
Ovatko menot vanhuspalveluihin 
sosiaalisia investointeja? 

Sosiaalisia investointeja pidetään sosiaalipolitiikan mallina, jossa sosiaalimenot nähdään 
kulutuksen sijasta tuottavina investoiteina (1). Sosiaalisten investointien näkökulma painottaa 
tulevaisuuden mahdollisuuksia nykyisten sosiaalisten ongelmien ratkaisun sijasta tai niiden 
ohella.  Luontevimmat sovelluskohteet löytyvät koulutus- ja perhepolitiikan saroilta, missä 
tehdyt politiikkatoimet voivat parhaimmillaan vahvistaa ja lisätä nuorten ja perheiden 
mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille. Ikääntyneille tarjottujen palvelujen tai 
ikääntymispolitiikan osalta tämä näkökulma ei ole samalla tavoin ilmeinen, joten on aiheellista 
kysyä, voidaanko menoja vanhuspalveluihin pitää sosiaalisina investointeina?  

Jotta julkiset menot, kuten menot vanhuspalveluihin, olisivat investointeja eivätkä vain julkista 
kulutusta, niille tulisi voida laskea rahamääräinen tulevaisuuden tuotto. Lisäksi voidaan puhua 
sosiaalisista investoinneista, jos investoinneista hyötyvät niitä tekevien tahojen ohella myös 
muut osapuolet. Sosiaalisten investointien tuottoa mitattaessa on siis laskettava yhteen 
kaikkien osapuolten investoinneista saama tuotto.   

Menoja vanhuspalveluihin voidaan perustellusti tarkastella sosiaalisten investointien 
näkökulmasta. Julkiset vanhuspalvelut voivat mahdollistaa läheisten, epävirallisten hoitajien ja 
omaishoitajien osallistumisen työmarkkinoille hoivan tarjonnan sijasta ja näin syntyneet 
ansiotulot voidaan lukea vanhuspalveluinvestointien tuotoksi. Lisäksi ikääntyneille tarjottu 
kotihoito voi mahdollistaa ikääntyneiden kotona asumisen ja vähentää laitoshoidon tarvetta ja 
kustannuksia, jolloin laitoshoidon säästöjä voidaan tarkastella kotihoitoon tehtyjen 
investointien tuottona. Kotihoito voi parhaimmillaan onnistua myös osallistamaan ikääntyneitä 
palvelujen käyttäjiä paremmin kuin laitoshoito.    

SPRINT-hankkeessa kehitettiin sosiaalisten investointien määritelmä ikääntyneiden 
pitkäaikaishoitoon. Sen mukaan sosiaaliset investoinnit ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa ovat 
menoja ja politiikkatoimia, jotka parantavat hoidon laatua ja oikeudenmukaista hoitoon 
pääsyä, lisäävät ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja 
tehostavat resurssien kohdentumista kestävällä tavalla (2). Määritelmän mukaan sosiaalisiksi 
investoinneiksi luetaan myös menot tai toimet, jotka parantavat vanhuspalvelujen laatua 
parantamalla esimerkiksi ikääntyneiden elämänlaatua tai heidän mahdollisuuksiaan osallistua 
yhteiskunnan toimintaan. Jotta laadullisia vaikutuksia voitaisiin tarkastella investointien 
tuottoina, myös niille tulisi löytää rahamääräinen arvo.  
 
SPRINT hankkeessa kehitettiin menetelmiä muiden kuin rahamääräisten mittareiden rahallisen 



arvon määrittämiseksi (3). Hankkeessa arvioitiin esimerkiksi ASCOT-mittarin (4) ulottuvuuksien 
rahallista arvoa käyttäen hyväksi hyvinvoinnin arvotus (well-being valuation) -menetelmää. 
Lisäksi hankkeessa kehitettiin malli vanhustenhuollon sosiaalisten investointien tuottoasteen 
(SROI) laskemiseksi. 
Social Return on Investment (SROI) 

Hankkeen tuotoksiin on mahdollista tutustua lähemmin hankkeen sivuilla. 
Social Protection Innovative Investment Long Term Care (SPRINT) 
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