vielä tämänikäisetkin lapset maksavat 
päivähoidosta. Suomessa vasta kuusivuotiaina lapset alkavat 
käydä maksutonta puolipäiväistä esikoulua. Jos lapset tarvit-
sevat lisäksi päivähoitoa, siitä maksetaan erikseen. 

Eurooppalainen trendi on ollut kohti maksutonta 
esikoulua. Sen sijaan alle kolmivuotiaiden lasten hoiva-
palveluiden rahoittamisessa on paljon enemmän vaihtelua 
ensinnäkin sen suhteen, missä määrin julkinen valta ra-
hoittaa hoivapalveluja, ja toiseksi sen suhteen, miten paljon 
vanhemmat joutuvat maksamaan päivähoidosta. Taulukosta 
13 selviää, millaista maksupolitiikkaa on harjoitettu seitse-
mässä eurooppalaisessa maassa 1990-luvun lopulla ja 2000-
luvun alussa. Taulukossa ei valitettavasti ole kattavaa tietoa 
verovähennyksistä eikä niiden vaikutuksesta vanhempien 
maksamaan lopulliseen hintaan.

1Yli kolmivuotiaille tarkoitetut varhaiskasvatusohjelmat, joiden avulla kehitetään lasten kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia 
valmiuksia. Päivähoito, perhepäivähoito ja leikkiryhmät (play groups) eivät kaikilta osin sisälly laskelmiin.

Lähde: OECD 2001a, 87: kuvio 3.4. (alkup. lähde OECD Education Database 2001).

Kuvio 5. Julkinen kulutus varhaiskasvatukseen1 prosentteina BKT:sta, 1998
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TauluKKo 13. vanhempien maksuosuus alle kouluikäisten lasten päivähoidon kustannuksista seitsemässä Euroopan maassa

Maa Vanhempien osuus päivähoidon kustannuksista
Alankomaat Maksu vaihtelee vanhempien tulojen mukaan. Vanhemmat maksavat pienten lasten päivähoitokustannuksis-

ta keskimäärin 30–35 % (yli 4-vuotiaat ovat ilmaisessa esikoulussa).
Belgia Maksu vaihtelee vanhempien tulojen mukaan. Vanhemmat maksavat enintään 28 % kustannuksista, keski-

määrin hieman vähemmän (17–25 %) ranskankielisessä osassa, (2,5-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ovat 
ilmaisessa esikoulussa).

Espanja Maksu vaihtelee vanhempien tulojen mukaan. Vain pienituloisten perheiden lastenhoitoa subventoidaan. 
Iso-Britannia Maksu vaihtelee vanhempien tulojen ja verovähennysten määrän mukaan. 

Vanhemmat maksavat 75–93 % päivähoitokustannuksista (yli kolmi/nelivuotiaat ovat ilmaisessa osapäiväisessä 
esikoulussa). 

Italia Maksu vaihtelee vanhempien tulojen mukaan. Vanhemmat maksavat keskimäärin 36 % pienten lasten päivä-
hoidon kustannuksista, noin 12 % perheen käytettävissä olevista tuloista menee päivähoitoon (yli kolmivuoti-
aat ovat ilmaisessa esikoulussa). Maksuissa on suuria alueellisia eroja. 

Norja Maksu vaihtelee vanhempien tulojen mukaan. Vanhemmat maksavat 28–45 % kustannuksista julkisissa päivä-
kodeissa (koskee kaikenikäisiä lapsia).

Puola Päivähoitomaksut vaihtelevat siten, että julkinen päivähoitopaikka maksaa n. 50 €/kk ja yksityinen 175 €/kk. 
Ranska Maksu vaihtelee vanhempien tulojen mukaan. Maksuun vaikuttaa käytettyjen palvelujen määrä. Julkisesti ra-

hoitetussa päivähoidossa maksukatto on 300 € /kk. Yksityisten hoitopaikkojen hinnat vaihtelevat 250–20 €/kk; 
esikoulusta ei peritä maksua.

Ruotsi1 Maksu vaihtelee vanhempien tulojen ja asuinkunnan mukaan. Vanhempien osuus päivähoidon kustannuksis-
ta vaihtelee 2–20 %:n välillä (5-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ovat ilmaisessa esikoulussa).

Saksa Maksu vaihtelee vanhempien tulojen ja asuinkunnan mukaan. Alueellisia vaihteluita. 
Suomi Maksu vaihtelee vanhempien tulojen mukaan. Vanhemmat maksavat 10–15 % kustannuksista (6-vuotiaat 

lapset ovat ilmaisessa puolipäiväisessä esiopetuksessa). Maksukatto 200 €/kk. Sisarusalennuksia. 
Tanska Maksu vaihtelee vanhempien tulojen ja asuinkunnan mukaan. Vanhemmat maksavat enintään 33 % kustan-

nuksista.
Unkari Päivähoitopaikka on maksuton. Vanhemmat maksavat vain ateriasta.

1   Ruotsissa astui vuoden 2002 alusta voimaan maksuja koskeva reformi, jonka seurauksena päivähoitomaksut ovat madaltuneet 
(ks. tarkemmin s. 68). 

Lähde: OECD 2001a, 89: taulukko 3.4 (alkuperäinen lähde: OECD background reports); Plantenga & Remery 2005, 39–42: 
box 2. 

Isossa-Britanniassa kuitenkin esikoulu on pääsääntöisesti 
maksuton, kun taas Suomessa maksuton esiopetus koskee 
vain kuusivuotiaita lapsia. Jos haluaisimme verrata van-
hempien osuutta päivähoitokustannuksista, meidän tulisi 
laskea yhteen kustannukset koko siltä ajalta kun päivähoitoa 
tarvitaan. Mitä aikaisemmin lapset aloittavat koulun, sitä 
varhaisemmin he siirtyvät maksuttoman ”hoivan” piiriin. 
Toki silloinkin kustannuksia voi syntyä aamu- ja iltapäivä-
hoidosta sekä hoidosta, jota tarvitaan iltaisin, viikonloppui-
sin tai lomien aikana. 

Silloin kun päivähoito on maksullista, vanhemmat maksa-
vat tavallisimmin kolmanneksen tai neljänneksen palvelun 
hinnasta. Tästä säännöstä poikkeavat Suomi ja Iso-Britannia 
siten, että Isossa-Britanniassa vanhemmat maksavat erittäin 
suuren osan lastensa hoivapalveluista itse. Suomi puoles-
taan erottuu muista maista siinä, että meillä vanhempien 
maksama osuus todellisista kustannuksista on vain noin 15 
prosenttia (OECD 2001a, 88). 

Julkisen hyvinvointivastuun akselilla nämä kaksi eu-
rooppalaista maata asettuvat tästä näkökulmasta ääripäihin. 
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Julkisen tuen muodot

Julkinen valta voi osallistua hyvin monin eri tavoin päivä-
hoidon ja esikoulun rahoittamiseen. Kaikkein useimmin 
julkinen valta rahoittaa suoraan palvelujen tuottamista. 
Jens Lundsgaardin (2002a, 102) OECD:n kasvatustilastoihin 
pohjaava kuvio (ks. kuvio 6) havainnollistaa julkisen sekto-
rin laajuutta varhaiskasvatuksessa. Taulukon pylväät tosin 
koskevat vain kolme vuotta täyttäneiden lasten päivähoitoa 

ja siksi esimerkiksi Iso-Britannia näyttäytyy tässä kuvioissa 
julkispalvelumaana. Euroopan maista yksityinen päivähoito-
tuotanto on suhteellisen laajaa Italiassa, Espanjassa, Irlannis-
sa ja Portugalissa. Jos mukaan otetaan myös alle kolmivuo-
tiaiden lasten päivähoito, niin yksityisen palvelutuotannon 
rooli on erittäin tärkeä Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. 
Nämä maat osoittautuivat kaikkein markkinalähtöisimmiksi 
päivähoitomaiksi myös Tine Rostgaardin (2002) seitsemän 
maan vertailussa.

1    Päivähoidolla tarkoitetaan tässä samaa kuin kuviossa 5, ks. s. 65: kuvion selvennys. 

Lähde: Lundsgaard 2002a, 102: kuvio 2.

Kuvio 6. Julkiset ja yksityiset päivähoitopalvelut kolme vuotta täyttäneiden mutta alle kouluikäisten lasten ikäryhmän osalta1 oECD-
maissa, 2000

Pohjoismaita on perinteisesti pidetty julkispalvelumaina, 
kun taas esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa järjestöillä 
on ollut ja on edelleen merkittävä rooli hoivapalvelujen 
tuottamisessa. Rostgaardin (2002, 56–57) mukaan ei-jul-
kisten toimijoiden merkitys on lisääntynyt lähes kaikkialla. 
Silti pitää muistaa, että useissa maissa tarjonta on kaiken 
kaikkiaan nyt laajempaa, ja siksi julkisen vallankin rooli 
päivähoitopalvelujen tuottamisessa on noussut etenkin niissä 
maissa, joissa se perinteisesti on ollut vähäinen. 

Julkispalveluja suosivissa maissakin osan palveluista 
kunnat ostavat yksityisiltä yrityksiltä tai järjestöiltä. OECD:n 
laatiman selvityksen mukaan ostopalvelut ovat lisääntyneet 
etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kun suomalaisista 
lapsista seitsemän prosenttia oli 2000-luvun alussa hoidossa 

yksityisessä kunnan ostopalveluna hankkimassa päivähoi-
dossa, niin Ruotsissa vastaava luku oli 13, Tanskassa 30 ja 
Norjassa peräti 42 prosenttia. Sen sijaan sellaista yksityistä 
päivähoitoa, joka tuotetaan tyystin markkinoilla, ei ole juuri 
lainkaan tarjolla Tanskassa ja Ruotsissa ja vain hyvin vähän 
Norjassa ja Suomessa (OECD 2001a, 90–91). 

Tukea voidaankin maksaa myös suoraan yksityisille 
palveluntuottajille, yhteisöille tai vanhempien muodosta-
mille päivähoito-osuuskunnille kuten esimerkiksi Ruotsissa. 
Suora tuki ei-julkisille palveluntuottajille on Euroopan 
maissa ostosopimusten kautta hienoisessa kasvussa. Ehto-
na on kuitenkin lähes aina se, että palvelut täyttävät tietyt 
laatuvaatimukset. 
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Julkinen sektori on tärkein päivähoidon ja varhaiskas-
vatuksen rahoittaja Euroopan maissa. Päivähoidon julkinen 
rahoitus kohdistuu paljolti kolme vuotta täyttäneiden ja sitä 
vanhempien lasten hoiva- ja esikoulupalveluihin. Maissa, 
joissa julkinen rahoitus ulottuu myös alle kolmivuotiaiden 
lasten päivähoitoon, palvelujen piirissä on hyvin suuri 
osuus alle kolmivuotiaista lapsista (OECD 2001b, 86–144). 
Julkisen rahoituksen turvin näyttää olevan mahdollista 
edistää lasten hyvinvoinnin tasaista jakautumista. OECD:n 
Starting Strong -raportissa (OECD 2001a, 92–93) tullaan-
kin siihen johtopäätökseen, että päivähoito on palvelu, 
jota ei voi tuottaa vain markkinoilla. Kaikilla ja kaikkialla 
tulee olla mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja, sillä 
yhteiskunta hyötyy päivähoidosta tavattoman paljon. Jos 
haja-asustusalueiden ja köyhien perheiden lapset eivät pääse 
päivähoitoon tai esikouluun, niin tasa-arvoisuuden periaate 
ei toteudu. Päivähoito myös estää tehokkaasti syrjäytymistä 
ja köyhyyttä, sillä vanhempien ansiotyö on mitä tärkein 
lasten köyhyyden ehkäisemisessä. Äitien kotonaolo saattaa 
lisätä lasten köyhyysriskiä.

Eri maissa yksityisesti tuotettua päivähoitopalvelua tue-
taan hieman eri tavoin. Tuen muodoista käytetyin on oikeus 
vähentää verotuksessa lastenhoidosta syntyneet kustannuk-
set tai osa niistä. 1990-luvun lopussa verovähennysoikeus oli 
käytössä mm. Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, 
Luxemburgissa, Norjassa, Ranskassa ja Saksassa. Saksassa 
verovähennysoikeus on rajattu yksinhuoltajiin ja perheisiin, 
joissa toinen puoliso on sairas tai vammainen. Isossa-Britan-
niassa verovähennysoikeus on rajattu pieni- ja keskituloisiin 
perheisiin, silti valtaosa perheistä on tuen piirissä. Suomessa 
ja Tanskassa maksetaan erillistä avustusta perheille, jotka 
ostavat yksityisiä päivähoitopalveluja. Ranska puolestaan 
maksaa tukea perheille, jotka palkkaavat lastenhoitajan 
kotiin. Saksassa kaikkein pienituloisimmat perheet saavat 
avustusta lastenhoitomenoihin, jos he käyttävät paikallishal-
linnon rekisteröimiä ja hyväksymiä palvelun tuottajia. 

Niissä maissa, joissa julkinen valta vastaa päivähoito-
palvelujen tuottamisesta, päivähoidon asiakasmaksut ovat 
viimeisen vuosikymmenen aikana nousseet tiukkenevien 
budjettien ja desentralisaation vuoksi. On herännyt huoli 
siitä, että palvelujen käyttö voi vähetä etenkin keski- ja 
pienituloisissa perheissä. Joissakin maissa tähän huoleen 
on reagoitu lisäämällä julkisia investointeja ja asettamalla 
asiakasmaksuille maksukatto. Näin tehtiin esimerkiksi Tans-

kassa, jossa vanhempien maksamat palvelumaksut eivät saa 
ylittää 30 prosenttia palvelun kustannuksista.

Ruotsin palvelumaksureformi on ehkä radikaalein. 
Vuoden 2002 alusta päivähoitomaksu on määräytynyt per-
heen tulojen ja lapsiluvun mukaan seuraavasti. Ensimmäi-
sestä lapsesta päivähoitomaksu on euroiksi muunnettuna 
enintään 140 euroa, mutta se ei saa ylittää kolmea prosenttia 
perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Toisesta lapsesta 
korkein päivähoitomaksu on 93 euroa, eikä se saa ylittää 
kahta prosenttia bruttotuloista, ja kolmannesta lapsesta 
maksetaan enintään 46 euroa tai prosentti bruttotuloista, 
neljännestä ja sitä seuraavista lapsista ei makseta lainkaan 
päivähoitomaksua. Ruotsissa päivähoitomaksut ovatkin 
tällä hetkellä Pohjoismaiden matalimmat. Lisääntynyt jul-
kinen tuki on yhteydessä päivähoidon kattavuuden kasvuun 
Ruotsissa. Etenkin vuosien 2002 ja 2003 välisenä aikana päi-
vähoidon käyttö on lisääntynyt ja lisäys koskee kaikenikäisiä 
alle kouluikäisiä lapsia (Rubery ym. 2004, 167). Päivähoidon 
kattavuudessa Ruotsi näin ollen lähenee Tanskaa.

Joissakin maissa, esimerkiksi Belgiassa ja Italiassa, myös 
työnantajat osallistuvat päivähoidon kustannuksiin maksa-
malla erityistä lasten päivähoito- tai sosiaalipalvelumaksua. 
Nämä maksut ovat kuitenkin vähäisiä eivätkä kata päivähoi-
don kustannuksista kuin pienen osan (Meyers & Gornick 
2000). Sen sijasta Alankomaissa työnantajat ovat 1990-luvun 
alusta maksaneet päivähoidon kustannuksista 21 prosenttia, 
kun valtion vastaava osuus on 35 ja vanhempien 44 prosent-
tia. Alankomaissa lasten päivähoito ymmärretään hyvin vah-
vasti työmarkkinapoliittiseksi etuudeksi, josta hyötyvät yhtä 
lailla työnantajat kuin työntekijät. Pohjoismaat puolestaan 
edustavat päivähoidon organisoinnissa julkisvastuullisuuden 
periaatetta. Päivähoito ymmärretään yhteiskuntaa kokonai-
suudessaan hyödyttäväksi toiminnaksi.

Päivähoitopolitiikan viimeaikaisista 
muutoksista

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tilaa arvioineet tutkijat 
ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että päivähoito ja var-
haiskasvatus ovat tulleet paljon aikaisempaa tärkeämmiksi 
politiikan asialistoilla. Kamermanin (2000, 28) mukaan 
julkinen vastuu on lisääntynyt kaikissa OECD-maissa. Hän 
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myös arvelee, että pienten lasten äitien lisääntyvä työssä-
käynti luo paineita edelleen laajentaa päivähoitopalveluja, 
jotka useimmissa maissa ovat riittämättömiä. Tämän hetken 
polttavin päivähoitokysymys on alle kolmivuotiaiden lasten 
hoivan järjestäminen. Myös kolmivuotiaiden ja sitä van-
hempien lasten päivähoitojärjestelmissä on suuria puutteita. 
Osapäiväinen ja toisinaan vain osan viikosta toimiva esikoulu 
ei vastaa työssäkäyvien vanhempien päivähoitotarpeisiin. 
Palvelujen tulisi olla käytössä silloin, kun vanhemmat ovat 
töissä. Työajan epäsäännöllistyminen asettaa erittäin suuria 
vaatimuksia päivähoidolle.

Myös Vicki Randall (2000, 352) pitää naisten, ja etenkin 
pienten lasten äitien, työssäkäyntiä sellaisena megatrendinä, 
joka tuottaa ennemminkin samanlaisuutta kuin erilaisuutta 
Euroopan maiden lastenhoitopolitiikkaan. Tine Rostgaard 
(2002) tuli siihen johtopäätökseen, että hänen tutkimissaan 
seitsemässä Euroopan maassa on tapahtunut jo tietynasteista 
konvergoitumista. Osa siitä selittyy kuulumisella Euroo-
pan unioniin, osa taas samankaltaisella sosioekonomisella 
tilanteella. Euroopan maissa pyritään nostamaan kaikkien 
aikuisten ja etenkin naisten työssäkäyntiastetta. Naisten 
työssäkäynnin suosiminen ja väestön samanaikainen 
ikääntyminen eivät voi johtaa mihinkään muuhun kuin 
hoivapalvelujen kasvuun. Samankaltaistuminen näkyy päi-
vähoitotakuun yleistymisenä. Sen sijasta hoivapalvelujen 
tuottaminen perustuu entistä enemmän sekamalliin: palve-
luja tuottavat kunnat, valtio, yritykset ja järjestöt. Joissakin 
maissa on ryhdytty tukemaan lastenhoitajan palkkaamista 
kotiin. Lisääntyvään päivähoitokysyntään yritetään vastata 
hieman eri tavoin eri maissa.

Bradshaw ja Finch (2002, 88–89) esittävät eurooppa-
laista lastenhoitopolitiikkaa vertailevassa tutkimuksessaan 
myös tulevaisuutta koskevia havaintoja. Kaikki maat suun-
nittelevat muutoksia esikoulu- ja päivähoitojärjestelmiinsä. 
Suunnitelmille yhteistä on ensinnäkin laajentaa lasten 
päivähoitopalveluja. Tavoitteena on universaali palvelujen 
tarjonta: kaikille lapsille halutaan taata mahdollisuus päästä 
formaaliin päivähoitoon vanhempien niin halutessa. Toinen 
yhteinen tavoite on pyrkimys alentaa vanhempien maksu-
osuutta lastensa päivähoidon kustannuksista. Norja ja Ruotsi 
ovat ehtineet toteuttaa maksupolitiikkareforminsa raportin 
ilmestymisen aikoihin tai jälkeen. Molemmissa maissa van-
hempien maksama osuus on alentunut. Monet maat (esim. 
Alankomaat, Iso-Britannia ja Tanska) suunnittelevat päivä-
hoitotakuun käyttöönottoa tai laajentamista (Bradshaw & 

Finch 2002, 79). Kansalliset päivähoitomallit ovat muutoksen 
tilassa ja siksi seuraavaksi arvioimme muutoksen suuntia.

Esikoulua kaikille!

Esikoulumalli edustaa kaikkein tyypillisintä tapaa järjestää 
lasten päivähoito Euroopassa. Mallin perusmaissa, Italiassa 
ja Ranskassa, kolme vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien 
lasten päivähoito-osuudet olivat korkeita jo 1990-luvun 
alussa ja ovat siitä entisestään nousseet. Kaikissa muissakin 
esikoulumallin maissa tavoitteena on saada kaikki kolmivuo-
tiaat ja sitä vanhemmat lapset esikoulun piiriin. Tavoite on 
pitkälti toteutunut, sillä esimerkiksi Espanjassa oli vuonna 
2004–2005 jo 97 prosenttia kolmivuotiaista ja sitä vanhem-
mista lapsista esikoulussa.13 Esikoulun laaja kattavuus ei 
kuitenkaan poista päivähoitoon liittyviä ongelmia: esikoulu 
ei noudata vanhempien työaikoja. 

Ranskassa, missä pienten lasten äitien ansiotyö yleistyi 
Pohjoismaiden tapaan jo 1960- ja 1970-luvuilla, esikoulua on 
kehitetty pisimmälle kokopäiväisen päivähoidon suuntaan. 
Alankomaissa, missä esikoulu toimii vain osapäiväisesti ja 
-viikkoisesti, vanhempien työaikajoustoilla on suuri merki-
tys lasten päivähoitojärjestelyille. Pienten lasten äidit mutta 
myös isät tekevät usein nelipäiväistä työviikkoa.

Espanjassa ja Italiassa varakkaimmat perheet palkkaavat 
maahanmuuttajanaisia etenkin pienten lasten hoitajiksi. 
Useimmiten hoitajat asuvat perheissä ja vastaavat toisinaan 
lastenhoidosta 24 tuntia vuorokaudessa. Muissa perheissä 
turvaudutaan mitä erilaisimpiin lastenhoitojärjestelyihin 
siltä osin kun lapset eivät ole esikoulussa. Bettio ja Prechal 
(1998, 26–27) kirjoittivat 1990-luvun loppupuolella, että 
eteläisen Euroopan maissa perheet ovat saaneet ratkaista 
kukin omalla tavallaan, miten lapset hoidetaan äitien käy-
dessä töissä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Espanjassa 
oli 1990-luvun alussa alle kolmivuotiaista lapsista formaalien 
(yksityisten ja julkisten) päivähoitopalvelujen piirissä noin 
2 prosenttia ikäryhmästä, kun vastaava luku vuonna 2004–
2005 oli jo 21 prosenttia14, yhtä paljon kuin Suomessa. 

13 Vuotta 2004–05 koskeva tieto perustuu Constanza Tobion välittämään 
informaatioon. Lähteeksi on ilmoitettu Ministerio de Educación y Ciencia 
(2004) Datos y cifras, Curso escolar 2004–05, Madrid, s. 4.
14 Vuotta 2004–05 koskeva tieto perustuu Constanza Tobion välittämään 
informaatioon. Lähteeksi on ilmoitettu Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (2005) Situatición de la oferta de servicos existente para menores 
de 3 anos durante la jornada laboral de sus padres, Madrid, s. 54. 
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Espanjassa naisten työssäkäynti on lisääntynyt nopeasti, 
kun vuonna 1993 naisista 31,3 prosenttia kuului työvoimaan, 
niin vastaava luku vuonna 2003 oli 46,8 prosenttia, ja lisäys 
oli suurin nuorten naisten ryhmässä. Constanza Tobion 
(2001) mukaan 1990-luvun puolivälissä puolet 25–49-vuo-
tiaista naisista työskenteli kokopäiväisesti, mikä on enemmän 
kuin tuolloin Saksassa, Alankomaissa ja Englannissa. Silti 
päivähoitotarjonta kohdistuu eniten yli kolmivuotiaisiin 
lapsiin. Esikoulua ei ole suunniteltu työssäkäyvien äitien 
lasten päivähoitopaikaksi. Isoäidit ovat edelleen tärkeä hoi-
varesurssi. Espanjalainen lastenhoitopolitiikka suosii sellaista 
päivähoitokulttuuria, jossa palkataan yksityinen hoitaja 
kotiin (Valiente 2002). Julkinen tuki päivähoidolle on ollut 
erittäin niukka. Vuodesta 2003 alettiin maksaa 100 euron 
suuruista kuukausiavustusta työssäkäyville äideille, joilla 
on alle kolmivuotias lapsi. Kyseinen etuus on jonkinlainen 
avaus mahdolliselle julkisen tuen laajentumiselle.

Saksa: päivähoitotakuun laajentaminen

Saksan voisi hyvin sijoittaa esikoulumallin maaryhmään. 
Käsittelemme sitä kuitenkin omana tapauksenaan, sillä 
edelleenkin Saksassa yli kolmivuotiaiden lasten päivähoito-
osuudet ovat esikoulumallin maita matalammat. Saksan 
erityisyys on myös kahden mallin rinnakkaiselo. Entisessä 
Itä-Saksassa päivähoitopaikka taattiin kaikille lapsille: jul-
kinen päivähoito oli sosialismin ylpeys. Läntisen Saksan 
alueella päivähoitopolitiikan kehittäminen on kuitenkin 
ollut tavattoman hidasta. Lastenhoito on aina näihin päiviin 
asti ymmärretty vanhempien yksityisasiaksi. Lausahduksen 
”Lapset syntyvät joka tapauksessa” esitti Konrad Adenauer 
1950-luvun eläkereformin yhteydessä (Gerhard 2004, 13). 
Gerhardin mukaan tämä lause paljastaa hyvin sen ilmapiirin, 
jossa saksalaista perhepolitiikkaa on viety eteenpäin. 

Läntisen Saksan alueella pienten lasten hoidosta ovat 
vastanneet äidit. Edes ankaran työvoimapulan aikaan 
1960-luvulla äitejä ei toivotettu tervetulleiksi työelämään: 
maa turvautui valtavaan määrään ”vierastyövoimaa”. Saksa 
edustaa sitä kontinentaalisen Euroopan hyvinvointivaltio-
mallia, jossa sukupuolten välisiä suhteita on määrittänyt 
vahvasti mieselättäjyyden normi (Lewis 1992). Yhteisverotus, 
korkeat lapsilisät, naisten kuuluminen miehensä terveysva-
kuutuksen piiriin sekä lyhyet koulupäivät ovat suosineet 

naisten kotiäititehtävää. Pitkä vanhempainvapaa ja sen ajalta 
maksettava avustus tukee sekin äitien jäämistä kotiin. Alle 
kolmivuotiaiden lasten päivähoitoa on näihin päiviin asti 
ollut erittäin vähän tarjolla. 

Vuodesta 1996 Saksassa on ollut voimassa päivähoi-
totakuu: jokainen kolmivuotias ja sitä vanhempi lapsi on 
oikeutettu puolipäiväiseen esikoulupaikkaan. Takuu liittyi 
vuoden 1992 aborttilainsäädäntöön. Kun oikeutta aborttiin 
tiukennettiin, päivähoitotakuusta tuli lain kumppani: sen piti 
houkutella naisia synnyttämään lapsia. Tällä hetkellä kolmi-
vuotiaista ja sitä vanhemmista lapsista noin 70 prosenttia on 
esikoulussa. Itäisessä Saksassa on hyvin toisenlainen tilanne, 
sillä kokopäiväisten päivähoitopaikkojen tarjonta (110 %) 
yli kolmivuotiaille ylittää kysynnän. Saksa onkin jakautunut 
kahdenlaiseen päivähoitoalueeseen (Gerhard 2004). 

2000-luvun alussa päivähoito, lapset ja nuoret ovat asi-
oita, jotka ovat nousseet nopeasti korkealle politiikan asialis-
talle. Huono menestys Pisa-arvioinnissa ja matala syntyvyys 
ovat taustalla reformiin (TagesBetreuungs-Ausbau-Gesetz), 
joka astui voimaan vuoden 2005 alusta. Tavoitteena on li-
sätä huomattavasti päivähoitopaikkoja alle kolmivuotiaille 
ja saada yli kolmivuotiaat sataprosenttisesti esikouluun. 
Yksityinen perhepäivähoito saatetaan julkisen valvonnan ja 
tuen piiriin. Rahaa tähän reformiin siirretään muun muassa 
työttömyysturvasta, mikä henkii sosiaalisen investointivalti-
on ideaa. Saksan lastenhoitoreformin lopullinen tavoitteena 
on päivähoitopaikan tarjoaminen kaikille sitä tarvitseville. 
Saksa on toteuttamassa myös laajaa perhevapaareformia.

Iso-Britannia: lastenhoitopolitiikan uusi suunta

Kolmivuotiaiden ja sitä vanhempien lasten ikäryhmässä 
matalimmat päivähoito-osuudet löytyvät Puolan ja Suomen 
ohella Isosta-Britanniasta. Saksa on jo käynnistänyt refor-
min, jonka tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Englannissakin 
3–5-vuotiaat lapset olivat vuotta 2004 koskevien tietojen 
mukaan 97-prosenttisesti osapäiväisessä ja -viikkoisessa 
esikoulussa15. Iso-Britannia oli kuitenkin pitkään se Eu-
roopan maa, jossa päivähoitoa oli hyvin vähän tarjolla ja 

15 Vuotta 2004 koskeva tietoa perustuu Fiona Williamsin lähettämään in-
formaatioon, jonka lähteeksi hän ilmoittaa seuraavan julkaisun: Department 
of Education and Skills/National Statistics, Provision for Children under 
five years of age in England, January 2004 (final), SFR 39/2004 (lähdettä ei 
ole tarkistettu).
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julkisen vallan rooli sen tuottamisessa ja rahoittamisessa 
poikkeuksellisen niukka. 

Työväenpuolueen noustua valtaan vuonna 1997 päi-
vähoidosta tuli heti yksi sosiaalipolitiikan painopisteistä. 
Vuonna 1998 julkistetussa kansallisessa päivähoitostrate-
giassa (Green Paper on the National Childcare Strategy) 
päivähoito ymmärretään sosiaaliseksi investoinniksi, jonka 
tehtävä on vähentää lapsiköyhyyttä ja edistää äitien ja aivan 
erityisesti yksinhuoltajaäitien työllisyyttä (Lewis 2003; Wil-
liams 2005). Strategian mukaisesti 3–4-vuotiaille taataan 
osa-aikainen maksuton esikoulupaikka (15 tuntia viikossa, 
38 viikkoa vuodessa). Maksuttoman esikoulun piiriin tulivat 
ensin köyhimpien alueiden lapset ja vähitellen kaikki muut-
kin. Työväenpuoleen tavoitteena on investoida erityisesti 
lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Vuonna 2003 tätä tavoitetta 
realisoimaan perustettiin myös uusi ministeriö, the Ministry 
of Children, Young People and Families. Politiikan suunnan 
muutos on melkoinen, sillä ennen vuotta 1997 lasten päi-
vähoidon järjestäminen oli yksilön tai perheen yksityinen 
velvollisuus.

Fiona Williamsin (2001 ja 2005) mukaan nyt julkisen 
vallan velvollisuus on helpottaa työn ja perheen yhteenso-
vittamista. Työväenpuolueen ohjelmassa on äitiys- ja van-
hempainvapaaetuuksien parantaminen, työaikajoustojen 
helpottaminen, jo mainittu päivähoitotakuu 3–5-vuotiaille 
lapsille ja vanhempien maksamien päivähoitomaksujen 
subventointi verotuksen keinoin. Verovähennysoikeuden 
piiriin kuuluu kaikki rekisteröity ja julkisen vallan hy-
väksymä päivähoito päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 
Myös kotiin palkatun (rekisteröidyn) lastenhoitajan palkka 
voidaan vähentää verotuksessa. Samaan pakettiin kuuluu 
työantajien kustantama palveluseteli, jolla työntekijä voi 
ostaa päivähoitopalveluja. Päivähoitomenoista vanhemmat 
voivat vähentää 70 prosenttia verotuksessa (vuoden 2006 
huhtikuusta lähtien 80 %) tiettyyn kattoon saakka. Sen sijaan 
sukulaiselle maksettavaa palkkaa ei voi vähentää. Williams 
pitää tätä epäkohtana, sillä etenkin työväenluokan perheissä 
äidit ovat perinteisesti tehneet osa-aikatyötä ja isovanhem-
mat tai partnerit hoitaneet lapsia. Erittäin harvoilla perheillä 
on ollut varaa ostaa kallista yksityispäivähoitoa tai palkata 
lastenhoitaja kotiin. Williamsin esittämän tiedon mukaan 
1990-luvun lopulla vain 2–4 prosenttia englantilaisista lapsi-
perheistä käytti ”nannya”, vaikka 20 prosenttia perheistä piti 
tätä vaihtoehtoa kaikkein toivotuimpana. Verovähennysten 

ongelmana hän pitää sitä, että kaikkein pienituloisimmat 
eivät yleensä pääse niistä hyötymään.

Työväenpuolueen lastenhoitopolitiikkaa voidaan silti 
pitää menestystarinana siinä, että päivähoitopaikkojen 
määrä on nopeasti lisääntynyt. Valittu strategia, verovä-
hennykset, tukee yksityistä palvelujen tuottamista, mikä on 
tietoinen valinta. Tony Blairin kolmannen tien politiikka 
on erikoinen sekoitus yhdysvaltalaista ja skandinaavista 
sosiaalipolitiikkaa. Kaiken sosiaalipolitiikan tarkoitus on 
rohkaista työntekoon. Lastenhoitostrategia sisältää paljon 
muutakin, mm. Sure Start -ohjelman, jonka kautta köyhille 
asuinalueille kanavoidaan rahaa ja muita resursseja estämään 
syrjäytymistä. Vuoteen 2010 mennessä kaikki peruskoulut 
(secondary schools) tulevat olemaan avoinna kahdeksasta 
neljään (’wrap around care’), ja kaikilla 3–14-vuotiailla 
lapsilla tulee olla päivähoito- tai iltapäivähoitopaikka. Jul-
kinen valta on näin ensimmäisen kerran ottamassa laajan 
vastuun lasten kasvatuksesta ja hoivasta. Valittu strategia ei 
kuitenkaan välttämättä takaa palveluille korkeaa laatua ja se 
pakostakin lisää naispuolisten matalapalkkatyöntekijöiden 
määrää. Silti Ison-Britannian loikka heikosta keskinkertai-
seksi tai tulevaisuudessa jopa vahvaksi päivähoitomaaksi on 
melkoisen näyttävä.

Pohjoismaisen mallin tulevaisuus

Tanska ja Ruotsi ovat integroidun ja samalla pohjoismaisen 
päivähoitomallin lippulaivoja. Näissä maissa julkisilla päivä-
hoitopalveluilla on jo kolmen tai neljänkin vuosikymmenen 
mittainen historia takanaan. Tänä aikana lasten päivähoito 
on muuttunut lähes universaaliksi palveluksi, joka on ko-
kopäiväistä ja korkeatasoista. Muutokset näiden kahden 
maan päivähoitopolitiikassa ovat melko vähäisiä. Ruotsissa 
päivähoito siirrettiin opetusministeriön alaisuuteen ja sa-
maan aikaan luovuttiin päiväkodin käsitteestä. Ruotsissa 
päiväkodit ovat nyt esikouluja, myös Norjassa lakattiin 
käyttämästä päiväkodin käsitettä: päiväkodeista tuli lasten-
tarhoja (barnehage). 

Pohjoismaissa muutokset eivät ole olleet suuria, sillä 
päivähoitojärjestelmän laajeneminen tapahtui jo 1970- ja 
1980-luvuilla. Tiukkenevien budjettien aikana lapsiryh-
mien koko on kuitenkin lähes kaikissa maissa suurentunut 
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suhteessa henkilökunnan määrään. 1980-luvulta lähtien 
vanhempien maksamat päivähoitomaksut ovat olleet nou-
susuunnassa. Aivan viime vuosien aikana Norja, Ruotsi ja 
Tanska ovat kuitenkin muuttaneet maksupolitiikkaa siten, 
että korkeimpia maksuja on madallettu ja muutenkin mak-
suja on korjattu vanhemmille suotuisaan suuntaan. Ruotsissa 
onkin tällä hetkellä Pohjoismaiden ja Euroopan matalimmat 
päivähoitomaksut. 

Pohjoismaat muodostivat aikaisemmin jokseenkin 
ehyen päivähoitoregiimin. Norja ja Suomi ovat kuitenkin 
jossain määrin etääntyneet pohjoismaisesta integroidun 
ja universaalin päivähoidon mallista. Suomalaisen las-
tenhoitopolitiikan linja muuttui 1980-luvun puolivälissä, 
jolloin pienten lasten hoidon lakeja muutettiin. Yhtäältä 
vanhemmat saivat subjektiivisen oikeuden kunnalliseen 
päivähoitopaikkaan ja toisaalta alle kolmivuotiaiden lasten 
vanhemmille alettiin maksaa kotihoidon tukea, jos he eivät 
käyttäneet oikeuttaan viedä lapsi päivähoitoon. Reformin 
seurauksena lasten kotihoito alkoi yleistyä. 1990-luvun alun 
lama ja korkea työttömyys vauhditti äitien kotiin jäämistä. 
Suomi onkin ainoa läntisen Euroopan ja OECD-maa, jossa 
lasten päivähoito-osuudet eivät ole nousseet, päinvastoin 
luvut ovat hienoisesti laskeneet 1980-luvun lopulta 2000-
luvun alkuun. Tosin Suomen lukuja on alkanut kaunistaa 
kuusivuotiaiden esiopetusjärjestelmä, jonka piirissä oli 
vuonna 2004 peräti 99 prosenttia ikäryhmän lapsista. 

Ilman esiopetus-uudistusta Suomi poikkeaisi todella 
paljon pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta normista sekä 
jäisi kauas taakse EU:n Barcelonassa vuonna 2002 asettamas-
ta tavoitteesta, jonka mukaan 90 prosenttia kolmivuotiaista 
ja sitä vanhemmista lapsista tulisi olla päivähoidon tai esi-
koulun piirissä vuoteen 2010 mennessä. Pelkkien päivähoi-
tolukujen perusteella Suomea ei oikein enää voisi sijoittaa 
pohjoismaiseen lastenhoitoregiimiin (esim. Mahon 2002). 
Lastenhoitopolitiikan kokonaisuus perustuu kuitenkin laa-
jalle julkisvastuulle ja universalismin periaatteelle. Suomessa 
universalismi ei tarkoita päivähoidon kattavuutta vaan sitä, 
että julkinen valta tukee erilaisia hoivan muotoja (Antto-
nen 1999). Suomihan on lopulta myös ainoa maa, jonka 
lainsäädäntö tiukasti ottaen takaa subjektiivisen oikeuden 
kunnalliseen päivähoitopaikkaan. 1980-luvulta suomalai-
sen lastenhoitopolitiikan linjaa on perusteltu vanhempien 
valinnanvapaudella. Periaatteessa kaikki hoivan muodot 
ovat nyt julkisesti tuettuja, sillä vuodesta 1996 on maksettu 

myös yksityisen hoidon tukea vanhemmille, jotka haluavat 
käyttää yksityisiä palveluja.

Näiden reformien ja retoriikkojen seurauksena Suo-
mesta on kuitenkin tullut suhteellisen heikko päivähoitomaa 
paitsi Pohjoismaiden myös Euroopan maiden joukossa. 
Kolme vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten päivä-
hoito-osuudet ovat Puolan ohella Euroopan matalimmat, 
tosin näiden lukujen takaa löytyvät hyvin erilaiset päivähoi-
tojärjestelmät ja lastenhoitopolitiikat. Alle kolmivuotiaiden 
lasten päivähoidon kattavuus on yhäkin eurooppalaista 
keskitasoa, mutta Pohjoismaiden joukosta Suomi erottuu 
tässäkin ikäryhmässä matalalla päivähoito-osuudellaan. Jos 
muissa Euroopan maissa päivähoito laajenee, niin Suomessa 
on laajentunut tuettu lasten kotihoito.

Norja on toinen Pohjoismaa, jossa maksetaan kotihoi-
don tuen kaltaista etuutta vanhempainvapaan jälkeen. Tukea 
maksetaan siihen asti kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta, ja 
sen määrä on porrastettu suhteessa päivähoidon käyttöön. 
Norjassa kotihoidon tuki vaikuttaa hyvin toisella tavalla: alle 
kolmivuotiaiden lasten päivähoitoluvut ovat olleet reippaassa 
kasvussa kotihoidon tuen maksamisesta huolimatta. Kiin-
nostavaa onkin, että 1990-luvun lopulta lähtien Euroopan 
maista Norjan ohella Alankomaat ja Iso-Britannia ovat 
kaikkein eniten laajentaneet julkisia päivähoitopalveluja 
(OECD 2001a, 55–56). 

*          *          *
      

Lähes kaikissa Euroopan maissa päivähoito laajenee. No-
peinta laajeneminen on maissa, joissa päivähoidon tarjonta 
on ollut niukkaa etenkin alle kolmivuotiaiden ikäryhmän 
osalta. Tämän tutkimuksen vertailuun valituista maista 
päivähoito laajenee nopeasti Alankomaissa, Espanjassa, 
Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Saksassa. Muita vahvan 
kasvun eurooppalaisia maita ovat muiden muassa Itävalta 
ja Portugali. Kasvu on vahvinta alle kolmivuotiaiden lasten 
päivähoidossa, sillä useimmissa maissa kolmivuotiaat ja sitä 
vanhemmat lapset ovat jo olleet laajasti esikoulussa. Maiden 
väliset erot ovatkin suurimmillaan pienten lasten hoivajär-
jestelyissä. Euroopan maista ainoastaan Norjassa, Ruotsissa 
ja Tanskassa alle kolmivuotiaista lapsista 40 prosenttia tai 
enemmän on formaalien päivähoitojärjestelmien piirissä. 
Keski- ja Etelä-Euroopan maissa vastaavat prosenttiosuu-
det ovat yhäkin huomattavan paljon pienempiä. Joissakin 
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matalien päivähoito-osuuksien maissa pienten lasten päi-
vähoidon kasvu on kuitenkin viime vuosina ollut erittäin 
suurta (esimerkiksi Espanjassa ja Englannissa). 

Kaiken kaikkiaan päivähoito on kattavinta yli kol-
mivuotiaiden lasten ikäryhmässä. Tässä ryhmässä vertai-
lumaidemme matalimmat päivähoito-osuudet löytyvät 
Puolasta, Isosta-Britanniasta ja Suomesta (ks. taulukko 7, 
54). Näihinkin lukuihin on syytä suhtautua varauksella, 
sillä vuonna 2005 Suomessa 99 prosenttia 6-vuotiaista lapsia 
oli vapaaehtoisen esiopetuksen piirissä (Sosiaali- ja tervey-
denhuollon taskutieto, Stakes 2006). Tämä luku muistuttaa 
esikoulumallin maiden tilannetta. Kamerman (2000, 11–12) 
onkin todennut, että useimmat OECD-maat ovat sitoutuneet 
tavoitteeseen, jonka mukaan kaikille 3–6-vuotiaille lapsille 
pystytään tarjoamaan hoito- tai esikoulupaikka vanhempien 
niin halutessa. Osa maista tarjoaa maksuttoman esikoulun, 
osa taas päivähoitopalveluja, joista vanhemmat maksavat 
tietyn osuuden.

