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Lukijalle 

Tähän raporttiin on koottu tietoa iäkkäiden palvelujen järjestämisestä uusien hyvinvointialueiden työn tueksi 

sekä kansallisen arvioinnin ja ohjauksen pohjaksi. Lisäksi raporttiin on koottu aikasarjatietoa kuvaamaan 

kehitystä keskeisissä iäkkäiden palvelujen järjestämisen kysymyksissä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on seurannut systemaattisesti iäkkäiden palvelujen tilannetta 

vanhuspalvelulain (980/2012) voimaantulosta lähtien. Ensimmäinen järjestäjäkysely tehtiin vuonna 2014 

kuntakyselyn nimellä.   

Järjestäjäkyselyllä on seurattu erityisesti vanhuspalvelulain, laatusuosituksen sekä keskeisten kansallisten 

kehittämishankkeiden toteutumista.  

Tässä julkaisussa raportoitava vuoden 2022 syyskuussa toteutettu järjestäjäkysely oli viimeinen kunnille 

suunnattu kysely järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. 

Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita kuntia ja kuntayhtymiä. Kiitos myös kaikille kyselyn 

suunnitteluun osallistuneille ja raporttia kommentoineille asiantuntijoille. 

Helmikuussa 2023 

Sari Kauppinen, Pirita Forsius ja Emma Kainiemi 
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Tiivistelmä 

Sari Kauppinen, Pirita Forsius ja Emma Kainiemi. Iäkkäiden palvelujen järjestämisen tila hyvinvointialuei-

den aloittaessa. Vanhuspalvelujen tila -seurannan järjestäjäkyselyn tuloksia 2014–2022. Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos (THL). Raportti 4/2023. 78 sivua. Helsinki 2023. ISBN 978-952-408-043-9 (verkkojul-

kaisu). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on seurannut iäkkäiden palvelujen tilannetta vanhuspalvelulain 

(980/2012) voimaantulosta lähtien. Osana Vanhuspalvelujen tila -seurannan kokonaisuutta on koottu tietoa 

myös palvelujen järjestämisestä. Joka toinen vuosi tehdyillä järjestäjäkyselyillä on seurattu erityisesti van-

huspalvelulain, laatusuosituksen sekä keskeisten kansallisten kehittämishankkeiden toteutumista. Ensimmäi-

nen järjestäjäkysely tehtiin vuonna 2014 kuntakyselyn nimellä. 

Tässä julkaisussa raportoitava vuoden 2022 syyskuussa toteutettu järjestäjäkysely oli viimeinen kunnille 

suunnattu kysely järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Raporttiin on myös 

koottu aikasarjatietoa kuvaamaan kehitystä keskeisissä iäkkäiden palvelujen järjestämisen kysymyksissä.  

Raportti tuottaa tietoa iäkkäiden palvelujen tilanteesta hyvinvointialueiden aloittaessa. Hyvinvointialueet 

saavat raportin avulla tietoa esimerkiksi aiempien järjestäjien arvioista palvelujen riittävyydestä alueillaan 

syksyllä 2022. Lisäksi raportin tulosten kautta saadaan tietoa asiakkaiden oikeuksien toteutumisen kannalta 

tärkeistä asioista, kuten palvelujen odotusajoista ja kirjallisten päätösten tekemisestä.  

Raportin tulokset osoittavat, että iäkkäiden palveluja on kehitetty kunnissa monin tavoin. Esimerkiksi 

hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien neuvontapalvelujen tarjoaminen 

on monimuotoistunut, kun palvelupisteissä tarjottavien palvelujen rinnalle on tullut yhä enemmän etä- ja 

liikkuvia palveluja. Tulokset osoittavat myös, että järjestäjätasolla on halua teknologian hyödyntämiseen iäk-

käiden palveluja toteutettaessa, mutta kehittämistä tarvitaan monelta osin.    

Järjestäjäkyselyn tulosten perusteella tulevien hyvinvointialueiden on tärkeää kiinnittää huomiota asumi-

sen ennakointiin ja asumispalvelujen kehittämiseen yhteistyössä kuntien kanssa. Lisäksi iäkkäiden palve-

luissa on tarpeen panostaa erityisosaamiseen ja esimerkiksi kehittää muistisairaiden ihmisten sekä palliatii-

visen hoidon ja saattohoidon asiakkaiden palveluja.  

Kyselyn tulosten perusteella iäkkäiden palvelujen järjestäminen on monelta osin hyvällä mallilla. Samalla 

tulokset osoittavat myös useita konkreettisia kehityskohteita, joihin hyvinvointialueiden on jatkossa hyvä 

kiinnittää huomiota. 

 

Avainsanat: iäkkäiden palvelut, ikääntyneet, vanhuspalvelulaki, palvelujen järjestäminen, sosiaali- ja ter-

veyspalvelut, hyvinvointialueet 
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Sammandrag 

Sari Kauppinen, Pirita Forsius och Emma Kainiemi. Situationen för ordnande av äldreservice när välfärds-

områdena inleder sin verksamhet. Resultat av anordnarenkäten för Uppföljning av äldreomsorgslagen 

2014–2022. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Rapport 4/2023. 78 sidor. Helsingfors 2023.  

ISBN 978-952-408-043-9 (nätpublikation). 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har följt situationen inom äldreservicen sedan äldreomsorgslagen 

(980/2012) trädde i kraft. Som en del av helheten Uppföljning av äldreomsorgslagen har man också samlat 

in information om hur tjänsterna ordnas. Genom anordnarenkät som utförs vartannat år har man följt upp i 

synnerhet genomförandet av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationen samt centrala riksomfattande 

utvecklingsprojekt. Den första anordnarenkäten utfördes 2014 med namnet kommunenkät. 

Den anordnarenkät som rapporteras i denna publikation och som genomfördes i september 2022 var den 

sista enkäten riktad till kommunerna efter att organiseringsansvaret övergått till välfärdsområdena i början 

av 2023. I rapporten har man också samlat in tidsseriedata för att beskriva utvecklingen i centrala frågor som 

gäller ordnandet av äldreservice.  

Rapporten ger information om situationen inom äldreservicen när välfärdsområdena inleder sin verksam-

het. Med hjälp av rapporten får välfärdsområdena information om till exempel tidigare anordnares bedöm-

ningar av tjänsternas tillräcklighet i sina områden hösten 2022. Dessutom ger rapportens resultat information 

om sådant som är viktigt med tanke på tillgodoseendet av kundens rättigheter, såsom tjänsternas väntetider 

och upprättande av skriftliga beslut.  

Resultaten av rapporten visar att äldreservicen utvecklats på många sätt i kommunerna. Till exempel har 

tillhandahållandet av rådgivningstjänster som stöder välfärden, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att 

klara sig på egen hand blivit mångsidigare i och med att det i allt högre grad finns distans- och mobila tjänster 

vid sidan av de tjänster som erbjuds vid serviceställena. Resultaten visar också att det på anordnarnivå finns 

en vilja att utnyttja teknologi när äldreservice tillhandahålls, men att det till många delar behövs utveckling.    

Utifrån resultaten av anordnarenkäten är det viktigt att de framtida välfärdsområdena fäster uppmärksam-

het vid att förutse boendet och utveckla boendeservicen i samarbete med kommunerna. Inom äldreservicen 

är det dessutom nödvändigt att satsa på specialkompetens och till exempel utveckla tjänsterna för personer 

med minnessjukdom samt klienter inom palliativ vård och vård i livets slutskede.  

Enligt enkätens resultat har ordnandet av äldreservice till många delar varit föredömligt. Samtidigt visar 

resultaten också flera konkreta utvecklingsobjekt som välfärdsområdena bör uppmärksamma i fortsättningen.  

 

Nyckelord: äldreservice, äldre, äldreomsorgslagen, ordnande av service, social- och hälsovårdstjänster, väl-

färdsområden 
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Abstract 

Sari Kauppinen, Pirita Forsius and Emma Kainiemi. Status of Services for Older Persons as the wellbeing 

services counties begin their activities. Results of the organiser survey for monitoring the Status of Older 

People Services 2014–2022. Finnish institute for health and welfare (THL). Report 4/2023. 78 pages. Hel-

sinki, Finland 2023. ISBN 978-952-408-043-9 (online publication). 

The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) has been monitoring the status of services for older 

people since the Act on Care Services for Older Persons (980/2012) entered into force. Information on the 

organisation of services has also been collected as part of monitoring the status of older people services. 

Biennial organiser survey has been used, in particular to monitor the implementation of the Act on Care 

Services for Older Persons, the quality recommendation and key national development projects. The first 

organiser survey was conducted in 2014 under the name of the municipal survey. 

The organiser survey was conducted in September 2022 and reported in this publication, was the last 

survey aimed for municipalities after the responsibility for organising services was transferred to the wellbe-

ing services counties at the beginning of 2023. The report also compiles time series data to describe devel-

opments in key issues related to the organisation of services for older people.  

The report presents information on the status of services for older people as the wellbeing services coun-

ties begin their activities. The report provides the wellbeing services counties with information on the assess-

ments by previous organisers on the sufficiency of services in their areas in autumn 2022. In addition, the 

results of the report provide information on matters that are important for the realisation of clients' rights, 

such as information on waiting times for services and on submission of written decisions.  

The results of the report show that municipalities have developed services for older people in many ways. 

For example, the provision of advisory and counselling services that support wellbeing, health, functional 

capacity, and independent coping has diversified, as remote and mobile services have become increasingly 

available alongside those offered at service points. The results also show that organisers are willing to utilise 

technology when implementing services for older people, but further development is still needed in many 

respects.  

Based on the results of the organiser survey, it is important that future wellbeing services counties pay 

attention to foresight in housing and the development of housing services in cooperation with municipalities. 

In addition, it is necessary to invest in special expertise in services for older people and, for example, to 

develop services for people with memory disorders and for clients in palliative care and end-of-life care.  

Based on the results of the survey, services for older people are in many respects well organised. At the 

same time, the results also indicate a number of concrete development areas to which the wellbeing services 

counties should draw attention in the future. 

