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Gerontologinen sosiaalityö etsii paikkaansa 
muuttuvassa palvelujärjestelmässä
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& RIITTA-LIISA KINNI & PIA SKAFFARI & SUVI RUOTSALAINEN & TIINA SOUKIALA  
& JENNA HIRVONEN & MIA NIEMI & ANNE KORPELAINEN

Väestön ikääntyminen on yksi keskeinen perus-
te meneillään olevalle sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen uudistukselle, jossa vastuu palveluista siirre-
tään kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueil-
le. Muutosta on perusteltu paitsi palvelujen saata-
vuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisella myös 
ennakoituihin lisääntyviin palvelutarpeisiin vastaa-
misella sekä taloudellisilla seikoilla (STM 2020). 
Ikääntyneiden palveluiden suhteen on muutok-
sissa keskitytty etenkin hoivaan ja hoitoon, mikä 
näkyy muun muassa eri hallitusten käynnistämis-
sä kehittämisohjelmissa (ks. Noro & Karppanen 
2019) mutta myös sosiaali- ja terveysministeriön 
vetämässä ja käynnissä olevassa Tule vaisuuden so-
siaali- ja terveyskeskus  -ohjelmassa. Siinä iäkkäiden 
palvelujen kehittämisen ensimmäisinä painopistei-
nä ovat kotihoidon uudistaminen ja omaishoito 
(THL 2022). Samaan aikaan korostetaan myös ak-
tiivista ikääntymistä ja yksilöiden omaa vastuuta 
toimintakyvyn säilymisessä (STM 2020). 

Palvelut ja se miten ne organisoidaan heijasta-
vat vallalla olevia yhteiskunnallisia hallinnan suh-
teita, ajattelutapoja, tietoa sekä ihmiskäsityksiä 
(Pohjola 2020). Ikääntyneiden palvelujen osalta 
kyse on paljolti siitä, miten ikääntymistä ja ikään-
tyneiden elämäntilanteita sanoitetaan. Ikäänty-
neet ovat sekä kronologisen iän perusteella että 
elämäntilanteiltaan hyvin heterogeeninen ryh-
mä. Palveluissa ikääntyneiksi määritellään usein 
65 vuotta täyttäneet, ja tähän ryhmään kuuluu 
niin edelleen työssäkäyviä kuin jo vuosikymme-
niä eläkkeellä olleita ihmisiä. Myös terveydentila 
ja tuen tarpeet vaihtelevat merkittävästi. Palvelui-
den suunnittelussa on tärkeää huomioida krono-
logisen iän taakse kätkeytyvä moninaisuus (Lum-
me-Sandt ym. 2020), jotta avun ja tuen tarpeet 
määrittyisivät yksi löllisesti eivätkä ikään perustu-
vien kategorioiden perusteella (Stuckelberger ym. 
2012; Olaison & Donnelly 2022). 

Jos ikääntyminen nähdään lähinnä vain 
muistisairautena ja ikääntynyt henkilö kotihoi-
don tai omaishoidon palveluja tarvitsevana, iäkäs 
väestö määrittyy ryhmäksi hoivapalvelujen käyttä-
jiä ja sitä myötä julkisen talouden taakaksi. Ulko-
puolelle jäävät paitsi ilman palveluita arjessa toi-
mivat ja monin tavoin yhteiskuntaan osallistuvat 
mutta myös erityistä tukea tarvitsevat tai haasta-
vissa elämäntilanteissa elävät, joilla voi olla saman-
laisia sosiaalisia ongelmia kuin nuoremmillakin. 
Jälkimmäisen ryhmän avun ja tuen tarpeisiin ei-
vät hoivan ja hoidon palvelut riitä, vaan tarvetta 
on myös sosiaalityölle (Tenkanen 2007; Vesa ym. 
2017; Rossi 2021).