Päivähoitotakuun käyttöönoton yleistyminen kertoo 
omaa kieltään julkisen vastuun vahvistumisesta. Takuu tar-
koittaa, että kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille pyritään 
järjestämään kohtuuhintainen hoitopaikka. Se tarjoaa käyt-
täjälle subjektiivista oikeutta heikomman takeen pääsystä 
palvelun piiriin. Tällainen takuu on voimassa Isossa-Britan-
niassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Kaikissa 
näissä maissa hoitopaikkojen määrä on takuun voimassa-
oloaikana lisääntynyt. Pohjoismaissa takuun piirissä ovat 
kaikki lapset. Saksassa päivähoitotakuu koskee 3–6-vuotiaita 
ja Englannissa 3–4-vuotiaita lapsia. Rostgaardin (2002, 56) 
mukaan takuu on eräänlainen periaatepäätös, jonka toteu-
tuminen viime kädessä riippuu käytössä olevista resursseista. 
Heikosta juridisesta sitovuudesta huolimatta kattavuuden 
tavoite on toteutunut erittäin hyvin. Tosin niissäkin maissa, 
joissa tällaista takuuta ei ole, päivähoitopaikkojen tarjonta 
on Rostgaardin mukaan lisääntynyt. 

Pienten lasten kotihoidon tukeminen

Eurooppalaisen lastenhoitopolitiikan valtavirta on palvelu-
keskeinen. Lapset halutaan formaalin päivähoidon ja esikou-
lun piiriin. Joissakin maissa tuetaan aikaisempaa enemmän 
myös lasten hoivaa kotona. Kotihoitoa on alettu tukea hyvin 

erilaisissa maissa ja lastenhoitoregiimeissä, joten mistään 
yhdestä suuntauksesta ei ole kyse. Ensinnäkin lasten hoivaa 
kotona tuetaan melko avokätisesti Norjassa ja Suomessa. 
Nämä maat ovat kehittäneet vahvasti myös päivähoitopal-
veluja. Toisenlainen esimerkki kotihoivaa tukevasta maasta 
on Saksa, missä pienten lasten hoivaaminen kotona on ollut 
aina näihin päiviin asti äitien velvollisuus. Kotihoivaa tuetaan 
myös useissa itäisen Euroopan maissa, esimerkiksi Puolassa, 
Tšekin tasavallassa ja Unkarissa. Nämä maat olivat aikoinaan 
vahvoja päivähoitomaita, mutta siirtyivät sosialismin romah-
dettua hyvin toisenlaiseen lastenhoitoregiimiin. 

Lasten kotihoidon tukeminen perustuu yhtäältä 
ajatukseen vanhempien ensisijaisuudesta pienten lastensa 
hoivaajina. Osa tuista maksetaan vanhemmille (Unkarissa 
myös isovanhemmille), jotta he voisivat jäädä kotiin mah-
dollisimman pitkäksi aikaa hoitamaan itse lapsiaan. Tuen 
maksaminen liittyy pitkiin vanhempain- tai hoitovapaisiin. 
Tällöin kotihoidon tuki on kompensaatio menetetystä pal-
kasta. Koska tukea usein maksetaan myös niille vanhemmille, 
jotka eivät ole työelämässä, kotihoidon tuki on eräänlainen 
äidin- tai vanhempainpalkan muoto; sen avulla yhteiskunta 
tai valtio tunnustaa pienten lasten hoivan tärkeyden (Ant-
tonen 1999). Tuen maksamisen taustalta löytyy kuitenkin 
muitakin motiiveja, esimerkiksi taloudellisia. Suomessa 
lasten kotihoidon tuesta on tullut kunnille ja valtiolle väline 
madaltaa päivähoitokustannuksia, sillä päivähoitopaikan 
perustaminen on lyhyellä tähtäimellä kalliimpaa kuin lasten 
kotihoidon tuen maksaminen. 

Lasten kotihoidon tuen kaltaiset etuudet eivät aina edel-
lytä, että lapsi hoidetaan itse kotona. Joissakin maissa niiden 
julkilausuttu tavoite on valinnanvapauden vahvistaminen. 
Suomalainen järjestelmä on tästä hyvä esimerkki. Lasten 
kotihoidon tukea maksetaan, jos vanhemmat eivät käytä 
oikeuttaan kunnalliseen hoitopaikkaan. Tuella voi ostaa yk-
sityisiä palveluja tai sen voi käyttää lastenhoitajan palkkaan. 
Joissakin maissa, esimerkiksi Ranskassa, lastenhoitajan palk-
kaamista kotiin tuetaan palvelusetelein ja verovähennyksin. 
Monissa muissakin maissa tuetaan yksityistä päivähoitoa 
verovähennysten muodossa.

Lasten hoivaa kotona voidaan näin ollen tukea hyvin 
eri tavoin. Lähdemme liikkeelle Saksasta, missä sosiaali- ja 
perhepolitiikan (esim. yhteisverotuksen) avulla on laajasti 
tuettu mieselättäjä- ja siihen liittyen kotiäitimallia. Ei siis ole 
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hämmästyttävää, että juuri Saksassa maksetaan vanhemmille 
äitiysvapaan jälkeen ”kasvatusrahaa”. Sitä maksetaan vain 
omien lasten hoidosta kotona. Tukea maksetaan tarvehar-
kintaisena tasarahaetuutena ensimmäiset kuusi kuukautta, 
minkä jälkeen tarveharkinta entisestään tiukkenee. Tukea 
maksetaan hieman korkeampana (enintään 460 €/kk), jos 
vanhemmat päättävät ottaa sitä vastaan vuoden ajan, ja ma-
talampana (enintään 300 €/kk), jos sitä maksetaan kahden 
vuoden ajalta. Tukeen liittyy oikeus olla vanhempainvapaalla 
tai osittaisella vanhempainvapaalla siihen asti kunnes lapsi 
täyttää kaksi vuotta. Sen jälkeen työantajan kanssa voi vielä 
neuvotella yhdestä vuodesta, joka on käytettävä ennen kuin 
lapsi täyttää 8 vuotta. Tämä viimeinen jakso on kuitenkin 
palkaton. 

Saksa on kuitenkin päättänyt muuttaa melko perinpoh-
jaisesti nyt voimassa olevaa käytäntöä. Vanhempainvapaan 
ajalta tullaan maksamaan ansiosidonnaista etuutta, joka on 
noin 70 prosenttia palkasta ja etuutta maksetaan siihen asti 
kunnes lapsi täyttää vuoden (1 800 euron kuukausitulot ol-
lessa kattona). Sen jälkeiseltä ajalta ei makseta mitään etuutta. 
Tämä reformi tulee hyödyttämään työssäolevia vanhempia 
ja etenkin keskituloisia naisia. Vielä ei ole tehty päätöstä 
siitä, kuinka vanhempainrahaetuus lasketaan pienituloisille 
vanhemmille. Saksa lähenee näin Ruotsin ja Tanskan mallia 
ja etääntyy tuetun kotihoidon mallista. 

Entisissä sosialistisissa maissa on hyvin vaihtelevia ko-
tihoivaa tukevia etuuksia. Sosialismin aikana näissä maissa 
oli hyvin pitkälle kehittynyt päivähoitojärjestelmä, jota tuki 
äitien oikeus pitkään ja melko hyvin kompensoituun äitiys-
vapaaseen ja -rahaan. Sosialismin romahduksen jälkeen näitä 
maita trimmattiin EU-kuntoon, mikä edellytti laajaa julki-
sen sektorin alasajoa. Lasten päivähoito ja vastaavat äitien 
etuudet olivat ensimmäisiä uhreja: esimerkiksi Puolassa päi-
vähoitojärjestelmää karsittiin ankaralla kädellä. Sosialismin 
jälkeisen lastenhoitopolitiikan perusvire on useissa maissa 
ollut hyvin konservatiivinen, kun etenkin katolista kirkkoa 
lähellä olevat intressiryhmät alkoivat vaatia äitien kotiroolin 
palauttamista kunniaan. Näissä uusissa EU-maissa koti-
hoidon tuen kaltaiset etuudet kertovat usein juuri tällaisen 
politiikan läpimenosta. Toinen motiivi maksaa kotihoidon 
tukia liittyy syntyvyyden alenemiseen. (Heinen 2002; Heinen 
& Portet 2002; Pascall & Kwak 2005.)

Puolassa on kolmen vuoden mittainen palkaton van-
hempainvapaa, jonka ajalta maksetaan tarveharkintaista 

tasarahaetuutta (90 €/kk) kahden vuoden ajan ensimmäisestä 
lapsesta ja kolmen vuoden ajan jos lapsia on enemmän kuin 
yksi. Jos perheessä on vammainen lapsi, kyseistä etuutta 
maksetaan kuuden vuoden ajan. Unkarissa vanhempainva-
paajärjestelmä takaa kahta erilaista rahaetuutta sen mukaan, 
miten vanhemmat ovat olleet töissä. Työssäoloehdon täyttä-
vät vanhemmat saavat kahden ensimmäisen vuoden ajalta 
tulosidonnaista etuutta (70 prosenttia tuloista tiettyyn mak-
simiin asti, ks. liite 1) ja kolmannen vuoden ajalta maksetaan 
lasten kotihoidon tuen kaltaista tasarahaetuutta (98 €/kk). 
Työssäoloehtoa täyttämättömälle alle kolmivuotiaan lapsen 
vanhemmalle puolestaan maksetaan koko kolmen vuoden 
ajan tätä samaa tasarahaetutta (98 €/kk). Jos kotona hoidetaan 
kolmea tai useampaa lasta, samansuuruista tukea maksetaan 
siihen asti kunnes nuorin lapsista on 8-vuotias. Unkarissa 
lasten kotihoidon tuki ei kuitenkaan liity transitiovaihee-
seen, sillä tukea on maksettu vuodesta 1967. Unkari on itse 
asiassa tällaisen tuen edelläkävijämaa. Kun kotihoidon tuen 
kaltainen etuus Unkarissa otettiin käyttöön 1960-luvulla, sen 
tarkoitus oli tarjota työssäkäyville äideille vaihtoehto, jonka 
avulla pidentää äitiysvapaata. Äidit saivat oikeuden pidentää 
noin vuoden mittaista äitiysvapaata enintään kolmeen vuo-
teen, mutta vapaan ajalta maksettava etuus pieneni samassa 
suhteessa. Vuonna 1997 etuus (kolmelta vuodelta) vastasi 
noin puolta keskimääräisestä palkasta (Leira 2002, 110). Tänä 
päivänä etuus on huomattavan paljon matalampi.

Suomessa ja Norjassa vanhemmat voivat käyttää ko-
tihoidon tuen haluamallaan tavalla. Ensinnäkin tuki toimii 
ansionmenetyksen rahallisena kompensaationa lastenhoito-
vapaan ajalta. Äitiys- ja vanhempainrahaetuudesta poiketen 
kyseessä on kuitenkin tasaraha- ja Suomessa sitä täydentävä 
tulosidonnainen etuus. Toiseksi tuen avulla voi ostaa lasten-
hoitopalveluja tai tuen voi halutessaan antaa kenelle tahansa 
lasta hoitavalle henkilölle palkkiona tehdystä lastenhoi-
totyöstä. Suomalainen kotihoidon tuki mahdollistaa näin 
myös harmaan työvoiman käytön lastenhoivassa, sillä tuen 
käyttöä ei valvota. Kolmannessa merkityksessä kotihoidon 
tuki edustaa äidin- tai vanhempainpalkan kaltaista etuutta, 
sillä tuki maksetaan kaikille vanhemmille. Neljäs merkitys 
liittyy kuntataloudelliseen hyötyajatteluun. Etenkin Suomes-
sa tukea suositaan, koska sitä maksamalla voidaan säästää 
päivähoitokustannuksissa.

Norjassa lasten kotihoidon tuen (konstanstøtte) kaltais-
ta hoitorahaa alettiin maksaa 1990-luvulla samantyyppisen 
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vastakkainasettelun seurauksena kuin Suomessakin. Poliit-
tista keskustaa ja konservatiiveja lähellä olevat intressiryh-
mät alkoivat vaatia äidinpalkan maksamista samaan aikaan 
kun alettiin vaatia päivähoitotakuun käyttöön ottamista. 
Kotihoidon tuen perusteluissa toistuvat sanat vanhem-
pien valinnanvapaus ja äidin- tai hoivapalkka. Norjassa 
etuutta maksetaan 1–2-vuotiaan lapsen vanhemmille, jos 
he käyttävät vähän tai eivät lainkaan päivähoitopalveluja. 
Raha voidaan käyttää yksityisten palvelujen ostoon. Tuki on 
jaettu viiteen tasoon siten, että korkeinta tukea (445 €/kk) 
maksetaan vanhemmille, jotka eivät käytä lainkaan julkisia 
palveluja ja matalinta (89 €/kk) tukea niille, jotka käyttävät 
julkisia palveluja 25–32 tuntia viikossa.

Suomessa lasten kotihoidon tuesta tuli lakisääteinen 
etuus vuonna 1985 samantyyppisen poliittisen asetelman 
seurauksena kuin Norjassa. Poliittista keskustaa lähellä olevat 
ryhmät vaativat kotihoidon arvon tunnustamista ja lasten-
hoitoon käytettyjen menojen tasaamista niin, että päivähoi-
dossa olevat vanhemmat eivät hyötyisi saamistaan palveluista 
suhteessa niihin, jotka palveluja eivät käytä. Kotihoidon tuen 
maksuperusteet ovat kuitenkin hyvin erilaiset kuin Norjas-
sa. Sitä ei voi käyttää työajan lyhentämisen välineenä, sillä 
varsinaista kotihoidon tukea maksetaan alle kolmivuotiaasta 
lapsesta, jos lasta ei viedä lainkaan kunnalliseen päivähoi-
toon. Kaikille maksettavan hoitorahan suuruus oli vuoden 
2006 alussa 294 euroa kuukaudessa. Tukea maksetaan myös 
lapsen alle kolmivuotiaista (84 €/kk) sekä muista alle oppi-
velvollisuusikäisistä (50 €/kk) sisaruksista. Lisäksi voidaan 
maksaa hoitolisää, joka määräytyy perheen yhteenlaskettujen 
tulojen mukaan. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta, ja sen 
määrä on enintään 168 euroa kuukaudessa. Lisäksi muuta-
mat kunnat maksavat omia kuntalisiään. 

Suomessa maksetaan osana pienten lasten hoidon tukea 
myös osittaista hoitorahaa, mutta sen käyttö on vähäistä. 
Joulukuun lopussa vuonna 2005 osittaista hoitorahaa saa-
via perheitä oli noin 10 800 (Kansaneläkelaitos 2006, 21). 
Rahallinen etuus on suuruudeltaan 70 euroa kuukaudessa 
ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Käytännössä sillä ei 
ole merkitystä vanhempien tekemille valinnoille.

Lasten kotihoidon tuki on Suomessa varsin suosittu 
etuus, mikä näkyy alhaisina lasten päivähoitolukuina. 
Ainoastaan puolet kaikista päivähoitoikäisistä lapsista on 
formaalin päivähoidon piirissä. Alle kolmivuotiaiden lasten 
ikäryhmässä prosenttiosuus on tätäkin paljon matalampi: 

1–2-vuotiaista lapsista noin 60 prosenttia hoidetaan ko-
tona. Lasten kotihoidon tukijärjestelmä on etäännyttänyt 
Suomea pohjoismaisesta päivähoitoregiimistä. Rianne 
Mahon (2002) sijoittaakin Suomen uuskonservatiiviseen 
lastenhoitoregiimiin. 

Suomessa ja Norjassa lasten kotihoidon tukea on 
perusteltu valinnanvapaudella. Vanhemmilla tulee olla 
oikeus valita lapsilleen mieluisin hoitopaikka. Suomessa 
valinnanvapautta edistetään myös maksamalla yksityisen 
hoidon tukea perheille, jotka eivät halua käyttää kunnallisia 
palveluja. Yksityisen hoidon tukea maksetaan suoraan palve-
luntuottajille, joten sitä ei voi käyttää lasten kotihoidon tuen 
tavoin pimeän työvoiman palkkaamiseen. Tukea maksetaan 
alle kouluikäisen lapsen hoidosta. Tämäkin tuki sisältää 
tasarahaetuuden ja perheen tulojen mukaan määräytyvän 
tulosidonnaisen osan. Jotkut kunnat maksavat lisäksi kun-
talisiä. Tuen käyttöönotto kertoo siitä, että julkinen valta 
on valmis tukemaan yksityistä palvelutuotantoa. Hieman 
samantyyppistä tukea maksavat myös jotkut tanskalaiset 
kunnat, kyse ei ole kuitenkaan lakisääteisestä etuudesta. Vuo-
den 2005 heinäkuusta alkaen tanskalaisilla kunnilla on ollut 
velvollisuus tarjota jokaiselle lapselle yhdeksän kuukauden 
ikäisestä aina kouluikään hoitopaikka. Jos kunta epäonnistuu 
tehtävässään, sen tulee tukea lapsen yksityistä päivähoitoa 
summalla, joka enimmillään vastaa niitä kustannuksia, joita 
olisi syntynyt lasta hoidettaessa julkisessa päivähoitopaikassa 
(Plantenga & Remery 2005, 36).

Ranskassa vanhempia kannustetaan käyttämään yksi-
tyistä perhepäivähoitoa verovähennysten avulla. Vanhemmat 
voivat vähentää verotuksessa neljäsosan yksityisen perhepäi-
vähoidon kustannuksista. Myös lastenhoitajan palkkaamista 
kotiin tuetaan, sillä vanhemmat saavat joko palvelusetelin 
tai voivat vähentää verotuksessa kotiin palkatun hoitajan 
kuluista 50 prosenttia. Nämä tuet otettiin käyttöön, koska 
alle kolmivuotiaiden lasten hoivapalveluista oli pulaa ja 
vanhemmat päätyivät usein käyttämään pimeää työvoimaa. 
Niin yksityisten perhepäivähoitajien kuin kotiin palkattavien 
lastenhoitajienkin tulee kuulua rekisteriin ja heidän työnsä 
on valvottua. Ranskassa maksetaan myös kotihoidon tuen 
kaltaista etuutta vanhemmille, jotka haluavat jäädä kotiin 
hoitamaan omia lapsiaan. Tukea maksettiin alun perin vain 
kolmannesta lapsesta, nyt tuen piirissä ovat myös perheet, 
joissa on kaksi lasta (toisen lapsista tulee olla alle 3-vuotias). 
Tutkijoiden mukaan tukea käyttävät enimmäkseen naiset, 
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joiden koulutus on heikko tai palkkataso matala. Myös hil-
jattain käyttöönotetun pienituloisille tarkoitetun kotihoidon 
tuen, joka on suuruudeltaan 160 euroa kuukaudessa ja jota 
maksetaan jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi, voi kat-
soa edistävän heikosti koulutettujen ja vähän ansaitsevien 
naisten kotiin jäämistä (Fagan & Hebson 2004, 60). 

Lasten kotihoidon tuki ja sukupuolten välinen 
tasa-arvo

OECD (2005a) on tuoreessa Babies and Bossses -raportissaan 
kiinnittänyt huomiota alle kolmivuotiaiden lasten matalaan 
päivähoito-osuuteen Suomessa. OECD:n laskutavan mukaan 
alle kolmivuotiaista vain hieman yli 20 prosenttia on for-
maalien hoivajärjestelmien piirissä. Syynä tähän alhaiseen 
lukuun pidetään sitä, että huolimatta periaatteessa hyvistä 
ja kattavista alle kolmivuotiaiden lasten päivähoitopalve-
luista (OECD 2005a, 184), käytännössä keskus- ja etenkin 
paikallishallinto eli kunnat käyttävät ”erittäin voimakkaita 
taloudellisia kannustimia rohkaistakseen vanhempia käyttä-
mästä päivähoitopalveluja. Useimmat suuret kunnat (kuten 
Helsinki) rohkaisevat lisää tähän suuntaan maksamalla alle 
kolmivuotiaiden lasten vanhemmille ylimääräistä lasten ko-
tihoidon tukea” (mt. 114). Tämän politiikan seuraukset nä-
kyvät erityisen hyvin äitien pitkinä poissaoloina työelämästä. 
Kun Ruotsissa 85 prosenttia kaksivuotiaista oli 2000-luvun 
alussa formaalissa päivähoidossa, niin Suomessa vastaava 
osuus oli 44 prosenttia (OECD 2005a, 126). 

Tällainen kehitys on OECD:n raportin mukaan huo-
lestuttava. Valtio ja paikallinen hallinto kannustaa koti-
äitiyteen usein lyhytnäköisen taloudellisen edun nimissä. 
Koska kotihoidon tuen maksaminen on halvempaa kuin 
päivähoitopaikan perustaminen, tukea pidetään sellaisella 
tasolla, että äidit valitsevat kotiin jäämisen työn sijasta tai 
lykkäävät työelämään siirtymistä. Kunnallisilla tuilla tätä 
prosessia vahvistetaan entisestään. Tällainen politiikka ei tue 
sukupuolten välistä tasa-arvoistumista eikä työllisyysasteen 
nostamista sen enempää kuin vanhempien valinnanvapaut-

takaan. Vapautta valita ei voi olla se, että tukea käyttävät lähes 
yksinomaan naiset ja heistä eniten pienipalkkaiset ja vähän 
koulutusta saaneet naiset, jotka muutenkin ovat vaarassa 
syrjäytyä työelämästä. Raportissa (mt. 211) tuodaan esiin 
se hyvin tunnettu seikka, että kolmen vuoden mittainen 
lastenhoitovapaa heikentää naisten työmarkkina-asemaa jo 
siitäkin syystä, että työnantajat eivät yksinkertaisesti uskalla 
palkata naisia töihin. Lasten kotihoidon tukijärjestelmä on 
omalta osaltaan johtanut siihen, että nuoret naiset tekevät 
tässä maassa poikkeuksellisen paljon pätkätöitä – myös 
akateemisen koulutuksen saaneet naiset. Dramaattisimmin 
lasten kotihoidon tuen käyttöönoton seuraukset näkyvät 
pienten lasten äitien työhön osallistumisessa. Suomesta on 
tullut yksi Euroopan johtavista kotiäitiyhteiskunnista, ol-
koonkin että kotiäitiys on valtion tukemaa ja enimmäkseen 
tilapäistä.

Taulukosta 14 näemme, että Suomessa äitien työssä-
käynnissä tapahtuu suuri hyppäys, kun nuorin lapsista on 
täyttänyt kolme vuotta. Tätä hyppäystä ei voi selittää mikään 
muu kuin lasten kotihoidon tuki, joka pitää pienten lasten 
äidit poissa työmarkkinoilta pitkiä aikoja. Tällaisen politii-
kan mahdollisia seurauksia ovat naisten miehiä heikompi 
integroituminen työmarkkinoille, naisten palkkojen ja 
eläkkeiden pysyminen keskimäärin matalammalla tasolla 
kuin miesten, pätkätyösuhteiden lisääntyminen sekä koti-
töiden ja lastenhoidon epätasainen jakautuminen naisten ja 
miesten kesken. Kiinnostavaa on, että Suomen hallitus, las-
tenhoitopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja etenkin kunnat 
harjoittavat sukupuolten tasa-arvon edistämisen vastaista 
politiikkaa vanhempien valinnanvapauden ja kuntien bud-
jettipolitiikan nimissä. Koska suomalainen lastenhoitomalli 
herättää laajaa kiinnostusta Euroopassa ja maailmalla, olisi 
aika perinpohjaisesti arvioida kohta 20 vuotta voimassa ol-
leen käytännön erilaiset seuraukset. Selvää on, että pienten 
lasten äitien työllisyys on lähes romahtanut. Ja vaikka äidit 
yleensä palaavat työelämään lastenhoitovuosien jälkeen, 
niin asema työelämässä ja perheessä on saattanut muuttua 
tavalla, jota ei ole osattu ennustaa, kun tällainen järjestelmä 
on otettu käyttöön. 
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TauluKKo 14. Äitien työllisyysaste nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2002 (prosenttia)

Nuorimman lapsen ikä
Alle � vuotta �–� vuotta �–1� vuotta

Alankomaat 74,2 68,2 70,1
Belgia 70,4 67,4 68,6
Espanja 51,7 50,3 47,7
Irlanti 51,1 52,3 51,1
Iso-Britannia 57,2 56,9 67,0
Italia 54,4 51,7 49,4
Itävalta 80,1 70,3 69,8
Kanada 58,7 68,1 76,3
Kreikka 47,9 50,9 53,5
Luxemburg 70,6 63,1 58,2
Portugali 75,3 81,9 76,3
Ranska 66,2 63,2 67,5
Ruotsi 72,9 82,5 77,4
Saksa 56,0 58,1 64,3
Suomi 32,2 74,7 85,3
Sveitsi 58,2 64,5 77,8
Tanska 71,4 77,5 79,1
Tšekin tasavalta 16,8 36,5 69,2
Uusi-Seelanti 43,2 58,2 74,7
Yhdysvallat 56,6 60,0 69,4
OECD-20 57,5 61,8 67,0

Lähde: OECD 2005b, 41: taulukko SS4.2. 

Lasten kotihoidon tuki on erittäin ristiriitainen etuus. On 
tietenkin hyvä, että pienten lasten hoivasta on tullut tärkeä 
sosiaalipoliittinen asia. Kotihoidon tukea tulisi kuitenkin 
voida käyttää Norjan tavoin työpäivän lyhentämiseen. 
Lähes kaikissa Euroopan maissa vanhemmat lyhentävät 
työaikaansa joko omalla kustannuksellaan tai erilaisten 
tukijärjestelmien avulla. Suomen linja on tässä suhteessa 
hyvin poikkeuksellinen. Kotihoidon tuki olisi myös syytä 
muuttaa etuudeksi, josta kahden vanhemman perheissä yksi 
vanhempi voi käyttää ainoastaan puolet. Tällä hetkellä koti-
hoidon tuella kotiin jäävät lapsia hoitamaan lähes pelkästään 
naiset. Kotihoidon tuen lisäongelma on vanhempainvapaan 
täysin joustamaton käyttö. Useimmissa maissa vanhempain-
vapaata voi käyttää siihen asti kunnes lapsi menee kouluun. 
Suomalainen järjestelmä on tässä suhteessa joustamaton 
ja vahvistaa sukupuolten välistä eriarvoisuutta yhtä lailla 
työelämässä kuin kotona. 

Lastenhoitoregiimit muutoksessa

Tine Rostgaardin (2002, 66) mukaan eurooppalaiset hoiva-
järjestelyt ovat keskenään hyvin erilaisia ja valtion, perheen, 
markkinoiden, työnantajien sekä vapaaehtoisjärjestöjen väli-
set vastuut vaihtelevat suuresti. Euroopan maiden hoivapo-
litiikka on edelleen hyvin kansallista. Pohjoismaissa julkinen 
valta on ensi sijassa vastuussa hoivapalvelujen tuottamisesta 
ja palvelutarjonta kattaa laajasti eri kansalaisryhmät. Pohjois-
maiden välillä on kuitenkin myös eroja etenkin sen suhteen 
painottuvatko rahalliset etuudet vai palvelut. Myös Ranska 
edustaa maata, jossa julkinen vastuu lasten hoivasta on 
laaja. Pohjoismaat on perinteisesti sijoitettu sosiaalidemo-
kraattiseen tai pohjoismaiseen regiimiin, kun taas Ranska 
on kuulunut konservatiiviseen tai kontinentaaliseen regii-
miin. Tällaiset jaot ovat kuitenkin muuttuneet aikaisempaa 
ongelmallisimmiksi. Kaikkien muiden Euroopan maiden 
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sijoittaminen hoivaregiimeihin tuottaa vaikeuksia, sillä 
maat ovat yhtäältä lähestyneet toisiaan ja toisaalta kaikissa 
maissa tapahtuu järjestelmän moninaistumista. Palvelujen 
tuottamisen rinnalla ovat yleistyneet suorat rahalliset tuet 
ja veroetuudet.

OECD on raportissaan Starting Strong: Early Childhood 
Education and Care (2001a) päätynyt maaryhmittelyyn, joka 
kiinnostavalla tavalla eroaa aikaisemmista hoivaregiimeistä. 
Mallien muodostamisessa on otettu huomioon etenkin 
perhevapaalainsäädäntö ja alle kolmivuotiaiden lasten 
hoivajärjestelmät. Erityisen kiinnostavaa tässä jaottelussa 
on se, että pohjoismainen regiimi hajoaa kahdeksi malliksi 
tai maaryhmäksi.

OECD:n raportin jaottelussa ensimmäiseen maaryh-
mään kuuluvat Ruotsi ja Tanska, joissa vanhempainvapaa 
on pitkä ja rahallisesti hyvin kompensoitu. Alle vuoden 
ikäiset lapset ovat enimmäkseen kotona vanhempien hoi-
vassa. Vanhempainvapaan jälkeen taataan päivähoitopaikka 
käytännöllisesti katsoen kaikille lapsille. Ruotsi ja Tanska 
tukevat pienten lasten kotihoitoa lähinnä vanhempainva-
paan muodossa. Muutoin tälle mallille on tyypillistä se, 
että lastenhoitopolitiikalla tuetaan vanhempien työllisyyttä 
sekä sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta. Työllistämiseen 
liittyy läheisesti oikeus lyhentää päivittäistä tai viikoittaista 
työaikaa. Malli on mahdollista nimetä vanhempien oikeus 
työelämään -malliksi.

Toista mallia ja maaryhmää edustavat Norja ja Suomi, 
joissa myös on noin vuoden mittainen hyvin kompensoi-
tu vanhempainvapaa. Vanhempainvapaan jälkeen toinen 
vanhemmista voi kuitenkin jäädä kotiin hoitamaan lasta 
tai lapsia kotihoidon tuen turvin. Suomessa kotihoidon 
tukeen liittyy subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan, 
kun taas Norjassa tällaista oikeutta tai takuutta ei ole. Näissä 
maissa lastenhoitopolitiikka perustuu valinnanvapauden 
periaatteelle, joten se nimetään vanhemmat saavat valita 
-politiikaksi. 

Kolmatta ryhmää OECD:n aineistossa edustaa Tšekin 
tasavalta, joka ei ole mukana tämän tutkimuksen vertailussa. 
Tämän ryhmän lastenhoitopolitiikan lähtökohta on, että 
vanhemmat hoitavat itse pienet lapsensa. Julkinen valta ei 
juuri tuota eikä tue päivähoitoa esikoulua lukuun ottamatta. 
Tällainen malli edustaa vahvaa familismia.

OECD:n ryhmittelyssä neljänteen malliin kuuluvat 
Italia, Alankomaat ja Iso-Britannia. Näissä maissa on 

palkallinen äitiysvapaa, mutta pääsääntöisesti hyvin lyhyt 
palkallinen tai kokonaan palkaton vanhempainvapaa. Alle 
kolmivuotiaille lapsille on tarjolla erittäin vähän julkisia päi-
vähoitopalveluja, vaikka päivähoidon ostamista markkinoilta 
tuetaan jonkin verran. Näiden maiden lastenhoitopolitiikkaa 
luonnehtii slogan: päivähoito on perheen yksityisasia. Tässä 
mallissa kukin huolehtii omalla tavallaan lastenhoidon 
organisoinnista (OECD 2001a, 55–56). Olemme kuitenkin 
jo todenneet, että näiden maiden lastenhoitopolitiikka on 
melko voimakkaasti muuttumassa. Esimerkiksi Englannissa 
julkinen valta on ottamassa aikaisempaa huomattavan paljon 
laajemman vastuun lasten hoivasta.

Tämän luvun alussa lähdimme liikkeelle kolmesta 
päivähoitomallista, jotka perustuivat Kamermanin (2000; ks. 
myös Kahn & Kamerman 1976) tekemään jaotteluun. Näitä 
malleja puolestaan vastaa kaksi pääasiallista lastenhoitore-
giimiä. Niistä ensimmäistä luonnehtii laaja julkinen vastuu 
esikouluikäisten lasten hoivasta, kun taas alle kolmivuoti-
aiden lasten hoivassa tämä vastuu vaihtelee maasta toiseen. 
Euroopan osalta malli voitaisiin nimetä kontinentaaliseksi 
esikouluregiimiksi. Siihen sijoittuvat Alankomaat, Espanja, 
Italia, Saksa ja Ranska. Toisen regiimin tunnuspiire on laaja 
julkinen vastuu kaikenikäisten lasten hoivasta. Malli on 
tyypillinen Pohjoismaille ja siksi se voidaan nimetä pohjois-
maiseksi päivähoitoregiimiksi. Sitä edustavat puhtaimmillaan 
Ruotsi ja Tanska. Myös Norjassa ja Suomessa julkisen vallan 
vastuu pienten lasten hoivasta ja kasvatuksesta on kansain-
välisesti arvioiden erittäin laaja.

Vertailumme maista Iso-Britannia on ainoa, joka ei 
helposti sijoitu kumpaankaan yllämainittuun regiimiin. 
Anglosaksinen tarveharkintamalli (esim. Anttonen & Sipilä 
1996) jätti kovin vähän sijaa julkisen vastuun laajentumi-
selle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana englantilainen 
lastenhoitopolitiikka on kuitenkin käynyt läpi melkoisen 
murroksen. Se on selvästi muuttunut esikoulumallin suun-
taan: jokaiselle yli kolmivuotiaalle taataan osapäiväinen 
esikoulupaikka. Samaan aikaan tuetaan alle kolmivuotiaiden 
lasten hoivaa, mutta tuen muoto on hyvin pitkälle yhdys-
valtalainen, eli tuki annetaan verotuksen muodossa. Tällä 
tavoin edistetään palvelujen monituottajuutta.

Lastenhoitoregiimejä voidaan muodostaa usealla eri 
tavalla. Jos katsoisimme ainoastaan päivähoidon kattavuutta, 
maat ryhmittyisivät hieman toisin. Kattavuuden rinnalla 
olisi kuitenkin syytä kiinnittää huomiota lastenhoitopoli-
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tiikan kokonaisuuteen, historiallisiin juuriin ja lastenhoitoa 
määrittäviin käsityksiin. Lopulta regiimijaot ovat ainoastaan 
ajattelun ja luokittelun apuvälineitä. Olemme nimittäin tuo-
neet esiin senkin seikan, että joissakin maissa esikoulumalli 
on muuttunut päivähoitomaiseen suuntaan ja Pohjoismaille 
tyypillinen integroidun päivähoidon malli taasen on omak-
sunut esikoulumaisia piirteitä. Mallit näin ollen lähenevät 
toisiaan ja muuttuvat samaan aikaan sisäisesti hajanaisim-
miksi. Yhdistävä tekijäkin löytyy, ja se on päivähoito- ja 
lastenhoitopolitiikan aseman huomattava vahvistuminen 
läntisten hyvinvointivaltioiden sosiaalipolitiikassa.

Janneke Plantenga ja Chantal Remery (2005, 79) tuo-
vat esiin hiljattain ilmestyneessä EU-raportissa muutamia 
huomioita perhevapaiden ja päivähoitopalvelujen suhteesta. 
Lastenhoitopolitiikan arvioiminen ja mahdollinen mallin-
taminen edellyttäisi hyvin laaja-alaisten ”lastenhoitopaket-
tien” konstruointia ja vertailua. Tämä on kuitenkin vaativa 
tehtävä, sillä erilaisia etuuksia ja palveluja on lopulta hyvin 
suuri määrä. Usein vertailun kohteena ovat juuri palvelut, 
tarkemmin sanoen päivähoito- ja esikoulupalvelut. Jos kui-
tenkin halutaan saada kokonaiskuva siitä, miten päivähoidon 
kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa, olisi huomioitava 

hoivajärjestelmä kaikessa laajuudessaan. Siihen kuuluvat for-
maalien päivähoitopalvelujen ohella perhevapaajärjestelmä, 
työllisyysjärjestelmä, koulujen aukioloajat ja epävirallisten 
hoivaratkaisujen, kuten esimerkiksi isovanhempien tarjo-
aman hoivan, saatavuus. Kirjoittajat huomauttavat, että jos 
huomio on pelkästään virallisissa päivähoitopalveluissa, niin 
etenkin alle kolmivuotiaiden lasten hoivapalveluita näyttää 
olevan tarjolla vähänlaisesti. Jos taas huomioidaan perhe-
etuudet, kokonaiskuva alle kolmivuotiaiden hoidosta para-
nee huomattavasti. Tämän perusteella kirjoittavat esittävät, 
että lastenhoitopolitiikan tarkastelussa tulisi painottaa vapai-
den ja palvelujen muodostamaa kokonaisuutta. Jotkut maat 
investoivat enemmän työn ja perheen yhteensovittamiseen 
(Ruotsi ja Tanska) ja jotkut toiset taas vanhemmuuden ja 
kotihoidon tukeen (esimerkiksi Suomi ja Unkari). Plantenga 
ja Remery kuitenkin huomauttavat, että lasten hoidon uusia 
visioita luodessa tulisi aina huomioida sukupuolten välinen 
tasa-arvo, naisten oikeus ansiotyöhön, lasten oikeus hyvään 
kasvuympäristöön sekä vanhempien oikeus valita (Plantenga 
& Remery 2005, 79). Näiden hyvin erilaisten tavoitteiden 
yhteensovittaminen on vaativa tehtävä.
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6

IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAPOLITIIKKA EUROOPASSA 

Aikuisten tarvitsema hoiva: 
köyhäinhoidosta hoivavakuutukseen

Pienten lasten ja aikuisten hoiva

Viimeisen kymmenen vuoden aikana pienten lasten hoivaa ja 
ikääntyneiden hoivaa samanaikaisesti arvioivat tutkimukset 
ovat lisääntyneet (Anttonen ym. 2003; Anttonen & Sipilä 
1996; Bettio & Plantenga 2004; Daly 2001; Lewis 1998; Kröger 
& Sipilä 2005; Rostgaard 2002). Tämä johtuu paljolti siitä, 
että tutkijat ovat kiinnostuneita hoivan ja hoivapolitiikan 
kokonaisuudesta. Pienten lasten hoivapolitiikka, jota olem-
me juuri käsitelleet, muodostaa oman melko selvärajaisen 
alueensa. Silti sen yhteydessä olisi hyvä keskustella myös 
aikuisten ja etenkin ikääntyneiden hoivasta. Kaikenikäisten 
hoivalle on nimittäin yhteistä se, että edelleenkin naiset 
ovat ensi sijassa vastuussa niin pienten lasten kuin aikuisten 
hoivaamisesta. Omien pienten lasten ja omien vanhempien 
tai vanhojen sukulaisten hoivaaminen voi sattua samaan 
elämänvaiheeseen ensinnäkin siksi, että naiset synnyttävät 
lapset aikaisempaa myöhemmin. Toiseksi eliniän pidenty-
misen myötä ikääntyneet vanhemmat elävät pidempään, 
jolloin hoivan tarpeen todennäköisyys kasvaa. Tällöin pu-
hutaan kahden tahon hoivaajista tai ”voileipäsukupolvesta” 
(Zechner 2005). 

Julkisessa keskustelussa pienten lasten hoiva yhdistetään 
perheen ja työn yhteensovittamiseen, naisten oikeuteen käy-
dä töissä sekä vanhempien oikeuteen valita lapsilleen paras 
hoitomuoto. Vanhushoivasta sen sijaan puhutaan yleensä 
jokseenkin erillisenä hoivan alueena, joka koskettaa eniten 
vanhoja ihmisiä itseään, heidän hyvinvointiansa ja heidän 
läheisiään. Vanhushoivasta ei juuri puhuta osana työn ja 
perheen yhteensovittamista, vaikka aikuiset lapset, jotka 
yleensä ovat työelämässä, ovat hyvin tärkeä hoivaresurssi 

vanhemmilleen ja muillekin ikääntyneille. Siksi lasten ja 
aikuisten tarvitsema hoiva tulisi entistä useammin nähdä 
yhden ja saman hoivapolitiikan osana. Useimmissa maissa 
pienten lasten hoivalla on huomattavan paljon vahvempi 
asema kuin vanhushoivalla, etenkin jos puhutaan palvelujen 
tarjoamisesta ja julkisen vallan vastuusta. Vanhushoiva on 
yhäkin varsin marginaalinen osa sosiaali- ja terveyspoli-
tiikkaa. Koska vanhusten tarvitsemassa hoivassa on paljon 
samoja piirteitä kuin pienten lasten hoivassa, nämä kaksi 
hoivapolitiikan osa-aluetta voisivat ottaa oppia toisistaan. 
Hoiva edellyttää läsnäoloa ja sitoutumista, välittämistä ja 
toisen tarpeiden huomioimista sekä aivan konkreettista 
ja fyysistä työtä, sellaista kuin syöttämistä, pukemista ja 
vessassa käynneissä avustamista – oli sitten kyse lapsista tai 
aikuisista.

Toki nämä alueet myös eroavat toisistaan. Pienten 
lasten hoivatarpeen arvioiminen on huomattavan paljon 
helpompaa silloin kun lapsella ei ole erityisiä, esimerkiksi 
sairaudesta tai vammasta aiheutuvia, avuntarpeita. Van-
hushoivan tarpeen ennakointi ja määrittely on sen sijasta 
vaikea tehtävä, sillä avun ja hoivan tarve voi vaihdella suuresti 
päivästä ja viikosta toiseen, vuosista puhumattakaan. Lisäksi 
hoivaan osallistuu usein suuri määrä erilaisia toimijoita ter-
veydenhuollon ammattilaisista perheenjäseniin ja ystäviin. 
Hoiva- ja hoitotarpeiden kokonaisuuden koordinointi on 
usein puutteellista, etenkin jos mikään erityinen taho, usein 
omaiset, ei kanna vastuuta siitä, että tietty vanhus tulee 
hoidetuksi ja hoivatuksi. 

Eroista huolimatta voimme ajatella, että ne reformit, 
joita on toteutettu kansallisesti ja Euroopan unionin sisällä 
lastenhoitopolitiikassa, voisivat näyttää tietä vanhushoivalle. 
Tulevaisuuden vanhushoivapolitiikassa tärkeitä asioita ovat 
laitosmuotoinen hoiva ja etenkin sen organisoimisen tapa, 
kotiin tarjottavien palvelujen ja avun määrä ja laatu kaikessa 
monimuotoisuudessaan sekä omaisten ja läheisten tekemän 
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hoivatyön tukeminen rahallisesti sekä palvelujen ja vapai-
den avulla. Vanhushoivassa erityisen tärkeä asia on myös 
hoivan kokonaisuuden suunnittelu ja koordinointi sekä 
hoivatilanteen seuranta. Kaikki nämä asiat ovat yhteydessä 
vanhushoivan rahoittamiseen: kenelle kuuluu vanhushoivan 
rahoittaminen ja miten etenkin pitkäaikainen hoivarahoitus 
tulisi järjestää.

Vanhushoivapalvelut koostuvat useista erilaisista 
elementeistä, jotka pelkistyvät laitosmuotoiseen hoivaan 
ja kotiin annettaviin palveluihin. Vanhushoivassa on lähes 
aina kyse formaalin ja informaalin hoivan yhdistämisestä 
(ks. Kröger 2005b), ja siksi tarvitaan toimia, jotka tukevat 
etenkin informaalia hoivaa. Pienten lasten hoivapolitiikassa 
tärkeitä ovat erilaiset vapaat, niiden taloudellinen kompen-
saatio työssäkäyville vanhemmille sekä työaikajoustot. Näitä 
keinoja tulisi harkiten ottaa käyttöön myös vanhushoivapo-
litiikan toteuttamiseen. Aikuishoiva olisi aika nostaa samaan 
asemaan kuin pienten lasten hoiva. 