 

Keywords: services for older persons, older persons, Act on Care Service for Older People, organisation of 

services, health and social services, wellbeing services counties   
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Johdanto 

Iäkkäiden palvelujen järjestäminen on haasteiden edessä muun muassa väestön ikääntymisen ja siitä aiheu-

tuvan palvelutarpeen kasvun sekä alan työvoimapulan vuoksi. Palvelujen järjestäjien, eli vuoden 2023 alusta 

lähtien hyvinvointialueiden, odotetaan kehittävän uusia toimintatapoja ja palvelujen parempaa integraatiota 

sekä panostavan ennaltaehkäisevään toimintaan ja peruspalveluihin. Toisaalta iäkkäiden palveluissa on tar-

peen panostaa erityisosaamiseen ja kehittää esimerkiksi muistisairaiden ihmisten sekä palliatiivisen hoidon 

ja saattohoidon asiakkaiden palveluja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen lisäksi iäkkäiden palveluihin on viime vuosina tuonut 

muutoksia Marinin hallituksen toteuttama iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistus. Uudistuksen ensimmäi-

sessä vaiheessa säädettiin ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta sekä iäkkään henkilön toi-

mintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Toisen vaiheen uudis-

tuksen tavoitteena on puolestaan parantaa erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut tietoa iäkkäiden palvelujen järjestäjiltä vanhuspal-

velulain1 (980/2012) voimaantulosta lähtien. Järjestäjäkyselyllä on seurattu erityisesti vanhuspalvelulain, laa-

tusuosituksen sekä keskeisten kansallisten kehittämishankkeiden toteutumista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisvastuun siirryttyä vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille, on tässä julkaisussa raportoi-

tava, vuoden 2022 syyskuussa toteutettu kysely viimeinen kunnille suunnattu iäkkäiden palveluiden järjes-

tämistä kartoittava kysely.  

Osa järjestäjäkyselyn kysymyksistä on pysynyt samana koko seuranta-ajan vuodesta 2014 lähtien, mutta 

sisältöä on myös päivitetty kattamaan kulloinkin ajankohtaisia aiheita. Kyselyn sisältö on vuosien mittaan 

muuttunut myös iäkkäiden palvelujen järjestämisen kehittymisen myötä. Kyselystä on vuosien aikana jätetty 

pois teemoja, joiden järjestäminen on kehittynyt hyvälle tasolle. Kyselyyn on puolestaan lisätty palvelujen 

järjestämiseen liittyviä kysymyksiä teemoista, joissa tiedetään olevan vielä parannettavaa.   

 

 
1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
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Vanhuspalvelujen tila -seurannan  

kokonaisuus 

Järjestäjäkysely on osa THL:n toteuttamaa Vanhuspalvelujen tila -seurantaa. Seuranta koostuu henkilöstön 

riittävyyttä kartoittavista kyselyistä sekä kolmesta erilliskyselystä (kuvio 1).  

Henkilöstön riittävyyskyselyillä seurataan ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta ja henkilös-

törakennetta kaksi kertaa vuodessa sekä kotihoidon henkilöstön riittävyyttä ja henkilöstörakennetta vuosit-

tain. Käynnissä olevan kehittämistyön tavoitteena on saada henkilöstön riittävyyttä ja henkilöstömitoitusta 

koskevat tiedot tulevaisuudessa suoraan palveluntuottajien tietojärjestelmistä (THL 2022a). 

Kuvio 1. Vanhuspalvelujen tila -seurannan kokonaisuus. 

Erilliskyselyillä kootaan tietoa  

• palveluiden järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, vastaajina palveluiden järjestäjät 

• toimintakäytännöistä ja johtamisesta, vastaajina toimintayksikköjen esihenkilöt 

• asiakastyytyväisyydestä, vastaajina asiakkaat.  

Kukin kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja ne kattavat iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoi-

don palvelut sisältäen myös sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaisen yhteisöllisen asumisen (ennen 

1.1.2023 tavallinen palveluasuminen).   

Kehityslinjana automaatio ja 
kertakirjaamisperiaatteen toteutuminen

Ympärivuorokautisen hoidon 
henkilöstömitoitus

Kotihoidon riittävyys

VALTAVA

Toimintakäytännöt ja 
johtaminen

Erillistiedonkeruu jatkuu 
joka toinen vuosi

Asiakastyytyväisyyskysely

Järjestäjäkysely
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Näin tutkimus tehtiin 

Raportissa julkaistavat tiedot perustuvat THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurantaan sisältyvän järjestäjäky-

selyn tuloksiin. Kysely toteutettiin syyskuussa 2022. Kyselyn vastaajina olivat vanhuspalvelujohtajat kun-

nissa sekä järjestämisvastuussa olleilla kuntayhtymillä ja yhteistoiminta-alueilla. 

Tietoa iäkkäiden palvelujen järjestämisestä on kerätty vuodesta 2014 lähtien joka toinen vuosi. Lisäksi 

lähtötilanne kartoitettiin keväällä 2013 ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Aikaisempina vuosina kysely 

on toteutettu nimellä kuntakysely. 

Kuviossa 2. on esitetty vuoden 2022 kyselyn aihealueet. Aivan kaikkia kysymyksiä ei ole raportoitu tässä 

julkaisussa, vaan osasta on tehty tai tullaan tekemään tarkempaa raportointia erillisjulkaisuissa tai hankkeissa. 

* Aihealueesta on tehty tai tullaan tekemään tarkempaa raportointia erillisjulkaisuissa tai hankkeissa.  

Kuvio 2. Vuoden 2022 kyselyn aihealueet. 

Vuonna 2022 järjestäjäkyselyssä oli 111 kysymystä. Suurin osa kysymyksistä sisälsi valmiit vastausvaihto-

ehdot, mutta mukana oli myös avoimia kysymyksiä. 

Sähköinen kysely lähetettiin yhteensä 165 Manner-Suomessa sijaitsevaan kuntaan, kuntayhtymään ja yh-

teistoiminta-alueelle. Kyselyyn saatiin yhteensä 152 vastausta (vaste 92 %). Vastauksia saatiin kaikilta hy-

vinvointialueilta lukuun ottamatta Keski-Uusimaata (taulukko 1). Keski-Uusimaa puuttuu näin ollen hyvin-

vointialueittaisista kuvioista ja taulukoista. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestökattavuus oli 93 

prosenttia yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä (Tilastokeskus 2022).  

Vastausten määrässä on jonkin verran kysymyskohtaista vaihtelua. Vastaajamäärän poiketessa koko ky-

selyn vastaajamäärästä (n=152), on kysymyskohtainen luku ilmoitettu kunkin raportoitavan tiedon kohdalla. 

Järjestäjäkyselyn kaikkien seurantavuosien vastaajamäärät ja vastausprosentit on esitetty taulukossa 2. Ky-

selyn vastausprosentti on ollut erittäin hyvä koko seuranta-ajan. 

  

Palvelujen riittävyys

Hyvinvointia, terveyttä, 
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Taulukko 1. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien osuudet hyvinvointialueittain vuonna 2022 

Hyvinvointialue 
Vastaajat (n) / 

Kaikki kunnat ja kuntayhtymät (N) 
Osuus vastauksista (%) 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue  1/1 0,7 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue  6/8 3,9 

Etelä-Savon hyvinvointialue  4/5 2,6 

Helsingin kaupunki  1/1 0,7 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue  5/5 3,3 

Kainuun hyvinvointialue  1/2 0,7 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue  7/7 4,6 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  1/1 0,7 

Keski-Suomen hyvinvointialue  18/18 11,8 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue  0/1 0,0 

Kymenlaakson hyvinvointialue  1/1 0,7 

Lapin hyvinvointialue  18/20 11,8 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  8/9 5,3 

Pirkanmaan hyvinvointialue  12/14 7,9 

Pohjanmaan hyvinvointialue  2/2 1,3 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  1/1 0,7 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 17/18 11,2 

Pohjois-Savon hyvinvointialue  15/15 9,9 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue  2/3 1,3 

Satakunnan hyvinvointialue  7/7 4,6 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  2/2 1,3 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue  23/24 15,1 

Koko maa  152/165 100,0 

Kyselyn tuloksia analysoitaessa esitetään pääsääntöisesti vastaajien jakaumat vastausvaihtoehdoittain. 

Koska vastanneet kunnat ja kuntayhtymät vaihtelevat kooltaan, joidenkin kysymysten osalta tulosten rapor-

toinnissa on hyödynnetty tietoja alueen väestöpohjasta. Tällöin tulokset on esitetty sen mukaan, miten suuri 

osa 75 vuotta täyttäneestä väestöstä asuu niiden kuntien ja kuntayhtymien alueella, jotka ovat valinneet tie-

tyn vastausvaihtoehdon. Näin on pystytty kuvaamaan, kuinka suurta osaa iäkkäistä henkilöistä kyseinen 

vastausvaihtoehto koskee. 

Taulukko 2. Järjestäjäkyselyn vastaajamäärät ja vastausprosentit 2014–2022 

 2014 2016 2018 2020 2022 

Vastaajamäärä (n) 209 200 175 165 152 

Vastausprosentti (%) 100 92 91 94 92 
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Vaikka kysely on osoitettu vanhuspalvelujohtajille, siihen vastattiin usein yhteistyössä eri alojen asiantunti-

joiden kanssa. Suurin osa vastauksista koostui työryhmän näkemyksestä (kuvio 3). Hieman alle puolet vas-

tauksista oli yksittäisen asiantuntijan tai viranhaltijan näkemyksiä. 

Kuvio 3. Kyselyn vastausten muodostuminen kunnissa, kuntayhtymissä ja  

yhteistoiminta-alueilla. 