Ikääntyneiden parissa tehtävää sosiaalityötä, 
gerontologista sosiaalityötä, tekevät vanhenemi-
sen kysymyksiin erikoistuneet sosiaalityöntekijät. 
Tavoitteena on ikääntyneen hyvinvoinnin, toi-
mintakyvyn, autonomian ja osallisuuden tukemi-
nen sekä niitä tukevien olosuhteiden luominen ja 
vahvistaminen. Pyrkimyksenä on myös varmis-
taa elämän perusta ja oikeudet. Sosiaalityö ei ole 
vain yksilö- ja perhekohtaista työtä, vaan myös ra-
kenteellista sosiaalityötä, jolloin tuotetaan tietoa 
ja pyritään vaikuttamaan kohderyhmän olosuh-
teisiin ja mahdollisuuksiin yhteiskunnassa. (Kos-
kinen & Seppänen 2013; Rossi 2021; Donelly & 
Torres 2022.) Tarve gerontologiselle sosiaalityöl-
le kirjattiin ensimmäiseen, vuonna 2013 voimaan 
tulleeseen vanhuspalvelulakiin eli lakiin ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-
käiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), 
jossa edellytettiin, että kunnissa on gerontologi-
sen sosiaalityön asiantuntemusta. Vanhuspalvelu-
lakia muutettiin vuonna 2016 ja edellytys geron-
tologisen sosiaalityön osaamisesta poistettiin, mi-
kä heikensi merkittävästi gerontologisen sosiaa-
lityön asemaa. Väestön ikääntyessä on kuitenkin 
selvää, että myös gerontologisen sosiaalityön tar-
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ve lisääntyy (ks. Naito-Chan ym. 2005; Pietilä & 
Saarenheimo 2018; Torres & Donnelly 2022), 
minkä vuoksi sen tulisi olla osa kaikkien hyvin-
vointialueiden palveluita.

Pohdimme tässä tekstissä gerontologisen sosiaa-
lityön tehtävää ja paikkaa palvelujärjestelmässä ja 
laajemmin yhteiskunnassa. Lähtökohtana on, et-
tä palvelujen paikka rakentuu yhtäältä suhteessa 
niiden päämäärään ja toisaalta historialliseen ai-
kaan ja paikkaan (Scahtzcki 2003). Ensin mainit-
tu kiinnittyy tarkastelussamme gerontologisen so-
siaalityön tavoitteisiin ja päämääriin sekä koulu-
tukseen, jälkimmäinen puolestaan väestön ikään-
tymiseen, vallitsevaan politiikkaan sekä käynnissä 
olevaan palvelujärjestelmän muutokseen. Käsitte-
lemme aluksi gerontologisen sosiaalityön koulu-
tusta ja siirrymme sen jälkeen pohtimaan geron-
tologisen sosiaalityön päämäärää sekä kohderyh-
mää. Tämän jälkeen siirrämme katseen kohti pal-
velujärjestelmää ja politiikkaa sekä yhteiskunnal-
lisia muutoksia.

Gerontologisen sosiaalityön koulutus 

Sosiaalityö on laillistettu ammatti, jossa toimiak-
seen on haettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastosta (Valvira) oikeutta harjoittaa so-
siaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä. Edellytyksenä on, että henkilö on suo-
rittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkin-
non, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu 
pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistol-
liset opinnot sosiaalityössä. 

Sosiaalityötä voi Suomessa opiskella pääaineena 
maisteritutkintoon saakka kuudessa yliopistossa. 
Kansainvälisesti verrattuna suomalaisilla sosiaali-
työntekijöillä on korkeampi koulutus kuin monis-
sa muissa maissa, mikä on Suomessa nähty sosiaa-
lityön vahvuutena ja tärkeänä sosiaalityön profes-
sion kehittymisessä. Suomessa sosiaalityön tutkin-
toa ei ole standardoitu, mutta koulutukseen sisäl-
tyy lakisääteisesti käytännön harjoittelua (Lähtei-
nen ym. 2017), jonka opiskelija voi suorittaa so-
siaalityön työtehtävissä. Harjoittelun ja yhtä lail-
la muidenkin opintojen aikana sosiaalityön opis-
kelija voi keskittyä tiettyihin asiakasryhmiin valit-
semalla opintojaksoja esimerkiksi lastensuojelus-
ta tai aikuissosiaalityöstä. Gerontologisen sosiaali-
työn opintoja on kuitenkin varsin heikosti suoma-
laisten yliopistojen opetustarjonnassa. 