Hoivan kolme ulottuvuutta

Hoiva tosiaankin on tärkeä ymmärtää kokonaisuudeksi, 
jossa on erilaisia ulottuvuuksia. Mary Dalyn ja Jane Lewisin 
(1998) mukaan hoiva ymmärretään ensinnäkin yhteiskun-
nallisesti välttämättömäksi työksi, jota ilman yksikään yh-
teisö ja yhteiskunta eivät voi olla olemassa. Hoivaa tarvitaan 
etenkin elämän ensimetreillä ja sitten taas elämänkaaren 
loppupäässä. Toki kuka tahansa aikuinen henkilö voi joutua 
tilanteeseen, jossa hän on riippuvainen toisten antamasta 
hoivasta ja huolenpidosta. 

Hoivan ymmärtäminen työksi, jota tehdään yhtä lailla 
palkalla kuin palkatta, on avannut laajan keskustelun tämän 
työn luonteesta, yhteiskunnallisesta statuksesta ja sukupuol-
ten välisistä suhteista tämän työn tekijöinä. Etenkin feminis-
tisen tutkimuksen piirissä on paljon keskusteltu hoivatyön 
erityislaadusta. Tätä erityislaatua on kuvattu muun muassa 
käden, sydämen ja järjen kolmiyhteytenä (Hilary Rose) sekä 
hoiva- tai huolenpitorationaalisuutena (Kari Wærness) (ks. 
tarkemmin Anttonen 1997). 

Hoiva voidaan ymmärtää myös yhteisön moraaliseksi 
periaatteeksi. Sitä koskevat normit ja säännöt määrittävät 
syvästi inhimillistä kanssakäymistä ja olemassa olemisen 

tapaa. Nämä normit ovat yhtäältä universaaleja: kaikissa 
yhteisöissä on hoivaa koskevia normeja. Toisaalta hoivaa 
koskeva normisto muodostuu aina tietyssä kulttuurisessa 
kontekstissa, vaihdellen näin paljon suhteellisen pienenkin 
maantieteellisen alueen, kuten Euroopan, sisällä.

Lähes kaikissa yhteiskunnissa aivan pienten lasten hoiva 
kuuluu jo lainsäädännönkin mukaan lasten vanhemmille 
tai huoltajille, kun taas aikuisten ihmisten hoivaa koskevat 
juridiset velvoitteet vaihtelevat melko paljon maasta toi-
seen (Millar & Warman 1996). Joissakin harvoissa maissa, 
esimerkiksi Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa, aikuisilla 
lapsilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta huolehtia omista 
vanhemmistaan. Tällainen velvollisuus on taas yleinen 
eteläisen Euroopan maissa, joissa perheen elatus- ja siihen 
liittyen hoivavelvollisuus voi ulottua omia vanhempia paljon 
laajemmalle suvun piirissä. Erot lainsäädännössä kertovat 
hoivaa koskevien normien erilaisuudesta Euroopankin si-
sällä. Suurimmassa osassa maailman maita aikuisilla lapsilla 
on juridinen velvoite huolehtia omista vanhemmistaan ja 
muista suvun vanhoista jäsenistä. Pohjoismaat edustavat 
näin ennemminkin poikkeusta kuin yleistä sääntöä.

Kolmannessa merkityksessä hoiva on Dalyn ja Lewisin 
mukaan osa sosiaalipolitiikkaa. Hoivan yhteiskunnallistu-
misen aste vaikuttaa suuresti hoivapolitiikan muotoihin. 
Mitä enemmän hoiva on siirtynyt yksityisestä julkiseen, sitä 
enemmän sitä todennäköisesti tehdään palkattuna työnä. 
Tällöinkin hoivapolitiikka on vahvoin sitein kiinni hoivan 
etiikkaa ja moraalia koskevissa koodeissa. Jos myös aikuisten 
ihmisten hoivaa pidetään perheen ja suvun velvollisuutena, 
julkisen vallan keinoin on mahdollista tukea tätä velvoitetta. 
Jos taas aikuisten ihmisten hoiva katsotaan työksi ja toimin-
naksi, josta julkinen valtakin on vastuussa, niin voimme 
ainakin olettaa, että tämä näkyy hoivapolitiikan muodoissa. 
Aikuisille, etenkin ikääntyneille, tarjotaan silloin palveluja 
laitoksissa, palveluasunnoissa ja kotona.

Ikääntyneiden hoivapolitiikka

Tässä luvussa tarkastelemme aikuisten hoivan osalta vain 
ikääntyneiden hoivapolitiikkaa. Lastenhoivaan ja lastenhoi-
topolitiikkaan verrattuna ikääntyneiden hoiva (tai vanhus-
hoiva) on huomattavan paljon hajanaisempi ja vaikeammin 
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rajattava sosiaalipolitiikan osa-alue. Jos lastenhoidossa 
kriittinen rajalinja kulkee hoivan ja kasvatuksen välillä, niin 
vanhushoivassa se kulkee paljolti hoivan ja terveydenhuol-
lon/sairaanhoidon välillä. Hoivasta on perinteisesti vastan-
nut sosiaalihuolto ja sairaanhoidosta taas terveydenhuolto. 
Nämä rajat ovat kuitenkin liukuvia ja jatkuvan poliittisen 
neuvottelun kohteina (Twigg 2000, 106–7, 114).

Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista arvioida vanhus-
hoivan kokonaisuutta. Laaja näkökulma edellyttäisi etenkin 
terveydenhuollon mutta myös asumisen mukaan ottamista 
tarkasteluun. Vanhusten tarvitsema hoiva ja hoito ovat mitä 
keskeisin osa terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa, ja vanhat 
ihmiset muodostavatkin suurimman yksittäisen terveyden-
huollon käyttäjäryhmän. Vanhushoivassa on läheisesti aina 
kyse myös asumisesta. Vanhushoivapolitiikan avulla voidaan 
tukea vanhojen ihmisten mahdollisuutta asua kotonaan niin 
kauan kuin mahdollista. Harjoitettava hoivapolitiikka kyt-
keytyy läheisesti myös taloudelliseen toimeentuloon, etenkin 
eläkkeisiin ja omaisuuteen. Useissa maissa pitkäaikaishoivan 
hinta on käyttäjälle aivan toinen kuin akuuttisairaanhoidon. 
Omaisuutta voidaan vaatia realisoitavaksi pitkäaikaisen 
hoidon kustannuksiin. 

Hoivapolitiikkaan vaikuttavat myös palvelujärjestel-
mät, omaishoivan tukimuodot sekä työssäkäyvien omais-
ten mahdollisuus hoivata ikääntyneitä sukulaisiaan. Tässä 
vertailussa keskitymme siihen osaan hoivapolitiikkaa, joka 
tukee vanhojen ihmisten selviytymistä omassa kodissaan tai 
palveluasunnossa. Luvun kuusi tarkoitus on tässä esitetyistä 
rajauksista huolimatta kuvata mahdollisimman monipuoli-
sesti vanhushoivan käytäntöjä, ja etenkin siltä osin kuin ne 
liittyvät hoivapalvelujen tuottamiseen ja kotona tehtävän 
hoivatyön tukemiseen. 

Hoivaksi määrittelemme kaiken sen työn ja toiminnan, 
jonka ensisijainen tehtävä ei ole sairaanhoidollinen tai tervey-
denhuollollinen. Hoivapalvelujen ja hoivapolitiikan tehtävä 
on ylläpitää vanhojen ihmisten toimintakykyä ja auttaa heitä 
selviytymään jokapäiväisen elämän perusasioista, joista osa 
liittyy suoraan vanhan ihmisen ruumiin toimintoihin, syö-
miseen ja juomiseen, vessassa käyntiin ja peseytymiseen, ja 
osa taas arkisiin askareisiin kuten siivoukseen ja kaupassa 
käyntiin. Vanhan ihmisen elämänkokonaisuudessa tärkeitä 
asioita ovat myös sosiaaliset suhteet ja aktiivinen osallisuus 
ympäröivän yhteiskunnan ja yhteisön toimintoihin. Hoivasta 
voidaan toki puhua myös hoitona. Esimerkiksi omaishoito ja 

omaishoiva tarkoittavat tässäkin tutkimuksessa samaa asiaa. 
Hoivan ja hoidon välinen raja ei ole omaishoidossakaan 
mitenkään selvä, sillä omaiset sekä hoitavat että hoivaavat: 
he syöttävät ja pukevat mutta suorittavat usein myös joitakin 
sairaanhoidollisia toimia.

Vanhojen ihmisten hoivasta on tullut mitä tärkein 
sosiaalipolitiikan ja terveydenhuollon kysymys. Suomessa 
hoiva ja siihen liittyen hoivattomuus ovat muutaman vuoden 
ajan olleet jatkuvan julkisen keskustelun aiheita. Erityisen 
huolestuneita on oltu kotiavun riittämättömyydestä, pitkäai-
kaishoidon tasosta sekä omaishoidon tuen saannin tiukoista 
ehdoista. Hoivan tarve lisääntyy, sillä vanhat ihmiset elävät 
entistä vanhemmiksi ja lähes kaikki haluavat asua omassa 
kodissaan niin kauan kuin mahdollista. Mahdollisuutta 
kaventaa kuitenkin se, että kaikissa maissa vanhat ihmiset 
asuvat entistä useammin yksin. Yksinäisyys kohtaa toden-
näköisemmin nais- kuin miespuolisen vanhuksen, sillä 
naiset elävät pidempään ja ovat avioituessaan keskimäärin 
miehiä nuorempia. Yksin ja mahdollisesti hoivatta elävät 
näin miehiä useammin naisvanhukset. Hoivattomuudesta 
tai hoivaköyhyydestä onkin tullut uudenlainen sosiaalinen 
riski etenkin naisille (ks. Kröger 2005a).

Vanhushoivapolitiikasta puhuminen ei ole vielä mil-
lään tavalla vakiintunutta. Vanhustenhuolto on tutumpi 
käsite, mutta siihen sisältyy tiettyä historiallista taakkaa. 
Vanhustenhuollon juuret ovat tiukasti köyhäinhoidossa, 
vanhassa vaivaistaloperinteessä. Aikanaan seurakunnat tai 
paikallishallinto joutuivat vastaamaan niiden vanhojen 
ihmisten hoivasta ja elatuksesta, joilla ei ollut ketään ke-
nen puoleen kääntyä apua tarvitessaan tai joita sukulaiset 
eivät yksinkertaisesti pystyneet auttamaan. Vanhushoivan 
historiassa laitoshoidolla on erittäin vahva asema, vaikka 
sellaisiakin muotoja aikanaan esiintyi kuin ruotukierto ja 
vaivaishuutokauppa. Köyhäinhoidon perinne kaiken kaik-
kiaan on sävyttänyt pitkään vanhustenhuoltoa ja etenkin 
vanhainkotitoimintaa. Se myös selittää laitoshoidon keskei-
syyttä vanhushoivassa.

Vasta aivan viime vuosina on alettu puhua hoivata-
kuusta ja ikääntyneiden oikeudesta saada hoivaa yhtä lailla 
laitoksessa kuin kotona. Pienten lasten hoivaan verrattuna 
oikeudet ovat kuitenkin melko heikkoja. Myös ero terveyden-
huoltoon on suuri: kun ”akuutti” hoito muuttuu pitkäaikais-
hoidoksi tai hoivaksi, siitä aletaan periä toisenlaista (yleensä 
paljon korkeampaa) hintaa eikä oikeus tällaiseen hoivaan 
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ole millään lailla itsestään selvä asia. Juuri laitosmuotoinen 
pitkäaikaishoiva ja sen kalleus on pakottanut eri maiden 
hallitukset ja vanhustenhoidosta vastaavat viranomaiset 
kehittämään uudenlaisia ratkaisuja vanhushoivaan. 

Laitoshoivan rinnalle on tullut muita auttamisen ja pal-
velun muotoja. Suomessa vanhojen ihmisten kotiapupalvelu 
alkoi yleistyä 1960-luvulla ja se oli tuolloin jo kunnallista 
toimintaa. Useimmissa Euroopan maissa on kotiapua vas-
taavaa palvelua. 1980-luku toi omaishoidon tuen kaltaiset 
hoivaetuudet Suomeen ja useisiin muihinkin maihin. Aivan 
viime vuosina joissakin maissa on otettu käyttöön hoivava-
kuutus (esim. Saksassa, Japanissa ja Luxemburgissa). 

OECD- ja EU-maita yhdistää vahva pyrkimys vähen-
tää kallista laitoshoivaa. Tämä on mahdollista ainoastaan 
siten, että vanhuksia hoidetaan enemmän kotioloissa joko 
lisäämällä julkispalvelujen tarjontaa tai maksamalla erilaisia 
hoivatukia, joiden avulla vanhat ihmiset hankkivat tarvitse-
mansa avun siinä muodossa kuin he itse haluavat. Rahallisilla 
tuilla voidaan myös motivoida omaisia tekemään hoivatyötä 
(esim. Daly 2002; Ungerson 1997; 2004). Laitoksetkin muut-
tuvat. Vanhainkotityyppisen laitoksen rinnalle ovat tulleet 
palveluasunnot ja muu tuettu asuminen. 

Vanhushoivan erityisyys on sen moninaisuudessa: yksi 
voi tarvita apua kaupassakäyntiin, toinen myös pukeutumi-
seen ja peseytymiseen mutta kolmas tarvitsee apua kaikessa 
toiminnassa ja lisäksi jatkuvaa silmälläpitoa. Vanhusten 
hoivaa koskevat tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä ja saattavat 
lisäksi vaihdella päivästä ja viikosta toiseen. Tarpeiden 
arviointi ja avun kohdentaminen on näin valtava haaste 
hoivapolitiikalle. Miten kehittää sellaista hoivapolitiikkaa, 
joka tunnistaa ajoissa hoivan ja avun tarpeet, vastaa niihin 
mahdollisimman hyvin ja kykenee vielä mukautumaan 
vaihtuviin tilanteisiin? Entä miten kehittää sellaista hoiva-
politiikkaa, joka perustuu vanhojen ihmisten autonomian 
kunnioitukselle? Ja millainen hoivapolitiikka on lopulta 
hyvää politiikkaa?

OECD:n (2005c) vanhushoivaa koskevassa arviossa 
ja vertailussa todetaan, että vanhusten tarvitsema pitkä-
aikainen hoiva (long-term care) on valtava haaste kaikille 
yhteiskunnille. Eri maissa on kehitetty hieman erilaisia re-
formistrategioita riippuen siitä, mikä on ollut hoivapolitiikan 
tila. Kaikkialla pyritään vähentämään kallista laitoshoivaa ja 
lisäämään kotihoivaa sekä tukea informaaleille hoivaajille. 
Hoivan rahoittaminen on kysymys, johon on jo vastattu 

erilaisin mallein. Luxemburgissa, Japanissa ja Saksassa on 
otettu käyttöön kaikki kansalaiset kattava hoivavakuutus. 
Alankomaissa on päädytty henkilökohtaiseen hoivabudjet-
tiin. Pohjoismaiden perinteeseen on kuulunut ainakin pe-
riaatteessa mahdollisimman universaali palvelujen tarjonta 
apua tarvitseville. Useimmissa Euroopan maissa käytetään 
melko tiukkaa tarve- ja/tai tuloharkintaa: hoivapalvelujen 
piiriin pääsevät vain niitä kaikkein eniten tarvitsevat vanhat, 
joilla ei ole omaisia tai joita omaiset eivät auta. 

Saman raportin mukaan hoivapolitiikassa on toimeen-
tuloturvaan verrattuna poikkeuksellisen suuria kansallisia 
eroja sen suhteen, miten palvelut tuotetaan ja miten ne 
rahoitetaan. OECD sisällyttää hoivapalvelujen käsitteeseen 
laitosmuotoisen hoivan, kaikki kotona tapahtuvaa hoivaa 
tukevat palvelut sekä erilaiset hoivatuet. Tulevaisuuden 
hoivapolitiikassa tulisi raportin mukaan ottaa huomioon 
etenkin seuraavat asiat: Ensinnäkin hoivapolitiikkaa tulisi 
koordinoida tiukemmin kuin tähän asti niin kansallisesti 
kuin paikallisesti. Yksittäisen ihmisen tarvitsema hoiva 
koostuu useista palasista, ja siksi koordinointi on erityisen 
tärkeää. Toinen tärkeä periaate on valinnanvapaus. Vanhoilla 
ihmisillä tulisi olla oikeus valita tarvitsemansa palvelut ja 
apu erilaisista vaihtoehdoista. Kolmas tärkeä tavoite on 
informaalin hoivan tukeminen. Neljäs tavoite on tuottaa 
mahdollisimman hyviä ja korkeatasoisia palveluita kaikille 
niitä tarvitseville. (OECD 2005c, 8–17.)

OECD:n vertailussa lähdetään liikkeelle siitä, että maat 
voivat oppia toinen toistensa kokemuksista ja reformeista. 
Tämä ajatus on tärkeä myös tässä tutkimuksessa. Hyvän hoi-
vapolitiikan muotoilussa vertaileva tieto on tärkeä resurssi. 
Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan Euroopan maiden 
vanhushoivajärjestelyjä.

Hoivaa laitoksissa ja kotona

Vanhushoivavertailun tavoitteet

Ikääntyneiden hoivajärjestelyjen vertailuasetelma on hyvin 
samanlainen kuin edellisissä luvuissa. Mukana ovat pää-
sääntöisesti seuraavat maat: Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi 
(Pohjoismaat) sekä Alankomaat, Iso-Britannia, Espanja, 
Italia, Puola, Ranska, Saksa ja Unkari. Olemme turvautuneet 
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tämänkin vertailun laatimisessa useisiin olemassa oleviin 
selvityksiin, tietokantoihin ja tutkimuksiin, joiden pohjalta 
sitten teemme päättelyjä julkisen hyvinvointivastuun vaih-
teluista. Etenkään yksittäisissä tutkimuksissa ei läheskään 
aina ole tutkittu koko laajaa maarypästämme, joten tässäkin 
jaksossa mukana on myös muita kuin yllä luetellut 12 maata. 
Tällä ratkaisulla tavoittelemme kattavaa vertailua emmekä 
halua hukata informaatiota, jota tiettyä maaryhmä koskeva 
taulukko tai tiivistys koskee. Ikääntyneiden hoivan osalta 
vertailevan aineiston saatavuusongelmat osoittautuivat vielä 
paljon suuremmiksi kuin edellisissä jaksoissa. 

Ikääntyneiden hoivan ja julkisen vastuun osalta tarkas-
telun kohteena on kolme keskeistä aluetta tai tapaa järjestää 
hoivaa vanhoille ihmisille. Ensinnäkin vertailun kohteena on 
erilaisissa laitoksissa (palvelutaloissa, vanhainkodissa ja hoi-
tokodeissa) järjestettävä pitkäaikaishoiva. Laitosmuotoisen 
hoivan osalta tarkastelu on kuitenkin varsin rajattu. Tässä 
tutkimuksessa tyydymme kuvaamaan laitoshoivaa lähinnä 
numeroiden avulla. Laitoshoidossa olevien yli 65-vuotiai-
den osuus ikäryhmästä kertoo laitoshoivan yleisyydestä, ei 
niinkään kyseisen palvelun universaalisuudesta tai selektiivi-
syydestä, sillä tänä päivänä kaikissa maissa tavoitellaan sitä, 
että vanhat ihmiset voisivat asua niin kauan kotona kuin 
mahdollista. Laitokset eri maissa ovat hyvin erilaisia, joten 
hoivan laadun kvalitatiivinen vertaaminen olisi melko vaati-
va tehtävä. Jotkin hoivan sisältöä kuvaavat indikaattorit toki 
kertoisivat myös hoivan laadusta. Tällaisia mittareita ovat 
laitoshoidon osalta esimerkiksi yhden hengen huoneiden 
osuus kaikista huoneista tai henkilökunnan määrä suhteessa 
hoivattaviin. Tässä tutkimuksessa emme kuitenkaan käytä 
tämänkaltaisia mittareita. Laitoshoivaa koskevat numerot 
ja kustannukset toimivat lähinnä taustana ja kontrastina 
kotihoivalle.

Toinen keskeinen vanhushoivapolitiikan alue on koti-
palvelut, joiden avulla vanhat ihmiset selviytyvät elämises-
tään ja asumisestaan kotonaan tai vanhuksille tarkoitetuissa 
asunnoissa. Niihin liittyy usein muita palveluja, sellaisia 
kuin ateria- tai kylvetyspalvelut sekä kotisairaanhoito. 
Kotipalvelujen tarjonnassa maiden väliset erot ovat suuria. 
Pohjoismaat etenkin ovat olleet tunnettuja monia muita 
maita laajemmasta kotipalvelutarjonnastaan. 

Kolmas ja tässä tutkimuksessa muita alueita hieman 
yksityiskohtaisemman tarkastelun kohde ovat erilaiset 

rahamuotoiset hoivaetuudet, joiden avulla tuetaan ikään-
tyneen mahdollisuutta asua kotonaan. Tällaiset tuet ovat 
viime vuosina lisääntyneet (Ungerson 2005, 189). Yhtäältä 
rahallisten tukien tehtävä on antaa vanhoille ihmisille itsel-
leen mahdollisuus päättää siitä, millaista hoivaa ja millaisia 
palveluja he tarvitsevat ja mistä he tällaisen avun haluavat 
ostaa. Toisaalta näiden tukien avulla motivoidaan sukulaisia 
ja läheisiä tekemään usein hyvin raskasta hoivatyötä. Eläkkeet 
eivät kuulu tällaisten tukien joukkoon.

Näiden kolmen alueen kautta yritämme päästä käsiksi 
vanhushoivan monimutkaiseen ja nopeasti muuttuvaan 
kenttään. Koska eri maiden vanhushoivapolitiikka muodos-
tuu hyvin erilaisista elementeistä, olemme tässä luvussa pää-
tyneet edellisistä luvuista poiketen maa- ja maaryhmäkoh-
taiseen aineiston kuvaustapaan. Pakostakin lyhyiksi jäävien 
maakuvausten avulla yritämme kertoa parhaamme mukaan 
hoivapolitiikan kokonaistilanteesta näissä maissa. Näiden 
kuvausten taustaksi esitämme kuitenkin joitakin tiivistyksiä 
vanhushoivan organisoinnin tavoista tutkimissamme ja osin 
muissakin maissa. Sen jälkeen keskustelemme vanhushoivan 
kustannuksista OECD:n ja EU:n tarjoamien tietojen pohjal-
ta. Vanhushoivapolitiikan suuri kysymys koskee sitä, kuka 
maksaa ja millä tavoin. Kustannusvertailujen avulla voidaan 
myös arvioida julkisen vastuun laajuutta. Eri maat investoi-
vat tällä hetkellä hyvin eri tavoin vanhushoivaan. 

Ennen kuin siirrymme maa- ja maaryhmäkuvauksiin, 
tarkastelemme vielä erikseen rahallisen tuen muotoja. Toim-
me jo esiin, että suorat rahalliset tuet palvelujen käyttäjille 
ja informaalin hoivatyön tekijöille ovat kasvussa. Kaikkien 
näiden tarkastelujen tarkoitus on arvioida julkisen vastuun 
laajuutta vanhushoivassa ja siinä mahdollisesti tapahtuneita 
muutoksia. 

Laitoshoidossa ja tuetun kotihoivan piirissä olevien 
vanhusten määrä

Aloitamme vanhushoivapolitiikan kuvauksen taulukolla, 
joka kertoo pääpiirteissään, missä määrin yli 65-vuotiaat 
ovat laitosmuotoisessa hoidossa ja missä määrin julkisesti 
tuetun kotihoivan piirissä. Tämänkin taulukon luvut ovat 
vain suuntaa-antavia, sillä eri lähteissä esiintyy hyvin erilaisia 
lukuja.
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TauluKKo 15. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja julkisesti tuetun kotihoivan piirissä olevien yli 65-vuotiaiden osuus ikäryhmästä (%) 
joissakin oECD-maissa 1990-luvun alussa ja noin vuonna 2000

Maat Pitkäaikaishoidossa olevien osuus 
yli ��-vuotiaista

Julkisesti tuetun kotihoivan piirissä olevien osuus 
yli ��-vuotiaista

noin 2000 1��0-luvun alku noin 2000 1��0-luvun alku

Alankomaat 2,4 8,8 12,3 12,0
Espanja 2,8 2,0
Irlanti 4,6 5,0 5,0 3,5
Italia 3,9 3,0
Iso-Britannia 5,1 5,1 20,3 5,5
Itävalta 3,6 4,9 14,8 11,7
Luxemburg 3,8 - 4,2
Norja 61 6,6 182 17,0
Ranska 6,5 6,1
Ruotsi 7,93 8,7 9,14 11,2
Saksa 3,6 6,8 6,5 9,6
Suomi 6,9 5,3–7,6 10,6 14,0
Tanska 9,1 7,0 24,6 20,3
Unkari - 4,5 5,1 
OECD-maat 4,8 9,1

1   OECD:n ja NOSOSCO:n luvut eroavat suuresti toisistaan. Tässä taulukossa käytämme yhtenäisyyden vuoksi OECD:n lukuja, vaik-
ka Pohjoismaiden keskinäisessä vertailussa NOSOSCO:n luvut ovat vertailukelpoisempia. NOSOSCO:n mukaan Norjan ikääntyneis-
tä pitkäaikaishoidossa on 11,9 prosenttia. 
2    NOSOSCO:n mukaan julkisesti tuettua kotihoivaa saa 15,2 prosenttia ikääntyneistä. 
3    NOSOSCO:n mukaan luku on 8,1 prosenttia. 
4    NOSOSCO:n mukaan luku on 8,2 prosenttia.

Lähde: OECD 1999, 120: taulukko 6.4 (1990-luvun alku); OECD 2005b, 79: taulukko HE5.1; NOSOSCO 2004, 138: taulukko 
7.11 (Pohjoismaiden tilanne vuonna 2002). 

pohdimme laitoshoivan ja muunlaisten tuen välistä suhdetta 
hieman tarkemmin.

Yleisesti ottaen laitoshoiva on vähentynyt 1980-luvun 
puolivälistä 2000-luvulle tultaessa. Tämän kehityksen taus-
talla on useita syitä, mukaan lukien ikääntyneiden halutto-
muus asua laitoksissa, laitoshoivan korkeat kustannukset ja 
sellaisen politiikan yleistyminen, joka painottaa autonomiaa 
ja itsenäisyyttä asumisessa (OECD 2005b, 78). Laitoshoivan 
rinnalle on kehitelty hoivajärjestelmiä, joiden tarkoituksena 
on edistää vanhuksen mahdollisuutta asua kotonaan niin 
pitkään kuin mahdollista. Laitoshoiva on näin ollen lasku-
suunnassa, ja siksikin tutkimuksemme painopiste on kotona 
tuetussa hoivassa.

Aikaisempien tutkimusten (ks. esim. Bettio & Plantenga 
2004; Rostgaard 2002; Rostgaard & Fridberg 1998) pohjalta 
tiedämme, että vanhusten hoivan institutionalisoitumisen 
aste vaihtelee melko paljon Euroopassa. Eniten yli 65-vuo-
tiaita on ollut laitoshoidossa Pohjoismaissa sekä pohjoisen 
Keski-Euroopan maissa, prosenttiosuus vaihtelee tänä päi-
vänä 5:n ja 7:n välillä. Etelä-Euroopassa vanhojen ihmisten 
laitoshoito on huomattavan paljon vähäisempää, alle 4 
prosenttia 65-vuotiaista on laitoshoidossa (Leichsenring 
2004, 41; OECD 2005b, 78). Laitoshoivan suuri määrä ei 
korreloi huonokuntoisten vanhusten suhteelliseen osuuteen 
väestöstä (OECD 2005b, 78), joten hoivan tuottamisen 
tavoissa on suuria eroja. Taulukko 15 ei valitettavasti sisällä 
kaikkia vertailumme maita, mutta maakuvausten yhteydessä 
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Jos siis laitoshoivassa on edelleen suuria vaihteluja, 
niin vielä suurempaa tämä vaihtelu on, kun katsomme jul-
kisesti tuetun kotihoivan piirissä olevien yli 65-vuotiaiden 
määrää. OECD:n tilastoinnissa luokka ”julkisesti tuettu 
kotihoiva” (public support at home) sisältää kotipalvelut, 
muut tukipalvelut, päivähoitotoiminnan, intervallihoi-
don laitoksissa, erilaiset rahalliset hoivaetuudet, mukaan 
lukien hoivaajien eläkkeet ja sosiaaliturvan. Julkista tukea 
kotihoivan eri muotoihin on taulukon 15 mukaan tarjolla 
runsaasti Pohjoismaissa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa 
ja Itävallassa. Vähän sitä on tarjolla eteläisen Euroopan 
maissa ja Ranskassa (tosin luvut eivät ole keskenään täysin 
vertailukelpoisia). OECD:n luvut koskevat vain tuen piirissä 

olevien määrää eivätkä näin ollen kerro mitään sen laadusta 
tai suuruudesta. 

Pohjoismaiden tilanne

Tarkastelemme vielä erikseen Pohjoismaiden tilannetta, jois-
ta on saatavilla vertailukelpoista tietoa niin laitosmuotoisesta 
hoivasta kuin palveluiden käytöstä. Pohjoismaissa kuten 
muuallakin valtaosa vanhuksista asuu tavallisissa asunnoissa 
kotonaan. Vain pieni osa asuu erityisesti vanhuksille tarkoi-
tetuissa asunnoissa. NOSOSCO jakaa muualla kuin kotona 
annettavan pitkäaikaishoivan laitoshoitoon (johon kuuluvat 
erilaiset vanhainkodit ja hoitokodit) sekä palveluasumiseen 
(NOSOSCO 2004, 137). 

TauluKKo 16. 65/67 vuotta täyttäneiden määrä laitoksissa ja palveluasunnoissa Pohjoismaissa vuonna 2002 (absoluuttinen lukumäärä 
sekä %-osuus kaikista yli 65/67-vuotiaista)

Tanska1 Suomi Norja2 Ruotsi2

Ikäryhmät
65–74-v. 8 972 8 458 8 274 9 944
75–79-v. 10 512 9 801 11 726 14 680
80+ 44 080 36 457 51 957 90 898
Yhteensä 65/67+ 63 564 54 716 71 957 124 604

Osuus ikäryhmästä
65–74-v. 2,8 1,9 3,3 1,3
75–79--v. 6,5 5,8 8,0 4,5
80+ 20,3 19,3 25,3 19,4
Yhteensä 65/67+ 9,1 6,9 11,9 8,1

1   Ikäryhmät 67–74, 75–79 ja 80+.
2   Lokakuun alun 2002 tilanne (luvuissa mukana myös lyhytaikainen laitoshoito, 65+).

Lähde: NOSOSCO 2004, 137: taulukko 7.10. 

Pohjoismaissa laitoshoivaosuudet ovat eurooppalaisittain 
melko korkeita. Osin tämä johtuu siitä, että palveluasuminen 
luetaan mukaan laitoshoivaan, osin siitä että pitkäaikaisen 
laitoshoivan perinne näissä maissa on ollut melko vahva. 
Taulukon 16 mukaan Suomessa näyttäisi olevan kaikkein 
vähiten vanhuksia laitoshoivan piirissä, kun taas eniten van-
huksia (suhteessa ikäryhmään) on laitoshoidossa Norjassa. 

Norjan lukua nostaa ainakin jonkin verran lyhytaikaisen 
laitoshoivan niputtaminen samaan lukuun. Näiden ääripäi-
den väliin jäävät Tanska ja Ruotsi. Kuten Norjan esimerkki 
osoittaa, luvut ovat tässäkin tapauksessa jonkin verran on-
gelmallisia, sillä eri maissa laitosmuotoinen hoiva sisältää 
hieman erilaisia asioita. 
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TauluKKo 17. ikääntyneiden saamat kotiapupalvelut Pohjoismaissa, 2002 
 

Tanska1 Suomi2 Norja� Ruotsi�

Ikäryhmät
65–74-v. 15 081 12 454 16 760
75–79-v. 64 458 40 532 18 216 20 462
80+ 107 691 28 659 61 007 87 953
Yhteensä 65+ 172 149 84 272 91 677 125 175

Osuus ikäryhmästä
65–74-v. 3,4 4,9 2,3
75–79-v. 13,3 14,6 12,4 6,3
80+ 49,6 35,4 29,7 18,7
Yhteensä 65/67+ 24,6 10,6 15,2 8,2

1   Ikäryhmät 67–79-vuotiaat ja 80 vuotta täyttäneet.
2   Kotitaloudet, joissa 65–74-, 75–84- ja yli 80-vuotiaita.
3   Ikäryhmät 67–74-vuotiaat, 75–79-vuotiaat ja 80 vuotta täyttäneet. Lukuun sisältyy palveluasunnoissa asuvat ikääntyneet, jotka 
saavat kotiapua. 
4   Ihmiset, jotka 1. lokakuuta 2002 mennessä olivat saaneet kotiapua ja asuivat omassa asunnossaan. 

Lähde: NOSOSCO 2004, 138: taulukko 7.11.

Toki avun määrässäkin on eroja. Silloin kun suomalai-
nen järjestelmä oli kattavimmillaan, avun määrä kotitaloutta 
kohden oli melko vähäinen. Monet saivat apua vähän. Tänä 
päivänä periaate on antaa apua harvoille paljon. Tanska 
poikkeaa tästäkin säännöstä, sillä avun määrä käyntikertaa 
kohden on pysynyt melko suurena. Szebehely (2004, 185) tu-
lee siihen johtopäätökseen, että Tanska on ainoa Pohjoismaa, 
jota voidaan edelleen pitää ikääntyneiden hoivan osalta niin 
sanottuna pohjoismaisena sosiaalipalveluvaltiona. Suomessa 
ja Ruotsissa kotiavun piirissä olevin vanhuskotitalouksien 
määrä vähentyi samaan aikaan kun todella vanhojen mää-
rä lisääntyi. Näissä maissa voidaan puhua vanhushoivan 
informalisoitumisesta. Informalisoituminen on yhteiskun-
nallistumisen vastakohta ja tarkoittaa, että ikääntyneiden 
omaiset tekevät nyt enemmän hoivatyötä kuin esimerkiksi 
1980-luvulla tai 1990-luvun alussa (ks. Szebehely 2004; 
Anttonen & Sipilä 2000, 121).

Kotiapupalvelut ja laitosmuotoinen hoiva muodostavat 
vanhusten pitkäaikaishoivan kaksi tärkeintä pilaria. Kolmas 
on erilaiset rahamuotoiset etuudet, mutta niistä NOSOSCO 
ei toistaiseksi kerää erillisiä tilastoja. Laitosmuotoista ja koti-
hoivaa koskevat numerot antaisivat aiheen olettaa, että maat 

Taulukko 17 kertoo puolestaan, miten paljon ikääntyneitä 
on kotipalvelujen piirissä. Taulukon mukaan ylivoimaisesti 
useimmiten ikääntynyt saa kotiapupalveluita Tanskassa. Suo-
messa noin 11 prosenttia ikääntyneistä saa kotiapupalveluja. 
Näihinkin lukuihin sisältyy joitakin ongelmia, sillä Suomessa 
tilastoidaan vuoden mittaan kotiapua saaneet kotitaloudet 
ja muissa maissa kotiapua saaneet henkilöt. Norjassa ja osin 
myös Tanskassa kotiaputilastoissa on mukana myös laitok-
sissa asuville annettu kotipalvelu. Marta Szebehelyn (2004, 
183–185) mukaan nämä tilastointierot eivät kuitenkaan 
selitä aivan kaikkea: Pohjoismaiden välillä on tänä päivänä 
varsin suuria tosiasiallisia eroja kotipalvelujen tarjonnassa. 
Suomessa ja Ruotsissa kotipalvelut kohdennetaan tiukasti 
eniten tarvitseville ja siksi niiden piirissä olevien ihmisten 
määrä on vähentynyt todella paljon. Vuonna 1990 Suomessa 
ikääntyneille suunnatun kotipalvelun kattavuus oli maail-
man korkein: hieman yli 20 prosenttia yli 65-vuotiaista oli 
tuolloin käyttänyt kotiapua kyseisen vuoden aikana (OECD 
1999, 62). Vuoden 2002 luku on puolet tästä eli 10 prosenttia. 
Samansuuntainen lasku on tyypillinen Ruotsille. Sen sijasta 
Tanskassa kotipalvelujen piirissä on tänä päivänäkin peräti 
noin neljännes yli 67-vuotiaista.
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asettuvat kutakuinkin niihin regiimeihin, joita esittelimme 
johdannossa. Pitkäaikaista laitoshoivaa koskevien lukujen 
osalta Pohjoismaat muodostavat oman ryhmänsä, sen sijasta 
kotihoivan piirissä olevien osalta aikaisemmat regiimijaot 
näyttäisivät vaativan tarkennuksia. Julkisesti tuetun koti-
hoivan piirissä on Pohjoismaiden lisäksi paljon vanhuksia 
Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa. Pohjoismai-
ta koskevat tiedot taas viittaisivat siihen, että puhe yhdestä 
ja yhtenäisestä julkishoivaregiimistä ei ehkä ole oikeutettua. 
Palamme regiimijakoihin luvun loppupuolella.

Vanhushoivan kustannukset: yksityinen 
ja julkinen kulutus

Vanhuus ja sosiaalimenot

Kustannusten ja menoerien vertailu on yksi tapa päästä 
käsiksi vanhushoivapolitiikan kansallisiin eroihin ja yhtäläi-
syyksiin. Aloitamme vanhushoivan kustannusten tarkastelun 
vanhuusmenojen kokonaisuudesta. Taulukko 18 perustuu 
Eurostatin tietoihin. Ensimmäisen sarakkeen luvuissa ovat 

mukana eläkkeet, jotka muodostavat valtaosan vanhuusme-
noista. Toinen sarake koskee erityisesti hoivamenoja, joihin 
sisältyvät myös hoivaetuudet sekä osa asumismenoista. Tau-
lukosta näemme, että vanhuuteen liittyvissä sosiaalimenoissa 
on erittäin suuria vaihteluja maiden välillä. Tällä kertaa 
Pohjoismaat eivät muodosta omaa ryhmäänsä, sillä korkein 
kaikkia menoja koskeva osuus taulukon maista löytyy Ita-
liasta. Siellä eläkemenot ovat poikkeuksellisen korkeat, sillä 
eläke-edut ovat olleet anteliaat ja eläkeikä matala. Viimeai-
kaiset reformit ovat tosin heikentäneet eläke-etuuksia. Myös 
Pohjoismaiden osalta yhtenäisyys hajoaa, sillä Suomessa ja 
Norjassa julkiset vanhuusmenot ovat paljon matalammat 
kuin Ruotsissa ja Tanskassa.

Taulukko 18 kertoo, että vanhuusmenojen kokonaisuu-
desta hoivamenot ovat useissa maissa melko vähäinen meno-
osuus. Toinen kiinnostava havainto koskee Pohjoismaita, 
jotka näyttäisivät Suomea lukuun ottamatta muodostavan 
hoivamenojen osalta selvästi oman ryhmänsä. Pelkkien 
lukujen valossa Norja, Ruotsi ja Tanska näyttäisivät näin 
lunastavan lupauksensa sosiaalipalvelumaina. Italia, Puola, 
Ranska, Saksa ja Unkari ovat maita, jotka käyttävät ainakin 
tällaisen erittelyn mukaan erittäin vähän rahaa vanhusten 
hoivaan.

TauluKKo 18. vanhuuteen käytetyt sosiaalimenot % BKT:sta ja hoivamenojen osuus vuonna 2000

Maa Julkiset
vanhuusmenot % BKT 2000

Hoivamenot % BKT 2000

Alankomaat 9,5 0,6
Espanja 8,5
Iso-Britannia 11,6 0,9
Italia 12,8 0,1
Norja 7,1 1,8
Puola 9,9 0,3
Ranska 10,7 0,1
Ruotsi 11,3 2,5
Saksa 11,6 0,4
Suomi 7,9 0,7
Tanska 10,8 1,7
Unkari 7,8 0,3

Lähde: Eurostat Online Support 2005.
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Samantyyppinen arvio kustannusten jakautumisesta on 
tehty OECD:ssä. Ademan ja Laidaiquen (2005, 14: taulukko 
2) mukaan suurin osa vanhuuden menoista on toimeentulo-
turvamenoja ja nämä muodostuvat ennen muuta eläkkeistä. 
Joissakin maissa eläkkeiden osuus kaikista toimeentulo-
turvan menoista on huomattavan korkea. Näin on etenkin 
Italiassa, Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa. Toinen suuri 
menoerä muodostuu palveluista, joista terveydenhuollon 
palvelut muodostavat lähes aina noin 50 prosenttia tai 
enemmän. Pohjoismaista Ruotsi ja Tanska käyttävät muita 
maita enemmän rahaa sosiaalipalveluihin, Norja hieman 
vähemmän.

Kaiken kaikkiaan vanhuuteen käytetään eläkkeiden 
ja terveydenhuollon muodossa valtaosa sosiaalimenoista. 
Vanhusten hoivapalveluihin käytetään kuitenkin hyvin 
vähän julkista rahaa. Eläkkeiden mukaan tuominen tähän 
yhteyteen on tärkeää, sillä raha on resurssi, jolla kansalaiset 
voivat varmistaa itselleen tarvitsemansa hoivan ja palvelut. 
Lähes kaikkialla pitkäaikainen hoiva on nimittäin akuuttia 
hoitoa tai lyhytaikaista laitoshoitoa huomattavan paljon kal-
liimpaa, ja vanhat ihmiset osallistuvatkin pitkäaikaisen hoi-
van kustannuksiin maksamalla pitkäaikaishoidon maksuja, 
usein jopa oman eläkkeensä verran. Joissakin maissa maksuja 
voidaan yrittää periä jälkikäteen myös omaisuudesta (perin-
nöstä), ja joissakin toisissa maissa omaisuuden niin sanottua 
realisointia voidaan harkita pitkäaikaishoivamaksujen takia, 
mutta ketään ei voida kuitenkaan pakottaa myymään kotiaan 
(ks. Convery & Cioni 2001, 97).

Vanhushoiva osoittautuu näin pienten lasten hoivaa 
paljon monimutkaisemmaksi käytännöksi paitsi palvelujen 
tarjonnan ja sisällön, myös kustannusten muodostumisen ja 
etenkin niiden jakamisen suhteen. Voisimme myös olettaa, 
että eri hallitukset eri maissa ovat valmiimpia investoimaan 
lapsiin kuin vanhuksiin. Ainakin poliittisen päätöksenteon 
tasolla voi olla helpompi löytää yksimielisyys lastenhoivan 
tärkeydestä. Lapset ovat investointi tulevaisuuteen ja etenkin 
tulevaan työvoimaan. Sosiaalisen investointivaltioajattelun 
läpimeno sosiaalipolitiikassa saattaakin toimia vanhushoi-
vapolitiikkaa vastaan.