Kyselyn tulosten taustatiedoksi kysyttiin myös, onko sosiaali- tai terveydenhuollon palvelut ulkoistettu ko-

konaan. Vuonna 2022 vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä seitsemän (5 %) ilmoitti ulkoistaneensa ko-

konaan sosiaalihuollon palvelut ja 21 (14 %) terveydenhuollon palvelut. Sosiaalihuollon ulkoistusten määrä 

on pysynyt samana kahden vuoden takaiseen seurantaan verrattuna, kun taas terveydenhuollon palveluiden 

kokonaisulkoistusten määrä on hieman laskenut. 

43%

47%

9%

Yksittäisen asiantuntijan/viranhaltijan näkemys

Työryhmän näkemys

Hallinnollisen käsittelyn, esimerkiksi johtoryhmän
näkemys

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen sosiaalihuoltolain muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen 

nimi vaihtui ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi ja aiemmin tavalliseksi palveluasumiseksi kut-

suttu palvelu yhteisölliseksi asumiseksi. Tässä julkaisussa käytetään vielä aiempia termejä, sillä ne oli-

vat käytössä syyskuussa 2022 toteutetussa kyselyssä. Samoin valtakunnalliset tilastotiedot palveluiden 

asiakasmääristä on kerätty ja julkaistu aiempia termejä käyttämällä. 
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Taustatietoa iäkkäiden palvelujen  

järjestämiseen liittyen 

Iäkkäiden palveluja koskeva lainsäädäntö 

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista säädetään: 

• Sosiaalihuoltolaissa 1301/2014 

• Terveydenhuoltolaissa 1326/2010 

• Kansanterveyslaissa 66/1972 

• Erikoissairaanhoitolaissa 1062/1989 

• Laissa omaishoidon tuesta 937/2005. 

Nämä lait eivät oikeuta palveluihin iän, vaan palvelun tarpeen mukaan. 

Iäkkäiden palveluja koskee lisäksi laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, ns. vanhuspalvelulaki), jossa säädetään muun muassa iäkkään pal-

velutarpeisiin vastaamisesta sekä palvelujen saannista ja niiden laadusta.  

Iäkkäiden ihmisten palveluja koskeva lakiuudistus 

Marinin hallituksen toteuttaman iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa säädet-

tiin ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen nostamisesta asteittain niin, että mitoituksen tulee 

olla 0,7 viimeistään joulukuussa 20232. Lakiin lisättiin myös säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Hyvinvointialueiden on aloitettava 

RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023. Valtakunnallisesti käyttöönotettava mittaristo lisää asiakkai-

den yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon saannin. (THL 2022b) 

Uudistuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on parantaa erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumis-

palveluja. Uudistuksen toisen vaiheen lakimuutokset tulivat pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 samanaikai-

sesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Sosiaalihuoltolain muutokset 

koskevat iäkkäiden henkilöiden lisäksi myös muita sosiaalipalvelujen asiakasryhmiä. Kotiin annettavia pal-

veluja koskevan uuden lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät henkilöt voivat elää kodeissaan 

turvallisesti ja saavat tarpeidensa mukaiset palvelut koteihinsa. Uudistuksen on myös tarkoitus parantaa ko-

tihoidon henkilöstön riittävyyttä sekä kehittää toiminnan toteuttamista ja johtamista. Asumispalveluiden uu-

distaminen mahdollistaa monimuotoisten asumis- ja palvelukokonaisuuksien luomisen niin, että iäkkäille 

henkilöille voidaan tarjota joustavia, yhteisöllisiä sekä toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelu-

ratkaisuja kotona asumisen ja nykyisen tehostetun palveluasumisen väliin. (STM 2022.) 

Iäkkäiden palvelujen kehittäminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet laatusuosituksen iäkkäiden ihmis-

ten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi (STM ja Suomen Kuntaliitto 2020). Suositukseen on 

koottu linjaukset palvelurakenteen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön määrän, osaamisen ja joh-

tamisen kehittämiseksi. Aiemmat laatusuositukset on annettu vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017. Seuraava 

laatusuositus on valmisteilla tämän raportin julkaisun aikaan. 

Kansallisella ikäohjelmalla (STM 2020) kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen 

turvaamiseen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on 

 

 
2 Vanhuspalvelulakiin tehtiin alkuvuodesta 2023 muutos (HE 298/222 vp), jonka mukaan mitoituksen on oltava 

0,65 1.4.2023 lähtien ja 0,7 1.12.2023 lähtien. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20101326
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19720066
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19891062
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varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Suositukset kohdistuvat sekä väestö- että yksilötasolle ja nii-

den toteutumista seurataan valtakunnallisesti sekä paikallisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ja samanaikaisesti toteutettava, palvelujen sisältöjen kehit-

tämiseen tähtäävä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma mahdollistavat erilaisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen osaamisen ja monialaisuuden yhdistämisen joustavasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhden järjestäjän alle kokoavat hyvinvointialueet mahdollistavat myös 

palvelu- ja hoitoketjujen johtamisen kokonaisuutena sekä asiakastiedon sujuvan siirtymisen eri toimijoiden 

välillä. Hyvinvointialueille luotavat asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallit ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Niiden avulla voidaan parantaa palvelujen saatavuutta sekä varmistaa oikea-aikaiset ja tarpeita vastaavat pal-

velut erityisesti paljon palveluja käyttävien iäkkäiden henkilöiden osalta.  

Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ennakoinnin näkökulmasta Tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan sisältyvien elintapaohjauksen mallien luominen ja käyttöönotto hyvin-

vointialueilla on keskeistä. Iäkkäiden henkilöiden osalta tässä painottuu erityisesti muistisairauksien ennal-

taehkäisyyn liittyvät elintapaohjauksen välineet. Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa 

tehtävää kehittämistyötä on käynnistetty myös Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke. Han-

ketta toteutetaan vuosina 2020–2023 alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla.  

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden järjestämisestä on julkaistu suositus, jossa kuvataan ke-

hittämistarpeita sekä annetaan suositus palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta sisältäen laatukri-

teerit hoidon porrastuksen eri tasoille ja sosiaalipalveluihin (Saarto ym. 2019). Palliatiivisen hoidon järjestä-

misen vastuut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen on kuvattu Palliatiivisen hoidon ja saatto-

hoidon kansallisessa laatusuosituksessa (Saarto ym. 2022). Uudistuksen välitön vaikutus palliatiivista hoitoa 

ja saattohoitoa tuottaviin yksiköihin on pieni, mutta se selkiyttää palliatiivisen hoidon kokonaisuuden johta-

mista ja palveluketjun koordinointia hyvinvointialueilla. 

Iäkkään väestön määrän kehitys 

Iäkkäiden henkilöiden määrä ja osuus väestöstä tulee kasvamaan voimakkaasti seuraavien kahden vuosikym-

menen aikana. Koko maassa 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli noin kymmenen prosenttia vuonna 

2021 ja määrän ennustetaan kasvavan 14 prosenttiin vuonna 2030 ja 16 prosenttiin vuonna 2040. Iäkkään 

väestön osuus vaihtelee hyvinvointialueittain nyt ja tulevaisuudessa (kuvio 4).  

Vuonna 2021 pienimmät 75 vuotta täyttäneiden osuudet olivat Vantaa-Keravan, Helsingin, Länsi-Uuden-

maan, Keski-Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla, joissa alle yhdeksän prosenttia väes-

töstä oli 75 vuotta täyttäneitä. Suurimmat osuudet olivat Etelä-Savon, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Kai-

nuun ja Satakunnan hyvinvointialueilla, joissa osuus oli 13–15 prosenttia väestöstä. 

Väestöennusteen mukaan vuonna 2040 pienimmät 75 vuotta täyttäneiden osuudet ovat samoilla hyvin-

vointialueilla (Vantaa-Kerava, Helsinki, Länsi-Uusimaa ja Keski-Uusimaa), mutta osuuden ennustetaan nou-

sevan 10–15 prosenttiin. Myös suurimmat osuudet ovat pääosin samoilla hyvinvointialueilla (Etelä-Savo, 

Kainuu, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala), mutta osuudet ovat selvästi nykyistä suuremmat ja vaihtelevat 21 

prosentista 26 prosenttiin. 
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Kuvio 4. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä vuonna 2021 sekä ennuste vuosille 2030 ja 2040 

hyvinvointialueittain (Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi). 

Iäkkään väestön määrän ennustetaan kasvavan selvästi tulevina kahtena vuosikymmenenä (kuvio 5), mikä 

tulee näkymään myös iäkkäiden palvelujen asiakasmäärien kasvuna. Vuonna 2022 75 vuotta täyttäneitä oli 

Suomessa noin 600 000. Vuonna 2030 heitä ennustetaan olevan noin 780 000 ja vuonna 2040 jo noin 

900 000. 

0 5 10 15 20 25 30

Varsinais-Suomi

Vantaa-Kerava

Satakunta

Päijät-Häme

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjanmaa

Pirkanmaa

Länsi-Uusimaa

Lappi

Kymenlaakso

Keski-Uusimaa

Keski-Suomi

Keski-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Kainuu

Itä-Uusimaa

Helsingin kaupunki

Etelä-Savo

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Karjala

Vuosi 2021 Lisäys vuosina 2021-2030 Lisäys vuosina 2030-2040

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä



Taustatietoa iäkkäiden palvelujen järjestämiseen liittyen 

 

THL – Raportti 4/2023 16  Iäkkäiden palvelujen järjestämisen tila 

hyvinvointialueiden aloittaessa. Vanhuspalvelujen tila 

-seurannan järjestäjäkyselyn tuloksia 2014–2022 

Kuvio 5. Ennuste 75 vuotta täyttäneen väestön määrän kehityksestä vuosina 2022–2040  

(Lähde: Tilastokeskus/väestöennuste 2021). 

Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan kehitys 

Iäkkäiden henkilöiden määrän kasvun lisäksi iäkkäiden palvelujen tarpeeseen vaikuttaa myös väestön toi-

mintakyvyn ja terveyden kehitys. Väestön terveys ja elintavat ovat kehittyneet monessa suhteessa myöntei-

seen suuntaan. Elinajanodote on noussut ja terveiden elinvuosien määrä on lisääntynyt. Tämä näkyy muun 

muassa useiden kansansairauksien taustalla olevien elintapojen kehityksessä. Myönteisiin kehityskulkuihin 

lukeutuu muun muassa päivittäisen tupakoinnin väheneminen työikäisessä väestössä. Myös fyysisessä aktii-

visuudessa on havaittu myönteisiä muutoksia väestötasolla. Vajaa kolmannes väestöstä ei kuitenkaan harrasta 

vapaa-ajan liikuntaa. (Kestilä & Karvonen 2022)  

Terveyden kannalta on havaittavissa kuitenkin myös lukuisia ongelmia. Lihavuus on suuri kansanterveys-

ongelma, ja erityisesti työikäisessä väestössä lihavuus on lisääntynyt. Terveyden riskitekijöistä kohonnut ve-

renpaine on edelleen Suomessa hyvin yleistä, ja lääkehoidossa olevista alle puolella se on tavoitetasolla. 

Kokonaiskolesteroli on sen sijaan kääntynyt uudelleen laskuun, ja se voikin merkittävästi vähentää sairastu-

vuutta sydän- ja verisuonitauteihin. Koholla oleva verensokeri ei myöskään ole yleistynyt väestötasolla. 

(Kestilä & Karvonen 2022) 

THL:n toteuttamista väestötutkimuksista on saatavissa tietoa ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja ter-

veydentilan kehityksestä ikääntyneiden itsensä raportoimana. Tutkimusten tulokset osoittavat myönteistä ke-

hitystä viimeisten vajaan kymmenen vuoden aikana (taulukko 3).  

Esimerkiksi terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 65 vuotta täyttäneistä on 

pienentynyt selvästi. Myös esimerkiksi verenpainetaudista tai kohonneesta verenpaineesta itse raportoinei-

den sekä muistinsa huonoksi kokevien osuudet ovat hieman pienentyneet. Psyykkisesti merkittävästi kuor-

mittuneiden osuus ja itsensä yksinäiseksi tuntevien osuudet ovat vähentyneet lukuun ottamatta koronavuotta 

2020. 
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Taulukko 3. Ikääntyneen väestön toimintakykyä ja terveyttä kuvaavia tietoja  
vuosina 2013–2020* (Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 

65 vuotta täyttäneet 
57 57 55 53 54 48 48 

Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%),  

75 vuotta täyttäneet 
38 36 35 36 35 35 35 

Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi, osuus (%),  

65 vuotta täyttäneet 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 44 

Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut 

verenpaine (%), 65 vuotta täyttäneet 
56 57 55 53 56 54 n/a 

Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%),  

75 vuotta täyttäneet 
12 11 10 9 8 9 7 

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%),  

65 vuotta täyttäneet 
9 8 8 9 8 8 9 

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%),  

65 vuotta täyttäneet 
9 9 9 9 8 7 9 

*Vuosina 2019 ja 2021 ei ole kerätty tietoja 

Ihmisten eläessä yhä pidempään muistisairauksia sairastavien ihmisten lukumäärä kasvaa voimakkaasti. Vä-

estön ikääntymisen lisäksi muistisairauksien yleisyyteen vaikuttavat esimerkiksi muistisairauksien riskiteki-

jöiden yleisyys ja väestön koulutustaso. Muistisairauksien diagnostiikan kehittyminen mahdollistaa sairau-

den havaitsemisen jo varhaisvaiheessa, mikä osaltaan lisää diagnosoitujen tapausten määrää. Alueilla, joilla 

on paljon iäkästä väestöä, on myös enemmän muistisairauksia sairastavia henkilöitä. Toistaiseksi muistisai-

rauksien esiintyvyyden alueellisista eroista tiedetään kuitenkin vain vähän. (THL 2023) 

Suomessa arvioidaan olevan yli 190 000 muistisairasta henkilöä ja on arvioitu, että muistisairauteen sai-

rastuu Suomessa vuosittain noin 14 500 henkilöä. Valtaosa sairastuneista on yli 80-vuotiaita, mutta myös 

työikäisistä (35–65-vuotiaista) yli 7000 henkilöllä on todettu etenevä muistisairaus. Pitkäaikaishoidossa ole-

vista ikääntyneistä kolme neljästä sairastaa muistisairautta. Kelan lääkekorvaustilastojen perusteella noin 86 

000 henkilöä käytti jotakin muistisairauslääkettä vuonna 2019 (THL 2023). 

Iäkkäiden palvelurakenteen muutos 

Iäkkäiden palvelujen peittävyys on laskenut omaishoitoa lukuun ottamatta kaikissa palveluissa vuosina 

2016–2021, kun tarkastellaan sitä, kuinka suuri osa 75 vuotta täyttäneistä on eri palvelujen piirissä (kuvio 6). 

Yleisin palvelu on säännöllinen kotihoito, jonka piirissä vuonna 2021 oli 16 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. 

Tehostetun palveluasumisen piirissä oli seitsemän prosenttia, omaishoidon tuen piirissä viisi prosenttia ja 

tavallisen palveluasumisen piirissä noin yksi prosentti 75 vuotta täyttäneistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä oli yhteensä puoli prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Laitoshoito on vähen-

tynyt pitkään ja vanhuspalvelulain muutoksen (876/2022) myötä iäkkäiden sosiaalihuollon pitkäaikainen lai-

toshoito eli vanhainkotihoito tulee lakkauttaa vuoden 2027 loppuun mennessä.  
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Kuvio 6. Iäkkäiden palvelujen rakenne vuosina 2016–2021  

(Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi). 

Kun lasketaan yhteen ympärivuorokautisen hoidon palvelut eli tehostettu palveluasuminen, vanhainkoti-

hoito ja terveyskeskusten pitkäaikaishoito, oli niiden piirissä neljä prosenttia 65 vuotta täyttäneistä, seitse-

män prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 16 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä (kuvio 7). Säännöllisen kotihoi-

don ja tavallisen palveluasumisen piirissä oli yhteensä puolestaan yhdeksän prosenttia 65 vuotta täyttä-

neistä, 16 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja noin kolmasosa 85 vuotta täyttäneistä. Omaishoidon piirissä 

oli kolme prosenttia 65 vuotta täyttäneistä, viisi prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja seitsemän prosenttia 85 

vuotta täyttäneistä. Palvelujen peittävyys on laskenut omaishoitoa lukuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä eli 

65, 75 ja 85 vuotta täyttäneillä. 

*YMP=Ympärivuorokautinen hoito, **KH=Säännöllinen kotihoito, ***PA=Tavallinen palveluasuminen, ****OH=Omaishoito 

Kuvio 7. 65, 75 ja 85 vuotta täyttäneiden iäkkäiden palvelujen asiakkaiden osuus vastaavasta 

väestöstä vuosina 2016–2021 (Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi). 
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Palvelurakenne vaihtelee hyvinvointialueittain (kuvio 8). Ympärivuorokautisten palvelujen piirissä olevien 

osuus 75 vuotta täyttäneistä oli suurin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla ja säännöllisen koti-

hoidon ja tavallisen palveluasumisen piirissä olevien osuus Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialu-

eilla. Omaishoidon peittävyys oli suurin Kainuun ja Lapin hyvinvointialueilla. 

Myös palvelujen piirissä olevien kokonaismäärä vaihtelee hyvinvointialueittain. Kainuun, Keski-Pohjan-

maan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla yli kolmasosa 75 vuotta täyttäneistä oli ympärivuo-

rokautisten palvelujen, säännöllisen kotihoidon, tavallisen palveluasumisen tai omaishoidon piirissä. Vantaa-

Keravan, Päijät-Hämeen, Helsingin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla näiden palvelujen piirissä oli 

puolestaan alle neljäsosa 75 vuotta täyttäneistä. 

Kuvio 8. Iäkkäiden palvelujen rakenne 2021 hyvinvointialueittain  

(Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi). 

Asiakasrakenne iäkkäiden palveluissa 

RAI-arviointijärjestelmä on laajentumassa koskemaan kaikkia säännöllisiä iäkkäiden palveluja viimeistään 

1.4.2023. Vuonna 2021 tehtyihin RAI-arviointeihin perustuvat RAI-tiedot kattavat noin puolet 75 vuotta 

täyttäneistä ympärivuorokautisen hoivan ja noin 40 prosenttia kotona asuvien asiakkaiden palveluiden asi-

akkaista. Ympärivuorokautisen hoivan palveluissa vain neljällä prosentilla asiakkaista ei ollut kognitiivista 

häiriötä. Asiakkaista 60 prosentilla toimintakyky oli vähintään heikentynyt tai heillä oli vähintään pitkälle 

edennyt toimintakyvyn alenema tarkasteltaessa arkisuoriutumista (ADL) tai kognitiota (taulukot 4 ja 5).  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Varsinais-Suomi

Vantaa-Kerava

Satakunta

Päijät-Häme

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjanmaa

Pirkanmaa

Länsi-Uusimaa

Lappi

Kymenlaakso

Keski-Uusimaa

Keski-Suomi

Keski-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Kainuu

Itä-Uusimaa

Helsingin kaupunki

Etelä-Savo

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Karjala

Omaishoito Kotihoito ja palveluasuminen Ympärivuorokautisen hoidon palvelut

75 täyttäneet asiakkaat, % 75 vuotta täyttäneistä



Taustatietoa iäkkäiden palvelujen järjestämiseen liittyen 

 

THL – Raportti 4/2023 20  Iäkkäiden palvelujen järjestämisen tila 

hyvinvointialueiden aloittaessa. Vanhuspalvelujen tila 

-seurannan järjestäjäkyselyn tuloksia 2014–2022 

Kotiin annettavia palveluja saaneista kolmella neljäsosalla oli kognitiivisia häiriöitä ja lähes kahdella kol-

masosalla oli itsenäinen toimintakyky (arkisuoriutuminen/ADL tai kognitio). 