Kaikissa kuudessa sosiaalityöntekijöitä koulut-

tavassa yliopistossa sosiaalityöntekijäksi voi val-
mistua ilman yhtäkään gerontologista sosiaalityötä 
käsittelevää opintojaksoa. Tarjolla olevat opinto-
jaksot ovat valinnaisia, pääosin maisteri- eli syven-
tävissä opinnoissa suoritettavia opintojaksoja. Mo-
nissa yliopistoissa kurssit ovat viiden opintopis-
teen laajuisia, Turun yliopistossa laajuus on vain 
kaksi opintopistettä. Itä-Suomen, Lapin, Jyväsky-
län sekä Tampereen yliopistoissa gerontologisen 
sosiaalityön opintojakso perustuu kirjallisuuteen 
ja sen perusteella tehtävään kirjalliseen työhön tai 
tenttiin. Samanaikaisesti esimerkiksi lastensuoje-
lusta tai aikuissosiaalityöstä on monissa yliopis-
toissa (esim. Helsingin yliopisto, Jyväskylän yli-
opisto ja Lapin yliopisto) pakollisia opintoja jo 
kandidaattiopintojen vaiheessa.

Suuri osa sosiaalityön opiskelijoista ei välttämät-
tä opiskele lainkaan gerontologista sosiaalityötä, 
vaikka sen kohderyhmä on varsin laaja. Elinkaaren 
mukaan jaotelluissa sosiaalityön palveluissa lasten-
suojelu tarjoaa laissa säädetyt palvelut noin 18 ikä-
vuoteen saakka (jälkihuollossa tarvittaessa 25 ikä-
vuoteen), sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) nuorel-
la tarkoitetaan 18–24-vuotiasta henkilöä ja aikuis-
sosiaalityön kohderyhmänä ovat 25–64 -vuotiaat, 
joissakin kunnissa 30–64-vuotiaat (esim. Helsin-
gissä ja Tampereella). Näiden kohderyhmien ul-
kopuolelle jäävät 65 vuotta täyttäneet, jotka muo-
dostavat merkittävän osan väestöä (23 %). Kun 
vanhin vuonna 2022 elossa oleva suomalainen oli 
109-vuotias, kattaa gerontologisen sosiaalityön 
asiakkuus jopa 44 vuotta ihmiselämästä. Laajan 
ikähaarukan lisäksi on tärkeä huomioida, että elä-
mänkulun aikana syntyneet ongelmat, sairaudet 
ja vammat eivät yleensä helpotu iän myötä (esim. 
Milne 2022; Grenier & Sussman 2022). Geron-
tologisessa sosiaalityössä kohdataankin usein laa-
ja kirjo hyvin hankalia elämäntilanteita ja ongel-
mia, mihin tulisi jo sosiaalityön koulutuksessa va-
rautua. 

Työn päämäärä ja kohderyhmä paikkaa 
määrittämässä

Gerontologisen sosiaalityön tavoitteena on saada 
aikaan muutosta tilanteissa, joissa ikääntyneen ih-
misen elämä on vaikeutunut (Ylinen 2008; Sep-
pänen 2016). On tärkeää nostaa esiin sosiaaliset 
ongelmat eli havaita, että ikääntyneillä on mui-
takin kuin hoivan ja hoidon tarpeita. Tehtävänä 
on puuttua niihin tekijöihin, jotka saattavat jää-
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dä esimerkiksi hoitoa ja hoivaa painottavassa ko-
tihoidossa huomaamatta (Tenkanen 2007) tai nii-
den käsittelemiseen ei ole aikaa tai keinoja. Tällai-
sia voivat olla esimerkiksi asunnottomuus, päih-
teiden käyttö, kaltoinkohtelu tai talousongelmat 
ja velkaantuminen. Ikääntyneiden gerontologi-
sen sosiaalityön tarve on yhteydessä vanhenemi-
seen mutta ennen kaikkea sosiaalisiin ongelmiin, 
jotka usein kytkeytyvät ikääntymisen mukanaan 
tuomaan fyysisen tai kognitiivisen toimintakyvyn 
alentumiseen. Kyse ei ole tarkkarajaisista ja sel-
keistä vaan monimutkaisista ja epäselvistä tilan-
teista ja ongelmavyyhdeistä. (Soukiala 2015; Kin-
ni ym. 2021.) 