Yksityinen ja julkinen kulutus: vanhushoivan 
kustannuksista

Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan vanhuusmenoista 
pitkäaikaisen hoivan kustannuksia sekä niiden jakautumista 
yhtäältä yksityisiin ja julkisiin menoihin ja toisaalta menojen 
jakautumista laitosmuotoiseen hoivaan ja kotona annettavan 
hoivaan. Pitkäaikaisen hoivan kustannuksiin sisällytetään 
yleensä sekä laitosmuotoinen että kotiin annettava hoiva. 

OECD:n 12 maata – näistä tämän tutkimuksen ver-
tailumaita ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Norja, Saksa 
ja Ruotsi – koskevassa vertailussa tuli esiin, että vanhus-
ten pitkäaikaishoivan kustannukset prosentteina BKT:sta 
vaihtelevat tavattoman paljon maasta toiseen. Ruotsi ja 
Norja erottuvat maina, joissa pitkäaikaishoivaan käytetään 
suhteellisen paljon rahaa ja Espanja sekä Irlanti taas maina, 
joissa niin yksityinen kuin julkinenkin kulutus vanhojen 
ihmisten pitkäaikaishoivaan on vähäistä (OECD 2005c, 
26: kuvio 1.1). Joissakin maissa hoivavastuu on edelleen 
paljon laajemmin perheillä ja suvuilla kuin Pohjoismaissa 
(esim. Bettio & Plantenga 2004). OECD:n (2005c, 11) 
pitkäaikaishoivan tilaa koskevassa raportissa todetaan, että 
Alankomaissa, Norjassa ja Ruotsissa valtaosa pitkäaikaishoi-
van kustannuksista muodostuu julkisesta kulutuksesta. 
Ainoastaan Espanjassa yksityinen ylitti julkisen kulutuksen. 
Eräs tärkeä johtopäätös on, että pitkäaikaishoivan rahoitus 
lähes kaikissa OECD-maissa perustuu ensi sijassa julkiseen 
rahoitukseen ja rahoituksen lähde on yleinen verotus. Jul-
kinen sektori kantaa näin päävastuun vanhojen ihmisten 
pitkäaikaishoivapalveluista. Tämä voidaan tulkita myös 
niin, että vanhushoivan kokonaismenot eivät nouse kovin 
korkeiksi, jos julkiset menot eivät ole korkeita. Taulukko 19 
kertoo, miten paljon vertailumme maat käyttävät julkisia 
varoja vanhusten hoivaan.
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TauluKKo 19. vanhusten hoivaan1 käytettyjen julkisten menojen osuus BKT:sta 1991–2002

Maat 1��1 1��� 1��� 1��� 1��� 2001 2002

Alankomaat 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,72

Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Iso-Britannia 0,1 0,3 0,4 0,4 0,8 0,9 0,9
Norja 1,7 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9
Puola …3 … … … … 0,32 …
Ranska 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Ruotsi 2,4 2,7 2,3 2,5 2,5 2,5 2,72

Saksa 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,42 0,42

Suomi 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,72

Tanska 2,1 1,9 1,2 1,0 1,7 1,7 1,7
Unkari … … … … 0,3 0,3 0,3

1   Menoihin sisältyvät laitoshoito, hoivaetuudet, julkiset kotiapupalvelut ja erilaiset avustukset.
2   Arvio.
3   Tietoa ei ole saatavilla.

Lähde: Eurostat 2006.

dymme taulukon 20 pohjalta seuraaviin huomioihin. Norja 
käyttää yli kaksi ja Ruotsi lähes kolme prosenttia bruttokan-
santuotteestaan pitkäaikaishoivaan. Kummassakin maassa 
eniten kustannuksia syntyy laitoshoidosta. Alankomaat, 
Iso-Britannia ja Saksa käyttävät jokseenkin saman verran, 
yli yhden prosentin, BKT:staan pitkäaikaishoivaan ja myös 
näissä maissa kustannukset painottuvat laitoshoitoon, jos-
kaan eivät yhtä selkeästi kuin Pohjoismaissa. Puola ja Unkari 
puolestaan käyttävät vähiten, alle yhden prosentin, julkisia 
varoja pitkäaikaishoivaan. Valitettavasti eteläisen Euroopan 
maat ovat tällä kertaa ne, jotka puuttuvat taulukosta.

Kaikissa taulukon 20 maissa julkinen ylittää yksityisen 
kulutuksen. Mielenkiintoisen näkökulman julkiseen vastuu-
seen tarjoaakin sen tarkastelu, millainen ero maissa on julki-
sen ja yksityisen kulutuksen välillä. Pohjoismaissa on vähiten 
yksityistä kulutusta suhteessa julkiseen, kun taas yksityisen 
ja julkisen kulutuksen ero on huomattavasti pienempi 
Saksassa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Puolassa. Onko 
sitten niin, että vanhushoivaa on tarjolla paljon ainoastaan 
maissa, joissa julkinen sektori vastaa sen kustannuksista ja 
tuottamisestakin?

Taulukon pohjalta voimme sijoittaa Pohjoismaista Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan omaksi ryppääkseen. Ne käyttävät kaik-
kein eniten julkisia varoja vanhushoivapolitiikan toteutta-
miseen. Suomi näyttäisi pelkkien lukujen valossa kuuluvan 
samaan ryhmään Alankomaiden ja Ison-Britannian kanssa. 
Läntisen Manner-Euroopan maat, Saksa ja Ranska, eivät juu-
ri poikkea Puolasta ja Unkarista, ja kaikkein vähiten julkisia 
varoja vanhusten hoivaan käyttää Italia. Julkista kulutusta 
vanhushoivaan ovat 1990-luvun alusta 2000-luvun alkuun 
lisänneet Alankomaat, Iso-Britannia, Norja ja Ruotsi, eniten 
Iso-Britannia. Italian kulutus on pysynyt samalla matalalla 
tasolla ja Saksa häilyy nousun ja samalla viivalla pysymisen 
rajamailla. Eniten vähennystä on tämän taulukon tietojen 
mukaan tapahtunut Tanskassa, hieman myös Ranskassa ja 
Suomessa. 

Taulukko 20 tarkentaa edellisen taulukon tietoja, sillä 
siinä julkinen kulutus jaetaan laitosmuotoiseen ja kotihoi-
vaan. Koska edellinen taulukko on EU:n ja jälkimmäinen 
OECD:n tilastoihin pohjaava, niin taulukoissa esiintyvät 
luvut poikkeavat joidenkin maiden osalta jonkin verran 
toisistaan. 

Jos tosiaan vielä hieman tarkennamme yksityisen ja 
julkisen kulutuksen suhdetta pitkäaikaishoivassa, niin pää-
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TauluKKo 20. Pitkäaikaishoivan menot ja niiden jakautuminen julkiseen ja yksityiseen kulutukseen 7 Euroopan maassa, % BKT:sta 
vuonna 2000

Maat Kokonaiskulutus Julkinen kulutus Yksityinen kulutus
Kotiapu1 Laitokset Yhteensä Kotiapu Laitokset Yhteensä Kotiapu Laitokset Yhteensä

Alankomaat 0,60 0,83 1,44 0,56 0,75 1,31 0,05 0,08 0,13
Iso-Britannia 0,41 0,96 1,37 0,32 0,58 0,89 0,09 0,38 0,48
Norja 0,69 1,45 2,15 0,66 1,19 1,85 0,03 0,26 0,29
Puola 0,35 0,03 0,38 0,35 0,03 0,37 n.a 0,00 0,00
Ruotsi 0,82 2,07 2,89 0,78 1,96 2,74 0,04 0,10 0,14
Saksa 0,47 0,88 1,35 0,43 0,52 0,95 0,04 0,36 0,40
Unkari < 0,10 < 0,20 < 0,30 n.a n.a < 0,20 n.a n.a < 0,10

kotihoivaan suunnataan entistä enemmän resursseja. Siksi 
onkin yllättävää, että myös yksityinen kulutus silti keskittyy 
edelleen enemmän laitosmuotoiseen kuin kotihoivaan. Ny-
kyisiä maiden välisiä eroja pitkäaikaishoivan kustannuksissa 
selittävät, ennemmin kuin ikääntyneiden suhteellinen osuus 
väestöstä, erot pitkäaikaishoivan maakohtaisessa järjestämi-
sessä sekä se, että kotihoivan yksityiset kustannukset eivät 
kaikilta osin ole mukana laskelmissa.

Otamme vielä lopuksi erikseen tarkasteluun laitosmuo-
toisen hoivan, koska siihen käytetään eniten niin julkisia 
kuin yksityisiäkin varoja. Kuvio 7 osoittaa, että yksityinen 
(kaupallinen ja järjestöjen tuottama) laitoshoiva on useissa 
maissa erittäin laajaa.

Kuviossa 7 ovat mukana Puolaa ja Unkaria lukuun ot-
tamatta kaikki vertailumme maat. Pohjoismaissa yksityisten 
vanhainkotien ja hoitolaitosten osuus on alle 20 prosenttia, 
kun taas Saksassa ja Isossa-Britanniassa yli 80 prosenttia vas-
taavista laitoksista on yksityisiä tai järjestöjen ja vastaavien 
toimijoiden ylläpitämiä. Aikaisempien taulukoiden pohjalta 
tiedämme, että Pohjoismaat käyttävät kaiken kaikkiaan eni-
ten varoja pitkäaikaiseen hoivaan (Lundsgaard 2002a, 105). 
Näissä maissa vanhusten ja vammaisten pitkäaikaishoivaan 
käytetään noin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Päinvastaisessa tilanteessa ollaan eteläisessä Euroopassa, 
jossa vanhusten ja vammaisten hoiva on pitkälti informaalin 
hoivan varassa. (Mt. 105.) 

1   Alkuperäisessä lähteessä käytetään termiä home care, jolla OECD (2005c, 17:Box 0.1) viittaa sellaisiin pitkäaikaishoivan palvelui-
hin, joita annetaan kotiin.

Lähde: OECD 2005c, 26: taulukko 1.2.

Tällaisten taulukoiden lukujen tulkinnassa olisi otettava 
huomioon se, että maiden kohtaamat demografiset haasteet 
ovat erilaisia. Ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä ei 
kuitenkaan näytä yksistään selittävän eroja palvelujen laa-
juudessa. Vaikka maiden välillä olisi mittaviakin eroja hyvin 
vanhojen ihmisten määrässä, saattavat pitkäaikaishoivan 
kustannusrakenteet olla samankaltaisia. Tämä johtuu eri-
laisista tavoista organisoida pitkäaikaishoivaa, mutta myös 
siitä, missä määrin eri maissa tukeudutaan informaaliin 
hoivaan. 

Vaikka monissa maissa julkisen kulutuksen osuus onkin 
yksityistä suurempi, silti julkinen kulutus pitkäaikaishoivan 
osalta on melko vähäistä verrattuna esimerkiksi eläkkeisiin 
ja terveydenhuoltoon. Tämä on erityisen totta sellaisissa 
maissa, joissa on vasta alettu kehittää vanhusten pitkäai-
kaishoivaan liittyviä ratkaisuja. Yhteistä OECD-maille on, 
että laitosmuotoiseen hoivaan käytetään edelleen enemmän 
varoja kuin kotona tapahtuvaan hoivaan. 

OECD:n (2005c, 28–29) laskelmien mukaan Alan-
komaissa, Isossa-Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa ja Sak-
sassa pitkäaikaishoivan kustannuksista yli puolet syntyy 
laitoshoivasta. Koska kotona tuotettu hoiva on halvempaa, 
kotihoivan piirissä olevien hoivattavien määrä on kuitenkin 
huomattavan paljon suurempi kuin laitoshoidossa olevien 
määrä. Viime aikoina kotihoiva onkin saanut osakseen 
kasvavaa huomiota myös siksi, että ihmiset haluavat asua 
mahdollisimman pitkään itse kotona. Lähes kaikissa maissa 
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Lähde: Lundsgaard 2002a, 106: kuvio 3. 

Kuvio 7. Julkiset ja yksityiset vanhusten pitkäaikaishoivaa tarjoavat laitokset, 1990-luvun loppu 

kaiken kaikkiaan paljon enemmän vanhuksia kuin laitoshoi-
dossa. Suurin osa tästä hoivasta on kuitenkin informaalia 
eikä se näy missään tilastoissa. OECD-maiden keskiarvot 
kertovat, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa on keskimäärin 
4,8 prosenttia ja julkisesti tuetun kotihoivan piirissä taas 9,1 
prosenttia yli 65-vuotiaista. Julkisesti tuetun kotihoivan pii-
rissä on laitoshoivaan nähden keskimäärin kaksinkertainen 
määrä vanhoja ihmisiä (OECD 2005b, 79). Joissakin maissa 
tuetun kotihoivan piirissä on yli 10 prosenttia yli 65-vuo-
tiaista (esim. Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja 
Tanskassa). Näissä maissa käytetään kaiken kaikkiaan eniten 
varoja vanhushoivaan. 

Tässä jaksossa otamme hieman yksityiskohtaisempaan 
tarkasteluun hoivaetuudet. Näiden etuuksien käytöstä ei 
juuri ole saatavilla vertailukelpoista tietoa, joten lähdemme 
liikkeelle periaatteista ja malleista. Hoivaetuudet ovat se 
vanhushoivapolitiikan alue, joka on kasvussa kaikkialla 
(Ungerson 2005, 188). Niiden avulla tuetaan nimenomaan 
kotona tapahtuvaa hoivaa. 

Kotihoiva voidaan jakaa informaaliin ja tuettuun ko-
tihoivaan. Informaalia hoivaa on kaikki se, mitä puolisot, 
sukulaiset ja tuttavat tekevät palkatta ja ilman valvontaa. 
Informaalista hoivasta tulee tuettua hoivaa, kun julkinen 

Jos vedämme yhteen eri kustannuksia koskevien taulukoi-
den tietoja, niin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytetään 
eniten julkisia varoja vanhushoivaan, näissä maissa myös 
ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä on korkea. 
OECD:n arvion mukaan kyseisissä Pohjoismaissa vanhus-
hoivapalvelujen tarjonta on OECD-maista anteliainta ja se 
perustuu universalismin periaatteeseen, lisäksi palvelut ovat 
korkeatasoisia (OECD 2005c, 27). Suomea ei ole näiden 
taulukoiden valossa mahdollista sijoittaa Pohjoismaiden 
ryhmään.

Hoivaetuudet: rahaa palvelujen sijasta

Kotihoivan tukeminen

Ikääntyneiden hoiva jakautuu karkeasti laitoshoivaan ja 
kotihoivaan. Laitoshoivaa annetaan erilaisissa puitteissa, sai-
raaloista pienimuotoisiin hoitokoteihin ja palveluasuntoihin. 
Kotona tapahtuvaa hoivaa tuetaan sitäkin hyvin eri tavoin. 
Periaatteessa kotihoivaa voidaan tukea erilaisin palveluin ja 
maksamalla hoivaetuuksia tai -tukia. Kotihoivan piirissä on 
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valta tai jokin muu vastaava instituutio joko maksaa hoivasta 
tai tarjoaa hoivaajille tai hoivattaville palveluja. Informaalia 
hoivaa voidaan tukea ensinnäkin hoivavapaiden muodossa, 
jolloin työssäkäyvillä henkilöillä on mahdollisuus lyhyeen tai 
pidempiaikaiseen hoivavapaaseen ja sen ajalta maksettavaan 
palkkaan tai etuuteen. Joissakin maissa vapaa on palkaton. 
Toisenlainen tukimuoto on hoivan tarvitsijalle maksettava 
etuus, jonka saaja voi käyttää erilaisten hoivapalvelujen tai 
avun ostamiseen. Kolmas tuen muoto on eri maissa hieman 
eri tavoin maksettavat hoivatuet informaalia hoivatyötä 
tekeville, ilman että etuuteen liittyy oikeus hoivavapaaseen. 
Suomalainen omaishoidon tuki on jälkimmäisestä etuus-
tyypistä hyvä esimerkki. 

Valtaosa kaikesta vanhushoivasta kaikissa maissa on 
informaalia, ja sitä säätelevät sellaiset yhteisölliset arvot 
kuin vastavuoroisuus, velvollisuus, rakkaus ja keskinäinen 
huolenpito. Formaali hoiva on sitä, joka on siirtynyt yhteis-
kunnallisen työnjaon ja rahatalouden piiriin. Tuettu koti-
hoiva on jotakin näiden kahden väliltä, sillä tukien tarkoitus 
on vahvistaa informaalia hoivaympäristöä ennemminkin 
kuin formalisoida hoiva palkkatyöksi ja palveluiksi. Uudet 
hoivatuet ovat eräänlaisia hybridejä vanhushoivan vanho-
jen muotojen (laitosmuotoisen hoivan ja kotipalvelujen) 
joukossa.

Kotona tapahtuvaa hoivaa on tuettu jo pitkään tarjoa-
malla vanhoille ja muille tilapäistä tai säännöllistä apua tar-
vitseville henkilöille hoiva- ja tukipalveluja, joihin kuuluvat 
mm. kotiapu-, kotisairaanhoito-, siivous- ja ateriapalvelut 
(ks. tarkemmin maakuvaukset). Näitä palveluja on tarjolla 
eri maissa hyvin eri tavoin. Varsin monet vertailumme maista 
tukevat kotona tapahtuvaa hoivaa myös maksamalla erilaisia 
rahallisia tukia. Nimeämme nämä tuet tässä tutkimuksessa 
hoivaetuuksiksi. 

Nämä etuudet viittaavat ensinnäkin sellaisiin järjes-
telmiin, joissa hoivan tarvitsija saa käyttöönsä tietyn raha-
summan, jolla hän voi ostaa hoivapalveluja. Toiseksi käsite 
pitää sisällään sellaiset järjestelmät, jotka on tarkoitettu kor-
vaamaan eritoten sukulaisten kotona tarjoamaa informaalia 
hoivaa. Ensiksi mainitussa merkityksessä hoivaetuudet 
edustavat sellaista sosiaalipolitiikan linjaa, joissa palvelujen 
sijasta avun tarvitsijalle tarjotaan rahaa. Rahan vastaanottaja 
saa itse päättää, miten hän haluaa käyttää etuuden. Rahallisia 
etuuksia on perusteltu valinnanvapaudella ja autonomialla. 
Valinnanvapaus liittyy ensinnäkin hoivan tarvitsijan oikeu-

teen valita avun laatu, mutta siihen liittyy myös ajatus kilpai-
lusta ja julkisten palvelumonopolien purkamisesta. Elämme 
sellaista sosiaalipoliittista aikaa, joka suosii rahaa palvelujen 
sijasta. Jälkimmäisessä tapauksessa hoivaetuuksien avulla 
pyritään varmistamaan ensinnäkin informaalin hoivan 
jatkuvuus. Rahalla on mahdollista motivoida esimerkiksi 
puolisoa tai tytärtä jatkamaan sitä hoivatyötä, mitä hän on 
jo tehnyt ilman mitään rahallista korvausta. 

Seuraavaksi käymme läpi sitä, millaisia taloudellisia 
tukimuotoja on olemassa ikääntyneiden kotihoivan ja 
informaalin hoivan tueksi Pohjoismaissa (lukuun otta-
matta Islantia), Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Isossa-
Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Puolassa ja Unkarissa. 
Käytämme kuvauksessa eniten hyväksi eurooppalaista 
Eurofamcare-projektia (Mestheneos & Triantafillou 2005) 
ja sen erillisiä maaraportteja, joihin kuitenkin tästä lähtien 
viittamme lyhenteellä Eurofamcare maaraportit 2004. 
Projektin keräämien tietojen mukaan lähes kaikissa Eu-
roopan maissa on tarjolla jonkinlaista taloudellista tukea 
kotona tapahtuvaan hoivaan. Tukea voidaan maksaa joko 
hoivaajalle kuten Unkarissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa 
ja Isossa-Britanniassa tehdään, tai sitten hoivantarvitsijalle, 
kuten Alankomaissa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Joissain 
tapauksissa tukea saatetaan maksaa molemmille osapuolille. 
Maissa, joissa kotihoivaa ei tueta varsinaisin rahaetuuksin tai 
palveluin, on kuitenkin yleensä jonkinlaisia joko hoivaajan 
tai hoivantarvitsijan verotukseen liittyviä tukemisen muotoja 
(esimerkiksi Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa) (Mestheneos 
& Triantafillou 2005, 33).  

Hoivaetuudet: kolme mallia

Tuoreimman arvion rahallisista hoivaetuuksista OECD-
maissa on tehnyt Jens Lundsgaard (2005, 17–19) Hänen 
mukaansa näistä maista löytyy hyvin monenlaisia järjes-
telmiä, jotka antavat kotona asuville pitkäaikaishoivan 
tarvitsijoille tietyn vapauden oman hoivansa järjestämisen 
suhteen. Lundsgaard on niputtanut tällaiset tukimuodot kol-
meksi ryhmäksi. Osassa näistä tuista ei ole kyse informaalin 
hoivatyön tukemisesta, koska tietyt etuudet on tarkoitettu 
palvelujen ostoon markkinoilta. Tiukkaa rajaa informaalia 
hoivaa tukevien etuuksien ja muiden etuuksien välille ei 
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kuitenkaan voida vetää, sillä esimerkiksi Alankomaiden Per-
sonal Budget -järjestelmään liittyvä rahallinen etuus voidaan 
käyttää joko palvelujen ostoon tai informaalin hoivan tuke-
miseen, tai molempiin. Sama periaate on voimassa Saksan 
hoivavakuutuksessa.

Henkilökohtainen hoivabudjetti

Alankomaiden Personal Budget -järjestelmä (suom. hen-
kilökohtainen budjetti ja/tai henkilökohtainen hoito- ja 
hoivabudjetti/AA ja LS) tuli voimaan vasta vuonna 2003, 
joten sen piirissä eivät ole läheskään kaikki apua tarvitsevat 
vanhukset. Järjestelmä tarjoaa avun tarvitsijalle rahaa, jonka 
käyttäminen on pitkälti avun tarvitsijan tai hänen perheensä 
harkinnassa. Rahan voi käyttää apuvälineiden tai palvelu-
jen ostoon, sen avulla voi myös palkata hoivaajan kotiin. 
Kotitalous tai hoivan tarvitsija toimii tällöin työnantajana 
ja hoivatyöntekijällä on oltava virallinen työsopimus. Hoi-
vaaja voi kuitenkin olla myös sukulainen. Usein tällaisella 
järjestelmällä tuetaan palkatonta informaalia hoivaa siten, 
että palkataan muutamaksi tunniksi päivässä tai viikossa 
ulkopuolinen työntekijä helpottamaan omaisten työtä. 
Kokonaisuudessaan tämä järjestelmä perustuu ajatukseen, 
jonka mukaan kuluttajalla on vapaus ja oikeus käyttää ra-
hallinen etuus haluamallaan tavalla. Vuonna 2003 kaikista 65 
vuotta täyttäneistä 0,8 prosenttia sai kotiinsa apua kyseisen 
järjestelmän kautta. Koska aivan kaikkea rahankäyttöä ei 
tarvitse tilittää, niin raha toimii siltä osin myös hoivapalk-
kiona. (Lundsgaard 2005, 11–5.) 

Hoivan tarvitsijalle maksettava hoivaetuus

Tuki maksetaan avun tarvitsijalle, joka voi käyttää sen ha-
luamallaan tavalla. Tuen saamisen edellytys on kuitenkin 
todettu avun tarve. Tällaisesta tukimuodosta on kysymys 
esimerkiksi Saksan pitkäaikaishoivavakuutuksen rahamuo-
toisessa osuudessa (englanniksi: cash allowance for care). 
Saksan hoivavakuutus mahdollistaa tuen joko rahana tai 
palveluina tai niiden yhdistelmänä. Valtaosa etuuden piirissä 
olevista kuitenkin päätyy rahalliseen etuuteen. Omaisille tai 
etuuden saajalle itselleen ei ole asetettu mitään eksplisiittisiä 

rajoitteita sen suhteen, miten rahallinen etuus tulee käyttää, 
mutta heiltä edellytetään riittävän hoivan hankkimista. Joko 
kolmen tai kuuden kuukauden välein arvioidaan sitä, onko 
hoivan tarvitsija saanut riittävästi hoivaa. Jos katsotaan, 
ettei näin ole, tulee viranomaisten löytää hoivan tarvitsijalle 
riittävät hoivapalvelut ja etuuden maksaminen lopetetaan. 
Ison-Britannian attendance allowance -etuuden saamisen 
kriteerit eivät ole yhtä tiukat, sillä etuutta voi saada, vaikka 
hoivaa tarvitsevalla ei olisi hoivaajaa. Etuuden saamiseksi 
riittää, että hakija asuu kotonaan ja että hänellä on ollut 
jatkuva hoivan tarve vähintään viimeisen kuuden kuukau-
den ajan (Lundsgaard 2005, 15). Suomessa Kelan maksama 
hoitotuki kuuluu myös tähän etuusryhmään.

Hoivaajalle maksettava hoivaetuus

Näillä tuilla kompensoidaan hoivaajille hoivaamisesta aiheu-
tuvia taloudellisia menetyksiä. Maiden välillä on kuitenkin 
eroja sen suhteen, miten paljon näitä menetyksiä todella 
korvataan. Tämän Lundsgaardin laatiman ryhmäjaottelun 
kolmannen ryhmän tukimuodoille on tyypillistä se, että ne 
eivät korvaa sataprosenttisesti esimerkiksi ansionmenetystä, 
jos hoivaaja jää pois töistä. Pikemminkin niiden tarkoitus 
on taata tietty minimitulotaso henkilölle, joka ei voi hoi-
vatehtäviensä takia olla kokopäivätöissä tai niiden tehtävä 
on vähintään kannustaa hoivatyöhön. Osa tähän ryhmään 
kuuluvista tuista on tarkoitettu ainoastaan sellaisille hoivaa-
jille, joiden tulotaso on matala (esim. Ison-Britannian carer’s 
allowance), kun taas joissakin muissa maissa tukea maksetaan 
kaikille, jotka ovat oikeutettuja esimerkiksi hoivavapaaseen 
(Lundsgaard 2005, 16).

Hoivaetuuksien vertailu 12:ssa Euroopan 
maassa

Hoivaetuudet ovat keskenään hyvin erilaisia sen suhteen, 
maksetaanko etuus hoivan tarvitsijalle vai hoivaajalle sekä 
sen suhteen, miten universaaleja tai tarveharkintaisia ne ovat. 
Myös etuuden taso ja niihin liittyvät oikeudet vaihtelevat 
suuresti. Hoivaetuuksien kenttä on melkoisen pirstaleinen 
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ja usein kansallisestikin hajanainen. Sitä koskeva kansal-
linen lainsäädäntö voi puuttua kokonaan, EU-tasoisesta 
ohjauksesta tai säännöstöstä puhumattakaan. Ikääntyneiden 
hoivaan tarkoitetut vapaat ja etuudet ovat toistaiseksi kovin 
toisenlaisia kuin pienten lasten hoivaetuudet. Yhteistä näille 
tuille on niiden voimakas yleistyminen viimeisen 20 vuoden 
aikana. Raha on enenevästi alkanut korvata palvelujen tar-
jontaa. Rahallisten etuuksien avulla vanhat ihmiset voivat 
ostaa itselleen tarvitsemansa palvelut tai palkata hoitajan 
tai käyttää rahan kompensoimaan omaisten tekemää hoi-
vatyötä. 

Hoivaajille maksettavat etuudet

Tiivistämme 12:ssa Euroopan maassa maksettavat hoiva-
etuudet kahdeksi taulukoksi. Niistä ensimmäinen sisältää 
hoivaajalle maksettavat etuudet. Tällaisia etuuksia on lähes 
joka maassa, mutta niiden lainsäädännöllinen ja muu hal-
linnollinen asema vaihtelee suuresti.

TauluKKo 21. Hoivaajille maksettavat hoivaetuudet 12:ssa Euroopan maassa, 2000-luvun alku

Maat Mahdollisuus saada 
työstä vapaata 
hoivatakseen aikuista

Vapaan rahallinen 
kompensaatio

Onko muita tukia 
hoivaajalle? 

Voiko tuen saaja olla 
lähisukulainen tai 
puoliso?

Alankomaat kyllä kyllä ei -
Espanja ei1 ei kyllä, paikallisesti2 kyllä
Italia kyllä kyllä kyllä, paikallisesti kyllä
Iso-Britannia kyllä3 joskus kyllä rajoituksin4

Norja kyllä kyllä kyllä5 kyllä
Puola kyllä joskus ei6 -
Ranska ei ei ei -
Ruotsi kyllä kyllä kyllä kyllä7

Saksa kyllä8 joskus kyllä kyllä
Suomi ei9 ei kyllä kyllä
Tanska kyllä kyllä kyllä10 kyllä
Unkari ei ei kyllä rajoituksin11

1    Joissakin tapauksissa saattaa olla oikeus. 
2    Hyvin rajoittuneesti.
3    Oikeus kohtuullisen pituiseen vapaaseen. Palkallisuus on työnantajan harkinnassa. 
4    Hoivaaja ei saa olla opiskelija. Paikallinen hallinto tukee palvelusetelein hoivaajan mahdollisuutta vapaisiin.
5    Tarpeen ja resurssien mukaan.
6   Joitakin paikallisia tukia saatetaan maksaa. 
7   Ei tukea 65 vuotta täyttäneelle sukulaishoivaajalle.
8    Työntekijällä mahdollisuus anoa osa-aikaisuutta, mutta työnantajan ei ole pakko myöntää. Palkan maksaminen vapaan ajalta 
on työnantajan ja työntekijän välinen asia.
9    Ei varsinaista hoivavapaata, vuorotteluvapaata voi käyttää tähän tarkoitukseen.
10   Kunta voi palkata omaisen vakavasti sairaan henkilön hoivaajaksi enintään 6 kuukauden ajaksi. Tämän lisäksi tietyin ehdoin 
korvausta kuolevan omaishoitajalle.
11   Etuutta ei makseta kotiäidille eikä eläkeläiselle, etuus hyvin vaatimaton.

Lähteet: Eurofamcare (Mesteheneos & Triantafillou 2005, liite 6 sekä Eurofamcare maaraportit 2004); Lundsgaard 2005; 
OECD 2005c.
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Lähes kaikissa maissa on mahdollisuus saada vapaata työstä 
hoitaakseen aikuista henkilöä, joka esimerkiksi vakavan 
sairauden tai ikääntymiseen liittyvän huonokuntoisuuden 
tähden tarvitsee hoivaa. Vertailumme maista työntekijällä on 
oikeus olla työstä poissa hoivan takia Alankomaissa, Italiassa, 
Norjassa, Puolassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Alankomaissa 
saman työnantajan palveluksessa vuoden olleet työntekijät 
ovat oikeutettuja 2–6 kuukauden mittaiseen hoivavapaaseen. 
Norjassa taas työntekijä voi saada enintään 10 päivää vuo-
dessa hoivavapaata. Italiassa julkisen sektorin työntekijöillä 
on mahdollisuus peräti kahden vuoden mittaiseen palkatto-
maan vapaaseen. Kaikilla työntekijöillä on oikeus kolmeen 
palkalliseen vapaapäivään kuukaudessa, jos se käytetään 
apua tarvitsevan omaisen hoivaan. Saksassa työntekijällä 
on oikeus anoa vapaata enintään yhdeksi vuodeksi apua 
tarvitsevan sukulaisen hoivaamiseen, mutta työnantajalla on 
mahdollisuus evätä vapaa. Vapaan ajalta työntekijä saattaa 
saada työaikaan suhteutettua palkkaa, mutta lakisääteistä 
oikeutta siihen ei ole (Eurofamcare maaraportit 2004, 4316). 
Vertailumme maista ainoastaan Ranska, Suomi, Unkari ja 
Espanja eivät tarjoa mitään mahdollisuutta saada vapaata 
työstä hoivatakseen aikuista henkilöä. Tässä Suomi poikkeaa 
muista Pohjoismaista.17 

Aikuisten hoivaamiseen tarkoitetut vapaat poikkeavat 
suuresti toisistaan, eivätkä ne kuulu EU:n direktiivien piiriin. 
Tämä seikka kertoo siitä, että aikuisten ja ikääntyneiden 
hoivaa ei pidetä työn ja perheen yhteensovittamiskysymyk-
senä. Hoivavapaat ovat kansallisestikin varsin kirjavia ja jopa 
jonkin verran epämääräisiä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
työntekijöillä on lakisääteinen oikeus ”kohtuullisen” pitui-
seen vapaaseen sellaisessa yllättävässä tilanteessa, joka liittyy 
työntekijän hoivavelvollisuuksiin. Se, onko tämä ”kohtuulli-
sen” pituinen vapaa palkallinen vai palkaton, on työnantajan 
harkintavallassa (Eurofamcare maaraportit 2004, 16). 

16 Vaikka jokaisessa maassa on laadittu maaraportti erikseen, viittaamme 
yksinkertaisuuden vuoksi erillisiin raportteihin yhdenmukaisesti (Eurofa-
mcare maaraportit 2004) aina silloin, kun tekstiyhteydestä tulee selväksi 
se, minkä maan maaraportista kulloinkin on kyse. Esimerkiksi tässä käsit-
telemme Saksaa.
17 Suomalaisilla työntekijöillä on kuitenkin mahdollisuus vuorotteluva-
paaseen. Vuorotteluvapaan rinnastaminen hoivavapaaseen on kuitenkin 
kyseenalaista, sillä sitä ei ole tarkoitettu informaalin hoivatyön tukemiseen. 
Työministeriön www-sivuilla (Työministeriö 2006) kerrotaan, että vuorot-
teluvapaan tarkoitus on edistää työntekijän työssä jaksamista sekä tarjota 
työttömälle määräaikainen työsuhde, jossa kartuttaa työkokemusta. Jotta 
voisimme sanoa, missä määrin vuorotteluvapaalla on tekemistä hoivaamisen 
kanssa, pitäisi tietää, miten ihmiset vuorotteluvapaansa käyttävät.

Useimmissa maissa hoivaajille maksetaan etuutta, 
joka ei ole yhteydessä edellä kuvattuun palkalliseen tai 
palkattomaan hoivavapaaseen. Tällaista etuutta maksetaan 
Isossa-Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa 
ja Unkarissa. Tanskassakin tällainen tukimuoto on olemassa, 
mutta sitä ei makseta pitkältä ajalta. Italiassa ja Espanjassa ei 
ole kansallisen tason etuusjärjestelmää, mutta kummassakin 
maassa erilaiset paikalliset tuet ovat yleistymässä (Eurofam-
care maaraportit 2004). Isossa-Britanniassa maksetaan 
Carer’s Allowance -nimistä etuutta pienituloisille hoivaajille, 
jotka kuitenkaan eivät saa olla opiskelijoita. Norjassa ja Ruot-
sissa kunnat palkkaavat jonkin verran omaisia hoivatyöhön. 
Nämä henkilöt ovat normaalissa työsuhteessa kuntaan 
nähden, työsuhde on kuitenkin yleensä osapäiväinen. Myös 
edellä mainittu Tanskan enintään kuuden kuukauden ajalta 
maksettava hoivaetuus on sellainen, jossa etuuden saaja on 
työsuhteessa kuntaan. Suomessa maksetaan omaisille ja lä-
heisille omaishoidon tukea. Tuki annetaan joko palveluina tai 
omaiselle maksettavana palkkiona tai näiden yhdistelmänä. 
Omaishoivan ajalta tuki oikeuttaa eläkkeeseen ja kahteen 
palkalliseen vapaapäivään kuukaudessa. Omaishoivaajien 
työtä tuetaan myös neuvonnan ja ohjauksen muodossa.

Hoivaajille maksettavissa etuuksissa tärkeä asia on ky-
symys sukulaisuudesta. Esimerkiksi Suomessa omaishoidon 
tukea voidaan nimensäkin mukaisesti maksaa myös lähio-
maisille. Kaikissa maissa tämä ei ole mahdollista. Usein hoi-
vaetuuksia ei makseta myöskään yli 65-vuotiaille henkilöille, 
joiden katsotaan olevan eläkejärjestelmän piirissä.

Jane Millar ja Andrea Warman (1996) huomauttavat 
eurooppalaisia perhevelvollisuuksia kartoittavassa työssään, 
että verrattaessa esimerkiksi suomalaista omaishoidon tu-
kea ja brittiläistä hoivaajalle tarkoitettua Carer’s Allowance 
-etuutta, tärkeä ero on paikallisuus vs. kansallisuus. Siinä 
missä brittiläinen hoivaajan etuus on kansallinen ja stan-
dardoitu, on suomalainen etuus puolestaan paikallisiin 
käytäntöihin sidottu. Suomalainen ja brittiläinen järjestelmä 
eroavat toisistaan myös siinä, että suomalaisessa mallissa 
palvelu ja rahallinen etuus ovat yhteydessä toisiinsa, kun 
taas brittiläisessä mallissa rahallinen etuus on palveluista 
täysin erillinen asia (mt. 41–42). Vaikka Suomessa omais-
hoidon tukeminen onkin melko pitkälti kuntien käsissä, niin 
nykyään kansallinen lainsäädäntö asettaa kunnille tiettyjä 
ehtoja (esimerkiksi minimimäärän rahalliselle etuudelle). 
Kyseessä ei näin ollen ole tyystin paikallinen etuus. Vielä 



��

Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

hajanaisempaa epävirallisen hoivan tukeminen on Espanjan 
ja Puolan kaltaisissa maissa, joissa maksettavat tuet ovat 
täysin sääntelemättömiä ja todellakin läpeensä paikallisia. 
Koska epävirallisen hoivan tukemista ei näissä maissa ole 
kansallisella tasolla institutionalisoitu, ei etuuksien saajista 
myöskään tuoteta luotettavaa ja vertailukelpoista tilastollista 
tietoa. 

Hoivan tarvitsijalle maksettavat etuudet

Kotihoivaa voidaan tukea myös hoivan tarvitsijalle itselleen 
maksettavien etuuksien ja tukien avulla. Taulukoista 21 ja 
22 näemme, että joissakin maissa maksetaan tukea sekä 

hoivaajille että hoivan tarvitsijoille (esim. Isossa-Britan-
niassa ja Ruotsissa). Joissakin maissa hoivasta aiheutuvia 
kustannuksia kompensoidaan myös verovähennysten muo-
dossa. Tavallisesti verovähennykseen on oikeutettu hoivan 
tarpeessa oleva henkilö. Verovähennysten tarkastelu jää tässä 
yhteydessä maininnan varaan. Taulukko 22 kokoaa yhteen 
ne etuudet, joihin on oikeutettu hoivan tarpeessa oleva 
henkilö. Nämäkin etuudet ovat keskenään hyvin erilaisia 
ja käytännöt muuttuvat nopeasti. Esimerkiksi Saksa, jossa 
sosiaalivakuutuksella on muutenkin vahva asema, on ottanut 
käyttöön hoivavakuutuksen, jonka kautta hoivan tarpeessa 
olevat henkilöt saavat sekä palveluja että rahallisia etuuksia. 
Suomessa ikääntyneelle itselleen maksetaan eläkkeensaajan 
hoitotukea Kelan kautta.

TauluKKo 22. ikääntyneelle maksettavat hoivaetuudet 12 Euroopan maassa, 2000-luvun alku

Maa Vero-
vähennys

Etuus 
hoivattavalle

Etuuden luonne Voiko etuutta käyttää 
omaisen palkkaan? 

Alankomaat kyllä kyllä maksetaan kaikille, joilla todettu avun tarve1 tietyin ehdoin2

Espanja kyllä ei3 - -
Italia kyllä kyllä maksetaan kaikille, joilla todettu avun tarve4 ei rajoituksia
Iso-Britannia ei kyllä maksetaan kaikille joilla todettu avun tarve5 ei rajoituksia
Norja kyllä kyllä maksetaan kaikille, joille todettu avun tarve ei rajoituksia
Puola kyllä ei6 - -
Ranska kyllä kyllä maksetaan kaikille, joille todettu avun tarve7 tietyin ehdoin8

Ruotsi ei kyllä maksetaan paljon apua tarvitseville9 ei rajoituksia
Saksa kyllä kyllä maksetaan kaikille, joilla todettu avun tarve ei rajoituksia
Suomi ei kyllä maksetaan kaikille, joille todettu avun tarve ei rajoituksia
Tanska ei ei - -
Unkari ei ei - -

1   Etuuden voi käyttää oman harkinnan mukaan apuvälineiden ja palvelujen (ml. laitosmuotoinen hoiva) ostoon tai avustajan 
palkkaamiseen (henkilökohtainen hoivabudjetti).
2    Omainen ei saa asua samassa taloudessa.
3    Joitain paikallisia tukia saatetaan maksaa. 
4    Kriteerit hyvin tiukat. 
5   Etuuden voi käyttää oman harkinnan mukaan, mutta se ei ole kovin suuri, joten käytännössä se toimii avustuksena, joka kattaa 
hoivasta aiheutuvat lisäkulut. Uusi järjestelmä (direct payment) otettu juuri käyttöön, samantyyppinen kuin Alankomaiden hoiva-
budjetti. Voi käyttää sukulaisen palkkaamiseen, jos tämä ei asu saman katon alla. 
6    Kaikki 75 vuotta täyttäneet saavat pientä rahallista etuutta, mutta saaminen ei edellytä hoivan tarvetta.
7    Etuuden voi käyttää oman harkinnan mukaan hyvin erilaisiin tarkoituksiin (APA).
8    Voi olla sukulainen, jos on työtön; ei makseta puolisolle eikä eläkeläiselle.
9    Kunnat päättävät tuen myöntämisessä, yleensä tuen saaminen edellyttää vähintään 17 tunnin avuntarvetta viikossa. Vuonna 
2002 etuutta sai noin 5 500 henkilöä.

Lähteet: Eurofamcare maaraportit; Lundsgaard 2002a, 107-8: taulukko 3; Lundsgaard 2002b, 36–7: taulukko 6; Mestheneos 
& Triantafillou 2005; MISSOC 2004, taulukko Long-term care; OECD 2005c; Rostgaard & Fridberg 1998, 593–4.
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Hoivan tarpeessa oleville henkilöille maksettavat etuu-
det eroavat toisistaan etenkin sen suhteen, onko kyseessä 
varsinainen omaisten tuottamaa hoivaa tukeva etuus vai 
sellainen etuus, jonka käyttötarkoitus on laaja-alaisempi. 
Alankomaiden henkilökohtainen hoivabudjetti on tällainen 
laaja-alainen etuus, jonka tarkoitus on maksimoida käyttäjän 
vapaus valita tarvitsemansa palvelut ja apu. Samantyyppisiä 
käyttötarkoitukseltaan laaja-alaisia etuusjärjestelmiä ovat 
Saksan pitkäaikaishoivavakuutus sekä Ranskan APA-jär-
jestelmä. Palaamme näihin järjestelmiin maakuvausten 
yhteydessä.