Taulukko 4. Iäkkäiden palveluissa olevien 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden jakautuminen  
toimintakyvyn voimavarojen mukaan RAI-arvioinneissa vuonna 2021  
(Lähde: Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta) 

Toimintakyky 
Kotona asuvan palvelut  

(% asiakkaista) 

Ympärivuorokautinen hoiva  

(% asiakkaista) 

Itsenäinen toimintakyky 62 8 

Kohtalainen toimintakyky 30 32 

Heikentynyt toimintakyky 7 40 

Pitkälle edennyt toimintakyvyn alenema 1 20 

Yhteensä 100 100 

Taulukko 5. Keskeiset RAI-mittarit vuonna 2021, 75 vuotta täyttäneet asiakkaat  
(Lähde: Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta) 

RAI-mittari 
Kotona asuvan palvelut  

(% asiakkaista) 

Ympärivuorokautinen hoiva  

(% asiakkaista) 

Ei kognitiivista häiriötä 24 4 

Itsenäinen arkisuoriutumisessa 58 4 

Sosiaalisesti aktiiviset 42 28 

Yhteisestä tekemisestä kiinnostuneet 78 55 

Asiakas on määrittänyt hoidolle ainakin yhden tavoitteen 46 21 

Elämänpiiri vuodetta laajempi n/a 83 

Ei päivystyskäyntejä 84 91 

Ei yksinäisyyden kokemusta 71 84 

Kivuttomat 38 46 

Kotihoitoa vähintään 3.5 tuntia viikossa 62 n/a 

Läheisapua saaneet 64 n/a 

Riittävä ravinnon saanti 68 57 

Kaatumattomat 74 78 
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Järjestäjäkyselyn 2022 tulokset 

Iäkkäille suunnatut palvelut 

Arviot iäkkäiden palvelujen riittävyydestä  

Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat kyselyssä iäkkäälle väestölle suunnattujen palvelujen riittävyyttä alueel-

laan. Kotihoitoa arvioi olevan alueellaan riittävästi hieman yli puolet (56 %) ja kaikkiaan 87 prosenttia arvioi 

sitä olevan joko riittävästi tai melko riittävästi (kuvio 9). Tehostettua palveluasumista arvioi alueellaan ole-

van riittävästi 41 prosenttia ja joko riittävästi tai melko riittävästi kaikkiaan 78 prosenttia vastanneista kun-

nista ja kuntayhtymistä. Molempien palvelujen osalta muutama prosentti arvioi palvelua olevan liikaa alu-

eellaan. Kotihoitoa liikaa alueellaan arvioineet ovat pieniä kuntia, kun taas tehostettua palveluasumista liikaa 

arvioineiden joukossa on myös kuntayhtymiä tai yhteistoiminta-alueita sekä keskisuuria kuntia. 

Kuvio 9. Arvio iäkkäiden palvelujen riittävyydestä, vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Laitoshoidon riittävyyden osalta vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien arviot jakaantuivat. Yli puolet ar-

vioi, että iäkkäiden laitoshoidolle ei ole alueella tarvetta. Yhdeksän prosenttia vastanneista kunnista ja kun-

tayhtymistä arvioi puolestaan alueellaan olevan liikaa iäkkäiden sosiaalihuollon laitoshoitoa ja kaksi prosent-

tia liikaa terveyskeskusten pitkäaikaishoitoa. Riittämättömästi iäkkäiden sosiaalihuollon laitoshoitoa arvioi 

olevan alueellaan yhdeksän prosenttia ja terveyskeskusten pitkäaikaishoitoa 16 prosenttia vastanneista kun-

nista ja kuntayhtymistä.  

Heikoimmaksi riittävyys arvioitiin tavallisessa palveluasumisessa, jota puolet vastanneista kunnista ja 

kuntayhtymistä arvioi olevan riittämättömästi. Riittävästi tai melko riittävästi tätä palvelua arvioi olevan alu-

eellaan vain noin kolmasosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Toisaalta joka kahdeksas arvioi, että 

palvelulle ei ole alueella tarvetta. Tavallista palveluasumista järjesti vuonna 2021 noin kaksi kolmasosaa 

vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Arviot eivät oleellisesti eronneet sen mukaan, järjestääkö kunta tai 

kuntayhtymä palvelua vai ei. 

Myös perhehoitoa arvioi olevan riittämättömästi varsin suuri osa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä 

eli 44 prosenttia. Toisaalta riittävästi tai melko riittävästi sitä arvioi olevan lähes yhtä suuri osa eli 43 pro-

senttia. Yhteensä 12 prosenttia ilmoitti puolestaan, että palvelulle ei ole alueella tarvetta. Perhehoitoa 
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järjestää tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Riittämättömäksi ar-

vioineiden osuus on jonkin verran suurempi niiden joukossa, joilla palvelua ei tällä hetkellä ole (52 %), kuin 

niiden joukossa, joilla palvelua on (40 %).  

Huolestuttavaa on, että perhehoitoa lukuun ottamatta riittämättömäksi arvioineiden osuus on noussut vuo-

desta 2014 vuoteen 2022 (kuvio 10). Riittävyys on kuitenkin osin vaihdellut tällä ajanjaksolla, sillä kotihoi-

don ja tehostetun palveluasumisen riittävyys arvioitiin vuonna 2018 paremmaksi kuin vuonna 2022. Laitos-

hoidon osalta on myös huomattava, että varsin suuri osa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi, että 

palvelulle ei ole tarvetta ja näiden kuntien ja kuntayhtymien osuus on noussut vuosina 2014–2022. Sosiaali-

huollon laitoshoidon osalta ”ei tarvetta” arvioineiden kuntien ja kuntayhtymien osuus on noussut kolmas-

osasta lähes 60 prosenttiin ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon osalta neljäsosasta noin puoleen.  

Kuvio 10. Arvio iäkkäiden palvelujen riittävyydestä, vastaajien jakauma vuosina 2014–2022. 
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Kun lasketaan yhteen palvelun riittämättömäksi arvioineiden kuntien ja kuntayhtymien 75 vuotta täyttänyt 

väestö, asui koko maassa 12 prosenttia iäkkäästä väestöstä alueella, jossa kotihoitoa arvioitiin olevan riittä-

mättömästi. Tehostetun palveluasumisen osalta riittämättömäksi arvioineiden kuntien ja kuntayhtymien alu-

eella asui 17 prosenttia, perhehoidon osalta 41 prosenttia ja tavallisen palveluasumisen osalta 42–52 prosent-

tia iäkkäästä väestöstä (ensin mainittu yksiköissä, joissa on myös tehostetun palveluasumisen asiakkaita ja 

jälkimmäinen yksiköissä, joissa on vain tavallista palveluasumista). Vastaavat osuudet kunkin hyvinvointi-

alueen 75 vuotta täyttäneestä väestöstä löytyvät taulukosta 6. 

Taulukko 6. Osuus hyvinvointialueen 75 vuotta täyttäneestä väestöstä, joka asui niiden kuntien 
ja kuntayhtymien alueella, jotka arvioivat palvelun riittämättömäksi hyvinvointialueittain 
vuonna 2022 

Hyvinvointialue 

Osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (%) 

Kotihoito 

Tavallinen palveluasuminen 

Perhehoito 

Tehostettu 

palvelu- 

asuminen 

Yksikössä, jossa on tavalli-

sen ja tehostetun palvelu-

asumisen asiakaspaikkoja 

Yksikössä, jossa ei ole  

tehostetun palvelu- 

asumisen asiakaspaikkoja 

Etelä-Karjala 0 0 0 100 0 

Etelä-Pohjanmaa 0 65 60 47 13 

Etelä-Savo 0 86 86 16 0 

Helsingin kaupunki 0 0 0 0 0 

Itä-Uusimaa 0 0 21 27 0 

Kainuu 0 0 100 0 0 

Kanta-Häme 22 9 9 9 0 

Keski-Pohjanmaa 0 0 100 100 0 

Keski-Suomi 40 71 65 56 40 

Kymenlaakso 0 0 0 100 0 

Lappi 43 72 77 67 68 

Länsi-Uusimaa 18 23 23 86 75 

Pirkanmaa 0 77 69 61 12 

Pohjanmaa 98 0 98 98 0 

Pohjois-Karjala 0 100 100 0 0 

Pohjois-Pohjanmaa 0 77 74 34 16 

Pohjois-Savo 0 97 82 85 50 

Päijät-Häme 0 0 100 3 0 

Satakunta 15 10 10 10 0 

Vantaa-Kerava 14 66 68 18 24 

Varsinais-Suomi 0 17 17 0 0 

Muissa iäkkäälle väestölle suunnatuissa palveluissa on kohtalainen riittävyys, sillä arviointiyksikköjä lukuun 

ottamatta niitä arvioi olevan riittävästi tai melko riittävästi vähintään kaksi kolmasosaa vastanneista kunnista 

ja kuntayhtymistä (kuvio 11). Paras riittävyys oli asiakasohjauksessa (91 %), päivätoiminnassa (83 %) ja 

terveyskeskusten lyhytaikaishoidossa (86 %), joissa noin neljä viidesosaa arvioi palvelun riittäväksi tai melko 

riittäväksi. Myös ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tu-

kevissa neuvontapalveluissa kolme neljäsosaa (80 %) arvioi palvelun riittäväksi tai melko riittäväksi. Arvi-

ointiyksikköjä arvioi olevan riittävästi tai melko riittävästi alle puolet (46 %) vastanneista kunnista ja kun-

tayhtymistä, mutta toisaalta joka kymmenes (9 %) arvioi, että niille ei ole tarvetta. 



Järjestäjäkyselyn 2022 tulokset 

 

THL – Raportti 4/2023 24  Iäkkäiden palvelujen järjestämisen tila 

hyvinvointialueiden aloittaessa. Vanhuspalvelujen tila 

-seurannan järjestäjäkyselyn tuloksia 2014–2022 

Kuvio 11. Arvio muiden palvelujen riittävyydestä, vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Sen sijaan erityisesti iäkkäille henkilöille kohdennettujen suun terveydenhuollon ja sekä mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen riittävyys arvioitiin varsin heikoksi. Suun terveydenhuollon palveluja arvioi olevan riittä-

västi tai melko riittävästi noin puolet (56 %) ja mielenterveys- ja päihdepalveluja vajaa neljäsosa (25 ja 22 

%) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Toisaalta muutama prosentti vastanneista kunnista ja kuntayh-

tymistä arvioi, että näille palveluille ei ole tarvetta. 