Lainsäädäntö määrittää sosiaalityön tehtävät 
kiinnittymään keskeisesti erityistä tukea tarvitse-
viin henkilöihin ja heidän omatyöntekijänään toi-
mimiseen (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 3 §, 8 §, 
42 §). Erityistä tukea tarvitsevien tunnistaminen 
on osa sosiaalityöntekijän asiantuntemusta ja osaa-
mista (Sosnet 2019). Gerontologisen sosiaalityön 
näkökulmasta lainsäädännön rajaukset ovat kui-
tenkin tulkinnanvaraisia ja osin jopa ristiriitaisia. 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan erityistä 
tukea tarvitsevan henkilön tuen tarve ei liity kor-
keaan ikään, ja samalla viitataan vanhuspalvelula-
kiin (980/2012), jossa ikääntyneeksi on määritel-
ty sellainen henkilö, jonka toimintakyky on hei-
kentynyt ”korkean iän myötä alkaneiden, lisään-
tyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vam-
mojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rap-
peutumisen johdosta” (3 §). Mikäli erityistä tukea 
tarvitsevien määrittelyssä tukeudutaan vanhus-
palvelulakiin, näyttäisi määrittely edellyttävän lää-
ketieteellistä tarkastelua toimintakyvyn ongelmien 
syistä ja yhteydestä ikääntymiseen (Rossi 2021). 

Ikääntyvän henkilön erityisen tuen tarpeen 
määrittely diagnoosien kautta on pulmallista sil-
lä biolääketieteellisen näkökulman korostaminen 
voi johtaa siihen, että ihmisten itse määrittämät 
tarpeet, vahvuudet ja tukimuodot jäävät helpos-
ti huomiotta (Carey 2016; Olaison & Donnelly 
2022). Standardoidut toimintakykyä ja tuen tar-
peita arvioivat mittarit (esim. Suomessakin lakiin 
kirjattu Resident Assessment Instrument  -mittari) 
tuottavat yhdenmukaista tietoa, mutta voivat jät-
tää huomiotta sellaiset yksilökohtaiset tarpeet ja 
mieltymykset, jotka eivät sovi mittarin formaat-
tiin. Sosiaalityön keskeinen tavoite on tukea ih-
misiä elämään oman näköistään elämää (Kelley- 
Gillespie 2009), ei vastata yksinomaan mittarein 
määriteltyihin tarpeisiin. Palveluntarpeita määrit-

televien mittareiden rinnalle tarvitaan myös mui-
ta välineitä ikääntyneiden elämäntilanteiden arvi-
ointiin (Rossi 2021). 

Vaikka gerontologisen sosiaalityön tehtävä ei 
ole arvioida eikä vastata hoivan ja hoidon tarpei-
siin, lisäävät vastaamatta jääneet hoivan tarpeet 
(esim. Kröger ym. 2019) myös sosiaalityön tar-
vetta. Esimerkiksi yksin kotona asuvista muistisai-
raista ikääntyneistä tehdään usein huoli-ilmoituk-
sia tai otetaan yhteyttä sosiaalipäivystykseen (Ki-
vipelto ym. 2020). Kotoaan ulos eksyneitä etsi-
tään poliisin ja sosiaalityön yhteistyönä (Eduskun-
nan apulaisoikeusasiamies 2021) ja päivystyspal-
velut kuormittuvat ikääntyneistä, kotona asuvista 
potilaista (STM 2019; Salminen-Tuomaala ym. 
2022). Ikääntyneiden tarpeisiin vastaavat palve-
lut toimivat yhteistyössä, ja on selvää, että ongel-
mat, puutteet ja jonot yhdessä palvelussa johtavat 
ongelmiin myös palvelujärjestelmän muissa osissa 
(ks. esim. Kivipelto ym. 2020). 

1980-luvun lopulta vallalla olleen palveluiden 
tehostamisen (Kröger 2019) ja siihen liittyvän ko-
tona ikääntymisen politiikan (esim. STM 2020) 
myötä gerontologisen sosiaalityön paikka ja teh-
tävät kiinnittyvät yhä enemmän keskeiseen ikään-
tyneiden kotona asumisen tukemiseen. Sosiaali-
työn yhdeksi tehtäväksi onkin nähty kansalaisten 
sopeuttaminen toimimaan yhteiskunnan kannalta 
sopivalla ja toivotulla tavalla (ks. Juhila 2009). Esi-
merkiksi aikuissosiaalityössä keskeisenä tavoittee-
na on saada asiakkaat työkuntoisiksi ja osallistu-
maan ansiotyöhön kykyjensä mukaisesti. Työikäis-
ten työllistymisen tavoin omassa kodissaan vanhe-
neminen ja aktiivinen itsestä huolehtiminen ovat 
jo pitkään olleet keskeisiä yhteiskunnallisia tavoit-
teita (esim. STM 2020).