*          *          *

Tässä jaksossa käsittelemämme hoivaetuudet ovat pääosin 
melko uusia vanhushoivapolitiikan instrumentteja. Niiden 
suosio on lisääntynyt etenkin viimeisen 20 vuoden aikana. 
Olemme jonkin verran keskustelleet näiden etuuksien taus-
talla vaikuttavista ajattelumalleista. Niiden avulla pyritään 
lisäämään valinnanvapautta, luomaan vaihtoehtoja kalliille 
laitoshoivalle ja motivoimaan omaisia hoivatyöhön. Hoi-
vaetuudet eivät kuitenkaan ole vain myönteinen asia, vaan 
niihin liittyy monia ongelmia (ks. esim Daly 2002; Ungerson 
1997, 2003, 2004, 2005). Valinnanvapaus on yksi näistä. Raha 
varmasti lisää hoivaa tarvitsevan vapautta valita itselleen 
sopivin hoivan tapa. Tällainen valinnanvapaus voi kuitenkin 
kaventaa hoivan antajan valintoja. Näin voi käydä esimer-
kiksi tilanteessa, jossa omaistaan hoivaava henkilö haluaakin 
syystä tai toisesta irrottautua usein tiiviistä hoivasuhteesta. 
Irrottautuminen ei välttämättä onnistu yhtä helposti kuin 
sellaisessa hoivasuhteessa, jossa hoivaajana toimii perheen 
ulkopuolinen, palkattu henkilö. (Ungerson 2004, 199.) 

Hoivapoliittisia linjoja vedettäessä olisikin syytä pohtia 
tarkkaan erilaisten järjestelmien ja tukimuotojen merkitystä 
julkisen vastuun näkökulmasta. On hyvä asia, että omaisille 
luodaan mahdollisuuksia hoivata ikääntyneitä läheisiään. Sa-
malla kuitenkin omaishoivaajaksi ryhtyvä henkilö voi joutua 
asemaan, jossa hänen oma vanhuuden turvansa heikkenee. 
Hoivatuet eivät vastaa palkkaa, joten hoivaan käytetystä 
ajasta ei välttämättä kerry palkan tavoin eläkettä. Millaisesta 
yhteiskunnallistumisesta siis on kyse näissä hoivaetuuksien 
yleistymisessä? Ainakin osaltaan ne ovat tulleet korvaamaan 
kallista laitoshoitoa. Julkinen vastuu on näin lisääntynyt 
omaisten tekemän hoivatyön osalta mutta samalla se on 

voinut kaventua, näin on käynyt etenkin laitosmuotoisessa 
hoivassa. Hyvä kysymys onkin, että lisääntyykö julkinen 
vastuu kokonaisuudessaan vai jääkö hoivatyö nyt entistä 
enemmän omaisten ja etenkin naisten vastuulle – olkoonkin, 
että informaali hoiva on nyt tuettua kotihoivaa.

Edellä esitetystä kritiikistä huolimatta oletuksemme 
on, että hoivaetuuksien maksaminen merkitsee julkisen 
hoivavastuun laajenemista ennemminkin kuin supistumis-
ta. Vastuu ulottuu nyt myös informaaliin hoivaan. Kyse on 
näin ollen julkisen vastuun muuttumisesta. Näin laajassa 
vertailussa ei ole mahdollista arvioida uusien hoivaetuuksien 
vaikutuksia vanhojen ihmisten valintoihin tai hoivaajien 
elämään. Tällaista tutkimusta kuitenkin tarvittaisiin entistä 
enemmän.

Ikääntyneiden hoivapolitiikka 
Euroopassa

Seuraavaksi kuvaamme ikääntyneiden hoivajärjestelyjä maa- 
tai maaryhmäkohtaisesti. Tätä ratkaisua perustelemme van-
hushoivan monimuotoisuudella sekä vertailuun soveltuvan 
tiedon vähäisyydellä. Tarkoituksemme on tällä tavoin päästä 
käsiksi vanhushoivan kokonaisuuteen. Edelleenkin tarkas-
telun keskiössä ovat pitkäaikainen laitoshoiva, kotipalvelut 
sekä hoivaetuudet. Kiinnitämme mahdollisuuksien mukaan 
huomiota myös hoivan tuottajiin ja katsomme niiden ja-
kautumista julkisiin, yksityisiin ja yhteisöllisiin toimijoihin. 
Esitämme kuvauksen tueksi myös tilastotietoja, jos niitä on 
ollut saatavilla. Koska kansalliset tilastot poikkeavat suuresti 
toisistaan, näiden lukujen pohjalta ei ole mahdollista laatia 
kaikkia maita koskevia taulukoita. Pääpaino on formaaleissa 
palveluissa, koska niistä on suhteellisen helppo tuottaa tietoa. 
Ei silti tule unohtaa, että suurimman osan vanhusten pitkä-
aikaishoivasta tekevät omaiset palkatta ja ilman tukea. 

Jaamme maat ryhmiin noudattaen väljästi johdannossa 
esitettyjä regiimijaotteluja. Ensimmäisessä ryhmässä ovat 
julkishoiva- tai sosiaalipalvelumaina tunnetut Pohjoismaat 
(Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska). Toisen maaryhmän muo-
dostavat kontinentaalisen Euroopan maista Alankomaat ja 
Saksa, joissa myös on tarjolla kohtalaisen paljon vanhus-
palveluja. Näiden maiden kanssa samaan ryhmään olisi 
mahdollista sijoittaa myös Iso-Britannia. Espanja ja Italia 
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muodostavat selvästi oman ryhmänsä. Ranskaa käsittelemme 
erillisenä yksikkönä ja lopuksi kuvamme uusien EU-maiden 
tilannetta Puolan ja Unkarin avulla.

Pohjoismaat

Johdannossa esitimme, että Pohjoismaat muodostavat kaik-
kein selvärajaisimman regiimin, jota on luonnehdittu mm. 
julkispalveluregiimin ja hoivavaltion käsitteillä. Julkisen val-
lan vastuu on ollut laajaa niin pienten lasten kuin vanhojen 
ihmistenkin hoivasta. Palvelujen tarjoamisen periaatteena on 
ollut niiden laaja kattavuus, palvelujen korkea taso ja matala 
hinta. Yhteistä Pohjoismaille on myös se, että ikääntyneiden 
palvelujen rahoittamisesta ja pääsääntöisesti myös tuottami-
sesta ovat vastuussa kunnat ja valtio. Vanhushoivapolitiikan 
julkilausuttu tavoite on, että vanhoilla olisi mahdollisuus 
elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja viettää 
hyvää elämää. Näihin tavoitteisiin pyritään järjestämällä 
ikääntyneille kotiin palveluja. Näistä palveluista tärkeimmät 

ovat kotiapu ja kotisairaanhoito sekä ateria-, kuljetus- ja 
virkistyspalvelut. 

Julkinen sektori, käytännössä kunnat, pitävät huolta 
myös siitä, että kunnan alueella on vanhuksille tarkoitettuja 
asuntoja, päiväkeskuksia, päiväsairaaloita ja palvelutaloja. 
Lisäksi iäkkäiden omaisille tai läheisille on tarjolla jonkin-
laisia rahallisia tukia. Kuitenkaan aikuisilla perheenjäsenillä, 
erotuksena monista muista Euroopan maista, ei ole lakisää-
teistä velvollisuutta huolehtia toisistaan (NOSOSCO 2004, 
220–221; Millar & Warman 1996.) Silti myös Pohjoismaissa 
sukulaisten ja ystävien tuottamalla informaalilla hoivalla on 
erittäin suuri merkitys. Kuinka suuri tuo merkitys itse asiassa 
on, siitä ei esimerkiksi NOSOSCO:n mukaan ole kunnollista 
tilastotietoa (NOSOSCO 2004, 221).

Pohjoismaiden välillä on kuitenkin myös eroja. Kun 
vertailimme tässä tutkimuksessa kustannuksia, Suomi näytti 
selvästi poikkeavan pohjoismaisista naapureistaan. Suomi 
olisikin ehkä mahdollista sijoittaa samaan ryhmään Alan-
komaiden, Ison-Britannian ja Saksan kanssa. Taulukko 23 
täsmentää näitä eroja pohjoismaisessa kontekstissa.

TauluKKo 23. ikääntyneiden sosiaaliturvan kustannukset Pohjoismaissa vuonna 2003, prosentteina BKT:sta

Norja Ruotsi Suomi Tanska

Tulonsiirrot 5,3 9,5 7,9 9,4
Palvelut 1,9 2,8 0,9 1,9
Yhteensä 7,2 12,2 8,9 11,2

Lähde: NOSOSCO 2005, 207: taulukko 10.8.

Jos tarkastellaan ylipäätään ikääntyneiden sosiaaliturvan 
kustannusten suuruutta suhteessa bruttokansantuotteeseen, 
Norja ja Suomi näyttäisivät taulukon 23 valossa muodosta-
van oman ryhmänsä ja Ruotsi ja Tanska omansa. Tulonsiir-
roissa eläkkeiden merkitys on painavin. Tämän tutkimuksen 
kannalta kiinnostavin havainto liittyy kuitenkin palveluihin. 
Ruotsi erottuu vahvana palveluihin investoivana valtiona, 
ainakin jos taulukon maita verrataan keskenään pelkästään 
ikääntyneiden palveluihin käytettyn bruttokansantuote-
osuuden suhteen. Sen sijaan jos muutetaan tarkastelukul-
maa siten, että palveluihin käytetty osuus suhteutetaan 
ikääntyneiden sosiaaliturvan kokonaiskustannuksiin, vie 

voiton Norja. Vasta sen jälkeen tulevat Ruotsi, Tanska ja 
viimeisenä Suomi. Vanhuspalveluvaltiona Suomi näyttäisi 
poikkeavan hyvin paljon kaikista muista Pohjoismaista. 
Silti suomalaista hoivapolitiikkaa luonnehtivat useat niistä 
piirteistä, jotka ovat tyypillisiä nimenomaan pohjoismaiselle 
hyvinvointipolitiikalle. Näitä ovat useimpien rahallisten 
etuuksien ja palvelujen universaalisuus (kaikki kuuluvat 
samojen palvelujen piiriin), näiden järjestelmien yhtenäisyys 
ja julkisen vallan keskeisyys palvelujen tuottajina ja rahoit-
tajina. Yksityinen hoivapalvelutuotanto on aina 1990-luvun 
puoliväliin ollut melko vähäistä. Tyypillistä näille maille on 
myös vahva tukeutuminen kuntien verorahoitukseen sekä 
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kuntiin palvelujen toimeenpanijoina (esim. Kröger 1997; 
Anttonen & Sipilä 2000). 

Seuraavaksi käymme hyvin lyhyesti läpi neljän Pohjois-
maan vanhushoivakäytännöt. Maakuvausten yhteenvedossa 
vertaamme sitten Pohjoismaita muhin Euroopan maihin. 

Norja

Vertailumme maista Norjassa on eniten vanhoja ihmisiä 
laitosmuotoisen hoivan piirissä. Vuonna 2002 noin 12 pro-
senttia yli 65-vuotiaista asui NOSOSCO:n tietojen mukaan 
laitoksissa tai palveluasunnoissa. Neljästä Pohjoismaasta 
Norja sijoittuu numeroiden valossa toiseksi kotiavun tarjon-
nassa, ja samana vuonna noin 15 prosenttia yli 65-vuotiaista 
oli kotiavun piirissä. Myös vanhushoivamenojen osalta Norja 
on Euroopan maiden kärkeä. Norja voidaan syystä pitää 
vahvana vanhushoivamaana.

Norjassa, kuten muissakin Pohjoismaissa, kunnat ovat 
vastuussa vanhusten hoivapolitiikan käytännön toteutukses-
ta. Valtion vastuuseen kuuluu varmistaa lakien ja ohjauksen 
avulla kaikkien yhtäläinen pääsy palvelujen ja etuuksien 
piiriin sekä palvelujen rahoitus (Edebalk 2004, 214). Valtio 
luo lainsäädännöllään ja verotuspolitiikallaan raamit, jotka 
tekevät kunnallisen vanhushoivapolitiikan mahdolliseksi. 
Norjassa vanhusten pitkäaikaishoivapalvelut ovatkin pää-
sääntöisesti julkisia ja ne rahoitetaan pääosin verovaroista. 
Asiakasmaksut ovat varsin kohtuullisia. Valtion vahvasta 
roolista huolimatta kuntien välillä on melko suuria eroja, 
sillä vaikka lainsäädäntö yhtenäistää hoivapalvelujen tuotta-
mista, niin kunnilla on silti suhteellisen paljon harkintavaltaa 
näiden palvelujen toteuttamisen suhteen. Vanhuspalveluihin 
ei myöskään ole selkeää subjektiivista oikeutta. Vanhuksen 
palvelutarpeen arvioi aina palveluntarjoaja tai sitten tiimi, 
joka koostuu useista ammattilaisista. Vanhusten palvelut 
jaetaan kolmeen kategoriaan: laitosmuotoiseen hoivaan, 
palveluasumiseen ja kotona annettavaan hoivaan (kotihoi-
vaan) (OECD 2005c, 128). 

Laitoshoivaa on tarjolla lähinnä kahdenlaisissa laitok-
sissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Kummatkin ovat 
kunnallisia laitoksia, mutta niiden toimintaa säätelevät eri 
lait. Viime vuosina laitosmuotoinen hoiva on painottunut 
hoivakoteihin, joissa onkin 70 prosenttia kaikista vuodepai-

koista. Kummatkin laitokset ovat pitkäaikaista hoivaa varten, 
mutta hoivakoteja käytetään myös lyhytaikaisempiin asu-
misjaksoihin, kun kysymys on esimerkiksi kuntoutuksesta 
tai intervallihoitojaksosta. Hoivakodit voivat toimia myös 
päiväkeskuksina lähialueen vanhuksille. Laitosmuotoisesta 
hoivasta peräti 90 prosenttia tuotetaan kunnallisesti, järjes-
töjen ja yritysten hoitaessa siitä 10 prosenttia. Laitoshoivan 
asiakasmaksut ovat keskimäärin 80 prosenttia eläkkeestä, 
eläkettä kokonaisuudessaan ei voida käyttää asiakasmaksui-
hin (OECD 2005c, 129). 

Kotiin annettavat hoivapalvelut ovat nekin pääosin jul-
kisia ja kunnallisia. Kotisairaanhoito on asiakkaalle ilmaista, 
mutta muu kotiapu – joka on pääasiassa siivousta – maksaa. 
Vuonna 2003 kotiavun asiakasmaksu oli noin 50 Norjan 
kruunua eli noin kuusi ja puoli euroa käyntiä kohden. Ko-
tipalvelusektori laajeni aika voimakkaasti aina 1980-luvulle 
asti. 1990-luvulla havaittiin, että palveluja ei siltikään ole 
riittävästi tarjolla, etenkin asumispalveluja on parannettu 
1990-luvun aikana (Edebalk 2004, 216). Kotiavun piirissä 
on silti jo mainittu 15 prosenttia yli 65-vuotiaista, mikä on 
eurooppalaisittain varsin korkea luku. 

Norjassa omaisilla ei ole lakiin perustuvia velvolli-
suuksia elättää tai hoivata aikuisia perheenjäseniään tai 
sukulaisiaan (Mestheneos & Triantafillou 2005, 76; Millar 
& Warman 1996). Informaalia hoivaa tuetaan kuitenkin 
usealla eri tavalla. Ensinnäkin työssä olevilla on mahdolli-
suus hoivavapaaseen, joka on enintään 10 päivää vuodessa. 
Päiviä ei tarvitse käyttää yhtäjaksoisesti, ja työnantaja on 
velvollinen maksamaan näiltä päiviltä täyden palkan (Euro-
famcare maaraportit 2004, 54). Toiseksi Norjassa maksetaan 
hoivaetuutta henkilölle, joka hoivaa säännöllisesti apua tar-
vitsevaa sukulaistaan. Kyse ei ole kokopäiväisestä työstä, sillä 
keskimäärin tätä etuutta maksetaan 3–10 tunnilta viikossa. 
Tuntipalkka määräytyy kunnallisen kotiavun palkkojen mu-
kaisesti. Kyseinen järjestelmä onkin eräänlainen kunnallisen 
kotiavun laajennus. Järjestelmä oli tärkeä vielä 1980-luvulla, 
mutta vuonna 2003 etuutta tämän järjestelmän kautta sai 
enää hieman vajaa 2 000 hoivaajaa (Mestheneos & Trian-
tafillou 2005, 76); 0,3 prosenttia kaikista yli 65-vuotiaista 
oli tuolloin tämän järjestelmän piirissä (Lundsgaard 2005, 
17). Keskimäärin etuus on 4 600 Norjan kruunua (noin 
590 €) kuukaudessa ja etuuden saamisen ajalta kertyy elä-
kettä. Etuuden maksamisessa alueelliset erot ovat kuitenkin 
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suuria, mikä on hyvin tyypillistä tämänkaltaisille etuuksille 
myös muissa Pohjoismaissa (Eurofamcare maaraportit 2004, 
55; OECD 2005c, 57).

Kolmas etuus on kaikille vamman tai sairauden takia 
maksettava hoivatuki. Etuuden määrä riippuu hoivan ja 
hoidon tarpeesta, enimmillään se on noin 6 000 Norjan 
kruunua (770 €) kuukaudessa. Vuonna 2002 tätä etuutta 
sai noin 30 000 henkilöä, joista 79 prosenttia oli naisia 
(Eurofamcare maaraportit 2004, 55). Etuus on kansallinen 
ja universaali, vaikka hoivan tarve määrittääkin etuuden 
saamista ja suuruutta. Hoivaajat eivät saa verohelpotuksia, 
sen sijasta hoivaa tarvitseva voi vähentää tiettyjä kuluja 
verotuksessa (Eurofamcare maaraportit 2004, 55). Norja 
näyttäisi lunastavan paikkansa pohjoismaisessa julkishoiva- 
ja sosiaalipalveluregiimissä.

Ruotsi

Ruotsi on ollut pohjoismaisen hyvinvointivaltioregiimin 
mallimaa. Sielläkin yli 65-vuotiaita on suhteellisen paljon 
laitosmuotoisessa hoidossa. Vuonna 2002 laitoshoivan pii-
rissä oli noin 8 prosenttia yli 65-vuotiaista, mikä on sekin 
eurooppalaisittain korkea luku. Kotipalvelujen piirissä oli 
samana vuonna samoin noin 8 prosenttia kyseisestä ikä-
ryhmästä, mikä puolestaan on tällä hetkellä Pohjoismaiden 
matalin käyttöasteluku. 

Vuonna 1992 vanhusten ja vammaisten asumispal-
velujen järjestäminen siirtyi kokonaisuudessaan kuntien 
vastuulle. Vanhojen ihmisten tarve erityisasumiseen ja 
kaikkeen muuhunkin laitoshoivaan arvioidaan kunnan koti-
palveluyksikössä. Arvioinnin perusteena ei ole taloudellinen 
toimeentulo vaan tarve erityisasumiseen. Suurin osa erityis-
asumisesta on julkisesti järjestettyä joko siten, että yksiköt 
ovat täysin kunnallisia tai sitten kyseessä on ostopalvelu. 
Ostopalveluna järjestetty asuminen on vanhukselle saman-
hintaista kuin tyystin julkisesti tuotettu ja tuettu asuminen 
(OECD 2005c, 132). 

Ruotsalainen vanhusten pitkäaikaishoiva on kaikilta 
osin lähes kokonaan julkista sekä rahoituksen että palvelujen 
tuottamisen puolesta. Palveluja on periaatteessa tarjolla kai-
kille avun tarpeessa oleville ikääntyneille. 1980-luvun puo-
livälistä kotiavun tarpeen arviointikriteerejä on kuitenkin 

tiukennettu siten, että kotiapu kohdentuu tänä päivänä vain 
kaikkein huonokuntoisimmille ja vanhimmille vanhuksille 
(OECD 2005c, 132). Näin pienempi osuus vanhuksista saa 
kotiapua verrattuna aikaisempaan. Tämä pienempi osuus 
saa kuitenkin palveluja enemmän kuin suurempi osuus ai-
kaisemmin. Kotipalvelutkin ovat suurelta osin kunnallisia, ja 
hoivamanagereilla on keskeinen rooli kotihoivan tarpeen ar-
vioinnissa ja palvelusuunnitelman tekemisessä. Kun vuosien 
varrella suuri joukko ikäihmisiä on pudotettu pois kotiavun 
piiristä, niin Szebehelyn (2004) mukaan omaisten vastuu 
vanhojen ihmisten hoivasta on vastaavasti lisääntynyt. Hän 
puhuu vanhushoivan informalisoitumisesta. Ruotsi edustaa 
näin maata, missä yhteiskunnallistettu hoiva yksityistyy ja 
siirtyy ainakin osin takaisin julkisen vallan vastuulta per-
heiden vastuulle. 

Kunta ja julkinen valta ylipäätään rahoittaa pääosin 
palvelut. Asiakasmaksut määräytyvät verotettavan tulon ja 
palveluun käytetyn ajan perusteella. Vuonna 2002 säädetty 
laki asettaa kaikille asiakasmaksuille katon ja takaa, että 
vanhukselle tulee jäädä tietty määrä rahaa omaan käyttöön 
sen jälkeen, kun hän on maksanut asumis- ja hoivapalvelu-
maksunsa (OECD 2005c, 133).

Muiden Pohjoismaiden tapaan Ruotsissakaan ei ole 
lakisääteistä velvollisuutta huolehtia omista aikuisista suku-
laisistaan tai perheenjäsenistään taloudellisesti tai muuten-
kaan (Mestheneos & Triantafillou 2005, 78–79). Informaalia 
hoivaa ja hoivaa kotona tuetaan kolmella eri tavalla. Ensin-
näkin hoivan tarpeessa oleville tarjotaan kotiin erilaisia pal-
veluja ja tarpeen mukaan intervallihoitoa laitoksissa. Toiseksi 
informaalia hoivaa tuetaan erilaisin rahallisin tuin ja kolmas 
muoto ovat erilaiset tuki- ja koulutusryhmät.

Kaikilla työntekijöillä on lakisääteinen oikeus jäädä 
hoivavapaalle enintään 60 päiväksi hoitamaan pysyvästi 
(vakavasti) sairasta sukulaistaan tai läheistä ystäväänsä. Jos 
hoivattavia on useampia, niin 60 päivän sääntö koskee jo-
kaista hoivattavaa erikseen (Eurofamcare maaraportit 2004, 
35). Vapaan ajalta maksetaan hoivaajalle etuutta, joka on 
suuruudeltaan 80 prosenttia normaalista työtulosta tiettyyn 
kattoon asti (Lundsgaard 2005, 19). Vuonna 2002 tätä etuutta 
maksettiin noin 9 500 henkilölle (Eurofamcare maaraportit 
2004, 34). Ruotsissa onkin moniin muihin maihin verrattuna 
varsin antelias hoivavapaakäytäntö.
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Ruotsissa kunnat voivat Norjan tavoin palkata yksi-
tyishenkilöitä kotiaputyötä vastaaviin tehtäviin. Tällainen 
järjestely on käytössä etenkin syrjäseuduilla. Palkatut hoivaa-
jat ovat työsuhteessa kuntaan, joten järjestely on hoivaajan 
kannalta erittäin hyvä ja turvallinen. Häntä koskevat samat 
edut ja oikeudet kuin muita kunnallisia työntekijöitä. Hoi-
vapalkan määrä vaihtelee hoivan tarpeen mukaan. Vuonna 
2002 etuutta sai noin 2 000 henkilöä, joten kyseessä ei ole 
kovin laaja käytäntö (Eurofamcare maaraportit 2004, 34). 
Kyseistä etuutta voidaan maksaa myös lähisukulaiselle, jos 
tämä ei ole yli 65-vuotias. Kunnan kotiapu määrittää hoivan 
tarpeen.

Ruotsissa maksetaan hoivaetuutta myös hoivan 
tarpeessa olevalle henkilölle. Hoivan tarpeen on tällöin 
oltava vähintään 17 tuntia viikossa. Tässäkin tapauksessa 
hoivaajaksi palkattava voi olla sukulainen. Etuuden piirissä 
oli vuonna 2002 noin 5 500 avun tarvitsijaa ja keskimäärin 
sitä maksettiin 5 000 Ruotsin kruunua (520 €) kuukaudessa. 
Tämänkään järjestelmän merkitys ei ole kovin suuri, sillä 
vain 0,1 prosenttia kaikista 65 vuotta täyttäneistä sai hoivaa 
tai apua tämän järjestelmän kautta. 

Suomi

Suomi on ainakin näihin päiviin asti totuttu sijoittamaan 
pohjoismaiseen julkispalveluregiimiin. Kotihoivaan käy-
tettyjen julkisten menojen ja yleisten vanhuusmenojen 
osalta tilanne kuitenkin näyttäisi toisenlaiselta. Näiden 
mittareiden valossa Suomi putoaa muiden Pohjoismaiden 
joukosta keskimääräisesti tai jopa niukasti vanhushoivaan 
investoivaksi maaksi. Kotiapupalvelujen osalta Suomi on 
edelleen selvästi pohjoiseurooppalainen maa. Laitoksissa 
ja palveluasumisen piirissä oli vuonna 2002 seitsemän pro-
senttia yli 65-vuotiaista, ja kotiapua sai samana vuonna 11 
prosenttia ikäihmisistä. 

Suomessa ikääntyneiden hoivapalveluista tärkeimpiä 
ovat kunnalliset kotipalvelut sekä hoiva vanhainkodeissa, 
palvelutaloissa tai terveyskeskuksen vuodeosastoilla (ks. 
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut…, 2003, 21). 
Kunnat vastaavat näistä palveluista, vaikka ne eivät itse 
tuottaisikaan niitä. Erilaisten järjestöjen ja yritysten osuus 
ikääntyneiden palvelujen tuottamisessa onkin viime aikoina 

kasvanut lähinnä siten, että kunnat ostavat niitä asukkailleen 
ostopalveluina (mt. 23). Palveluasumisessa järjestöjen rooli 
on perinteisesti ollut erittäin suuri.

Suomessa, kuten muissakin pohjoiseurooppalaisissa 
valtioissa, yleinen trendi on kulkenut kohti palveluasumista 
varsinaisten laitosten sijaan. Laitoshoivan määrässä on ta-
pahtunut huomattava pudotus viimeisen 15 vuoden aikana. 
Samaan aikaan kuitenkin myös kotipalvelujen piirissä olevi-
en vanhojen ihmisten määrä on puoliintunut. 1990-luvun 
alussa yli 20 prosenttia yli 65-vuotiaista oli kunnallisen 
kotiavun piirissä, kun samainen prosenttiosuus on nyt 11. 
Suomessa on Ruotsin tapaan kiristetty kotiavun saamisen 
ehtoja: jos kotiavun jakamisen periaate oli aikaisemmin 
vähän palveluja mahdollisimman monelle, niin tänä päivänä 
palveluja saavat vain ne, joilla on kaikkein suurimmat avun 
tarpeet. Suomessakin on merkkejä siitä, että informaali 
auttaminen laajenee. Tuoreimman Suomalaisten hyvin-
vointi -julkaisun ikääntyneiden elinoloja ja avuntarpeita 
käsittelevässä artikkelissa todetaan, että verrattuna vuoteen 
1998 vuonna 2004 yhä useampi vanhus sai apua läheisiltään 
(Vaarama ym. 2005, 127). 

Suomessakaan omaisilla ei ole lakiin perustuvaa vel-
vollisuutta elättää ja hoivata ikääntyneitä perheenjäseniään. 
Julkisen vallan osalta tällainen vastuu on selvästi olemassa 
niin perustuslain kuin sosiaalilainsäädännön tasolla. Valtiolla 
voidaan katsoa olevan lakisääteinen vastuu tarjota palveluja 
hoivantarpeessa olevalle vanhukselle. Käytännössä vastuu on 
kunnilla ja lainkirjaimesta huolimatta omaisilla. Suomessa 
omaisille ja läheisille maksetaan omaishoidon tukea ja sitä 
voi saada sairauden, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi 
hoivaa tarvitseva kotonaan asuva henkilö. Omaishoidon 
tuella tarkoitetaan sekä rahallista etuutta että palveluja, jotka 
määritellään hoivaa tarvitsevan henkilön hoito- ja palvelu-
suunnitelmassa. Vaikka kyseessä on lakisääteinen etuus, ei 
siihen kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta vaan paikallis-
tason viranomaiset tekevät päätöksen tuen myöntämisestä 
tai myöntämättä jättämisestä (Vaarama ym. 2003, 11). 

Omaishoidon tuen vähimmäismäärä nousi vuoden 
2006 alussa 300 euroon. Ylärajaa omaishoidon tuen määrälle 
ei ole tiukasti määritelty (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). 
Omaishoidon tuen piirissä oli vuonna 2002 hiukan yli 17 000 
65 vuotta täyttänyttä, mikä vastaa 2,1 prosenttia kaikista 65 
vuotta täyttäneistä. Tuen saajien määrä on kasvanut melko 
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tasaisesti 1990-luvun alusta lähtien. Kuitenkin asiakasmäärä 
väheni 1990-luvun alkupuoliskolla siten, että omaishoidon 
tuen peittävyys nousi vasta vuonna 2000 vuoden 1990 tasolle 
(Vaarama ym. 2003, 67). Omaishoidon tuesta on tullut varsin 
tärkeä vanhushoivan tukijärjestelmä.

Hoivan tarpeessa olevalle eläkettä saavalle henkilölle 
voidaan maksaa eläkkeensaajan hoitotukea. Tuen tarkoitus 
on kompensoida hoidosta ja hoivasta aiheutuvia kuluja. 
Tuen saamisen edellytys on, että toimintakyky on alentunut 
vähintään vuoden ajaksi sairauden takia. Tuen saamiseen ei 
liity taloudellista tarveharkintaa, mutta avuntarve vaikuttaa 
siihen, voiko tukea ylipäätään saada ja minkä suuruisena. 
Hoitotukea maksetaan kolmentasoisena, alin määrä on 
noin 52, keskimmäinen 129 ja ylin 259 euroa. Tuen maksa-
mista jatketaan kolmen kuukauden ajan silloinkin, jos sen 
saaja joutuu laitoshoitoon. Jos laitoshoito näiden kolmen 
kuukaudenkin jälkeen jatkuu, tukea ei enää makseta. (Toi-
meentuloturva 2005, 105.) Vuoden 2005 loppupuolella tuen 
saajia oli yhteensä noin 180 000 ja näistä 65 vuotta täyttäneitä 
noin 124 000 henkilöä. Näistä saajista määrältään pienintä 
hoitotukea sai noin 61 000, korotettua hoitotukea noin 45 
000 ja erityishoitotukea noin 15 000 ikääntynyttä (Kansan-
eläkelaitos 2005). 

Tanska

Tanska on johtava kotipalvelumaa. Kotiavun piirissä oli 
vuonna 2002 peräti 25 prosenttia yli 67-vuotiaista ikään-
tyneistä. Samana vuonna laitoksissa asui noin 9 prosenttia 
kyseisestä ikäryhmästä. Tanskan vanhushoivamenot ovat 
samalla korkealla tasolla kuin Norjan ja Ruotsin. Tanska 
näyttäisi näin käyttävän eniten julkisia resursseja kotipal-
veluihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittaminen ja tuotta-
minen on Tanskassa läänien ja kuntien vastuulla. Kansallinen 
lainsäädäntö luo läänien ja kuntien toiminnalle viitekehyk-
sen, mutta kunnat saavat itsenäisesti päättää esimerkiksi 
kotipalvelujen järjestämisestä paikallisessa kontekstissa 
sekä niiden kattavuudesta. Läänit tarjoavat sairaala- ja 
lääkäripalveluja, jotka ovat käyttäjälleen ilmaisia. Hoitoko-
deista puolestaan peritään asiakasmaksu, joka kattaa noin 
kymmenen prosenttia hoivapaikan kustannuksista. Tämän 

lisäksi asiakkaat maksavat vuokraa, joka on noin kymmenen 
prosenttia asiakkaan tuloista. 

Varsinaisesta pitkäaikaishoivasta ovat vastuussa kunnat. 
Niillä on lakiin perustuva velvollisuus tarjota sekä kotiapua 
että kotisairaanhoitoa kaikille sellaisille pysyvästi sairaille tai 
vammaisille ihmisille, jotka tarvitsevat apua päivittäisistä 
askareista selvitäkseen (Rostgaard & Fridberg 1998, 139; Platz 
& Brodhurst 2001, 45). Lisäksi kuntien tehtävä on pitää huol-
ta siitä, että apua tarvitsevat ihmiset pääsevät hoitokotiin, jos 
palvelut eivät riitä. Kunnilla on myös velvollisuus järjestää 
erityisasuntoja iäkkäille sekä hoitokotipaikkoja. Hoiva on 
enimmäkseen asiakkaille ilmaista, sen sijaan asumisesta 
voidaan periä vuokraa vastaava maksu. Myös muut palvelut, 
kuten esimerkiksi kuljetuspalvelut hoitotoimenpiteitä tarvit-
seville, ovat asiakkaille ilmaisia. Ainoastaan ateriapalveluista 
peritään maksu. (Platz & Brodhurst 2001, 44–45.) 

Useimmat hyvinvointipalvelut ovat kunnan tuottamia, 
mutta jotkin hoitokodit sekä niihin liittyvä päivätoiminta 
pyörii voittoa tavoittelemattomien yhdistysten voimin. 
Näillä yhdistyksillä on sopimus kuntien kanssa, joka valvoo 
niiden toimintaa. Kotiapu ja kotisairaanhoito ovat asiakkaille 
ilmaisia, annettiin niitä sitten kotona tai hoitokodissa (mt. 
48). Kotiavun tehtävänä on varmistaa, että ikääntynyt voi 
elää omassa kodissaan tai asunnossaan niin kauan kuin 
mahdollista, oli tämän koti sitten tavallinen, mukautettu tai 
palveluasunto. Kotipalveluja tarjotaan kaikille ikääntyneille 
asuinpaikasta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. (Rost-
gaard & Fridberg 1998, 138.)

Joissakin kunnissa on alettu käyttää ostopalveluja. 
Yksityisiä yrittäjiä kuten järjestöjäkin sitoo kunnan kanssa 
tehty sopimus palveluista. Vaikka palveluja tuottavat muut 
kuin kunnat, niin vastuu palvelujen saatavuudesta on yhäkin 
kunnilla. Koska vastuu palvelutuotannosta on hajautettu 
kuntiin, ikääntyneiden palvelujen kattavuudessa on jonkin 
verran vaihteluita. Siksi täysin samanlaisessa tilanteessa ole-
vat ihmiset saattavat saada erilaisia palveluja riippuen siitä, 
missä kunnassa asuvat. Tiheään asutuilla alueilla palveluja 
on tarjolla enemmän kuin harvaan asutuilla alueilla.

Viimeisen 20 vuoden aikana hoitokotipaikkoja on vä-
hennetty siten, että kun sataa 80 vuotta täyttänyttä vanhusta 
kohden oli tuolloin 40 hoitopaikkaa, niin tällä hetkellä niitä 
on 20. Tässäkin kehityksessä on alueellisia eroja. Joissakin, 
tosin harvoissa, kunnissa ei ole minkäänlaisia hoitokoteja 
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vaan hoivapalveluja tarjotaan ainoastaan koteihin. Jotkut 
kunnat puolestaan ovat päättäneet lopettaa avustamisen 
kodinhoitoon liittyvissä askareissa. Kotipalvelujen tuottami-
sessa yksityiset yritykset valtaavat alaa. (Platz & Brodhurst 
2001, 47.)

Muiden Pohjoismaiden tapaan Tanskassa aikuisilla per-
heenjäsenillä ja sukulaisilla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia 
huolehtia toisistaan taloudellisesti tai muutenkaan. Lisäksi 
voimme olettaa, että sosiaaliset odotukset hoivata perheen-
jäseniä ovat jonkin verran muita Pohjoismaita vähäisemmät 
(vrt. Mesthaneos & Triantafillou 2005, 72). Informaalia 
hoivaa kuitenkin tuetaan. Ensinnäkin työssäkäyvillä on 
oikeus hoivavapaaseen, jonka enimmäispituus on kuusi 
kuukautta. Tältä ajalta maksetaan etuutta, joka on korkeim-
millaan noin 15 000 Tanskan kruunua kuukaudessa (noin 
1960 €). Hoivavapaa on tarkoitettu lähisukulaisen hoivaan, 
jos sukulaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai suuri hoivan 
tarve. Hoivaaja on samassa asemassa kuin kunnan työnte-
kijä. (Eurofamcare maaraportit 2004, 61.) Lisäksi joissakin 
tapauksissa voidaan maksaa pidempiaikaista hoivaetuutta 
sellaiselle henkilölle, joka hoivaa kotona kuolevaa omaistaan. 
Suuruudeltaan etuus on 1,5 kertaa sairausvakuutuksen päi-
väraha. Tähän etuuteen ei sisälly minkäänlaista taloudellista 
tarveharkintaa (mt.).

Dietmar Rauchin (2005, 13) mukaan tanskalainen van-
hushoivajärjestelmä on erittäin kattava. Noin kolmasosa yli 
67-vuotiaista on joko kotiavun tai laitoshoivan piirissä. Luku 
on poikkeuksellisen korkea ja kertoo siitä, että hoiva on erit-
täin laajasti yhteiskunnallistunut. Tanska on tutkimistamme 
maista kaikkein vahvin vanhusten julkishoivamaa.

Alankomaat ja Saksa

Alankomaat ja Saksa on sijoitettu usein samaan hoiva-
regiimiin (Anttonen & Sipilä 1996; Daly 2001). Bettio ja 
Plantenga (2004) kuitenkin pitävät Saksaa maana, joka 
tukeutuu selvästi Alankomaita enemmän perhehoivaan. 
Eteläisen Euroopan maihin verrattuna näissä maissa on 
silti suhteellisen paljon palveluita ja tukea tarjolla. Viime 
vuosien kaksi kiinnostavaa vanhushoivaan liittyvää laajaa 
reformia löytyvät juuri näistä maista. Alankomaissa on 
otettu käyttöön henkilökohtainen hoito- ja hoivabudjetti ja 

Saksassa taas hoivavakuutus. Esittelemme hieman laajem-
min Alankomaiden vanhushoivapolitiikkaa ja sen jälkeen 
lyhyemmin Saksan tilannetta. Saksan osalta keskitymme 
hoivavakuutukseen.

Alankomaat

Alankomaiden vanhushoiva perustuu vakuutusmuotoiseen 
turvaan, joka kostuu kolmesta pääpilarista. Ensimmäinen 
pilari on terveysvakuutus, joka on pakollinen tiettyyn 
tulorajaan asti. Toinen pilari muodostuu yksityisestä ter-
veysvakuutuksesta, jonka piiriin kuuluvat tuon tulorajan 
ylittävät henkilöt. Kolmas pilareista on erityiset riskit ja 
katastrofit kattava vakuutus (AWBZ = General Exceptional 
Medical Expences Act, englanninkielinen käännös), jonka 
piirissä ovat kaikki kansalaiset. AWBZ (vuodelta 1998) on 
eräänlainen ei-vakuutettavissa olevien riskien kansanvakuu-
tus. Se korvaa laajasti vanhoille, vammaisille, psykiatrisesti 
sairaille ja muille pitkäaikaista hoitoa tarvitseville kotona 
tarvittavan hoivan ja hoidon, neuvonnan ja konsultaation 
sekä apuvälineet ja laitteet. Se korvaa myös laitosmuotoisen 
hoivan: päiväsairaaloista kroonikkohoitoon. Järjestelmään 
ei sisälly minkäänlaisia rahamuotoisia tukia. Yksityinen 
pitkäaikaishoivavakuutuskin on olemassa, mutta sillä ei ole 
suurta merkitystä. Vanhushoivan julkilausuttu periaate on 
kotihoivan suosiminen ja tukeminen (OECD 2005c, 126). 

Hoitokodit ja muut laitoshoivaa tarjoavat yksiköt ovat 
pääasiassa voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ylläpi-
tämiä (OECD 2005c, 126). Vuonna 1999 noin seitsemän 
prosenttia hollantilaisista yli 65-vuotiaista asui jonkinlaisessa 
laitoksessa (kaksi prosenttia hoitokodeissa ja viisi prosenttia 
vanhainkodeissa). 1990-luvun aikana vanhainkotien asukas-
määrä väheni 18 prosentilla, tai ehkä oikeammin olisi sanoa, 
että sitä vähennettiin, sillä muutos saatiin aikaan tekemällä 
vanhainkodeista pienempiä. Samaan aikaan hoitokotien 
asukasmäärä kuitenkin kasvoi 14 prosentilla. Etenkin de-
mentiapotilaiden laitospaikat lisääntyivät, kun taas erilaisista 
fyysistä ongelmista kärsivien vanhusten hoitopaikkamäärä 
pysyi lähes samana. 

Kaiken kaikkiaan laitoshoitoa purettiin 1990-luvun 
aikana noin kymmenellä prosentilla. Kotiin annettavien 
palvelujen ja tuen määrää on vastaavasti lisätty. Vanhain-
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kodit ja hoivakodit tarjoavat kotona asuville vanhuksille 
mm. ateriapalveluita (Ex ym. 2004, 418–419). Vuonna 2000 
pitkäaikaisen laitoshoivan tarvitsijoista suurin osa (170 000) 
sijoittui hoitokoteihin (nursing homes) ja vastaaviin lai-
toksiin. Pitkäaikaishoivaa puolilaitosmaisessa ympäristössä 
(semi-residential care for the disabled) sai 58 000 ja 12 000 
palvelutaloissa (sheltered housing). Niin laitoksissa kuin ko-
tona annettavaan pitkäaikaishoitoon on jonoja. Jonottajista 
80 prosenttia on kotiavun tai vastaavan piirissä. Hoiva-alan 
ammattilaisten rekrytoimisen vaikeutta pidetään jonotilan-
netta pahentavana tekijänä (OECD 2005c, 126). 

Kotiapupalvelujen tuottajat ovat 90-prosenttisesti voit-
toa tavoittelemattomia organisaatioita (OECD 2005c, 127), 
mutta puhtaasti kaupallisiakin palvelun tuottajia löytyy. 
Kotitalouksista, joissa vuonna 1999 asui yli 55-vuotiaita, 
käytti järjestöjen tuottamia ei-kaupallisia kotiapupalveluja 
14 prosenttia ja 11 prosenttia sai kotiapua yksityisesti palka-
tuilta henkilöiltä tai yrityksiltä. Jälkimmäisissä tapauksissa 
kysymys oli usein kotitalouden hoitoon liittyvistä tehtävistä 
(Ex ym. 2004, 424–425). Alankomaissa on tarjolla hyvin 
monenlaisia kotipalveluja aina ateriapalvelusta intensii-
visempään kotona annettavaan hoitoon. Viime vuosina 
kynnystä koti- ja laitoshoivan välillä on madallettu. Laitokset 
esimerkiksi ovat alkaneet tarjota koti- ja muita tukipalveluja 
lähiympäristössä asuville ikääntyneille (Ex ym. 2004, 420; 
OECD 2005c, 127). 