Aikasarjatietoa on käytettävissä vain 2–4 viime vuoden ajalta ja vain osasta palveluista (kuvio 12). Niissä 

palveluissa, joista aikasarjatieto saadaan, palvelujen määrän riittämättömäksi arvioineiden kuntien ja kun-

tayhtymien osuus on lisääntynyt. 

Kuvio 12. Arvio iäkkäiden muiden palvelujen riittävyydestä, palvelun riittämättömäksi  

arvioineiden vastaajien osuus vuosina 2018–2022. 
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Kun lasketaan yhteen palvelun riittämättömäksi arvioineiden kuntien ja kuntayhtymien 75 vuotta täyttänyt 

väestö, asui koko maassa 10 prosenttia iäkkäästä väestöstä alueella, jossa hyvinvointia ja terveyttä tukevia 

neuvontapalveluja arvioitiin olevan riittämättömästi. Asiakasohjauksen osalta riittämättömäksi arvioineiden 

kuntien ja kuntayhtymien alueella asui 11 prosenttia, päivätoiminnan osalta 13 prosenttia, kotikuntoutuksen 

osalta 35 prosenttia ja tilapäishoitopaikkojen osalta 35 prosenttia iäkkäästä väestöstä. Vastaavat osuudet kun-

kin hyvinvointialueen 75 vuotta täyttäneestä väestöstä löytyvät taulukosta 7. 

Taulukko 7.  Osuus hyvinvointialueen 75 vuotta täyttäneestä väestöstä, joka asui niiden kuntien 
ja kuntayhtymien alueella, jotka arvioivat palvelun riittämättömäksi hyvinvointialueittain 
vuonna 2022 

Hyvinvointialue 

Osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (%) 

Hyvinvointia, terveyttä, toimintaky-

kyä ja itsenäistä suoriutumista  

tukevia neuvontapalveluita 

Asiakasohjausta 
Päivä- 

toimintaa 

Koti- 

kuntoutusta 

Tilapäishoito-

paikkoja 

Etelä-Karjala 0 0 0 0 0 

Etelä-Pohjanmaa 0 0 0 21 13 

Etelä-Savo 0 0 0 2 2 

Helsingin kaupunki 0 0 0 0 0 

Itä-Uusimaa 0 0 0 0 19 

Kainuu 0 0 0 100 0 

Kanta-Häme 8 0 0 0 35 

Keski-Pohjanmaa 0 0 0 100 100 

Keski-Suomi 62 41 2 51 56 

Kymenlaakso 0 0 0 100 100 

Lappi 14 10 22 71 73 

Länsi-Uusimaa 9 0 12 79 26 

Pirkanmaa 3 52 0 54 19 

Pohjanmaa 98 98 100 98 98 

Pohjois-Karjala 0 0 100 0 100 

Pohjois-Pohjanmaa 2 2 3 37 19 

Pohjois-Savo 11 5 3 9 48 

Päijät-Häme 0 0 3 0 3 

Satakunta 9 0 0 60 10 

Vantaa-Kerava 0 0 0 17 17 

Varsinais-Suomi 4 1 39 13 19 

Omais- ja perhehoidon osalta järjestäjiltä pyydettiin arviota edellisen vuoden eli vuoden 2021 budjetoitujen 

määrärahojen riittävyydestä. Hieman yli puolet vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi omaishoidon 

määrärahojen olleen täysin riittävät (kuvio 13). Perhehoidossa täysin riittäväksi arvioineiden osuus oli kaksi 

kolmasosaa. Arviot olivat samansuuntaiset riippumatta siitä, järjestikö kunta tai kuntayhtymä perhehoitoa 

vai ei. Täysin riittäväksi arvioineiden osuus on kasvanut seuranta-aikana. 
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Kuvio 13. Arvio iäkkäiden palvelujen järjestämiseen vuodelle 2021 budjetoitujen määrärahojen 

riittävyydestä omais- ja perhehoidossa, vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Omaishoidon osalta on kysytty myös, onko omaishoidon tuen määrärahoja budjetoitu riittävästi yli 65-vuo-

tiaita omaishoidon tuen tarvitsijoita varten. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien jakauma on lähes sama 

kuin vuodelle 2021 budjetoitujen omaishoidon määrärahojen riittävyyden osalta eli hieman yli puolet arvioi 

täysin riittävästi ja kolmasosa melko riittävästi (kuvio 14). Kymmenesosa arvioi melko riittämättömästi ja 

1,3 prosenttia täysin riittämättömästi.  

Täysin riittävästi arvioineiden osuus on seuranta-aikana lisääntynyt, mutta toisaalta myös melko tai täysin 

riittämättömästi arvioineiden osuus kääntyi vuonna 2022 nousuun.   

Kuvio 14. Arvio siitä, onko alueella budjetoitu riittävästi omaishoidon tuen määrärahaa yli  

65-vuotiaita omaishoidon tuen tarvitsijoita varten, vastaajien jakauma vuosina 2014–2022. 
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Ikääntyneen väestön hyvinvointia edistävät palvelut  

Neuvontapalvelut ja niiden riittävyys 

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, ter-

veyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Iäkkäät ihmiset saavat esimer-

kiksi neuvontakeskuksista, seniori-infoista tai vastaavista toimipisteistä tietoa palveluista sekä muusta hy-

vinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta. Neuvontapisteiden palveluvalikoimaan voidaan sisällyttää 

myös toimintakyvyn ja terveydentilan arviointia ja seurantaa.  

Kaksi kolmasosaa (68 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä tarjosi neuvontapalveluita erityisesti 

ikääntyneille suunnatuissa matalan kynnyksen neuvontapisteissä (kuvio 15). Lähes yhtä moni (66 %) järjesti 

sitä päivätoiminnan piirissä ja lähes puolet (45 %) seniorineuvolassa. Puhelinpalveluna neuvontapalveluja 

järjesti 91 prosenttia ja sähköisinä verkkopalveluina noin puolet (49 %) vastanneista kunnista ja kuntayhty-

mistä. Liikkuvina palveluina neuvontapalveluja tarjosi alueellaan joka kahdeksas (14 %).   

Sähköisinä verkkopalveluina, puhelinpalveluna ja liikkuvina palveluina neuvontapalveluja järjestävien 

osuus on noussut, kun taas fyysisissä palvelupisteissä järjestävien osuus on laskenut vuosien 2014 ja 2022 

välillä.  

 Kuvio 15. Väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien 

neuvontapalveluiden järjestämistavat, vastaajien jakauma vuosina 2014–2022. 

Yli puolella hyvinvointialueista kaikki vastanneet kunnat ja kuntayhtymät järjestivät neuvontapalveluita sekä 

fyysisissä toimipisteissä että etäpalveluna tai liikkuvana palveluna (kuvio 16). Lopuillakin alueilla lähes 

kaikki vastanneet kunnat ja kuntayhtymät järjestivät palvelua vähintään jollain tavalla, koska koko maassa 

vain kolme kuntaa tai kuntayhtymää kertoi, että heillä ei näitä palveluja ole tarjolla fyysisissä palvelupisteissä 

eikä etäpalveluna tai liikkuvana palveluna. 
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Kuvio 16. Väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien 

neuvontapalveluiden järjestäminen hyvinvointialueittain, vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Neuvonnan riittävyys vaihtelee hieman sen muodon mukaan (kuvio 17). Kaksi kolmasosaa vastanneista 

kunnista ja kuntayhtymistä arvioi alueella olevan riittävästi terveyteen liittyvien ongelmien tunnistamista ja 

elintapaohjausta (63 %) sekä muistisairauksien kohonneen riskin tunnistamista koskevia neuvontapalveluja 

(68 %). Sosiaalipalvelua ja sosiaaliturvaa koskevaa ohjausta puolestaan arvioi olevan riittävästi kolme 

neljäsosaa (74 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Kaikkien kolmen neuvonnan ja ohjauksen 

muodon riittäväksi arvioineiden osuus on laskenut vuodesta 2020. Muistisairauksien varhaisen vaiheen 

hoitoon pääsyn osalta riittävästi ohjaus- ja neuvontapalveluja arvioi olevan 75 prosenttia vastanneista 

kunnista ja kuntayhtymistä. 
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Kuvio 17. Ikääntyneelle väestölle suunnatun neuvonnan ja ohjauksen riittävyys, vastaajien 

jakauma vuosina 2020–2022. 

Lähes 60 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä raportoi, että heidän alueellaan on nimettynä 

henkilö koordinoimaan ja johtamaan ikääntyneen väestön hyvinvointia edistäviä palveluita kokonaisuutena 

(kuvio 18). Osuus on vaihdellut vuosien 2014–2022 aikana, mutta oli vuonna 2022 seuranta-ajan alimmalla 

tasolla. 

Kuvio 18. Alueelle on nimetty henkilö koordinoimaan ja johtamaan ikääntyneen väestön 

hyvinvointia edistäviä palveluita kokonaisuutena, vastaajien jakauma vuosina 2014–2022. 
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Asumisen ennakointi 

Varautuminen ikääntyneiden asumiseen kokonaisuutena on vielä vähäistä. Vain kolmasosa (35 %) vastan-

neista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että alueella on tehty ikäasumisen ennakointisuunnitelma (kuvio 

19). Osuus on kuitenkin noussut vuodesta 2020, jolloin suunnitelman oli tehnyt noin neljäsosa (27 %) vas-

taajista. Väestön ikääntyessä iäkkäille henkilöille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan yhä enem-

män. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ja siksi ennakoiviin toimiin on ryhdyttävä hyvissä ajoin.  