 

Paikka palveluiden järjestelmässä 

Suomalaisen gerontologisen sosiaalityön juuret 
löytyvät vanhushoivasta ja etenkin vanhoille ih-
misille suunnatusta laitoshoidosta. Vielä 1960-lu-
vulle saakka sosiaalityöntekijät toimivat köyhäin-
hoitolaitosten johtajina (Koskinen 1993). Koto-
na ikääntymisen politiikka on merkinnyt geronto-
logisen sosiaalityön organisatorisen paikan vaihtu-
mista useimmiten laitoksista avohuoltoon, jossa se 
sijoittuu eri kunnissa ja organisaatioissa eri tavoin. 
Gerontologinen sosiaalityö voi olla osana sosiaa-
li-, terveys- tai vanhuspalveluja. (Tenkanen 2007; 
Seppänen & Koskinen 2010; Räsänen 2011; Kin-
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ni 2014). Sosiaalipalveluissa gerontologinen sosiaa-
lityö on osa muuta sosiaalityötä, mikä on tyypil-
lisintä pienissä kunnissa. Suuremmissa kunnis-
sa gerontologinen sosiaalityö voi olla oma erikois-
tunut yksikkö, jonka palveluihin päästään esimer-
kiksi asiakasohjauksen kautta (Kinni ym. 2021). 
Terveyspalveluissa sosiaalityö on usein osa sairaala-
kontekstia (Kinni 2014). Ikääntyville suunnatuis-
sa palveluissa gerontologinen sosiaalityö voi olla 
omana yksikkönään tai osana esimerkiksi keskitet-
tyjä asiakas- ja palveluohjausyksikköjä. 

Erityisesti silloin kun gerontologinen sosiaalityö 
sijoittuu osaksi terveys- tai ikääntyville suunnattu-
ja palveluja, tuottaa se usein sekä mahdollisuuden 
että vaateen moniammatilliseen työskentelyyn so-
siaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten kans-
sa. Tällöin sosiaalityöntekijöillä on yhtäältä mah-
dollisuus tukeutua muiden ammattilaisten tietoon 
esimerkiksi sairauksiin liittyen. Toisaalta moniam-
matillinen työskentely vaatii myös omaa vahvaa 
ammatillista identiteettiä ja sosiaalityön merkityk-
sellisyyden ymmärtämistä (Koskinen 1993; Kinni 
2014; Rossi ym. 2018), jonka puuttumisessa voi 
sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatioon sisältyä 
sosiaalityön näkökulmasta myös vaara. Mikäli toi-
minnassa painottuvat terveys ja siihen kiinnittyvät 
tarpeet ja ongelmat, voivat sosiaalisten tarpeiden 
ymmärtäminen, kohtaaminen ja niihin vastaami-
nen jäädä toteutumatta (Carey 2016).  

Tämänhetkinen gerontologisen sosiaalityön 
paikkojen moninaisuus on tulosta kuntien järjes-
tämisvastuusta sekä itsehallinnollisesta asemasta, 
jolloin kunnissa päätetään palveluiden rakentees-
ta ja organisoinnista. Jatkossa valta – ja vastuu – 
siirtyvät hyvinvointialueille ja tavoitteena on yh-
denmukaiset tai ainakin yhdenmukaisesti saata-
villa olevat palvelut kautta maan. Hyvinvointi-
alueiden palvelualueisiin kohdentuva ennakko-
tarkastelumme (alueiden internetsivujen pohjal-
ta) osoittaa, että sosiaalityötä ei usein eksplisiit-
tisesti tuoda esiin osana hyvinvointialueiden pal-
veluita. Gerontologinen sosiaalityö on yhtä lail-
la palveluissa harvakseltaan mainittuna, vaikka 
ikääntyvä väestö usein mainitaan palveluiden uu-
distamisen tarvetta aiheuttavana. Tulos heijasta-
neekin osaltaan Vanhuspalvelujen tila -seuranta-
tutkimuksissa huomattua puutetta gerontologi-
sen sosiaalityön asiantuntemuksesta (THL 2018). 
Kyse voi olla myös siitä, ettei alueilla tunniste-
ta ikääntyneiden sosiaalisia ongelmia ja erityisen 
tuen tarvetta. 