Vuonna 2001 kotipalvelun asiakkaista 80 prosenttia oli 
65 vuotta täyttäneitä. Kotihoidon ongelmana Alankomaissa 
ovat pitkät jonot ja riittämättömänä pidetty apu. Vuonna 
2000 kotihoitoon oikeutetuista 54 300 henkilöä jonotti 
vakituista kotihoidon asiakkuutta, saaden kyllä jonkinlaista 
väliaikaisapua (Ex ym. 2004, 425). Myös OECD (2005c, 127) 
on kiinnittänyt huomiota pitkiin jonoihin, joissa on noin 10 
prosenttia kotihoidon kokonaisasiakasmäärästä. 

Vuodesta 2003 lähtien kaikille uusille kotipalvelun 
asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta rahalliseen etuuteen, 
joka maksetaan Personal Budget for Care and Nursing -jär-
jestelmän kautta. Henkilökohtainen hoiva- ja hoitobudjetti 
otettiin käyttöön Alankomaissa jo vuonna 1995, mutta sen 
käyttö oli varsin rajattu. Vuoden 2003 pitkäaikaishoivaa 
koskevan reformin yhteydessä kaikki pitkäaikaista hoitoa ja 
hoivaa tarvitsevat tulivat tämän järjestelmän piiriin. Hen-
kilökohtaisella budjetilla voi ostaa hoivapalveluja, palkata 
hoiva-avustajan ja osan rahasta voi käyttää kompensoimaan 

informaalin hoivan kustannuksia. Hoiva-avustaja voi olla 
sukulainen vain siinä tapauksessa, että hän ei asu samassa 
asunnossa. Sen sijasta samassa taloudessa asuvalle omaiselle 
voi antaa pienen määrän rahaa ilman erillistä raportointia. 
Jokainen yksittäinen hoivabudjetti vastaa suuruudeltaan 
sitä määrää, joka kuluisi formaalien palvelujen järjestämi-
seen hoivaa tarvitsevalle henkilölle. Vuonna 2003 kyseistä 
etuutta käytti 0,8 prosenttia kaikista 65 vuotta täyttäneistä. 
Tuki maksetaan hoivan tarvitsijalle. (Lundsgaard 2005, 17; 
OECD 2005c, 58, 127.)

Alankomaissa omaisilla ei ole lakisääteistä velvolli-
suutta huolehtia avuntarpeessa olevasta sukulaisestaan. 
Julkishallinto ja sitä edustavat viranomaiset kuitenkin olet-
tavat ja odottavat perheen osallistuvan pitkäaikaishoivaan 
(Mestheneos & Triantafillou 2005, 76). Erillisiä hoivatukia 
Alankomaissa ei ole, mutta yllä kuvattu henkilökohtainen 
budjetti mahdollistaa hoiva-avustajan palkkaamisen kotiin 
ja informaalin hoivan pienimuotoisen rahallisen tuen. 
Itse asiassa tämä järjestelmä mahdollistaa informaalin ja 
formaalin hoivan yhdistämisen tavalla, jonka tulisi vastata 
nimenomaan hoivan tarvitsijan tarpeita ja toiveita. Järjestel-
mä edustaa ns. kuluttajakeskeistä palvelumallia, jossa hoivan 
tarvitsijalla on valta päättää, millaista apua hän haluaa. Se 
edustaa myös mallia, jossa informaali ja formaali apu aja-
tellaan toisiaan täydentäviksi hoivan muodoiksi. Vuonna 
1999 tehdyn selvityksen mukaan tämän järjestelmän piirissä 
olleista 21 prosenttia palkkasi sukulaisen ja 44 prosenttia 
muun hoivatyön ammatinharjoittajan. Perinteisiä järjestöjen 
tarjoamia kotipalveluja käytti 23 prosenttia etuuden saajista 
ja yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten palveluja puo-
lestaan 27 prosenttia (OECD 2005c, 58). Koska järjestelmän 
piirissä on nyt paljon enemmän etuuden saajia, nämä luvut 
ovat vain suuntaa-antavia.

Informaalia hoivaa voidaan tukea paitsi rahan myös 
vapaiden muodossa. Vuodesta 1998 työntekijällä on ollut 
mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan sairasta tai apua tar-
vitsevaa sukulaistaan. Etuus maksetaan hoivaajalle, ja tällä 
hetkellä se on suurimmillaan noin 490 euroa kuukaudessa. 
Vapaan pituus maksimissaan on kuusi kuukautta, mutta 
työehtosopimuksesta riippuen se on mahdollista laajentaa 
18 kuukauteen. Vuonna 2002 oikeutta vapaan saamiseen 
laajennettiin, mutta silti sen käyttö on melko vähäistä. Syitä 
tähän ovat mm. etuuden saamisen tiukat ehdot ja yleensä 
alhainen kompensaatiotaso. Vuonna 2002 etuutta sai vain 
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neljä prosenttia siihen oikeutetuista hakijoista. (Eurofamcare 
maaraportit 2004, 60; Lundsgaard 2002b, 37, taulukko 6; 
Mestheneos & Triantafillou 2005, 76.) 

Kaiken kaikkiaan on arvioitu, että noin 13 prosenttia in-
formaaleista hoivaajista, joille aiheutuu kuluja hoivaamisesta, 
saa jotain taloudellista tukea hoivatyöhönsä. Tästä tuesta 73 
prosenttia maksetaan mainitun henkilökohtaisen hoiva- ja 
hoitobudjetin kautta (Mestheneos & Triantafillou 2005, 
76). Jossain määrin hoivaajalle aiheutuvia kuluja voidaan 
ottaa huomioon myös tuloverotuksen verovähennyksinä 
(Eurofamcare maaraportit 2004, 46). 

Dietmar Rauchin (2005, 16) mukaan Alankomaissa 
harjoitetaan melko avokätistä vanhushoivapolitiikkaa. Pal-
velujen piiriin on suhteellisen helppo päästä ja maksutkin 
ovat melko pieniä. Laitoshoidon kustannuksista asiakas 
maksaa noin 17 prosenttia ja kotihoidon kustannuksista 
noin 5–10 prosenttia. Lopun kattaa AWBZ-vakuutus (Ex ym. 
2004, 426). Lisäksi asiakasmaksut suhteutetaan kotitalouden 
tuloihin (Rostgaard & Fridberg 1998, 588). Avokätisyydestä 
kertoo sekin, että noin 22 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä 
hollantilaisista on ikääntyneiden palvelujen piirissä saaden 
joko kotiapua, hoivaa laitoksissa tai muuta etuutta. Rauchin 
(2005, 16–17) mukaan Alankomaiden hoivapolitiikalle on 
tyypillistä melko universaali palvelujen ja etuuksien tarjonta, 
jolla pyritään helpottamaan perheiden ja suvun hoivatehtä-
vää. Toisaalta Rauchin tulkinta helposta pääsemisestä palve-
lujen piiriin on ehkä liioiteltu sen vuoksi, että niin monissa 
raporteissa ja arvioinneissa puhutaan nimenomaan pitkistä 
jonoista (Ex ym. 2004, 425; OECD 2005c, 127). 

Saksa

Saksassa sosiaalivakuutuksella on vahva perinne. Etenkin 
työntekijät on vakuutettu yleisimpien riskien varalta useita 
muita maita paremmin. Saksa (puhumme läntisen Saksan 
perinteestä) on myös paraatiesimerkki vahvasta mieselättä-
jämallista. Perheellä on ensisijainen vastuu jäsentensä hyvin-
voinnista, elatuksesta ja hoivasta. Terveys- ja sosiaalipalvelu-
jen puolella Saksa taasen on esimerkki maasta, missä järjestöt 
hallitsevat palvelujen ja hoivan kenttää. Tätä kenttää hallitse-
vat kuusi suurta kansallista keskusjärjestöä, jotka kuitenkin 
saavat rahoituksensa pääosin valtiolta. Sosiaalivakuutus on 

kuitenkin lopulta myös vanhuuden sosiaaliturvan kantava 
rakenne. Ei ehkä ole hämmästyttävää, että juuri Saksa otti 
ensimmäisenä maana maailmassa käyttöön valtiollisen pit-
käaikaishoivavakuutuksen vuonna 1996. Vakuutuksen avulla 
on hankittu lisäresursseja vanhustenhuollolle, jonka tila oli 
etenkin kotipalvelujen osalta aikaisemmin heikko. Alanko-
maiden tavoin Saksassa laitoshoidolla oli aikaisemmin vahva 
asema. (Anttonen & Sipilä 2000, 200–204.)

Hoivavakuutuksen piirissä on noin 90 prosenttia 
saksalaisista. Etuuden saaminen perustuu lääketieteelliseen 
arvioon: etuuden saajat jaetaan kolmeen ryhmään avun 
tarpeen mukaan. Etuuden voi ottaa vastaan joko rahana, 
palveluna tai näiden yhdistelmänä. Pelkkä rahallinen etuus 
on kuitenkin selvästi pienempi kuin vastaava palvelupaketti. 
Hoivavakuutus rahoitetaan vakuutusmaksuista, joiden taso 
on tällä hetkellä lain mukaan 1,7 prosenttia bruttotuloista. 
Hoivavakuutuksen arvellaan nostaneen ihmisten tietoi-
suutta vanhuuden mukanaan tuomista riskeistä. Vain hyvin 
pienellä osalla saksalaisista on yksityinen hoivavakuutus, 
vaikka senkin suosio on ollut kasvussa päin (Rostgaard & 
Fridberg 1998, 522–523; OECD 2005c, 117–8; ks. myös Roth 
& Reichert 2004, 275–277).

Hoivavakuutuksen etuuteen oikeutettu henkilö voi siis 
itse valita rahallisen etuuden ja palvelujen välillä. Rahallinen 
etuus oli 2000-luvun alussa alimmillaan 205 ja ylimmillään 
665 euroa kuukaudessa. Rahalla on tarkoitus hankkia itse 
palveluja tai hoivaaja kotiin. Vuonna 2001 etuutta sai 5,7 
prosenttia kaikista 65 vuotta täyttäneistä (Lundsgaard 2005, 
18). Useissa yhteyksissä hoivavakuutuksen ongelmana on 
pidetty sitä, että etuuden saaja valitsee lähes aina rahan eikä 
palveluja, jolloin ei ole täysin varmaa, missä määrin raha 
käytetään vanhuksen hyväksi. 

Rauch (2005, 17) tuo esiin saksalaisen hoivavakuutuk-
sen toisen keskeisen ongelman. Etuuden saamiseksi ikään-
tyneen on oltava hyvin huonokuntoinen. Se myönnetään 
sellaisille ikääntyneille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista 
hoivaa vähintään 90 minuutin ajan päivässä (tällaisen ti-
lanteen on täytynyt kestää vähintään kuuden kuukauden 
ajan). Tätä parempikuntoisille pääasiallisia hoivan tarjoajia 
ovat perhe ja muut informaalit toimijat (mt. 17–18). Tiukat 
ehdot näkyvätkin Rauchin mukaan vanhusten palvelujen 
käytön vähäisyydessä. Hänen laskelmiensa mukaan kah-
deksan prosenttia ikääntyneistä saa laitos- tai kotihoivaa 
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pitkäaikaishoivavakuutuksen puitteissa (luku on paljon 
korkeampi kuin Lundsgaardin esittämä 5,7 %). Rauch toteaa, 
että Saksassa edelleen perhe on laajasti vastuussa vanhustensa 
hoivan järjestämisestä (Rauch 2005, 18).

Laitosmuotoisen hoivan tarjonta on kuitenkin ollut 
Saksassa paranemaan päin, sillä laitospaikkojen määrä on 
lisääntynyt merkittävästi vuodesta 1995 (OECD 2005c, 
118). Sama huomio pätee kotiapupalveluihin. Vuonna 
2002 kaikkiaan 1,37 miljoonaa ihmistä sai kotiapua joko 
valtiollisen hoivavakuutuksen (1,29 miljoonaa) tai yksityi-
sen pitkäaikaishoivavakuutuksen (79 000) kautta. Järjestöt 
ovat pääasiallisia pitkäaikaisen kotiavun ja -hoivan tuottajia. 
OECD:n arvion mukaan hoivavakuutus on lisännyt voi-
makkaasti nimenomaan kotiavun tuottajien määrää. Lain 
mukaan näiden kuuluu olla pääasiassa joko järjestöjä tai 
yksityisiä yrityksiä, julkinen valta ei niitä juuri tuota (OECD 
2005c, 118–119). 

Vuonna 1998 Rostgaard ja Friedberg (1998, 532) pitivät 
kotiavun määrää riittämättömänä. Heidän tutkimuksensa 
kuitenkin ajoittui hoivavakuutuksen voimaantulovaihee-
seen. Vakuutuksen vaikutuksesta ollaan jossain määrin eri 
mieltä. Jos OECD arvioi tilanteen nyt melko hyväksi, niin 
Rauchin tavoin Günther Roth ja Monika Reichert (2004, 
285) ovat epäilevämmällä kannalla. Kun he vertaavat Saksaa 
Pohjoismaihin ja Alankomaihin, joita he pitävät sosiaali- ja 
terveyspalvelujen mallimaina, he päätyvät pitämään Saksan 
pitkäaikaishoivajärjestelmiä vielä aika lailla vaatimatto-
mina.

Informaali perhehoiva on edelleen se perusta, jolle 
pitkäaikaishoiva perustuu. Tämän takia Bettio ja Plantenga 
(2004) sijoittavat Saksan ja Alankomaat lopulta eri maa-
ryhmiin. Saksassa aikuisilla lapsilla on edelleen juridinen 
velvoite huolehtia vanhemmistaan, vaikka tämä velvoite on 
vuosien mittaan heikentynyt (Mestheneos & Triantafillou 
2005, 73). Hoivavakuutuksen puitteissa voidaan maksaa tu-
kea tai palkkaa myös hoivaajalle. Jotta hoivaaja voi kerryttää 
etuudella eläkettään, hänen tulee hoivata vähintään 14 tuntia 
viikossa, hän ei saa olla eläkkeellä eikä työskennellä yli 30 
tuntia viikossa (Eurofamcare maaraportit 2004, 75). Näin 
ollen hoivaajankin edut on jossain määrin otettu huomioon. 
Hoivasta aiheutuvia kuluja voidaan jossain määrin esittää 
vähennettäväksi myös verotuksessa.

Iso-Britannia

Regiimijaotteluissa Iso-Britannia edustaa ”omaa” anglo-
saksista malliaan, mutta se voidaan niputtaa yhteen myös 
Alankomaiden kanssa, kuten Bettio ja Plantenga (2004) 
ovat tehneet. Jälkimmäistä ratkaisua voi perustella sillä, että 
eurooppalaisessa kontekstissa Iso-Britannia on maa, jossa 
vanhuspalveluja on kohtalaisen paljon tarjolla. Englantilaisen 
sosiaalipolitiikan perinteessä universalismi on ollut tärkeä 
periaate etenkin terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Van-
huspalveluihin universalismi ei ole milloinkaan ulottunut. 

Vuodesta 1993 lähtien pitkäaikaishoivan hallinnointi 
ja koordinointi on kuulunut paikallishallinnolle, joka voi 
tuottaa palvelut itse tai tehdä sopimuksia yksityisten tuot-
tajien kanssa. Julkiset palvelut rahoitetaan suurimmaksi 
osaksi verorahoin, mutta osittain myös paikallisin veroin ja 
asiakasmaksuilla (OECD 2005c, 134). Paikallishallinto vastaa 
jossain suhteessa pohjoismaista kuntaa tai lääniä, vaikka ne 
eivät olekaan yhtä autonomisia (Brodhurst & Glendinning 
2001, 69). 

Isossa-Britanniassa on pitkälti yksityistetty palveluja 
tai siirrytty tilaaja–tuottaja-malliin. Tämä kehitys näkyy 
erityisen hyvin laitoshoivassa. Hoivakodit (nursing homes) 
ja suurin osa vanhainkodeista on yksityisiä: ne kuuluvat 
järjestöille tai yritykselle. Julkinen valta kuitenkin rahoittaa 
näitä toimintoja. Melkein kaikki sosiaalipalvelut (ml. lai-
toshoiva) ovat asiakkaalle maksullisia siten, että maksussa 
otetaan huomioon asiakkaan tulotaso ja varallisuus (OECD 
2005c, 134).

Englantilaisen kotipalvelun kenttään sisältyy monen-
laisia palveluita. Paikallishallinnot saavat itse asettaa hinnan 
ja tarveharkintaisuuden asteen kotipalvelulle, vaikka kan-
sallisen tason ohjeet suosittelevatkin noudattamaan tiettyjä 
periaatteita. Viimeisin arvio kotipalvelujen käytöstä on 
OECD:n raportin mukaan tehty vuosina 1998/1999 osana 
kotitalouskyselyä (General Household Survey). Tällöin ar-
violta yksi viidestä ikääntyneestä käytti yhtä tai useampaa 
palvelua. Paikallishallinnon tuottamaa kotiapua sai neljä 
prosenttia ikääntyneistä. Nämä palvelut on viime vuosina 
kohdennettu eniten apua tarvitseville. Arvioiden mukaan 
9 prosenttia ikääntyneistä ostaa kotipalvelunsa itse (OECD 
2005c, 135–136). 
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Suurin osa apua tarvitsevista vanhuksista saa avun 
informaalisti, vaikka aikuisilla lapsilla ei ole minkäänlaista 
juridista elatus- tai hoivavelvoitetta vanhempiaan kohtaan. 
Viimeisimpien arvioiden mukaan 53 prosenttia avun tar-
vitsijoista saa pelkästään informaalia apua, 34 prosenttia 
sekä informaalia että formaalia ja yhdeksän prosenttia on 
pelkästään formaalin avun varassa (OECD 2005c, 135). Joi-
denkin arvioitsijoiden mukaan viimeisen 20 vuoden aikana 
Isossa-Britanniassa perheen vastuu ikääntyneiden hoivasta 
on ennemminkin kasvanut kuin vähentynyt (Brodhurst & 
Glendinning 2001, 68). 

2000-luvun alun tilanteen mukaan noin 5 prosenttia 
ikääntyneistä on laitoshoivan piirissä (noin 3 % on van-
hainkodeissa, 1,7 % hoitokodeissa ja 0,3 % sairaaloissa). 
Suurin osa laitoksissa olevista vanhuksista on sellaisia, jotka 
paikallishallinto on arvioinut apua tarvitseviksi, ja näin ollen 
heitä laskutetaan kansallisten normien mukaisesti. Täysin 
yksityinen palvelutuotanto on 1980-luvulle ja 1990-luvun 
alkuun sijoittuneen nousukautensa jälkeen ollut vähene-
mään päin (OECD 2005c, 135). Paikallishallintojen itsensä 
tuottamat sosiaalipalvelut ovat nekin vähentyneet ja osto-
palvelut puolestaan lisääntyneet (Brodhurst & Glendinning 
2001, 70). 

Palvelujen saatavuudessa on suuria alueellisia eroja. 
Joissakin osissa maata paikallishallinto tekee arvion vain 20 
prosentista heille osoitetuista lähetteistä, joilla apua haetaan, 
kun taas toisissa osissa maata arvioidaan avun tarve 70-pro-
senttisesti (Brodhurst & Glendinning 2001, 72). Laki vaatii, 
että jokainen lähete ja avuntarvitsija tulee arvioida, mutta 
tämä arvio voi perustua esimerkiksi puhelinkeskusteluun. 
Eri puolilla maata saatetaan päätyä erilaisiin arvioihin. 
Kaiken kaikkiaan Ison-Britannian sisällä on tapahtumassa 
eriytymistä ikääntyneiden hoivan järjestämisessä, esimer-
kiksi Skotlanti on omaksunut Englantia universaalimman 
linjan.

Palvelujen lisäksi Isossa-Britanniassa on erilaisia hoi-
vatukia. Kaikkein uusin järjestelmistä on nimeltään Direct 
Payment. Se on syntynyt vammaispalvelujen puolella ja siten 
järjestelmä onkin uusi vain siinä mielessä, että nyt sen piiriin 
kuuluvat myös ikääntyneet. Direct Payment vastaa hollanti-
laista henkilökohtaisen budjetin ideaa. Hoivaa tarvitseva voi 
valita rahallisen etuuden, joka on tarkoitettu hoivapalvelujen 
ostamiseen. Hoivaa voi ostaa myös sukulaiselta, mikäli tämä 
ei asu saman katon alla. Etuuden suuruus vastaa niitä arvi-

oituja kustannuksia, joita syntyisi palvelujen järjestämisestä. 
Vain noin 0,04 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä saa koti-
hoivaa tätä kautta, sillä järjestelmä on vasta otettu käyttöön 
(Eurofamcare maaraportit 2004; Lundsgaard 2005).

Attendance Allowance on rahallinen etuus, joka mak-
setaan hoivan tarvitsijalle. Sen piiriin kuuluvat 65 vuotta 
täyttäneet kotona asuvat vanhat ihmiset, joilla on ollut 
vähintään viimeisen kuuden kuukauden ajan avun/hoivan 
tarvetta. Pienimmillään etuus on 170 puntaa (n. 260 €) ja 
suurimmillaan 255 puntaa (n. 390 €) kuukaudessa. Noin 20 
prosenttia kaikista 65 vuotta täyttäneistä saa tätä etuutta. 
Kaikkiaan 65 vuotta täyttäneistä kotipalveluiden piirissä on 
samoin noin 20 prosenttia, joten Attendance Allowance on 
hyvin tärkeä kotiavun tukemisen muoto. 

Kolmas rahallinen tuki on Carer’s Allowance (aikaisem-
pi Invalid Care Allowance), joka maksetaan hoivaajalle. Tämä 
etuus on tarkoitettu sellaiselle pienituloiselle henkilölle, joka 
hoivaa vähintään 35 tuntia viikossa vanhusta, joka saa Atten-
dance Allowance -etuutta. Jotta hoivaaja voisi saada tämän 
tuen, hänen tulonsa eivät saa ylittää kuukaudessa 342 puntaa 
(n. 517 €). Etuus on näin ollen tulosidonnainen. Hoivaaja voi 
olla hoivan tarvitsijan sukulainen ja vuodesta 2002 lähtien 
myös yli 65-vuotias (Lundsgaard 2005, 18–19). Aikaisemmin 
etuutta saattoivat saada vain 16–65-vuotiaat hoivaajat (Rost-
gaard & Fridberg 1998, 594). Etuuden saamiskelpoisuuden 
ikärajan nostaminen hyödyttää lähinnä sellaisia hoivaajia, 
joilla on puutteellinen eläkeoikeus (OECD 2005c, 136) ja 
jotka siis tarvitsevat lisätuloja. Etuuden keskimääräinen 
suuruus on 192 puntaa kuukaudessa (Lundsgaard 2005, 19). 
Etuuden saamisen aikana hoivaajat maksavat eläkemaksuja 
ja heille kertyy peruseläkettä, sen sijasta ansiosidonnaista 
eläkettä ei kerry (Eurofamcare maaraportit 2004, 33, 71). 

Espanja ja Italia

Espanja ja Italia edustavat hyvin toisentyyppistä hyvinvointi-
valtiota ja hoivaregiimiä kuin Alankomaat ja Saksa. Muiden 
perhehoivaregiimiin kuuluvien maiden tavoin vastuu niin 
pienten lasten kuin vanhojenkin ihmisten hoivasta on ollut 
tiukasti perheillä. Kotipalveluja ja pitkäaikaista laitoshoitoa 
on hyvin vähän tarjolla, alueelliset erot ovat suuria ja tar-
veharkinta on yleistä. Palveluja on tarjottu vain niitä eniten 
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tarvitseville tai niille, joilla ei ole sukulaisia tai rahaa ostaa 
kaupallisia palveluja. Molemmissa maissa vastuu vanhus-
tenhuollosta kuuluu aluehallinnolle. Espanjassa vastuu 
sosiaali- ja terveydenhuollosta on autonomisilla alueilla. 
Desentralisaatiouudistuksen mukana sosiaalihuoltoon kuu-
luvat tehtävät siirrettiin autonomisille alueille vuonna 1995 
ja terveydenhuolto vuonna 2002. Alueiden sisällä vastuu 
sosiaalihuollosta ja pitkäaikaishoivasta kuuluu pääsääntöi-
sesti kunnille. Tämä on yksi syy sille, miksi sosiaalipalvelujen 
tuottamisen tapa, palvelujen määrä ja niiden saannin ehdot 
vaihtelevat niin suuresti alueesta toiseen. Pitkäaikaishoiva 
on määritelty erilliseksi palvelualueeksi sosiaali- ja tervey-
denhuollossa vasta vähän aikaa sitten. 

Myös Italiassa pitkäaikaishoivan suunnittelusta ja ra-
hoittamisesta ovat vastuussa suhteellisen autonomiset alueet. 
Konkreettinen palvelujen tuottaminen on kuitenkin alueel-
listen verkostojen vastuulla, joihin nähden aluehallinnolla 
on määrittelevä ja strateginen tehtävä. Alueelliset verkostot 
tarjoavat vanhuksille sekä koti- että laitosmuotoista hoivaa 
(Nesti ym. 2004, 378–379). Myös Italiassa alueelliset vaihtelut 
ovat suuria ja maa jakautuu ikääntyneiden sosiaalipolitiikas-
sa rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään. Aivan viime 
aikoina alueiden väliset erot ja eriarvoisuus ovat kuitenkin 
alkaneet tasaantua ja vanhustenhuollon tila on muutoinkin 
parantunut (Lamura 2003, 29; Nesti ym. 2004, 380–381). 

Espanjassa terveydenhuolto on enimmäkseen käyttäjille 
ilmaista, mutta sosiaalihuollon puolella käytetään tyypillises-
ti tulosidonnaisia maksuja. Asiakasmaksuissakin on suuria 
vaihteluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon välisen samoin kuin 
eri hallintotasojen välisen koordinaation heikkoutta pidetään 
yhtenä esteenä kehittää vanhuspalveluja. Näitä ongelmia 
yritetään ratkoa alueellisilla kehittämisohjelmilla ja alueiden 
välisellä yhteistyöllä. Vanhushoivapalvelujen suhteellisen 
heikko tila on yhteydessä siihen, että perheellä ja suvulla on 
ollut niin itsestään selvä ja laaja vastuu kaikesta hoivasta. 
Kotona asuvista apua tarvitsevista vanhuksista noin 70 pro-
senttia saakin avun perheenjäseniltään. Julkisia palveluja saa 
tai käyttää apua tarvitsevista vain noin neljä prosenttia, kun 
taas yksityistä kotiapua käyttää noin 11 prosenttia tällaisista 
vanhuksista. (OECD 2005c, 130–131) 

Myös Italiassa sosiaalipalvelujen tuotanto on hyvin vah-
vasti desentralisoitu, mutta palvelut rahoitetaan verovaroin 
sekä työnantaja- ja työntekijämaksuista (Convery & Cioni 
2001, 98–9). Vaikka Italiassa on eteläisen Euroopan tapaan 

lainsäädännöllinen velvoite elättää vanhempaa sukulaistaan, 
arviolta vain alle yhtä prosenttia miehistä ja puoltatoista 
prosenttia naisista elättää joku sukulainen (ISTAT:n arvio 
vuodelta 1997, ref. Convery & Cioni 2001, 97). Kun alueen 
sosiaalityöntekijä tai lääkäri on tehnyt päätöksen siitä, että 
vanhus tarvitsee laitospaikan, otetaan perheen resurssit 
kyllä huomioon ja perhe saatetaan määrätä maksamaan osa 
vanhuksen hoivan kuluista (mt. 97). Seuraavaksi kuvamme 
erikseen Espanjan ja Italian vanhushoivan tilaa.

Espanja

Ikääntyneiden laitosmuotoinen hoiva on Espanjassa melko 
vähäistä. Vuonna 1998 arvioitiin, että 100 vanhusta kohden 
oli 2,8 pitkäaikaishoitopaikkaa. Pitkäaikaisia hoitopaikkoja 
on monilla alueilla aivan liian vähän, ja jotkut alueet ovatkin 
käynnistäneet ohjelmia hoitopaikkojen lisäämiseksi joko 
rakentamalla itse vanhainkoteja tai subventoimalla kustan-
nuksia. Hoitopaikoista (vuodepaikkamäärällä mitattuna) 
70 prosenttia on yksityisiä: suurin osa kuitenkin voittoa 
tuottamattoman sektorin palveluksia. Tässäkin on suuria 
alueiden välisiä vaihteluita; kahdeksassa seitsemästätoista 
alueesta julkinen sektori on nimittäin suurin palveluntarjoa-
ja. Alueesta riippuen hoitopaikkaa myönnettäessä käytetään 
joko taloudellista tai tarpeenmukaista harkintaa. Hoidossa 
oleva maksaa 75 prosenttia eläkkeestään hoitolaitokselle, 
lisäksi peritään muihin tuloihin suhteutettua hoitomaksua 
(OECD 2005c, 131). Noin 25 prosenttia pitkäaikaisista lai-
toshoitopaikoista on julkisia, kun taas kokonaan yksityisesti 
rahoitettuja on 57 prosenttia paikoista (Costa-Font & Patxot 
2005, 13). 

Kunnat ovat vastuussa kotipalveluista. Kotisairaanhoito 
on käyttäjilleen ilmaista, muista palveluista peritään maksu. 
Kotihoivan rahoitusosuudet jakautuvat kunnan, alueitten 
ja valtion kesken siten, että kunnat maksavat 50, alueet 30 
ja valtio 20 prosenttia kustannuksista. Arvioiden mukaan 
noin puolet julkisesti rahoitetusta kotihoivasta järjestetään 
ostopalveluina (Costa-Font & Patxot 2005, 14). Kotipalve-
luissakin on suuria alueiden välisiä eroja. Arviolta vain 1,5 
prosenttia vanhuksista saa kunnallista kotiapua. Yksityistä 
kotiapua käyttää saman arvion mukaan noin 4 prosenttia 
vanhuksista. Suurin osa vanhuksista turvautuukin infor-
maaliin hoivaan (OECD 2005c, 131). 
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Kunnan kotiavun asiakkaista on naisia 60 prosenttia ja 
80 vuotta täyttäneitä yli puolet (Mestheneos & Triantafillou 
2005, 114). Palvelu on aina tiukasti tarveharkintaista, sen 
myöntämisessä huomioidaan hakijan taloudellinen tilanne 
ja avuntarve. Siksi keskituloiset eivätkä edes matalan tulo-
tason perheet ole useinkaan oikeutettuja pitkäaikaishoivan 
palveluihin. Toisaalta heillä ei myöskään ole varaa ostaa 
palveluja yksityisiltä tai palkata apua kotiin. Ainoastaan 
erittäin hyvätuloiset käyttävät yksityisiä palveluja tai palkkaa-
vat hoivaajan kotiin. Vanhusten pitkäaikaishoiva on kaiken 
kaikkiaan aika heikosti organisoitu Espanjassa. Julkisvallan 
tuottamat sosiaalipalvelut on tarkoitettu poikkeustilanteisiin: 
paljon apua tarvitseville ja köyhille (Costa-Font & Patxot 
2005, 14). Lisäksi palveluja pidetään osin heikkotasoisina 
(OECD 2005c, 131).

Espanjassa on myös pääsääntöisesti valtiollisia päi-
vähoitokeskuksia (day care centres) vanhuksille. Näissä 
keskuksissa tarjotaan päiväaikaista hoivaa vanhukselle sekä 
psykososiaalista tukea vanhuksen perheelle. Kelpoisuuskri-
teerit ovat samat kuin laitoshoivan myöntämisessä. Päivä-
hoitokeskustenkin määrässä on paljon alueellista vaihtelua. 
Päivähoitoa käyttää noin 4 prosenttia avuntarpeessa olevista 
henkilöistä (Costa-Font & Patxot 2005, 13) ja ne ovat muu-
hun palvelutarjontaan verrattuna suhteellisen yleisiä. 

Espanjassa puolisolla ja aikuisilla lapsilla on lakiin 
perustuva velvollisuus huolehtia apua tarvitsevasta omaises-
taan. Hoivaajalla ei ole lakisääteisiä oikeuksia vapaaseen tai 
eläkkeeseen hoivaan kuluvalta ajalta. Vuonna 1999 voimaan 
tulleen työn ja perheen yhteensovittamista koskevan lain 
mukaan omaisella on joissakin tapauksissa oikeus lyhentää 
työpäiväänsä (jolloin palkka alenee samassa suhteessa) ja/tai 
maksimissaan oikeus yhden vuoden pituiseen vapaaseen 
huolehtiakseen hoivan tarpeessa olevasta sukulaisesta (Mest-
heneos & Triantafillou 2005, 78). 

Kansallisen survey-tutkimuksen (Encuesta de Soledad 
de las Personen Mayores) mukaan vuonna 1998 apua tarvin-
neista, yksinasuvista vanhuksista 83 prosenttia oli tukeutunut 
informaaliin hoivaan. Tämä on varsin korkea luku verrattuna 
esimerkiksi Isoon-Britanniaan ja Saksaan. Joan Costa-Font 
ja Concepció Patxot (2005, 18) toteavatkin espanjalaista 
pitkäaikashoivajärjestelmää arvioivassa artikkelissaan, että 
Euroopan unionin maista informaalin hoivan määrä on 
suurin juuri Espanjassa. Väestörakenteen muuttuessa ja 
perhehoivaajien määrän vähetessä paineet pitkäaikaishoivan 

uudelleenorganisointiin kuitenkin kasvavat (Costa-Font & 
Patxot 2005, 14, 18). 

Varsinaisia hoivatukia ei makseta. Aluehallinnot saatta-
vat kuitenkin tukea perheitä. Esimerkiksi Madridin alueella 
maksetaan avustusta perheille, joissa vanhus tarvitsee paljon 
apua, jos perheen tulot ovat alle 9 300 euroa vuodessa. Avus-
tus on suurimmillaan noin 2 700 euroa vuodessa. Käyttäjien 
määrästä ei ole tietoa (Eurofamcare maaraportit 2004, 46). 
Yli 65-vuotiaat voivat vähentää verotuksessa joitakin hoivaan 
liittyviä kustannuksia.

Italia

Historiallisesti katsoen vanhusten palvelut Italiassa keskit-
tyivät pääasiallisesti sairaalahoidon tarjoamiseen. 1970-
luvulla syntyi kuitenkin laitospolitiikkaa vastustava liike ja 
sosiaalipalveluiden organisointi siirrettiin alueille ja kunnille, 
joiden tehtäväksi tuli kehittää laitoshoidon tilalle muunlaisia 
palveluja (Convery & Cioni 2001, 99–100).

Terveydenhuollon muuttuminen aikaisempaa univer-
saalisemmaksi on parantanut osittain myös sosiaalipalvelujen 
saatavuutta, mutta mitään lakisääteistä oikeutta niihin ei ole. 
Kunnat sisällyttävät budjetteihinsa osion sosiaalipalvelujen 
järjestämistä varten ja kaikissa kunnissa ainakin kaikkein 
köyhimmille vanhuksille pystytään tarjoamaan vanhain-
kotipaikka. Monet kunnat tarjoavat nykyisin jo kotiapuakin 
(mt. 98.) Vapaaehtoisjärjestöillä on merkittävä rooli julkisten 
palvelujen täydentäjinä. Vapaaehtoisjärjestöjen työvoima on 
sananmukaisesti vapaaehtoista, sen sijaan rahoitusta järjestöt 
saavat usein julkiselta sektorilta. Uskonnollisilla, katolisilla 
järjestöillä on merkittävä rooli vanhainkotien ylläpitämi-
sessä. 1970-luvun puolivälissä ruohonjuuritoiminnasta 
alkunsa saaneet sosiaaliset osuuskunnat ovat myös tärkeitä 
kotipalvelujen tuottajia. 

Jos vanhuksella ei ole sukua eikä myöskään varallisuutta 
ostaa yksityisiä palveluja, hänen kotiapunsa järjestämiseen 
osallistuu todennäköisesti kunnan lisäksi juuri osuuskunta, 
jolta kunta ostaa palveluja. Tällaisia osuuskuntia oli vuonna 
1996 Italiassa karkeasti arvioiden 3 800 ja vapaaehtoisjärjes-
töjä puolestaan 11 000. Monet vapaaehtoisjärjestöt auttavat 
vanhusta ilmaiseksi paitsi kotiaskareissa, liikkumisessa ja 
ruokailussa kotona, myös esimerkiksi vapaa-ajantoiminnassa 
vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Edellä kuvattu kolmas sek-
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tori on kehittyneempi pohjoisessa verrattuna Etelä-Italiaan. 
Yksityinen kaupallinen sektori sosiaali- ja terveydenhuolto-
alalla on nopeassa kasvussa. Tällaista kehitystä on omiaan 
edistämään julkisten sosiaalipalvelujen niukkuus. Noin 
puolet vanhainkodeista on yksityisen sektorin ylläpitämiä. 
(Convery & Cioni 2001, 98.)

Italiassa julkinen vastuu vanhushoivasta ei ole kovin 
laaja. Vuonna 1992 Italiassa tavoiteltiin sitä, että kotiavun 
piirissä olisi vähitellen noin kaksi prosenttia yli 74-vuotiaista 
avuntarvitsijoista ja kymmenen prosenttia niistä, jotka tar-
vitsevat lääketieteellistä hoitoa. Tällaiseen kattavuuteen ei 
kuitenkaan ole päästy (mt. 100). Vanhusten sosiaalipalvelu-
jen kattavuudessa ja laadussa on yhäkin suuria eroja Italian 
eri osien välillä ja myös alueiden sisällä. Kotipalveluille on 
tyypillistä, että niissä on suuria vaihteluita alueiden välillä, 
eikä niitä ole joillain alueilla lainkaan saatavilla. Mitä ete-
lämmäs mennään, sitä vähemmän palveluja on tarjolla ja sitä 
heikompia ne ovat laadultaan. Myös vanhusten laitoshoiva 
on puutteellista ja aivan liian vähäistä kysyntään nähden. 
On arveltu, että pitkäaikaisten laitospaikkojen tarvetta ovat 
lisänneet psykiatrisen laitoshoidon purkaminen, perheins-
tituution muuttuminen ja maallistumisen eteneminen 
(Convery & Cioni 2001, 101). 

Kunnat perivät koti- ja laitospalveluista tulosidonnaisia 
maksuja. Maksujen määräytymisessä otetaan huomioon 
paitsi vanhuksen oma, myös laajennetun perheen tulot ja 
varallisuus. Niukka kotiapu ja hoiva suunnataan ensim-
mäiseksi yksinasuville ja varattomille vanhuksille. Italiassa 
perheellä on yhä erittäin laaja vastuu sukulaistensa hoivasta. 
Vastuu koskee paitsi puolisoa ja aikuisia lapsia, myös vävyjä, 
miniöitä ja kaukaisempia sukulaisia. Hoivavelvollisuudesta 
huolehditaan joko maksamalla elatuksen piiriin kuuluvalle 
tietty summa vuosittain tai ottamalla hoivaa tarvitseva su-
kulainen asumaan omaan kotiin. Sukulaisiaan hoivaavilla on 
joitakin oikeuksia, etenkin jos he ovat työelämässä. Julkisen 
sektorin työntekijöillä on oikeus vapaaseen, jonka enim-
mäispituus on kaksi vuotta. Vapaa on kuitenkin palkaton 
eikä sen ajalta kerry eläkettä. (Convery & Cioni 2001, 97; 
Mestheneos & Triantafillou 2005, 74.)

Italiassa maksetaan hoivaetuutta hoivan tarvitsijalle 
ja hän on vapaa käyttämään etuuden haluamallaan tavalla. 
Etuuden suuruus on keskimäärin 400 euroa kuukaudessa, 
eikä sen myöntämisessä käytetä taloudellista tarveharkintaa, 
mutta kriteerit tuen saannille ovat erittäin tiukat. Lisäksi 

omasta tai oman perheenjäsenen hoivasta aiheutuneita ku-
luja voi vähentää verotuksessa tietyn määrän (Lamura 2003, 
23–27). Saman lähteen mukaan myös kunnat ovat alkaneet 
maksaa viime vuosina tukea perhehoivaajille. Tämän tuen 
maksamisessa käytetään yleensä taloudellista tarveharkintaa. 
Tuki on tarkoitettu korvaamaan kotiavun ja vastaavien pal-
velujen ostamisesta aiheutuvia kuluja ja se on suuruudeltaan 
300–500 euroa kuukaudessa. Joissakin kunnissa on käytössä 
myös ”sijaishoiva-avustus”, jota voi saada vierasta vanhusta 
kotona (omassa tai vanhuksen taloudessa) hoitava ihminen. 
Tämänkin etuuden euromäärä on 300–500 kuukaudessa. 
Valitettavasti näiden etuuksien käytöstä ei ole saatavilla 
tarkempia tietoja.

Ranska

Ranska ei sijoitu helposti hoivaregiimeihin etenkään van-
hustenhuollon osalta. Jos Ranskaa voidaan pitää erittäin 
vahvana pienten lasten hoivapalvelumaana, niin vanhushoiva 
on paljon vähäisemmässä määrin yhteiskunnallistettu. Tässä 
suhteessa Ranska muistuttaa eteläisen Euroopan maita ja 
voisi jopa kuulua perhehoivaregiimiin (vrt. Daly 2001). 
Toisaalta Espanjaan ja Italiaan verrattuna vanhuspalveluja on 
enemmän tarjolla. Siksi Ranska saa tässä aineistoissa edustaa 
itseään tai toista keskeisen Euroopan hoivaregiimiä, johon 
yleensä sijoitetaan myös Belgia.

Vanhusten pitkäaikaishoivan kokonaisuutta pidetään 
Ranskan osalta varsin monimutkaisena (Rostgaard & Frid-
berg 1998, 462). Vanhushoivan rahoittaminen perustuu 
kolmeen osaan: sairausvakuutukseen, eläkevakuutukseen 
ja sosiaalihuoltoon. Sairausvakuutus kattaa lääketieteelli-
sen hoidon sairaaloissa ja kotisairaanhoidossa. Se korvaa 
75 prosenttia kustannuksista ja melkein kaikki ranskalaiset 
ovat sen piirissä. Sen lisäksi yli 80 prosenttia väestöstä on 
lisävakuutuksen piirissä, joka kattaa kustannuksista loput. 
Kotipalveluissa on sitten paljon enemmän vaihtelua, etenkin 
alueellisia eroja. Vanhan perheenjäsenen auttaminen on 
Ranskassakin perheen velvollisuus. Julkinen vastuu ulottuu 
vain niihin ihmisiin, joilla ei ole perhettä tai varaa ostaa 
palveluja itse (Rostgaard & Fridberg 1998, 463–464).

Laitoshoivan nykyrakenne perustuu 1970-luvun lain-
säädäntöön, joka erotti sairaaloissa annettavan akuuttihoi-
don pitkäaikaishoivasta. Tähän liittyen vanhainkodit mää-
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rättiin perustamaan sairaanhoidollisia osastoja (Rostgaard 
& Fridberg 1998, 471–472). Vanhainkotien lisäksi Ranskassa 
on palvelutaloja ja -asuntoja. Osin kyse on itsenäisistä 
asunnoista ja niitä täydentävistä palveluista, joiden kysyntä 
on kasvanut koko ajan. Ranskassa vanhus voi 65 vuotta täy-
tettyään saada paikan vanhainkodista paitsi terveydellisten 
ongelmien myös yksinäisyyden takia. Samoin jos ikääntynyt 
henkilö on työkyvytön ja vähintään 60-vuotias, hän voi saada 
paikan laitoksesta. Suhteellisen väljistä kriteereistä huoli-
matta vuonna 1996 pitkäaikaisen laitoshoivan piirissä ei silti 
ollut enempää kuin kuusi prosenttia 65 vuotta täyttäneistä. 
(Rostgaard & Fridberg 1998, 473.)