Toimenpiteitä ympäristön ikäystävällisyyden kehittämiseksi on suunniteltu monella alueella, mutta pää-

töksiä on tehnyt vain osa. Kaikkiaan kolme neljäsosaa (73 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä rapor-

toi, että ympäristön ikäystävällisyys on otettu huomioon suunnittelussa. Niistä alle puolella eli viidesosalla 

kaikista vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä on myös tehty päätöksiä asiasta. Ympäristön ikäystävälli-

syyden huomioineiden järjestäjien osuus on noussut, sillä vuonna 2016 ympäristön ikäystävällisyyden suun-

nitelmissa huomioineiden osuus oli kaksi kolmasosaa. Koko seurantajakson eli vuosien 2016–2022 ajan noin 

kymmenesosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä on raportoinut, että ympäristön ikäystävällisyyteen ei 

ole kiinnitetty huomiota.  

Kuvio 19. Ympäristön ikäystävällisyyden huomioiminen, vastaajien jakauma vuosina 2016–

2022. 

Iäkkäälle väestölle suunnatun neuvonnan ja ohjauksen riittävyyttä kysyttiin myös asumiseen liittyvien kysy-

mysten osalta. Asunnon muutostöihin ja apuvälineisiin liittyvien kysymysten osalta ohjausta ja neuvontaa 

arvioi olevan riittävästi lähes 80 prosenttia ja asumiseen ja asumisvaihtoehtoihin liittyvien kysymysten osalta 

noin 70 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä (kuvio 20). Ikääntyneen väestön neuvontapalve-

luissa olisi kiinnitettävä huomiota asumisen ennakointiin ja kannustettava ikääntynyttä väestöä hyvissä ajoin 

hakeutumaan omatoimisesti sellaiseen asumismuotoon, jossa on mahdollista asua myös toimintakyvyn hei-

kennyttyä. 
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Kuvio 20. Ikääntyneelle väestölle suunnatun neuvonnan ja ohjauksen riittävyys asumiseen  

liittyvien kysymysten osalta, vastaajien jakauma vuosina 2020–2022. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten vanhusneuvosto vaikuttaa ikääntyneen väestön hyvinvointiin, tervey-

teen, osallisuuteen, elinympäristöihin, asumiseen ja liikkumiseen liittyvien asioiden valmisteluun. Vanhus-

palvelulain mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen ikääntyneen vä-

estön tukemista koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden sekä laadun arviointiin. Van-

husneuvosto osallistuu yli 90 prosentilla vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ikääntyneen väestön tuke-

miseksi laaditun suunnitelman valmisteluun (taulukko 8). Myös suunnitelman toteutumisen arviointiin van-

husneuvosto osallistuu lähes 90 prosentilla vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä.  

Taulukko 8. Vanhusneuvoston osallistuminen ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan 
suunnitelman valmisteluun ja sen toteutumisen arviointiin kyllä vastanneiden osuus vuosina 
2020–2022   

Vanhusneuvoston osallistuminen 2014 2016 2018 2020 2022 

ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä palveluja että  

toimintaa määrittävän suunnitelman valmisteluun (%) 
94 96 92 96 94 

kääntyneen väestön hyvinvointia sekä palveluja että  

toimintaa määrittävän suunnitelman toteutumisen arviointiin (%) 
86 90 86 90 86 

Vanhusneuvosto osallistuu laajasti myös muiden ikääntyneen väestön hyvinvointiin liittyvien asioiden suun-

nitteluun, valmisteluun ja seurantaan (taulukko 9). Useimmiten vanhusneuvosto osallistuu ikääntyneen vä-

estön asemaan ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttavan toiminnan suunnitteluun kulttuuri - ja liikuntapalve-

luissa (91 %) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa (91 %). Noin kaksi kolmasosaa (68 %) vastanneista kunnista 

ja kuntayhtymistä raportoi vanhusneuvoston osallistuvan ikääntyneen väestön asemaan ja toimintamahdolli-

suuksiin vaikuttavan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaavoituksessa. Yhtä suurella 

osalla vanhusneuvosto osallistuu joukkoliikenteen ja liikkumista tukevien palvelujen suunnitteluun ja seu-

rantaan (70 %) sekä kevyenliikenteen suunnitteluun ja seurantaan (69 %). 
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Taulukko 9. Vanhusneuvoston osallistuminen asioiden valmisteluun, kyllä vastanneiden osuus 
vuosina 2020–2022 

Vanhusneuvoston osallistuminen 2020 2022 

kunnan yhdyskuntasuunnittelussa ikääntyneen väestön asemaan ja toimintamahdollisuuksiin  

vaikuttavan toiminnan valmisteluun ja seurantaan (%) 
78 80 

kunnan kaavoituksessa ikääntyneen väestön asemaan ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttavan 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan (%) 
62 68 

kunnan joukkoliikenteen ja liikkumista tukevien palvelujen suunnitteluun ja seurantaan (%) 68 70 

kunnan kevyenliikenteen suunnitteluun ja seurantaan (%) 66 69 

kunnan eri toimialoilla kulttuuri - ja liikuntapalveluissa ikääntyneen väestön asemaan ja  

toimintamahdollisuuksiin vaikuttavan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan (%) 
84 91 

kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa ikääntyneen väestön asemaan ja toimintamahdollisuuksiin 

vaikuttavan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan (%) 
89 91 

Välimuotoisten palvelujen kehittäminen 

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on parantaa muun muassa asumis-

palveluja. Palvelurakennetta monipuolistamalla pystytään paitsi tarjoamaan paremmin asiakkaiden tarpeita 

vastaavia palveluja, myös muun muassa edistämään henkilöstön riittävyyttä. Esimerkiksi kotihoidon ja ym-

pärivuorokautisen palveluasumisen väliin sijoittuvia palveluja kehittämällä voidaan siirtää raskaamman pal-

velun tarvetta. 

Vastaajilta pyydettiin arviota kahden säännöllisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin sijoit-

tuvan palvelun eli tavallisen palveluasumisen ja perhehoidon kehittämissuunnitelmista. Suurin osa eli lähes 

60 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi, että alueella tullaan seuraavien viiden vuoden 

aikana lisäämään tavallisen palveluasumisen palvelua vain melko vähän eli nollasta 25 prosenttiin (kuvio 

21). Pitkäaikaisen perhehoidon osalta näin arvioi vielä useampi eli kaksi kolmasosaa (66 %) vastanneista 

kunnista ja kuntayhtymistä. Kummankin palvelun osalta vain noin joka kymmenes kunta tai kuntayhtymä 

arvioi, että näitä palveluja lisätään heidän alueellaan selvästi eli vähintään 50 prosentilla nykyisestä. 

Kuvio 21. Arviot tavallisen palveluasumisen ja erityyppisen perhehoidon lisäämisestä 

seuraavien viiden vuoden aikana (päätöksiä suunnitteilla tai tehtynä), vastaajien jakauma 

vuonna 2022. 
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Tavallisen palveluasumisen asiakkaita oli koko maassa vuoden 2021 lopussa noin 4 800. Kyselyyn vastan-

neilla kunnilla ja kuntayhtymillä asiakkaita oli 4 574. Kullekin vastaajalle laskettiin erikseen, miten paljon 

asiakasmäärät kasvaisivat nykyisestä ja vastaajien asiakasmäärät summattiin yhteen (taulukko 10). Koko 

maassa asiakasmäärät kasvaisivat näiden arvioiden mukaan tulevina vuosina 574–1 718 asiakkaalla, mikä 

merkitsisi 13–38 prosentin lisäystä nykyiseen asiakasmäärään. Asiakasmäärien lisäystä ei kuitenkaan voitu 

laskea niille kunnille ja kuntayhtymille, joilla ei tällä hetkellä ole asiakkaita, joten arvio asiakasmäärien kas-

vusta on jonkin verran alakanttiin. 

Taulukko 10. Tavallisen palveluasumisen nykyinen asiakasmäärä ja vastanneiden kuntien ja 
kuntayhtymien arvioiden perusteella laskettu asiakasmäärän lisäys. Vaihteluväli on ilmoitettu 
vastausten mukaan (Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi) 

 Nykyinen asiakasmäärä Lisäys vähintään Lisäys enintään 

Etelä-Karjala 362 0 91 

Etelä-Pohjanmaa 90 19 42 

Etelä-Savo 118 29 59 

Helsingin kaupunki 827 0 207 

Itä-Uusimaa 45 11 22 

Kainuu 95 24 48 

Kanta-Häme 147 17 54 

Keski-Pohjanmaa 20 5 10 

Keski-Suomi 212 27 80 

Kymenlaakso 479 0 120 

Lappi 102 32 58 

Länsi-Uusimaa 222 0 56 

Pirkanmaa 459 80 195 

Pohjanmaa 50 25 38 

Pohjois-Karjala 200 50 100 

Pohjois-Pohjanmaa 108 13 40 

Pohjois-Savo 243 51 112 

Päijät-Häme 128 0 32 

Satakunta 130 0 33 

Varsinais-Suomi 393 183 282 

Vantaa ja Kerava 144 8 44 

Koko maa 4574 574 1718 

Paljon lisäystä arvioineita kuntia tai kuntayhtymiä oli eniten Länsi-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-

Suomen hyvinvointialueilla, joissa noin joka kymmenes arvioi lisäyksen olevan vähintään 75 prosenttia (ku-

vio 22). Pohjanmaan hyvinvointialueella puolet vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi, että asiakas-

määrät kasvavat 50–75 prosenttia. 
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Kuvio 22. Arviot tavallisen palveluasumisen lisäämisestä seuraavien viiden vuoden aikana 

(päätöksiä suunnitteilla tai tehtynä) hyvinvointialueittain, vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Pitkäaikaisessa perhehoidossa oli vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien mukaan vuonna 2021 yhteensä 

463 asiakasta. Asiakkaita oli kolmasosalla kunnista ja kuntayhtymistä (n=56) eikä asiakkaita ollut kaikilla 

hyvinvointialueilla. Näin ollen arviota asiakasmäärien kasvusta ei voida tehdä samaan tapaan kuin edellä 

on tehty tavallisen palveluasumisen kohdalla.  