Lopuksi

Vaikka väestön ikääntymisestä on keskusteltu jo 
vuosikymmeniä (Suomessa esim. Koskinen 1993), 
ei vanhuutta edelleenkään nähdä ammattilaisten, 
koulutuksen tai tutkimuksen piirissä kiinnosta-
vana (Carey 2016). Pitkäikäisyys on tavoiteltu 
ja juhlittu saavutus, mutta vanhuus määritellään 
heikkoudeksi ja yhteiskuntaa rasittavaksi taloudel-
liseksi taakaksi (Carey 2016; Olaison & Donnel-
ly 2022). Tätä taakkaa on pyritty keventämään ak-
tiivisen ikääntymisen politiikalla, jonka keskiössä 
on toimelias, itsestään ja omaisistaan huolta pitä-
vä ihminen. Mikäli apua tarvitaan, tulee ensi si-
jassa tukeutua digitaaliseen omahoitoon tai etä-
palveluun (STM 2020; Saario 2021). Sivuun uh-
kaa jäädä tällöin elämäntilanteessaan apua tarvit-
seva ihminen, jolla ei ole resursseja, voimia tai ky-
kyjä käyttää digitaalisia palveluja. Samanaikaises-
ti on havaittu, että kotiin annettava apu ja tuki ei 
ole lisääntynyt, vaikka omissa kodeissaan asuu yhä 
huonokuntoisempia ja syrjäytymisvaarassa olevia 
ikääntyviä (Kröger ym. 2019; Salminen-Tuomaa-
la ym. 2022; Tiilikainen 2022).

Kulttuurista kuvaamme ikääntyneistä hallit-
see yhä ajatus keinutuolissa lapsenlapsilleen villa-
sukkia neulovasta isoäidistä, ja siksi sosiaaliset on-
gelmat, kuten perheväkivalta tai päihteiden käyt-
tö, eivät istu käsityksiimme ikääntyneistä. Stereo-
tyyppisten mielikuvien seurauksena voi olla vai-
keus ymmärtää gerontologisen sosiaalityön tar-
vetta. Eläkeikäinen väestömme muuttuu, heidän 
palvelutarpeensa muuttuvat ja palveluiden suun-
nittelun tulee siksi perustua ajantasaiseen tietoon 
ikääntyneiden elämäntilanteista. Gerontologisen 
sosiaalityön, kuten muutkin työn tekemisen kon-
tekstit liittyvät siihen, millaisten ilmiöiden ja ih-
misten parissa työskennellään, mitkä asiat tulevat 
tärkeiksi tai ongelmallisiksi sekä mistä näkökul-
masta asioita lähestytään (Viscarret ym. 2020). 
Yhtäältä ikääntyneiden näkeminen ainoastaan 
raihnaisina, hoivaa ja hoitoa tarvitsevina peittää 
alleen vanhuuden resurssina, ikääntyneiden aktii-
visuuden ja voimavarat. Toisaalta ikääntyneiden 
esittäminen ainoastaan aktiivisina sysää syrjään 
apua ja tukea elämässään tarvitsevat ja heidän eri-
laiset sosiaaliset ongelmansa, jotka jäävät usein si-
vuun myös hoivaan ja hoitoon keskittyvässä poli-
tiikassa ja palvelujärjestelmässä. 

Palvelujärjestelmäänsä parhaillaan muodosta-
vien hyvinvointialueiden osalta huolta herättää 
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se, ettei sosiaalityötä ja erityisesti gerontologista 
sosiaalityötä ole juuri löydettävissä tulevista pal-
veluista. Rakenteilla on suuri merkitys siinä, mi-
ten ikääntyneiden sosiaalisiin ongelmiin kiinnitty-
vät avun ja tuen tarpeet havaitaan ja miten niihin 
vastataan. Merkitystä on myös sillä, miten sosiaa-
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