Kymmenkunta vuotta sitten vanhainkotipaikoista 
hieman yli puolet oli julkisia, kolmasosa oli järjestöjen yllä-
pitämisiä ja noin 14 prosenttia oli kaupallisia. Kaupallisten 
palvelujen osuus on ollut kasvusuunnassa. Laitosmuotoisen 
hoivan tarjonnassa on alueellisia eroja siten, että varsin-
kin eteläisessä Ranskassa vanhainkotipaikkoja on tarjolla 
vähemmän kuin pohjoisessa (Rostgaard & Fridberg 1998, 
473–4744; Frossard ym. 2004, 240). Palveluasunnoissa asuvat 
maksavat vuokraa. Vanhainkodeissa maksu voi kattaa aina 
90 prosenttia eläkkeestä, loput kattaa sosiaaliavustus. Vanhat 
ihmiset ovat oikeutettuja vähentämään verotuksessa avusta 
ja hoivasta aiheutuvia kustannuksia. 

Kotipalveluja tuottavat sekä julkiset että yksityiset toi-
mijat. Julkinen toimija on todennäköisimmin paikallinen 
sosiaalisen toiminnan keskus (CCAS). Yksityiset tuottajat 
puolestaan ovat enimmäkseen yhdistyksiä (Rostgaard & 
Fridberg 1998, 467). Yleisimmin kotipalveluja tuottavat 
juuri voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, eli järjestöt, ja 
harvemmin kunta itse tai paikallinen sosiaalisen toiminnan 
keskus (Frossard ym. 2004, 234). Sekä julkiset että yksityiset 
palvelut voivat olla siinä mielessä kattavia, että niihin kuuluu 
yleensä sekä kotisairaanhoito että kotiapu, mutta toisinaan 
ne ovat erikoistuneita johonkin yksittäiseen palveluun. Pie-
nemmissä kaupungeissa on yleensä vain yksi palveluntuotta-
ja. Suuremmissa kaupungeissa saattaa olla jopa jonkinasteista 
kilpailua eri tuottajien välillä. Myös kaupalliset yritykset ovat 
saaneet tuottaa kotipalveluita vuodesta 1996 lähtien. Samoin 
itsenäiset ammatinharjoittajat voidaan hyväksyä palvelun-
tuottajiksi. (Rostgaard & Fridberg 1998, 467.)

Rauchin (2005, 17) mukaan Ranskassa hiukan yli 
18 prosenttia ikääntyneistä on joko laitos- tai kotihoivan 
piirissä. Tämä luku todellakin erottaa Ranskan eteläisen 

Euroopan maista. Aikuiset lapset ovat lain mukaan velvollisia 
elättämään vanhempiaan (Mestheneos & Triantafillou 2005, 
72–73). Lamuran (2003, 23) mukaan Ranskassa ei tuetakaan 
erityisen paljon informaalia tai perhehoivaajaa. Hoivantar-
vitsijalle sen sijaan maksettiin vuoteen 2001 asti hoitotukea, 
joka oli tarkoitettu laitoshoivan kustannusten kattamiseen 
tai hoivapalvelujen ostamiseksi kotiin. Vuonna 2001 etuuden 
nimi muuttui (siitä tuli lyhennettynä APA). Sen tarkoitus 
on kattaa hyvin sekalaisten avuntarpeiden rahoittaminen 
asunnon muutostöistä palveluihin. Sen on universaalietuus 
ja sen saavat kaikki 60-vuotiaat apua tarvitsevat vanhat, 
asuivat he sitten kotona tai laitoksessa. Käytännössä se toimii 
palvelusetelin tai korvamerkityn etuuden tavoin. Kotiapua 
hoivantarvitsija voi ostaa myös yksityishenkilöltä (mutta sitä 
ei makseta puolisohoivaajalle). Rahallisen etuuden suuruus 
vaihtelee 470:n ja 1 100 euron välillä kuukaudessa riippuen 
avuntarpeesta. Jos saajan tulot ylittävät tietyn rajan, hän 
maksaa myös itse palveluista. APA maksetaan joko suoraan 
etuuteen oikeutetulle henkilölle, hoitokotiin tai sitten etuu-
den saajan valitsemalle palveluntuottajalle (Frossard ym. 
2004, 235–236). Vuoden 2001 lopussa etuutta sai 650 000 
henkilöä (Eurofamcare maaraportit 2004, 56). 

Puola ja Unkari

Puola ja Unkari ovat uusia Euroopan unionin maita. Niitä 
yhdistää menneisyys, aikaisempi kuuluminen sosialistiseen 
regiimiin. Näistä maista on edelleen varsin vähän tietoa 
saatavilla, jos vertailukohteena ovat EU-15-maat. Siksi 
tyydymme hyvin lyhyeen ja pintapuoliseen kuvaukseen. 
Unkari ja Puola osoittautuvat kuitenkin varsin erilaisiksi 
vanhushoivamaiksi. 

OECD:n raportissa Long-Term Care for Older People 
(2005c, 119) todetaan, että etenkin laitoshuollon osalta 
vanhuspalvelut ovat varsin laajoja Unkarissa. Tästä huoli-
matta ikääntyneiden palvelut eivät ole riittäviä sen enempää 
määrällisesti kuin laadullisesti. Sosiaalipalvelukentän erilais-
tuminen (kotipalveluihin, hoitokoteihin ja niin edelleen) 
alkoi vasta 1990-luvulla ja näitä palveluja tosiaan vasta 
kehitetään. Vuoden 2002 vaaliohjelmassa hallitus väläytti 
mahdollisuutta julkisesta pitkäaikaishoivavakuutuksesta 
(OECD 2005c, 119).
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Henkilökohtaisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat ikään-
tyneiden palvelut sekä psyykkisesti tai fyysisesti vammau-
tuneiden ihmisten palvelut. Kotiin voi saada esimerkiksi 
ateriapalvelua ja kotiapua. Myös laitosmuotoista hoivaa on 
tarjolla ikääntyneille. Kelpoisuus sosiaalipalveluihin määri-
tellään vuoden 1993 sosiaalipalvelulaissa ja siihen liittyvissä 
paikallishallinnon määräyksissä. Paikallishallinto säätelee 
sekä kelpoisuuskriteereitä että asiakasmaksuja. Vuonna 2000 
ateriapalvelua sai osakseen viisi prosenttia ikääntyneistä. 
Tässä ikääntyneellä tarkoitetaan 60 vuotta täyttänyttä. Kaksi 
prosenttia ikääntyneistä sai kotiapua ja vastaava määrä osal-
listui myös päiväkeskustoimintaan. Pitkäaikaishoivapaikkoja 
laitoksissa (vanhuksille ja vammaisille) vuonna 2001 oli 
tarjolla 6,1 paikkaa tuhatta asukasta kohden. Paikallishal-
linnot ovat vastuussa sosiaalipalveluista ja sosiaalipalvelut 
rahoitetaan yhteistyössä keskus- ja paikallishallintojen kes-
ken. Sosiaalipalveluista peritään asiakasmaksu ja sen tason 
määrää sitä perivä instituutio, paikallishallinnon asettamissa 
rajoissa. Asiakasmaksut eivät kuitenkaan saa ylittää tiettyä 
osuutta asiakkaan tuloista. (OECD 2005c, 119–120.)

Yli 10 000 asukkaan kaupungeissa on paikallishallin-
tojen sosiaalipalvelukeskus, joka integroi erilaisia kaupun-
ginhallinnon tarjoamia palveluita. Yksityisen sektorin rooli 
palvelutuotannossa on kasvamassa, etenkin julkisen sektorin 
tukemana. Pitkäaikais- ja väliaikaishoivan laitospaikoista 78 
prosenttia oli paikallishallinnon tuottamia vuonna 2001, 
mikä kertoo julkisen sektorin ensisijaisuudesta näiden pal-
velujen tuottajana (OECD 2005c, 120).

Myös Unkarissa ensisijainen vastuu vanhoista on 
perheellä (Mestheneos & Triantafillou 2005, 73). Vuodesta 
1990 lähtien on maksettu hoivatukea vammaisen tai sairaan 
lapsen tai vanhuksen perhehoivaan ja etuus maksetaan 
nimenomaan hoivaajalle. Etuuden maksaminen lakkaa, 
jos hoivattava on esimerkiksi sairaalahoidossa kauemmin 
kuin kaksi kuukautta. Sen saamiseksi hoivattavan hoivan-
tarve on todistettava lääkärintodistuksella. Etuus rinnastuu 
palkkatuloihin: maksamisen ajalta kertyy eläkettä ja se on 
veronalaista tuloa. Etuuden taso on hyvin matala, se ei 
saa ylittää minimipalkkaa eivätkä sitä voi saada kotiäidit 
eivätkä hiljattain eläkkeelle jääneet henkilöt (Széman 1994, 
234). Vuonna 2002 etuuden saajia oli noin 29 000. Joissakin 
yhteyksissä etuuden on arvioitu olevan niin pieni, ettei sillä 
juuri ole käytännöllistä merkitystä (Mestheneos & Trianta-
fillou 2005, 32).

OECD:n tekemän selvityksen (2005c, 129–130) mu-
kaan Puolassa on tähän asti luotettu pääsääntöisesti perhe-
hoivaan. Ainakaan vuonna 2004 Puolassa ei ollut erillistä 
pitkäaikaishoivajärjestelmää. Viimeinen terveydenhuollon 
uudistus on vuodelta 1999, eikä siinä otettu huomioon 
pitkäaikaishoivan tarvetta erillisenä asiana. Jonkin verran 
on tarjolla laitoshoivaa sekä kotiapua ja erilaiset järjestöt 
toimivat vanhusten parissa.

Laitoshoivan määrä on perinteisesti Puolassa ollut ma-
tala ja on sitä edelleen. Laitokset jakaantuvat sellaisiin, joissa 
asuu parempikuntoisia ikääntyneitä ihmisiä sekä sellaisiin, 
joissa asuu selvästi avuntarpeessa olevia. Caritas-järjestön 
ylläpitämiä yksityisiä hoivakoteja oli 2000-luvun alussa 
175, lisäksi on eri ammattiryhmille sekä entisille sotilaille 
tarkoitettuja hoivakoteja. Kokonaisuudessaan yli 500 lai-
tosta tarjosi paikan noin 60 000 ikääntyneelle, eli noin 1,7 
prosentille ikääntyneistä (OECD 2005c, 130). Kotipalvelut 
ovat paikallishallinnon vastuulla ja tarveharkintaisia. Jos 
perheen tulot ovat riittävän pienet, voi asiakas saada palve-
lun ilmaiseksi. Vanhukset ovat oikeutettuja hakemaan apua 
myös erillisestä rahastosta, josta voi saada pieniä korvauksia 
asunnon mukauttamisesta vanhuksen tarpeita vastaavak-
si. Avustus ei korvaa kaikkea, vaan asiakkaan on itsensä 
maksettava osa muutostöistä. Lisäksi esimerkiksi Punaisen 
Ristin työntekijät voivat tuoda vanhuksille aterioita kotiin ja 
veloittaa näistä, mutta tämä ei ole mikään järjestelmällinen 
käytäntö (OECD 2005c, 130). Vanhustenhuollon kenttä on 
melko hajanainen.

Puolassa perhe ja suku on vastuussa vanhuksistaan. 
Julkinen vastuu koskee ainoastaan perheitä, joilla on vai-
kea ”taloudellinen ja sosiaalinen tilanne”. Tällöin vastuun 
vanhuksesta kantaa kunta. (Mestheneos & Triantafillou 
2005, 77). 

Puolassa ei tueta rahallisesti kotona tehtävää informaa-
lia hoivatyötä – ainakaan kansallisia ohjelmia tai etuusjärjes-
telmiä ei ole olemassa (Eurofamcare maaraportit 2004, 40; 
Lamura 2003, 23; Mestheneos & Triantafillou 2005, 68), sen 
sijasta saattaa olla, että joitakin paikallisia tukia maksetaan 
(Lamura 2003, 23). Hoivaajan kohdalla voidaan verotuksessa 
huomioida joitakin kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet su-
kulaisen hoivaamisesta. Työssäkäyvät voivat saada vuodessa 
enintään 14 vuorokautta vapaata hoivaan, ja ainakin osalle 
maksetaan jonkinlaista kompensaatiota menetetystä palkasta 
(OECD 2005c, 130). Lisäksi kaikki 75 vuotta täyttäneet saavat 
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etuutta, joka ei edellytä erityistä hoivantarvetta. Etuus on 
tasoltaan 142 Puolan zlotya kuukaudessa (vastaa noin 35 
euroa) (Eurofamcare maaraportit 2004, 41).

Unkari ja Puola edustavat näin ollen melko erilaisia 
maita. Puola on lujasti perhehoivamaa, ehkä katolisen uskon-
non ja melko konservatiivisen sosiaalipolitiikan harjoittami-
sen vuoksi. Unkari on paljon lähempänä vanhoja EU-maita 
ja niiden sosiaalipoliittisia käytäntöjä. Voimme olettaa, että 
entiset sosialistiset maat eivät helposti muodosta omaa regii-
miään eivätkä myöskään asetu vanhoihin maaryhmiin. Ehkä 
ne pakottavat miettimään koko regiimijaottelun uusiksi.

Eurooppalaiset vanhushoivaregiimit

Julkishoiva- ja perhehoivamaat

Regiimejä tai malleja voidaan muodostaa usealla eri tavalla 
riippuen siitä, mitä tekijöitä halutaan korostaa. Jos haluam-
me verrata julkisen vastuun laajuutta, niin varsin luontevaa 
on kiinnittää huomio palvelujen ja etuuksien kattavuuteen. 
Pohjoismaista hoivaregiimiä luonnehtii julkisen vastuun 
laajuus niin hoivapalvelujen rahoituksessa kuin niiden 
tuottamisessa. Tarkastelumme osoittaa, että Suomea lukuun 
ottamatta Pohjoismaat muodostavat edelleen tässä suhteessa 
jokseenkin yhtenäisen regiimin. Norja, Ruotsi ja Tanska 
käyttävät eniten Euroopan maista rahaa vanhushoivaan, 
etenkin hoivapalveluihin. Näissä maissa on eniten tarjolla 
laitosmuotoista hoivaa, jota on kehitetty palveluasumisen 
suuntaan. Tanskassa on erittäin suuri määrä vanhoja ih-
misiä kotiavun piirissä, Ruotsissa taas kotiapua on alettu 
voimakkaasti kohdentaa vain sitä eniten tarvitseville. Näissä 
kolmessa maassa julkisen vallan vastuu on edelleen erittäin 
laaja. Julkinen valta paitsi rahoittaa myös tuottaa pääosaltaan 
vanhushoivapalvelut. 

Jos piirtäisimme janan regiimeistä, niin toisessa päässä 
on pohjoismainen julkishoivaregiimi ja toisessa taas keski- 
ja eteläeurooppalainen perhehoivaregiimi. EU-15-maista 
perhehoivaregiimin muodostavat Espanja, Italia, Kreikka ja 
Portugali. Tämän aineiston valossa näyttäisi kuitenkin siltä, 
että tähän regiimiin kuuluvat uusista EU-maista molemmat 
tässä vertailussa mukana olleet maat, nimittäin Puola ja 

Unkari. Perhehoivaregiimin vanhoille ja uusille EU-maille 
on tyypillistä se, että aikuisilla lapsilla on juridinen velvoite 
huolehtia iäkkäistä perheenjäsenistään ja sukulaisistaan. 
Perhehoivamaissa vanhoja ihmisiä ei ole laitoshoidossa 
läheskään niin suurta määrää kuin pohjoisen Euroopan 
maissa. Kotipalveluja on jokseenkin vähän tarjolla. Kaiken 
kaikkiaan julkiset hoivamenot ovat matalalla tasolla. Ver-
tailumme maista Puolassa perheiden vastuu on kaikkein 
laajin, vastaavasti julkinen vastuu heikoin. Se on vertailumme 
ainoa maa, jossa vanhushoiva ei muodosta omaa aluettaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä edes laitosmuotoisen 
hoivan osalta. Muissa perhehoivaregiimin maissa on tehty 
tai suunnitteilla reformeja, joiden tarkoitus on lisätä tukea 
etenkin informaalia hoivatyötä tekeville.

Muut vertailumme maat (Alankomaat, Iso-Britannia, 
Ranska, Saksa ja Suomi) sijoittuvat näiden kahden tyypin 
väliin. Kaikkein lähemmäs julkishoivamallia sijoittuu Suomi. 
Julkispalvelujen tuottamisen tapa on hyvin pohjoismainen, 
samoin se, että aikuisilla lapsilla ei ole lakiin perustuvaa 
velvoitetta elättää ja hoivata omia vanhempiaan tai ikään-
tyneitä sukulaisiaan. Suomi kuitenkin erottuu pohjoismai-
sista naapureistaan kustannusvertailuissa. Hoivamenot 
ovat eurooppalaista keskitasoa, ja vanhuusmenot kokonai-
suudessaan eurooppalaisittain matalalla tasolla. Suomea ei 
voi pitää muiden Pohjoismaiden tavoin ainakaan vahvana 
julkishoivamaana. Alankomaat ja Iso-Britannia näyttäisivät 
muodostavan oman ryhmänsä, sillä kummassakin maassa 
vanhushoivaan käytetään suhteellisen paljon rahaa ja pal-
velujen piirissä on merkittävä osa ikäihmisistä. Alankomaat 
ja Iso-Britannia sijoittuvat lähellä julkishoivamaita, sillä 
niissäkään aikuisilla lapsilla ei ole juridista velvoitetta hoivata 
omaisiaan. Suomi, Alankomaat ja Iso-Britannia voitaisiin 
nimetä myös keskimääräisen julkisvastuun maiksi, ja sil-
loin Norja, Ruotsi ja Tanska edustaisivat tätä terminologiaa 
käyttäen laajan julkisvastuun maita.

Jäljelle jäävät Saksa ja Ranska. Näissä maissa aikuisilla 
lapsilla on jonkinlainen vastuu hoivata ja elättää omia van-
hempiaan, joskin tämä vastuu on paljon suppeampi kuin 
eteläisen Euroopan maissa. Nämäkin maat tulisi kuitenkin 
sijoittaa keskimääräisen julkisvastuun maaryhmään, sillä 
molemmissa maissa ikääntyneiden hoivaa tuetaan paljon 
enemmän kuin eteläisen Euroopan maissa. Saksassa hoivava-
kuutus kertoo nimenomaan julkisen vastuun laajenemisesta. 
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Ranskassa kotihoivaa tuetaan lopulta varsin paljon, etenkin 
rahallisesti. Eteläisen Euroopan maat sekä Puola ja Unkari 
sijoittuisivat sitten suppean julkisvastuun maiksi. Toki samai-
set regiimit voisi nimetä toisinkin päin: laajan, keskimääräi-
sen ja heikon perhevastuun maiksi tai regiimeiksi. Regiimien 
nimeäminen riippuu paljolti siitä, mitä nimenomaista asiaa 
haluamme korostaa. Tässä tutkimuksessa olemme olleet 
kiinnostuneita julkisesta vastuusta ja sen laajuudesta.

Vanhushoivapolitiikassa on yhäkin varsin suuria 
maakohtaisia eroja. Silti voimme tunnistaa myös joitakin 
yhtäläisyyksiä ja yhteisiä trendejä. Maissa, joissa on ollut 
aiemmin paljon laitosmuotoista hoivaa vanhuksille, on tehty 

reformeja, joiden myötä laitosten määrä on vähentynyt. 
Kaikkialla suunta on kotihoidon tukeminen. Lähes kaikki 
maat ovat ottaneet käyttöön rahalliset hoivaetuudet, joiden 
tarkoitus on yhtäältä tukea kuluttajuutta ja vanhojen ihmis-
ten itsemääräämisoikeutta ja toisaalta informaalia hoivatyö-
tä. Suunta näyttäisi näin olevan laitoksista kotihoivaan ja 
palvelujen tarjoamisesta rahamuotoisiin tukiin ja etuuksiin. 
Myös palvelujärjestelmässä on tapahtunut suuria muutoksia, 
kun julkinen valta hajauttaa vastuitaan ostamalla palveluita 
yrityksiltä ja järjestöiltä. Silti julkisvastuu on ennemminkin 
laajentunut kuin supistunut. 
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7

YHTEENVETO

Hoivasta on tullut erittäin keskeinen sosiaalipolitiikan kysy-
mys jokseenkin kaikkialla Euroopassa. Tässä tutkimuksessa 
olemme keskittyneet pienten lasten ja ikääntyneiden ihmis-
ten hoivaan, hoivapolitiikkaan ja hoivajärjestelyihin 12:ssa 
Euroopan maassa. Tutkimuksen kantava teema on kysymys 
julkisesta vastuusta ja sen laajuudesta hoivassa. Mitkä ovat 
tärkeimmät havaintomme ja johtopäätöksemme?

Pienten lasten hoiva: vahva julkinen 
vastuu

Tärkein johtopäätöksemme on, että julkinen vastuu on sel-
västi lisääntynyt 1990-luvun alusta näihin päiviin. Julkisen 
vastuun laajeneminen on ollut erityisen voimakasta pienten 
lasten hoivassa. Siinä julkinen vastuu on laajentunut kahdella 
hyvin erilaisella tavalla. Ensinnäkin vanhempien oikeus hoi-
vata omia lapsiaan on vahvistunut perhevapaalainsäädännön 
kehittymisen kautta. Toiseksi pienten lasten päivähoito ja 
esikoulutoiminta on laajentunut nimenomaan julkisen 
tuen turvin. Kaikissa maissa on EU:n säädösten mukainen 
taloudellisesti jokseenkin hyvin kompensoitu äitiysvapaa, 
jonka pituus tosin vaihtelee melkoisesti maasta toiseen. Äi-
tiysvapaat ja niihin liittyvät etuudet ovat useimmissa maissa 
saavuttaneet vakiintuneen aseman. 

Perhevapaiden osalta suurimmat muutokset ovat ta-
pahtuneet vanhempain- ja isyysvapaakäytännöissä. Vaikka 
näissä vapaissa ja niihin liittyvissä etuuksissa on erittäin 
suuria kansallisia eroja, niin yleinen trendi on parantaa 
juuri vanhempainvapaakäytäntöjä ja vahvistaa etenkin isien 
oikeutta hoivata lapsiaan. Useissa maissa (esim. Isossa-Britan-
niassa, Espanjassa, Saksassa ja Suomessa) onkin suunnitteilla 
reformeja, joiden avulla pyritään paremmin motivoimaan 
isiä hoitamaan pieniä lapsiaan. Euroopan maista ainoastaan 

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on käytössä 
”isäkuukausi” tai isäkiintiö (pappamånad/father quota) ja 
kokemukset näistä ovat myönteisiä. Vanhempainvapaiden 
osalta tärkeä kysymys on edelleen vapaan ajalta maksettava 
palkka tai muu etuus. Usein ainakin osa vanhempainvapaasta 
on palkaton tai sen ajalta maksetaan hyvin vaatimatonta 
etuutta, mikä ei kannusta etenkään isiä käyttämään näitä 
vapaita.

Perhevapaat ovat erityisen tärkeitä työssäkäyville van-
hemmille, koska he saavat niiden kautta mahdollisuuden 
hoivata omia pieniä lapsiaan menettämättä työpaikkaansa. 
Norja, Tanska ja Ruotsi ovat perhevapaiden eurooppalaista 
aatelia: näissä maissa on pitkä ja taloudellisesti erittäin hyvin 
kompensoitu perhevapaa. Lisäksi vanhemmat voivat varsin 
vapaasti jakaa keskenään vapaan, lyhentää työaikaansa ja si-
ten pidentää vapaan kestoa. Ruotsissa ei edes ole enää erillistä 
äitiys- ja vanhempainvapaata, mikä kertoo näiden vapaiden 
varsin radikaalista uudelleenmäärittelystä. Molemmilla van-
hemmilla on kiintiö, jota ei voi siirtää toiselle, kaikki muu ai-
ka on vapaasti jaettavissa. Tanskassa puolestaan vanhemmat 
voivat olla samanaikaisesti vapaalla ja vapaa on käytettävissä 
aina siihen asti kun lapsi on jo aloittanut koulun. 

Suomi poikkeaa pohjoismaisista naapureistaan en-
sinnäkin sen suhteen, että äitiys- ja vanhempainvapaan 
ajalta maksetaan paljon matalampaa etuutta kuin muissa 
Pohjoismaissa, ja toiseksi sen suhteen, että vapaan käytössä 
ei ole juuri mitään joustoja. Sen sijasta Suomessa on pitkä 
hoitovapaa, jonka ajalta maksetaan lasten kotihoidon tukea 
aina siihen asti kunnes lapsista nuorin täyttää kolme vuotta. 
Norjassakin on vastaava käytäntö ja tukea maksetaan siihen 
asti kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta, mutta norjalaiset 
vanhemmat käyttävät ”kotihoidon tukea” laajasti työajan 
lyhentämiseen eivätkä niinkään lapsen kokopäiväiseen 
hoivaan kotona. Suomalainen kotihoidon tuki ei kannusta 
juuri lainkaan työajan lyhentämiseen. Vanhempainvapaata ei 
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voi käyttää sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta, 
vaikka esimerkiksi koulunaloituksen tai päiväkodin vaihdon 
yhteydessä osapäiväinen vapaa olisi varmasti tervetullut ja 
lapsen hyvinvoinnin kannalta järkevä asia.

Suomen tavoin monissa muissakin maissa on pitkä 
vanhempain- tai hoitovapaa. Toisinaan pitkät vapaat ovat 
palkattomia, toisinaan niiden ajalta maksetaan tasara-
haetuutta, joka voi olla universaali tai tulosidonnainen 
etuus. Oikeus pitkiin hoitovapaisiin lisää työssäkäyvien 
vanhempien mahdollisuuksia jäädä kotiin hoitamaan 
pieniä lapsiaan. Mahdollinen etuus puolestaan kompensoi 
menetettyjä ansioita, tai jos se maksetaan kaikille, se toimii 
eräänlaisena hoivapalkkiona. Isyysvapaata lukuun ottamat-
ta perhevapaiden käyttäjien suuri enemmistö on kaikissa 
maissa äitejä. Jos vapaa on pitkä (yli puolitoista vuotta) 
eikä sen ajalta makseta ansiosidonnaista etuutta eikä eläke 
kerry, niin naisten työmarkkina-asema saattaa olennaisella 
tavalla heikentyä. Esimerkiksi Suomessa pienten lasten äitien 
osallistuminen ansiotyöhön on vähentynyt dramaattisesti 
lasten kotihoidon tuen käyttöönoton seurauksena. Työmark-
kina-aseman muutos voi tuoda mukanaan muita ongelmia: 
taloudellinen riippuvuus miehestä tai puolisosta lisääntyy, 
kotityöt ja lastenhoito alkavat kasautua kotivanhemmalle ja 
sukupuolten välinen työnjako muuttuu hyvin perinteisek-
si. Sekä EU:n että OECD:n asiantuntijat pitävätkin pitkiä 
vapaita sukupuolten tasa-arvoistumisen esteenä. Suomesta 
etenkin on tullut viimeisen 15 vuoden aikana julkisen vallan 
tukema kotiäitiyhteiskunta. Tämän muutoksen seurauksia 
olisi syytä tarkasti arvioida, sillä osin ne ovat näkyvissä vasta 
siinä vaiheessa, kun tämä uuden ajan kotiäitisukupolvi jää 
aikanaan eläkkeelle. 

Suomalainen perhe- ja hoitovapaakäytäntö on kaiken 
kaikkiaan suuren remontin tarpeessa. Äitiys- ja vanhempain-
vapaan aikaista päivärahaa tulisi korottaa, sillä nyt ansioiden 
kompensaation taso on eurooppalaisittain matala. Ruotsin 
tavoin olisi aika siirtyä yhtenäiseen vapaakäytäntöön, jolloin 
kummallekin vanhemmalle varattaisiin oma kiintiönsä. Va-
paiden käyttöön tulisi yhdistää oikeus lyhentää työaikaa ja 
vastaavasti pidentää vapaata. Vapaan tulisi olla käytettävissä 
siihen asti, kun nuorin lapsista on 7/8 vuotta vanha. Erillinen 
hoitovapaa tulisi järjestää niin, että se ei estä vanhempain-
vapaan joustavaa käyttöä. Julkisen vallan ei tulisi tukea 
naisen syrjäytymistä työmarkkinoilta nykyisenlaisen lasten 
kotihoidontukijärjestelmän avulla. 

Kaiken kaikkiaan perhevapaat ovat lisänneet vanhem-
pien oikeuksia hoivaan ja samalla tietenkin pienten lasten 
”oikeuksia” saada hoivaa vanhemmiltaan. 

Päivähoitojärjestelmät puolestaan takaavat vanhempien 
mahdollisuuden työssäkäyntiin ja opiskeluun. Lasten kan-
nalta päivähoito ja esikoulu merkitsevät oikeutta turvalliseen 
ja virikkeelliseen kasvuympäristöön. Kaikki lapset saavat sa-
mat mahdollisuudet leikkiin, luotettaviin aikuiskontakteihin 
ja uusien asioiden oppimiseen. Päivähoidolla ja esikoululla 
on jo pitkä historia takanaan, mutta juuri päivähoito on 
tämän vuosituhannen alun suuri sosiaalipoliittinen kysymys. 
Suomessa päivähoitopaikkaan on subjektiivinen oikeus, 
silti päivähoidossa olevien lasten määrä ei ole juurikaan 
lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Päivähoitorefor-
mien ytimessä on ollut alle kolmivuotiaiden lasten hoivan 
järjestäminen. Kuusivuotialle suunnattu ilmainen esiopetus 
rikkoo jossain määrin tätä sääntöä.

Maavertailun helpottamiseksi teimme eron kahden 
perinteen välille. Sheila Kamerman (2000) on nimennyt 
nämä perinteet esikoulumalliksi ja integroidun päivähoidon 
malliksi. Jako kuvaa hyvin eurooppalaisen lastenhoitopoli-
tiikan kahta perusviritystä. 

Esikoulumallin maissa melkein kaikki kolmivuotiaat ja 
sitä vanhemmat lapset ovat esikoulun piirissä koulunaloi-
tusikään saakka. Esikoulutoiminta on lähes poikkeuksetta 
julkisen vallan organisoimaa, rahoittamaa ja valvomaa. 
Palvelu on vahvassa mielessä universaalia, sillä esikoulu on 
tarkoitettu kaikille ja se on yleensä maksuton lisäpalveluja 
lukuun ottamatta. Jos kaikki lapset eivät vielä ole esikoulun 
piirissä, niin tämä on asetettu lähiajan tavoitteeksi. EU:n 
tavoite on, että 90 prosenttia kolmivuotiaista ja sitä van-
hemmista lapsista olisi vuoteen 2010 mennessä esikoulun 
tai vastaavan organisoidun päivähoidon piirissä. Aika moni 
Euroopan maa yltää jo nyt tähän tavoitteeseen.

Joissakin maissa universaali esikoulu on kuitenkin 
osapäiväistä ja -viikkoista, joten se ei aina vastaa työssä-
käyvien vanhempien päivähoitotoiveita ja -tarpeita. Myös 
integroidun päivähoitomallin maissa, joita edustavat vain 
Pohjoismaat, kolmivuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ovat 
pääosaltaan päivähoidossa ja esikoulussa. Suomi on poik-
keus, sillä meillä ainoastaan kuusivuotiaat ovat vastikään 
tulleet puolipäiväisen ja maksuttoman esiopetuksen piiriin, 
muutoin kolmivuotiaita ja sitä vanhempia lapsia hoidetaan 
eurooppalaisittain poikkeuksellisen paljon kotona. Näin on 
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siitäkin huolimatta, että kaikilla lapsilla on oikeus kunnalli-
seen päivähoitopaikkaan.

Alle kolmivuotiaita lapsia on paljon vähemmän päi-
vähoidon piirissä kuin isoja lapsia. Maiden väliset erot ovat 
kuitenkin hyvin suuret. Integroidun päivähoitomallin maissa 
myös pienet lapset ovat laajasti päivähoidossa. Pohjoismai-
den perinteessä päivähoito on ollut aina 1960-luvulta lähtien 
tärkeä osa työn ja perheen yhteensovittamista sekä sukupuol-
ten välisen tasa-arvon edistämistä. Norjaa lukuun ottamatta 
nämä maat myös takaavat päivähoitopaikan kaikenikäisille 
lapsille, Suomessa vanhemmilla on ns. subjektiivinen oikeus 
päivähoitopaikkaan. Esikoulu puolestaan on instituutio, 
joka perustuu ennen muuta lasten tarpeisiin ja oikeuksiin: 
lapsilla tulee olla oikeus osallistua esikouluun huolimatta 
siitä, ovatko vanhemmat töissä vai kotona. Esikoulumallin 
maissa pienten lasten hoiva on se, joka on usein heikosti 
organisoitu. Vertailumme kuitenkin osoittaa, että hallitukset 
eri maissa suuntaavat rahaa nyt alle kolmivuotiaiden lasten 
päivähoidon kehittämiseen ja laajentamiseen. Pienten lasten 
päivähoidosta on tullut hyvin tärkeä osa myös Euroopan uni-
onin politiikkaa. EU asetti Barcelonan huippukokouksessa 
tavoitteen, jonka mukaan kolmivuotiaista joka kolmannen 
tulisi olla vuoteen 2010 mennessä päivähoidossa.

Lasten päivähoidosta on tullut erittäin tärkeä sosiaali-
politiikan alue. EU:n tavoitteena on nostaa kaikkien aikuisten 
ja etenkin naisten työhön osallistumisen astetta, joten päi-
vähoito on kiinteä osa työllistämisen strategiaa ja aktiivista 
sosiaalipolitiikkaa. Perhevapaat, turvallinen päivähoito ja 
työaikajoustot sekä oikeus tehdä lyhennettyä työaikaa ovat 
tärkeimmät työn ja perheen yhteensovittamisen elementit. 
Päivähoidon ja esikoulun avulla tavoitellaan myös erilaisista 
etnisistä ja sosiaalisista taustoista tulevien lasten parempaa 
integroimista yhteisöönsä. Kielen ja kulttuurin oppimista 
pidetään tärkeänä väylänä estää kaikenlaista syrjäytymistä. 
Päivähoidolle on näin asettunut uudenlaisia tehtäviä, jotka 
tosin muistuttavat aikaisempia pyrkimyksiä tasoittaa luok-
kien välisiä eroja varhaiskasvatuksessa.

Vanhempien oikeudet vapaisiin ja niiden ajalta makset-
taviin etuuksiin ovat parantuneet. Tämä voidaan tulkita niin, 
että hoivaan liittyvät sosiaaliset oikeudet ovat vahvistuneet, 
vaikka monia muita sosiaalisia oikeuksia on heikennetty. 
Arnlaug Leiran (2002) mukaan tässä prosessissa on kyse 
siitä, että valtio on ottanut entistä laajemman vastuun 
pienten lasten hoivasta, näin nimenomaan Pohjoismaissa. 

Sama prosessi on käynnissä nyt myös esimerkiksi Isossa-
Britanniassa, jossa pienten lasten hoiva oli aikaisemmin 
perheiden yksityisasia. Työväenpuolueen tultua uudelleen 
valtaan pienten lasten hoivasta ja kasvatuksesta tuli yksi 
tärkeimmistä sosiaalipolitiikan kohteista. Lyhyessä ajassa 
on otettu käyttöön universaali esikoulujärjestelmä, laaja 
verovähennysohjelma päivähoitokulujen kompensoimiseksi, 
köyhien asuinalueiden lapsille tarkoitettu Sure Start -ohjelma 
ja uudistettu äitiys- ja osin myös vanhempainvapaakäytäntö 
(Williams 2004). Myös Saksassa on suunnitteilla laajoja 
reformeja, joiden avulla helpottaa työn ja perheen yhteen-
sovittamista.

Julkinen vastuu on vahvistunut pienten lasten hoivassa. 
Euroopan maat ovat kuitenkin hyvin erilaisessa tilanteessa, 
sillä joissakin maissa niin perhevapaakäytännöt kuin lasten 
päivähoito ja esikoulu ovat olleet jo pitkään erittäin hyvin 
järjestettyjä. Lastenhoitopolitiikan eurooppalaisia mallimaita 
ovat Norja, Ruotsi ja Tanska. Lastenhoivan osalta pohjois-
mainen julkispalvelu- tai julkishoivaregiimi on edelleen 
helppo tunnistaa. Suomea ei ole ihan helppo sijoittaa saman 
ryhmään kolmen muun pohjoisen maan kanssa, sillä perhe-
vapaakäytäntö on kovin erilainen. Vapaan ajalta maksettava 
etuus on matala, vapaan käytössä ei juuri joustoja ole, eikä 
niitä voi pidentää työaikaa vastaavasti lyhentämällä. Kun vie-
lä lasten päivähoito-osuudet ovat molemmissa ikäryhmissä 
melko matalat, niin Suomen lastenhoitopoliittinen malli 
osoittautuu erilaiseksi. Suomessa on ryhdytty tukemaan 
alle kolmivuotiaiden lasten kotihoitoa, mikä ei ole linjassa 
Pohjoismaille tyypillisen aktiivisen työvoimapolitiikan 
kanssa. Suomi on näin irtautumassa pohjoismaisesta julkis-
palveluregiimistä.

Muiden maiden sijoittaminen regiimeihin on huomat-
tavan paljon vaikeampaa. Eteläisen Euroopan maille tyypilli-
nen perhehoivaregiimi näyttäisi olevan se, joka laajenee, sillä 
ainakin osa itäisen Keski-Euroopan maista on sosialistisen 
regiimin romahtamisen jälkeen omaksunut hyvinkin kon-
servatiivisen perhepoliittisen linjan. Esimerkiksi Puolassa 
pienten lasten hoivaa pidetään perheiden yksityisasiana ja 
julkisen vallan vastuuta on radikaalisti rajattu (Heinen 2002). 
Näin ollen perhehoivaregiimin eteläeurooppalainen etuliite 
ei ehkä enää ole kovin osuva täsmennys, sillä vertailumme 
maista Italia kyllä edelleen sijoittuu tähän malliin, mutta 
Espanja on selvästi astumassa siitä ulos. Osa EU:n uusista 
jäsenmaista puolestaan näyttäisi sijoittuvan juuri tähän re-
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giimiin. Perhehoivaregiimi on näin edelleen olemassa, mutta 
siihen kuuluu hieman eri joukko maita kuin aikaisemmin.

Loput maat sijoittuvat näiden kahden regiimin väliin. 
Ranska (myös Belgia) ja Suomi sijoittuvat hyvin lähelle 
pohjoismaista julkishoivaregiimiä. Ranskassa julkinen valta 
on vastuussa esikoulusta niin rahoittajana kuin palvelun 
tuottajana ja sen piirissä ovat lähes kaikki kolmivuotiaat ja 
sitä vanhemmat lapset. Ranskan päivähoitomalli on näin 
poikkeuksellisen universaali alle kolmivuotiaiden hoivaa 
lukuun ottamatta. Viimeksi mainittu seikka erottaa sen poh-
joismaisesta julkishoivamallista. Myös Isossa-Britanniassa 
julkinen vastuu päivähoidosta on lisääntynyt huomattavasti. 
Siellä julkinen vastuu ei kuitenkaan ole johtanut julkishoi-
vaan siinä merkityksessä, että julkinen valta tuottaisi palvelut 
itse. Tosin esikoulu on tarkoitettu kaikille ja lähes kaikki 
lapset ovat sen piirissä, mutta muut päivähoitopalvelut van-
hemmat ostavat markkinoilta. Varsinaiset päivähoitopalvelut 
ovat paljolti yritysten, järjestöjen ja rekisteröityjen hoitajien 
tuottamia. Päivähoidon kustannuksia kuitenkin kompen-
soidaan laajasti verovähennysten muodossa. Julkisen tuen 
ja sääntelyn lisäys on ollut suorastaan massiivinen, mutta 
julkinen tuki suunnataan yksityisten palvelujen ostoon. 
Julkinen sektori osallistuu kuitenkin monella muullakin 
tavalla kuin päivähoitopalvelujen subventoinnilla kasva-
tukseen ja hoivaan.

Muutokset ja reformit eri maissa ovat johtaneet van-
hempien sosiaalisten oikeuksien vahvistumiseen. Vanhem-
muuden idea on muuttunut, sillä lasten kasvatus ja hoiva 
ymmärretään entistä enemmän jaetuksi velvollisuudeksi. 
Tätä velvollisuutta jakavat miehet ja naiset ja perheet ja valtio. 
Toki vanhemmat ovat edelleen ensi sijassa vastuussa lastensa 
hoivasta, mutta julkinen sektori osallistuu tähän tehtävään 
aikaisempaa enemmän. Olemme korostaneet vanhempien 
oikeuksien vahvistumista. Lastenhoitopolitiikka on mieles-
tämme nähtävä politiikan areenana, jossa vanhemmat ovat 
onnistuneet saamaan lisää oikeuksia ja etuuksia. 

Julkisen vallan ja etenkin valtion näkökulmasta kyse 
ei ole vain vanhempien tai työssäkäyvien perheellisten 
aikuisten oikeuksien vahvistamisesta, sillä pienten lasten 
hoiva ja kasvatus ymmärretään nyt sellaiseksi sosiaaliseksi, 
taloudelliseksi ja kulttuuriseksi investoinniksi, josta koko 
yhteiskunta hyötyy. Ruth Lister (2005) huomauttaakin, että 
ainakin Isossa-Britanniassa työväenpuolueen lastenhoito- ja 
perhepolitiikkaan yhdistyy vahva tavoite integroida naiset ja 

etenkin yksinhuoltajat työmarkkinoille. Lasten köyhyyden 
uskotaan vähentyvän sitä mukaa kun vanhempien ansio-
työhön osallistuminen lisääntyy. Lapset halutaan saada 
systemaattisemmin organisoidun kasvatuksen ja opetuksen 
piiriin, koska lapsissa on kyse tulevaisuuden työvoimasta. 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden vaalima työllisyysstra-
tegia ja lasten päivähoidon kehittäminen kietoutuvat näin 
tiukasti toisiinsa. Työn ja perheen yhteensovittamisesta on 
lopulta tullut ns. salonkikelpoinen asia. Se ei todellakaan 
ole enää vain naisliikkeiden ajama asia, vaan tunnustettu 
osa modernin ja tehokkaan yhteiskuntatalouden toimin-
tatapaa. Maissa, joissa naisten ansiotyöhön osallistuminen 
on yleistynyt vasta viimeisen 20 vuoden aikana, muutokset 
tällä kentällä ovat paljon suurempia kuin maissa, joissa 
tämä kehitys alkoi jo 1950-luvun lopulla. Pohjoismaissa 
päivähoitoa alettiin kehittää tietoisesti vastaukseksi äitien 
työssäkäyntiin jo 1960-luvulla, kun taas esimerkiksi Isossa-
Britanniassa tämä kysymys meni politiikassa läpi toden teolla 
vasta 1990-luvun puolivälissä. Espanjassa ja Saksassa työn 
ja perheen yhteensovittamisesta on nyt tullut mitä keskeisin 
sosiaalipolitiikan kysymys.

Vanhojen ihmisten hoiva: heikko julkinen 
vastuu

Vanhojen ihmisten hoivan osalta julkisen vastuun arvioimi-
nen osoittautui huomattavan paljon vaikeammaksi tehtäväk-
si, sillä hoivan maailmaa muovaavat hyvin monet eri asiat. 
Joissakin maissa omaisilla on velvollisuus hoivata ja elättää 
vanhempiaan sekä muita iäkkäitä tai avun tarpeessa olevia 
sukulaisia, joissakin toisissa maissa tällaista velvollisuutta ei 
ole. Tämä ero vaikuttaa hyvin paljon julkisen vallan omak-
sumaan vastuuseen. Pitää kuitenkin muistaa, että joissakin 
perhehoivamaissa naisten ansiotyöhön osallistuminen on 
lisääntynyt todella voimakkaasti ja se pakostakin muuttaa 
perhe- ja sitä laajemman sukuvelvollisuuden sisältöä. Laki 
ja käytäntö saattavat etääntyä liian kauaksi toisistaan. Kun 
naiset siirtyvät laajasti ansiotyöhön, niin informaalin hoivan 
resurssit supistuvat eivätkä edes erilaiset tuet välttämättä riitä 
motivoimaan työikäisiä naisia hoivaajiksi.

Eläkkeet ja niiden taso sekä muu toimeentuloturva, 
sairausvakuutuksen toimintatapa ja kattavuus sekä omai-
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suuteen ja testamenttiin liittyvät seikat vaikuttavat nekin 
hoivan organisoinnin tapoihin ja julkisen vallan rooliin 
hoivassa. Rahalla voi ostaa palveluja ja raha on väline, jolla 
voi halutessaan vapautua suvun ja perheen sidoksista myös 
maissa, joissa omaisilla on velvoite hoivata. Raha voi toimia 
toiseenkin suuntaan, sillä joissakin maissa (esimerkiksi 
Isossa-Britanniassa) omien lasten hoivapanos voidaan ot-
taa huomioon testamentissa. Omaisuus voidaan jättää sille 
lapselle, joka suostuu hoivaamaan tai jonka hoivan tarpeessa 
oleva hyväksyy hoivaajakseen. Informaalia hoivaa ei tehdä 
vain rakkaudesta tai velvollisuudesta vaan myös rahasta. 
Suomessakin etenkin iäkäs nainen voi ryhtyä miehensä 
omaishoivaajaksi siksi, että hoivattavan puolison eläke 
kuluisi kokonaan laitoshoivamaksuihin, jos tämä ei asuisi 
kotona. Naisen tuloilla taas ei useinkaan ole mahdollista 
jatkaa asumista yhteisessä asunnossa ja elintaso saattaisi 
romahtaa. Raha motivoi monella tavalla hoivaan.

Tässä tutkimuksessa emme ole voineet ottaa huomioon 
kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hoivatilanteeseen ja 
hoivan organisoinnin tapoihin. Olemme ottaneet huomioon 
kolme hoivapolitiikan kannalta keskeistä tukimuotoa: pitkä-
aikaisen laitosmuotoisen hoivan, kotipalvelut sekä erilaiset 
rahalliset hoivaetuudet. Tarkastelun painopiste on ollut 
kotihoivan tukemisessa, sillä kaikki maat pyrkivät vähentä-
mään laitosmuotoista pitkäaikaishoivaa ja tukemaan vanhan 
ihmisen selviytymistä omassa kodissaan joko tarjoamalla 
palveluita tai rahaa niiden ostoon tai rahallista ja mahdolli-
sesti henkistäkin tukea informaaleille hoivaajille. 

Vanhushoivapolitiikka taipuu hieman jäykästi vertai-
luun, sillä eri maissa on hyvin erilaisia etuus- ja palvelujär-
jestelmiä. Huolellinen vertailuasetelma edellyttäisi varsin 
yksityiskohtaista sosiaali- ja sairausvakuutuksen ehtojen 
läpikäyntiä. Vertailu edellyttäisi myös pitkälle menevää 
sairaanhoidon ja terveydenhuollon järjestelmien tunte-
musta, sillä raja hoivan ja hoidon välillä on hyvin liukuva 
ja muuttuva. Vanhat ihmiset tarvitsevat usein paljon sekä 
lääketieteellistä hoitoa että muuta hoivaa. Tässä vertailussa 
olemme keskittyneet sosiaalipoliittisen vanhushoivapolitii-
kan kuvailuun ja arviointiin. Myös eläkepolitiikka on jätetty 
sivuun. Vertailuasetelma on näin monilta osin rajattu, mutta 
kyllähän julkista vastuuta on mahdollista lähestyä vaikkapa 
vain yhden etuus- tai palvelujärjestelmän, esimerkiksi ko-
tiavun organisoinnin, näkökulmasta.

Yksi tärkeä vanhushoivaa koskeva johtopäätös on juuri 
tämä vanhushoivapolitiikan pirstaleisuus ja monimutkai-
suus. Vanhushoivapolitiikkaa ei säätele mikään EU-direktiivi 
eikä kaikissa maissa ole edes kansallista pitkäaikaishoivaa 
koskevaa lainsäädäntöä. Useimmiten vanhojen ihmisten 
hoivasta ovat käytännön toimeenpanon osalta vastuussa 
kunnat tai paikallishallinto ja siksi yhden maankin sisällä 
voi olla varsin suuria eroja sen suhteen, miten palvelut ja 
tuki järjestetään. Vanhushoivaan on kehitetty paljon myös 
puhtaasti paikallisia ratkaisuja: esimerkiksi Espanjassa yksi 
kaupunki tukee yhdenlaista ja toinen toisenlaista informaalia 
hoivajärjestelyä. Paikalliset ratkaisut ovat niitä, joita maaver-
tailuissa on erityisen vaikea ottaa huomioon. Pirstaleisuus, 
monimutkaisuus ja paikallisten innovaatioiden runsaus 
ovat kuitenkin asioita, jotka kertovat tämän politiikan va-
kiintumattomuudesta. Vanhushoivapolitiikka on todellakin 
pikkusisar sellaisten hyvinvointipolitiikan muotojen rinnalla 
kuin terveydenhuolto, peruskoulu ja nykyisin myös lasten 
päivähoito. 

Vanhushoivapolitiikka ei näytä kuuluvan sosiaalipolitii-
kan kovaan ytimeen. Tässä suhteessa pienten lasten hoivalla 
ja vanhushoivalla on varsin erilainen status niin paikallisessa, 
kansallisessa kuin EU:n tasoisessakin sosiaalipolitiikassa. Voi-
simme ennustaa, että vasta kun vanhojen ihmisten hoivasta 
tulee työn ja perheen yhteensovittamiskysymys, sen status 
alkaa muuttua. Ja näinhän käy, kun naiset siirtyvät kaikkialla 
laajasti ansiotyöhön. Formaalin ja informaalin, palkatun ja 
palkattoman työn välinen suhde on määriteltävä uudelleen, 
jos kaikista aikuista tulee työvoimaa ja kaikkien aikuisten 
tulisi pysyä töissä entistä kauemmin. Jokainen suunnitelma 
nostaa eläkeikää tarkoittaa, että puoliso- ja omaishoivalle 
on entistä vähemmän tilaa. Yksi vastaus tähän vaikeaan 
yhtälöön voisi olla hoivavapaiden radikaali laajennus. Tämä 
puolestaan edellyttää tarkkaa tasa-arvopoliittista harkintaa, 
sillä vapaille jäävät yleensä naiset eivätkä vapaiden ajalta 
maksettavat etuudet juuri koskaan yllä ansiotulon tasolle. 
Jos omaisia yritetään motivoida hoivaajaksi, niin se ei saisi 
johtaa naisten aseman heikentymiseen ja naisten hoivaroo-
lin vahvistamiseen samaan tapaan kuin lasten kotihoidon 
tukemissa on jo tapahtunut.

Vaikka vanhushoiva muodostaa kovin kirjavan tilk-
kutäkin eri maissa, niin voimme tunnistaa myös joitakin 
yhteisiä asioita. Kaikissa maissa on tarjolla jonkinlaista 
pitkäaikaishoivaa laitoksissa. Yleinen trendi on kuitenkin 
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kotona tapahtuvan hoivan tukemisen suosiminen kalliin 
laitoshoivan sijasta. Totta kai laitoshoivaa tarvitaan aina 
tietty määrä ja tietyissä tilanteissa sitä ei voi korvata juuri 
mikään muu hoivan muoto, silti useissa maissa laitoshoidon 
piirissä olevien vanhojen ihmisten määrä on 15 vuodessa 
vähentynyt erittäin paljon. Tämä kehitys on monen tekijän 
summa. Suomen kaltaisissa maissa vanhat ihmiset eivät enää 
joudu laitokseen puutteellisten asumisolojen tai asunnon 
menetyksen vuoksi. Vanhoille onkin rakennettu erityisasun-
toja ja palvelutaloja, jotka helpottavat arkista selviytymistä 
ja joihin voi keskittää tiettyjä palveluja. Laitoksen muoto on 
näin muuttunut. 

Laitosmuotoinen hoiva on vähentynyt myös siksi, että 
vanhoille ihmisille on tarjolla palveluja kotiin. Pohjoismaat 
ovat olleet kunnallisten kotipalvelujen kehittämisen edellä-
kävijöitä. Tänä päivänä lähes kaikissa Euroopan maissa on 
tarjolla julkisen vallan subventoimia kotipalveluja ainakin 
pienelle joukolle vanhuksia. Tavallisesti nämä palvelut ovat 
kuitenkin tiukan tarve- ja toisinaan myös tuloharkintaisia. 
Tanska on ainoa maa, jossa voidaan katsoa olevan universaali 
pääsy kotipalvelujen piiriin. Lähes kaikissa maissa vanhuspal-
veluihin sisältyy hyvin paljon arviointia ja portinvartiointia. 
Tämä erottaa vanhushoivapalvelut pienten lasten hoivapal-
veluista. Kiinnostavaa on sekin, että Ruotsissa ja Suomessa 
kotipalvelujen piirissä olevien vanhojen ihmisen määrä on 
vähentynyt. Maissa, joissa on jo saavutettu tietty palvelujen 
tarjonnan taso, saatetaan karsia näitä palveluja. Jotkut toiset 
maat puolestaan vasta käynnistävät palveluja.

Palveluja tarvitaan entistä enemmän mutta paikallis-
hallinnot eivät enää välttämättä tuota näitä palveluja itse. 
Kotipalveluja tuottavat enenevästi myös yritykset ja järjestöt 
etenkin maissa, joissa julkisen vallan vastuu näistä palveluista 
on ollut suuri. Toki kaupallisia palveluja on aina ollut tarjolla 
vanhoille ihmisille, sillä varakkaat vanhuskotitaloudet ovat 
voineet palkata yksityisesti apua aina sairaanhoitajia myö-
ten. Palvelurakenteen eriytyminen ja erilaistuminen on joka 
tapauksessa hyvin tyypillistä vanhushoivapalveluille. 

1990-luvun alusta erilaiset rahamuotoiset tuet ja 
etuudet ovat lisääntyneet. Yksi selitys on konsumerismin 
vahvistuminen. Vapaasti käytettävien rahallisten tukien 
avulla vanhat ihmiset voivat ostaa haluamansa palvelut tai 
avun sieltä mistä parhaaksi katsovat. Alankomaiden henki-
lökohtainen hoivabudjetti on tästä politiikasta ehkä paras 
esimerkki. Samaa asiaa on ainakin periaatteessa tavoiteltu 

Saksan pitkäaikaishoivavakuutuksella, mutta sen saamisen 
ehdot ovat edelleen hyvin tiukat. Kaikki maat tukevat ta-
valla tai toisella informaalia tai omaishoivaa. Suomalainen 
omaishoidon tuki ilmentää tämän politiikan yleistymistä. 
Informaalin hoivan tuille on kuitenkin tyypillistä monen-
lainen selektivismi: joissakin maissa ei tueta omais- eikä 
etenkään puolisohoivaa ja joissakin maissa yli 65-vuotiaille 
omaishoivaajille ei makseta tukea. 

Vanhusten hoivapolitiikka on aina läheisesti sidoksissa 
informaaliin hoivaan. Edelleenkin kaikissa maissa – ehkä 
Tanskaa lukuun ottamatta – vanhushoivan tärkein resurssi 
on palkaton informaali hoivatyö, jota tekevät omaiset ja lä-
heiset. Puolisot hoivaavat toisiaan ja aikuiset lapset omia van-
hempiaan ja appivanhempiaan. Muiden hoivaajien merkitys 
on vähäisempi. Useimmissa Euroopan maissa ennakoidaan 
informaalin hoivatyön vaikeutuvan ja siksi erilaisin tuin 
yritetään motivoida omaisia joko jatkamaan sitä työtä, jota 
he ovat tehneet toisinaan pitkäänkin palkatta, tai ryhtymään 
tilanteen niin vaatiessa hoivaajiksi omaisilleen. Siksi useat 
uudet innovaatiot tällä kentällä ovat eräänlaisia formaalin 
ja informaalin hoivan hybridejä. Yksittäisen vanhan ihmisen 
hoiva muodostuu usein tilkkutäkin tavoin useista erilaisista 
paloista, jotka jonkun pitäisi liittää yhteen mahdollisimman 
silein saumoin. Tässä eri maat eivät juuri toisistaan eroa.

Vanhushoivan organisoiminen edellyttää uudenlaista 
hallintoa ja hallintaa. Erilaisten palvelujen, rahojen, avun ja 
tuen yhteensovittaminen voi tapahtua siten, että joku omai-
nen vastaa hoiva- ja hoitokokonaisuuden toimivuudesta. 
Usein vanhat ihmiset kuitenkin asuvat yksin ja siksi tarvitaan 
ammattilaisia, jotka vastaavat kokonaistilanteesta. Konsume-
rismin vahvistuminen on varmasti hyvä asia osalle hoivaa 
tarvitsevia vanhuksia, mutta osalle itsenäinen päättäminen 
ja asioiden selvittäminen on lähes mahdoton tehtävä. Kuka 
sitten pitää huolta vanhan ihmisen eduista ja neuvottelee 
hänen puolestaan eri suuntiin, jotta hoivakokonaisuus 
toimii eikä vanha ihminen jää hoivatta tai puutteellisen 
hoivan varaan? Esimerkiksi muistihäiriöiset vanhukset eivät 
kykene selvittämään, mitä palveluja on tarjolla ja mitä eri 
vaihtoehdoista seuraa. 

Yhteistä eri maille on julkisen vastuun vahvistumi-
nen. Suurin osa vanhushoivasta on julkisesti rahoitettua, 
vaikka palvelujen tuottajat olisivat yrityksiä tai järjestöjä. 
Julkisvastuun osalta vanhushoivaregiimit eivät kuitenkaan 
ole alkaneet vielä muistuttaa toisiaan. Edelleen voimme 
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puhua pohjoismaisesta julkishoivaregiimistä, johon Suomi 
ei asetu yhtä helposti kuin muut kolme vertailussa mukana 
ollutta Pohjoismaata. Suomessa vanhushoivaan käytetään 
suhteellisen vähän rahaa ottaen huomioon sosiaalipolitiikan 
pohjoismaisuus. Myös Euroopan tasolla Suomi on jokseen-
kin keskinkertainen vanhushoivamaa kustannusten osalta. 
Toisen äären muodostava perhehoivaregiimi on edelleen 
olemassa ja siihen kuuluu nyt eteläisen Euroopan maiden 
lisäksi myös itäisen Keski-Euroopan maita. Lastenhoivapoli-
tiikan tapaan muut maat jäävät näiden kahden ideaalityypin 
välimaastoon. Erot vanhushoivapolitiikassa ovat melko suu-
ria. Alankomaat ja Iso-Britannia ovat Pohjoismaiden lisäksi 
varsin vahvoja julkishoivamaita, Ranska ja Saksa hieman 
vähemmän. Lopuksi vielä tarkastelemme vanhusten ja lasten 
hoivaa rinnakkain.

Hoivaregiimit ja hoivapolitiikan 
tulevaisuus Euroopassa

Vertailevassa tutkimuksessa pyritään usein mallien tai regii-
mien muodostamiseen. Tässä tutkimuksessa tiukkarajaisten 
regiimien esittämisen sijasta olemme päätyneet ratkaisuun, 
jossa olemme suhteuttaneet käsittelemiämme maita kahteen 
ideaalityyppiseen malliin, nimittäin julkishoivaregiimiin 
ja perhehoivaregiimiin. Tämä jako perustuu aikaisempiin 
hoivaa koskeviin regiimitutkimuksiin (ks. johdanto). 

Pohjoismaat ovat edustaneet ja Suomea lukuun ottamatta 
edustavat yhäkin julkishoivaregiimiä ja eteläisen Euroopan 
maat taas perhehoivaregiimiä, johon kuuluu nyt myös osa 
entisistä sosialistisen regiimin maista.

Kaikki tällaiset jaottelut ovat tietenkin ongelmallisia 
ja tekevät vääryyttä joillekin maille. Regiimit ovat hanka-
lia myös siksi, että ne eivät usein ota huomioon ajallista 
perspektiiviä ja maiden sisäisiä heiluriliikkeitä. Vanhojen 
ihmisten hoivan osalta ainakin Suomessa ja Ruotsissa 
voidaan puhua nyt myös hoivan informalisoitumisesta. 
Vanhushoivassa julkisen vallan vastuu näyttäisi vähenevän, 
ja siksi omaiset joutuvat ottamaan aikaisempaa suuremman 
vastuun hoivasta.

Regiimien osalta on helpointa tunnistaa ääripäät. Voim-
me ajatella, että julkihoivamalli ja perhehoivamalli muodos-
tavat ikään kuin janan, johon maat sijoittuvat eri tavoin (ks. 
kuvio 8). Tässä tutkimuksessa julkishoivamallin puhtain 
edustaja on Tanska sekä vanhushoivan että lastenhoivan 
osalta. Tanska on ainoa Pohjoismaa, jossa voidaan puhua 
universalismin periaatteen läpimenosta myös vanhushoivas-
sa. Ruotsi ja Norja, tässä järjestyksessä, asettuvat lähimmäs 
Tanskaa ja julkishoivan ideaalityyppiä. Seuraavaksi jonoon 
janalla asettuvat Suomi, Ranska, Iso-Britannia ja Alankomaat 
– kahden jälkimmäisen maan järjestys voisi olla myös toisin 
päin. Saksan voisi asettaa janalla jokseenkin julkishoivan ja 
perhehoivan välimaastoon. Kaikkein lähemmäs toista äärtä 
sijoittuu Puola, jonka jälkeen tai oikeastaan eteen tulevat 
Italia, Unkari ja Espanja. 

Kuvio 8. Maiden sijoittuminen julkishoiva- ja perhehoivaregiimiin

Julkishoiva-
regiimi

Perhehoiva-
regiimi

Tanska
Norja
Ruotsi

Ranska

Suomi

Alankomaat,
Iso-Britannia

Saksa

Espanja Puola
Unkari
Italia
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Julkinen vastuu hoivasta ja hoivapalveluiden tuottamisesta 
näyttäisi asettavan maat seuraavan järjestykseen: Tanska, 
Ruotsi, Norja, Suomi, Ranska, Iso-Britannia, Alankomaat, 
Saksa, Espanja, Unkari, Italia ja Puola. Tanskassa on näin 
laajin julkinen vastuu hoivasta ja Puolassa taas suppein. 
Voimme verrata tätä järjestystä Francesca Bettion ja Janneke 
Plantengan (2004) tekemään maajärjestykseen, joka puoles-
taan perustuu informaalin hoivan laajuuteen. Siinä maat ovat 
järjestyksessä alkaen Alankomaista, missä siis informaalia 
hoivaa tehdään eniten. Järjestys on seuraava: Alankomaat, 
Kreikka, Italia, Iso-Britannia, Espanja, Irlanti, Itävalta, Saksa, 
Luxemburg, Belgia, Suomi, Portugali, Ranska ja Tanska. Maat 
eivät ole ihan samoja, mutta aika selvä yhteys näiden kah-
den järjestyksen välillä silti on. Informaalin hoivan laajuus 
ja julkisen vastuun suppeus näyttäisivät kuuluvan yhteen, 
mikä ei tietenkään ole yllättävää. Alankomaiden asema laajan 
informaalin hoivan maana johtuu Bettion ja Plantengan mu-
kaan aineiston ongelmista, ei niinkään informaalin hoivan 
suuresta määrästä. 

Kaikissa maissa julkinen vastuu pienten lasten hoivasta 
on paljon laajempaa kuin vastuu vanhojen ihmisten hoivasta. 
Julkinen vastuu on kuitenkin itsessään muuttunut moniulot-
teiseksi. Eri maissa on kehitetty erilaisia vastauksia tiukke-

nevaan talouteen ja laajeneviin hoivatarpeisiin. Lähes kaikki 
maat ovat ottaneet käyttöön rahamuotoiset tuet. Palvelujen 
sijasta tarjotaan rahaa niin vanhusten kuin lastenhoitoon. 
Palvelujärjestelmässä on tapahtunut muutoksia, kun julkinen 
valta hajauttaa vastuitaan (ostosopimukset). Eteläinen ja 
keskeinen Eurooppa on alkanut tukeutua maahanmuutta-
jiin hoivatyön tekijöinä. Entisenkaltainen piikayhteiskunta 
on tehnyt voimakkaan paluun viimeisen 20 vuoden aikana. 
Pohjoismaat ovat syystä tai toisesta onnistuneet vastusta-
maan piikayhteiskuntaa. Niin paikallista kuin hoiva onkin, 
myös hoivajärjestelyihin vaikuttavat globaali talous ja 
muuttoliike köyhistä rikkaisiin maihin. Missä määrin sitten 
maahanmuuttajiin perustuva halpa hoivatyö alkaa uhata 
julkispalvelujen tuottamista Pohjoismaissa? Tämänkaltaisiin 
kysymyksiin emme pysty vastaamaan tässä raportissa.

Hoivapolitiikka näyttäisi olevan muutoksessa lähes kai-
kissa maissa. Entiset sosialistiset maat ovat käyneet läpi ehkä 
kaikkein syvimmän murroksen, sillä laaja julkinen vastuu on 
monissa maissa typistynyt hyvin suppeaksi vastuuksi. Van-
hoissa jäsenmaissa sen sijasta julkisen vallan vastuu laajenee 
niin pienten lasten kuin vanhojen ihmistenkin hoivassa. 
Hoivapolitiikka ja etenkin pienten lasten hoiva on hyvin 
keskeinen osa 2000-luvun alun sosiaalipolitiikkaa.
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LIITE 1

Liitetaulukko: Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat Alankomaissa, Espanjassa, 
Isossa-Britanniassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, 
Suomessa, Tanskassa ja Unkarissa

Maa Etuuden nimi
(äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaa, 
mahdolliset muut lastenhoitoon 
tarkoitetut vapaat; lakisääteiset)

Vapaan pituus ja käyttö
(viikkoina, kuukausina tai päivinä)

Etuus ja sen taso
(% keskimääräisistä ansioista 
tai tasaetuus euroina/muu 
valuutta)

Alankomaat äitiysvapaa ja -raha:
oikeutettuja työssäkäyvät naiset ja 
naisyrittäjät sekä vakuutetun puoliso ja 
tyttäret (kaikki osa-aikatyötä tekevät 
eivät kuulu etuuden piiriin) 

vanhempainvapaa ja -raha:
oikeutettuja työssäkäyvät vanhemmat 
(vähintään vuoden yhtäjaksoinen työs-
kentely samalla työnantajalla), vanhem-
mat voivat käyttää vapaan yhtä aikaa 
tai peräkkäin, oikeus lyhentää työaikaa 
ilman kompensaatiota
 
isyysvapaa ja -raha

16 viikkoa; 
voidaan aloittaa 6 ja aloitettava 4 
viikkoa ennen laskettua aikaa

3 kk/6kk
3 kk vanhempaa kohti, 
jos koko-aikaisesti vapaalla, 6 kk 
vanhempaa kohti, jos osa-aikaisesti 
työssä; vapaa käytettävissä max. 3 
osassa ennen kuin lapsi täyttää 8 
vuotta 

2 päivää
vapaaseen oikeutettu äidin kump-
pani (mies tai nainen); käytettävä 
1 kk sisällä lapsen syntymästä

100 % (katto) 

palkaton 
(työehto-sopimuksissa voi-
daan sopia palkan maksusta 
tai sen kompensaatiosta; val-
tion virkailijat 75 % palkasta)

100 %

Espanja äitiysvapaa ja -raha 
(prestación por maternidad): 
oikeutettuja työssäkäyvät naiset, jos 
maksaneet vakuutusmaksuja 180 
päivänä synnytystä edeltävän 5 vuoden 
aikana1; poikkeustapauksissa myös 
työssäkäyvät miehet

vanhempainvapaa ja -raha: 
oikeutettuja vanhemmat jotka ol-
leet vuoden töissä, 3 vuotta, jaetaan 
vanhempien kesken, yksi vanhempi 
kerrallaan; oikeus lyhentää työaikaa 30 
tai 50 % (ei kompensaatiota)

isyysvapaa- ja raha

16/18 viikkoa
jos molemmat vanhemmat työsken-
televät ja jos äiti ei ole oikeutettu 
etuuteen, 10 viikkoa siirrettävissä 
isälle, 2 lisäviikkoa/lapsi jos syntyy 
useampia kuin yksi

36 kk tai kunnes lapsi täyttää 3 
vuotta; tai lyhennetty työaika kun-
nes lapsi täyttää 6 vuotta

2 päivää (+2 jos isä asuu eri kaupun-
gissa)

100 % (katto)

palkaton

100 %

1 Naisille, jotka eivät voi jatkaa työssään raskauden vuoksi ja joille työnantaja ei pysty järjestämään muuta vastaavaa työtä 
muussa paikassa, on olemassa etuus nimeltä riesgo durante el embarazo.
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Maa Etuuden nimi
(äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaa, 
mahdolliset muut lastenhoitoon 
tarkoitetut vapaat; lakisääteiset)

Vapaan pituus ja käyttö
(viikkoina, kuukausina tai päivinä)

Etuus ja sen taso
(% keskimääräisistä ansioista 
tai tasaetuus euroina/muu 
valuutta)

Iso-Britannia äitiysvapaa ja -raha 
(Statutory Maternity Pay): 
oikeutettuja naiset, jotka olleet töissä 
tai työllistäneet itsensä vähintään 26 
viikkoa päättyen 15 viikkoa ennen 
laskettua aikaa ja ansainneet vähintään 
£30 viikossa; muut oikeutettuja äitiys-
avustukseen

vanhempainvapaa: 
oikeutettuja työssäkäyvät vanhemmat, 
jotka olleet samalla työnantajalla vä-
hintään vuoden töissä; oikeus neuvo-
tella lyhennetystä työajasta jos alle 
6-vuotias lapsi

isyysvapaa- ja raha 
(Statutory Paternity Pay): 
oltava töissä 26 viikkoa samalla työn-
antajalla ajanjaksolla, joka päättyy 15 
viikkoa ennen synnytystä 

26 + 26 viikkoa
voidaan aloittaa 11 viikkoa ennen 
laskettua aikaa; 26 lisäviikkoa, jos 
samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti 
vähintään 26 viikkoa; vapaa pää-
sääntöisesti palkatonta ja aloitetta-
va heti palkallisen 26 viikon jälkeen 

13 viikkoa vanhempaa kohti;
vapaa käytettävä ennen kuin lapsi 5 
tai adoptiosta on kulunut 5 vuotta; 
vuodessa enintään 4 viikkoa2

2 viikkoa
kahdessa viikon jaksossa 56 päivän 
kuluessa synnytyksestä tai adop-
tiosta

90 % ansioista 6 viikon ajan; 
seuraavat 20 viikkoa tasaetuus 
£106 /viikko tai 90 % palkasta 
jos jää alle 106 £/viikko; muille 
avustus, joka tasaetuus (£106 
/viikko tai 90 % palkasta)

palkaton 

£106 /viikko tai 90 % palkasta 
jos jää alle £106 /viikko

Italia äitiysvapaa ja -raha 
(indennità di maternità): 
oikeutettuja työssäkäyvät naiset, jotka 
eivät saa vapaan ajalta palkkaa  

vanhempainvapaa ja -raha 
(astensione facoltiva dal lavoro): 
oikeutettuja työssäkäyvät vanhemmat, 
6 kk vanhempaa kohden

isyysvapaa ja -raha: 
rajoitettu oikeus

5 kk
vapaan voi aloittaa 1 tai 2 kk ennen 
synnytystä 

6–11 kk
jos isä käyttää 3 kk tai enemmän 
kokonaisaika pitenee 1 kk 
(11 kk:een), käytettävä ennen kuin 
lapsi täyttää 8

isä voi käyttää äitiysvapaan jos 
yksinhuoltaja ja osan siitä tai koko-
naan jos äiti sairaana

80 %

 
30 % enintään 6 kk:n ajalta 
jos lapsi alle 3, yli 6 kk:n ajalta 
palkaton; palkaton kun lapsi 
3–8 vuotta

80 %

2 Vammaisten lasten työssäkäyvillä vanhemmilla oikeus 18 viikon vapaaseen, joka käytettävä ennen kuin lapsi täyttää 18 vuot-
ta.
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Maa Etuuden nimi
(äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaa, 
mahdolliset muut lastenhoitoon 
tarkoitetut vapaat; lakisääteiset)

Vapaan pituus ja käyttö
(viikkoina, kuukausina tai päivinä)

Etuus ja sen taso
(% keskimääräisistä ansioista 
tai tasaetuus euroina/muu 
valuutta)

Norja vanhempainvapaa ja -raha 
(fodselspenger): 
vapaaseen oikeutettuja kaikki, v-rahaan 
oikeutettuja työssäkäyvät vanhemmat, 
jotka olleet eläkkeeseen oikeuttavassa 
työssä vähintään 6 kk:n ajan synnytystä 
edeltävän 10 kk:n aikana3; äidit, jotka 
eivät ole ansiotyössä voivat saada ker-
ta-avustuksen, jonka saamisen ehtona 
maassa asuminen

isyysvapaa- ja raha

Lisäksi: vanhempainvapaata voi jatkaa 
1 vuodella

42/52 viikkoa
äidille varattu 9 viikkoa joka aloi-
tettava 3 viikkoa ennen laskettua 
aikaa (voi aloittaa 12 viikkoa en-
nen); ’daddy quota’ 4 viikkoa, ei ole 
siirrettävissä äidille; daddy quotan 
ehtona äidin 50 %:n ansiotyö

2 viikkoa lapsen syntymän tai adop-
tion yhteydessä; 4 viikkoa (sisältyy 
vanhempainvapaaseen)

käytettävä ennen kuin lapsi täyttää 
3 vuotta

100 % (katto) 42 viikkoa tai
80 % 52 viikkoa

kerta-avustus 4 090 € 

palkaton
(useissa työehtosopimuksissa 
sovittu  palkasta)

tasarahaetuus, jossa 1–5 tasoa 
(päivähoitopalvelujen käytön 
mukaan (89–445 €/kk)  kunnes 
lapsi täyttää 2 vuotta 

Puola äitiysvapaa ja -raha 
(Zasilek macierzynski): 
oikeutettuja työssäkäyvät naiset, jotka 
olleet ennen vapaata 6 kk töissä

vanhempainvapaa ja -raha

isyysvapaa ja -raha: 
rajattu oikeus

16 viikkoa 1. lapsi ja 18
viikkoa jos useampia lapsia
voi aloittaa 4 viikkoa ennen synny-
tystä

3 vuotta
voidaan käyttää 4 osassa ennen 
kuin lapsi täyttää 4 vuotta

ensimmäisen lapsen syntyessä 
enintään 2 ja toisen tai sitä useam-
man lapsen syntyessä äitiysvapaasta 
enintään 4 viikkoa voidaan siirtää 
isälle

100 % 

tasarahaetuus €90/kk
(tarveharkintainen): 24 kk (1 
lapsi), 36 kk (2 lasta ja 72 kk 
vammainen lapsi)

100 %

Ranska äitiysvapaa ja -raha 
(indemnités journalières de maternité): 
oikeutettuja työssäkäyvät äidit ja 
yrittäjät

vanhempainvapaa ja -raha: 
vuoden työssäolo oikeuttaa vanhem-
painlomaan, vanhemmat  voivat jakaa 
vapaan keskenään, mahdollisuus osa-
aikatyöhön ja v-rahaan

isyysvapaa ja -raha 
(indemnités journalières de paternité)

16 viikkoa 1 tai 2 lasta
26 viikkoa 3. tai useampia
aloitettava 4 viikkoa ennen las-
kettua aikaa; 34 tai 46 viikkoa jos 
syntyy useita lapsia kerralla

36 kuukautta tai kunnes lapsi 
täyttää 3 vuotta (osa-aikatyössä ei 
ikärajaa)

2 tai 3 viikkoa (jos syntyy useampia 
lapsia)
pidettävä synnytystä seuraavien 4 
kk:n aikana

84–100 % (katto)
äitiys- ja isyysrahaetuuden 
minimi €7,94/päivä ja maksimi 
€66.29/päivä

tasarahaetuus (248–495 €/kk): 
määräytyy usean eri tekijän 
mukaan (mm. osa-aikatyön 
määrä ja perheen tulot)

84–100 % (katto)

3 Raskauspäivärahaa maksetaan naisille, jotka eivät voi jatkaa työssään raskauden vuoksi ja joille työnantaja ei pysty järjestä-
mään muuta vastaavaa työtä muussa paikassa.



1��

Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

Maa Etuuden nimi
(äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaa, 
mahdolliset muut lastenhoitoon 
tarkoitetut vapaat; lakisääteiset)

Vapaan pituus ja käyttö
(viikkoina, kuukausina tai päivinä)

Etuus ja sen taso
(% keskimääräisistä ansioista 
tai tasaetuus euroina/muu 
valuutta)

Ruotsi vanhempainvapaa ja -raha 
(föräldrapenning): 
jokainen vanhempi oikeutettu vapaa-
seen siihen asti kunnes lapsi täyttää 18 
kuukautta; vanhempainraha koostuu 
ansiosidonnaisesta ja vähimmäis-päi-
värahasta sekä tasa-etuudesta4, 6 kk:n 
työssäolo oikeuttaa ansiosidonnaiseen 
v-rahaan

isyysvapaa ja -raha 
(pappadagar)

480 päivää
kummankin vanhemman osuus 240 
päivää, joista 60 ei ole siirrettävissä; 
äiti voi aloittaa vapaan 60 päivää 
ennen laskettua aikaa; käytettävä 
ennen kuin lapsi täyttää 8 

10 päivää
käytettävä 60 päivän sisällä lapsen 
syntymästä + 60 päivän isäkiintiö

80 % (katto) 390 päivältä, sen 
jälkeen tasaetuus 90 päivän 
ajan; muille vähimmäispäivä-
raha n. €20/päivä

huom.: kaikki muut etuudet 
määräytyvät yllä olevan kaa-
van mukaan 

Saksa äitiysvapaa ja -raha 
(Mutterschaftsgeld): 
oikeutettuja työssäkäyvät ja sairausva-
kuutuksen piirissä olevat naiset; muut 
voivat saada liittovaltion rahoittamaa 
etuutta

vanhempainvapaa ja -raha 
(Elterngeld): 
vanhemmat jakavat, yhdessä asuvat 
vanhemmat voivat käyttää samaan 
aikaan jos ovat osa-aikatyössä (15–30 
tuntia); yksinhuoltajat, joiden viikko-
tuntimäärä enintään 30 saavat v-rahaa, 
osa-aikainen vanhempainvapaa vain jos 
yli 15 hengen työpaikka

Huom: erillistä isyysvapaata ja -rahaa 
ei ole

14 viikkoa
6 viikkoa ennen ja 8 jälkeen synny-
tyksen; 18 viikkoa jos syntyy useita 
lapsia kerralla

36 kk
2 vuotta ennen kuin lapsi täyttää 2 
vuotta, 3. vuosi voidaan työnanta-
jan suostumuksella käyttää kunnes 
lapsi 8 vuotta

100 %
liittovaltion etuus enintään 
210 €/kk

tarveharkintainen tasara-
haetuus joka 300 €/kk 
24 kk:n ajan, 7. kk lähtien 
tiukempi tarveharkinta (vuo-
situlot max. 16 500 € [2 huolt. 
perhe] ja 13 500 € [yh-perhe])

4 Raskauspäivärahaa maksetaan äideille, jotka eivät voi työn fyysisen rasittavuuden vuoksi jatkaa samassa työssä tai joille ei ole 
osoittaa toista työtä. Sitä maksetaan enintään 50 päivältä 80 %:n korvaavuuden mukaan.
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Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

Maa Etuuden nimi
(äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaa, 
mahdolliset muut lastenhoitoon 
tarkoitetut vapaat; lakisääteiset)

Vapaan pituus ja käyttö
(viikkoina, kuukausina tai päivinä)

Etuus ja sen taso
(% keskimääräisistä ansioista 
tai tasaetuus euroina/muu 
valuutta)

Suomi äitiysvapaa ja -raha: 
saamisen ehtona työssä oleminen tai 
asuminen Suomessa tai jossain muus-
sa EU- tai ETA-maassa vähintään 180 
päivää ennen lapsen syntymää tai 
adoptiota5 

vanhempainvapaa ja –raha: 
ehdot kuten yllä

  

isyysraha ja -vapaa: 
ehdot kuten yllä, lisäksi isän osallistut-
tava lapsen hoitamiseen (oltava pois 
ansiotyöstä) 

Lisäksi:
Pienten lasten hoidon tuki ml. kotihoi-
dontuki+

osittainen hoitoraha
maksetaan vanhemmalle, jonka työaika 
max. 30 tuntia/viikko lasten hoidon 
takia

18 viikkoa
voi aloittaa 50, aloitettava 30 päi-
vää ennen laskettua aikaa

26 viikkoa (158 päivää)
pidettävä välittömästi äitiysvapaan 
jälkeen enintään kahdessa jaksossa 
siten, että yhden jakson vähimmäis-
pituus 12 viikkoa; jos syntyy useam-
pi kuin yksi lapsi, vanhempainvapaa 
pitenee 60 päivää/lapsi

18 päivää
pidettävä äitiys- tai vanhempainva-
paan aikana, 
voi jakaa 1-4 jaksoon;
jos isä käyttää vähintään 12 
v-vapaan viim. päivistä, hän on 
oikeutettu 1-12 lisävanhempainra-
hapäivään 

heti vanhempainvapaan jälkeen 
siihen asti kunnes lapsi täyttää 3 
vuotta

sama kuin yllä, lisäksi 1- ja 2-luokka-
laisten vanhemmille

70 %

vähimmäisraha €15,20/päivä 

70 % 
vähimmäisraha
15,20 €/päivä 

tasarahaetuus 294 €/kk
+ tulosidonnainen osa enin-
tään 168 €/kk (lisäksi muista 
lapsista 84 €/kk tai 50 €/kk.) 

Osittainen hoitoraha 
70 €/kk/perhe

5 Erityisäitiyspäivärahaa maksetaan äideille, jotka raskauden takia eivät voi jatkaa samassa työssä ja joille työnantaja ei pysty 
järjestämään olosuhteita, joissa työskennellä.  



1��

Hoivapolitiikka muutoksessa

Stakes 2006

Maa Etuuden nimi
(äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaa, 
mahdolliset muut lastenhoitoon 
tarkoitetut vapaat; lakisääteiset)

Vapaan pituus ja käyttö
(viikkoina, kuukausina tai päivinä)

Etuus ja sen taso
(% keskimääräisistä ansioista 
tai tasaetuus euroina/muu 
valuutta)

Tanska äitiysvapaa ja -raha 
(dagpenge ved fodsel): 
oikeutettuja työssä käyvät äidit ja yrit-
täjät, jos työssä vähintään 120 tuntia 
vapaata edeltävän 13 viikon aikana 
tai oikeutettu työttömyyskorvaukseen 
tai juuri valmistunut vähintään 18 kk 
kestäneestä a-koulutuksesta tai yrittäjä, 
joka tehnyt töitä vähintään 6 kk:n ajan 
synnytystä edeltävän vuoden aikana

vanhempainvapaa ja -raha: 
oikeutettuja työssäkäyvät vanhemmat, 
vanhemmat voivat jakaa keskenään ja 
käyttää samaan aikaan; oikeus työs-
kennellä osa-aikaisesti (osa-aikainen 
v-raha)

 
isyysvapaa- ja raha

18 viikkoa
4 viikkoa ennen ja 14 viikkoa jäl-
keen synnytyksen

32/46/64 viikkoa
alkaa heti äitiysvapaan päätyttyä; 
voi käyttää jaksottaisesti ja siihen 
asti, kunnes lapsi täyttää 9; voi 
pidentää 8 tai 14 viikolla, jolloin 
maksimipituudeksi tulee 40 tai 46 
viikkoa 

2 viikkoa
pidettävä lapsen syntymää seuraa-
vien 14 viikon aikana

100 % (katto) maximi n. 
3200DKK/viikko (431 €) vuon-
na 2004

100 % (katto)
vanhempainrahaetuus mak-
setaan 
100 % (32 viikkoa)
80 % (40 viikkoa) tai vähem-
män jos 46 viikkoa

100 % (katto)

Unkari äitiysvapaa ja -raha 
(Terhességi-gyer-mekágyi segély): 
oikeutettuja työssäkäyvät äidit; oltava 
viimeisen 2 vuoden aikana vähintään 
180 päivää työssä

vanhempainvapaa- ja raha: 
lastenkasvatusvapaa

isyysvapaa- ja raha

Lisäksi:
lastenkasvatustuki (gyermeknevelesi ta-
mogatas) vanhemmille, jotka hoitavat 
kotonaan 3 tai useampaa 
lasta 

24 viikkoa
aloitettava 4 viikkoa ennen laskettu 
aikaa

3 vuotta tai kunnes lapsi täyttää 3 
vuotta

5 päivää

nuorin 3–8 vuotta 

100 % (katto)

2 vuodelta 70 % (katto) max. 
332 €/kk, muut avustus 
98 €/kk; 3. vuosi 98 €/kk

100 % (katto)

98 €/kk/perhe

Lähteet: Clearinghouse of International…2005, taulukko 1; Daly & Klammer 2005, 133: taulukko 7.2; Drew 2005, taulukko 
2 ja 3; EIRO 2004; Fagan & Hebson 2004/2006, liitetaulukko A.1;  MISSOC 2004, tauluko 3,4 ja 9; Moss & O’Brien 2006; 
NOSOSCO 2004, 46; Toimeentuloturva 2005, 39–42; Ministry of Social Affairs and Employment (Netherlands) 2005. 
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