Helsingin kaupunki sekä koko Kymenlaakson hyvinvointialueella toimiva Kymenlaakson sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) arvioivat pitkäaikaisen perhehoidon lisääntyvän vähintään 75 pro-

senttia (kuvio 23). Kummallakaan alueella ei tällä hetkellä ole pitkäaikaista iäkkäiden perhehoitoa. Myös Itä-

Uudenmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella lähes joka viides kunta tai kuntayh-

tymä arvioi vähintään 75 prosentin lisäystä. Arviot sisältävät sekä toimeksiantosuhteisen että ammatillisen 

pitkäaikaisen iäkkäiden perhehoidon. 
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Kuvio 23. Arviot pitkäaikaisen perhehoidon lisäämisestä seuraavien viiden vuoden aikana  

(päätöksiä suunnitteilla tai tehtynä) hyvinvointialueittain, vastaajien jakauma vuonna 2022. Su-

luissa oleva luku kertoo alueen vastaajien ilmoittamat asiakasmäärät ammatillisessa ja  

toimeksiantosuhteisessa iäkkäiden pitkäaikaisessa perhehoidossa yhteensä. 

Kotiin annettavien palvelujen saatavuus vuorokauden ajasta riippumatta ja 

omaishoidon tukena 

Vanhuspalvelulain 14 §:n mukaan hyvinvointialueen on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja 

huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä pal-

veluilla. Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on parantaa erityisesti ko-

tiin annettavia palveluja. Yksi uudistuksista on se, että sosiaalihuoltolain muutoksen myötä hyvinvointialu-

een on vuoden 2023 alusta lähtien järjestettävä kotihoitoa asiakkaiden tarpeen mukaan vuorokauden ajasta 

riippumatta eli tarvittaessa myös öiseen aikaan. 

Noin puolet vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että iäkkäillä henkilöillä on aina mahdollisuus 

saada palvelua kotiin, kun palvelutarve edellyttää apua epäsäännöllisesti yöllä (48 %) tai jos palvelutarve 

edellyttää apua säännöllisesti kerran yössä (54 %) (kuvio 24). Kun huomioidaan kunnat ja kuntayhtymät, 

joilla palvelua sai näissä tilanteissa useimmiten, kaikkiaan noin neljällä viidesosalla on tarjolla yöllä kotiin 

annettavia palvelua aina tai vähintään useimmiten asiakkaille, jotka tarvitsevat apua yöllä epäsäännöllisesti 

tai korkeintaan kerran yössä.  
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Kuvio 24. Iäkäs henkilö voi odottaa saavansa apua kotiin vuorokaudenajasta riippumatta,  

vastaajien jakauma vuosina 2016–2022. 

Tilanteissa, joissa palvelutarve edellyttää apua ja toisen henkilön läsnäoloa jatkuvaluontoisesti ympärivuo-

rokauden (33 %) tai säännöllisesti useita käyntejä yössä (34 %), palvelua kotiin kertoi tarjoavansa aina noin 

kolmasosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Kun huomioidaan useimmiten vastaukset, säännöllisesti 

useita käyntejä yöllä tarvitseville palvelua tarjoaa aina tai useimmiten noin kaksi kolmasosaa (69 %). Jos 

palvelutarve edellyttää apua ja toisen henkilön läsnäoloa jatkuvaluontoisesti ympärivuorokauden, palvelua 

tarjoaa aina tai useimmiten hieman pienempi osuus eli 59 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä.  

Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät eivät kuitenkaan selvästi jakaudu ryhmiin sen mukaan, järjestävätkö 

ne palvelua kotiin vuorokauden ajasta riippumatta erityisesti juuri paljon tai erityisesti juuri vähän yöaikaan 

apua tarvitseville, vaan eri vaihtoehtoihin annetut vastaukset menivät monella kunnalla ja kuntayhtymällä 

ristiin. Myöskään kokonaisuutena katsoen eli kaikki kysytyt tilanteet huomioiden kunnat ja kuntayhtymät 

eivät jakaudu selvästi aina tai harvoin yöaikaista kotihoitoa järjestäviin.  

Vain 26 kuntaa ja kuntayhtymää (17 %) kertoi järjestävänsä aina palvelua kaikissa kysytyissä tilanteissa. 

Paljon palveluja järjestäviin kuuluvat lisäksi ne 46 kuntaa ja kuntayhtymää (30 %), jotka kertoivat järjestä-

vänsä kotiin apua vuorokauden ajasta riippumatta aina tai useimmiten kaikissa kysytyissä tilanteissa. Toi-

sessa ääripäässä ovat ne 11 kuntaa ja kuntayhtymää (7 %), jotka järjestävät kotiin palvelua vuorokauden 

ajasta riippumatta kaikissa tilanteissa vain joskus tai harvoin. 

Aikasarjatietoa on käytettävissä vain kahden tilanteen osalta: palvelutarve edellyttää apua epäsäännölli-

sesti yöllä sekä jos palvelutarve edellyttää apua ja toisen henkilön läsnäoloa jatkuvaluontoisesti ympärivuo-

rokauden. Epäsäännöllisesti apua tarvitsevien asiakkaiden osalta ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, 
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mutta jatkuvaluontoisesti ympärivuorokauden tarvitseville asiakkaille kotiin apua tarjoavien kuntien ja kun-

tayhtymien osuus on hieman laskenut vuodesta 2016. 

Iäkkäästä väestöstä yli 90 prosenttia asuu alueella, jolla pystytään järjestämään kotiin apua aina tai useim-

miten asiakkaille, jotka tarvitsevat apua epäsäännöllisesti tai säännöllisesti yhden käynnin yössä (taulukko 

11). Valtaosa iäkkäistä henkilöistä asuu myös alueella, jossa apua saa, jos tarvitsee kotiin annettavia palveluja 

säännöllisesti useita kertoja yössä tai jatkuvaluontoisesti ympärivuorokauden.  

Taulukko 11. Apua kotiin aina tai useimmiten vuorokauden ajasta riippumatta eri tilanteissa, 
osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2022 

Palveluntarve 
Osuus 75 vuotta  

täyttäneestä väestöstä (%) 

Palvelutarve edellyttää apua epäsäännöllisesti yöllä 93 

Palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti yöllä (1 käynti/yö) 94 

Palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti yöllä (useita käyntejä/yö) 80 

Palvelutarve edellyttää apua ja toisen henkilön läsnäoloa jatkuvaluontoisesti  

ympärivuorokauden 

70 

Kotiin vietävät palvelut ovat tärkeä tuki myös omaishoidossa. Omaishoitajan sairastuessa tai omaishoitajan 

lakisääteisen loman aikana palvelua kotiin kertoi tarjoavansa aina noin puolet vastanneista kunnista ja kun-

tayhtymistä (kuvio 25). Aina tai useimmiten palvelua kotiin kertoi tarjoavansa näissä tapauksissa neljä vii-

desosaa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Aina tai useimmiten palvelua järjestävien osuus on laskenut 

vuosien 2016 ja 2022 välillä. 

Kuvio 25. Avun järjestäminen kotiin omaishoitotilanteissa, vastaajien jakauma  

vuosina 2016–2022.  

Kun tarkastellaan vastaavasti hyvinvointialueittain osuutta iäkkäästä väestöstä, joka asuu sellaisen kunnan 

tai kuntayhtymän alueella, jossa palvelua saa aina tai useimmiten, asiakkaiden tilanne vaihtelee hyvinvoin-

tialueiden välillä (kuvio 26). Lisäksi se vaihtelee myös niiden sisällä tilanteittain eli sen mukaan, miten pal-

jon yöaikaista palvelua asiakas tarvitsee. Kuudella hyvinvointialueella järjestetään palvelua kotiin kaikissa 

tilanteissa aina tai useimmiten.   
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Kuvio 26. Apua kotiin aina tai useimmiten vuorokauden ajasta riippumatta 

hyvinvointialueittain, osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2022. 

Kotisairaalapalvelujen kattavuus 

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa, joka voi olla perusterveydenhuollon, eri-

koissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää toimintaa (Terveydenhuoltolaki 25§). Kotisairaalan tuki on 

olennaista esimerkiksi hyvän elämän loppuvaiheen hoidon toteuttamiselle iäkkäiden ympärivuorokautisen 

hoidon ja kotihoidon yksiköissä, ja se tukee nykyisen hallitusohjelman sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan 

tavoitteita. 
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Vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kaksi kolmasosaa (63 %) ilmoitti, että heidän alueellaan toimii 

kotisairaala. Näillä alueilla asuu 88 prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (kuvio 27). Suurin 

osa (86 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että kotisairaalan toiminta ulottuu myös harvem-

min asutuille seuduille. Hyvinvointialueista Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa väestöön suhteutettu kotisai-

raalapalvelun kattavuus oli heikointa. 

Kuvio 27. Kotisairaalan toiminta hyvinvointialueittain, osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 

vuonna 2022. 

Kotisairaala palvelee ympärivuorokautisesti 46 prosentissa niissä kunnissa tai kuntayhtymissä, joilla vastaa-

jien mukaan toimii kotisairaala (kuvio 28). Yhdeksällä hyvinvointialueella kaikki vastanneet kunnat ja kun-

tayhtymät ilmoittivat kotisairaalan toimivan ympäri vuorokauden. Kolmella hyvinvointialueella ei ole ym-

pärivuorokautisesti toimivaa kotisairaalaa lainkaan. Käytännössä kotisairaalapalvelu on siis saatavilla ympä-

rivuorokauden vain pienessä osassa alueita. 
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Kuvio 28. Kotisairaalan ympärivuorokautisuus, vastaajien jakauma vuonna 2022 (n=96). 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen 

Palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta suurin osa annetaan iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon yksi-

köissä, kotihoidon yksiköissä sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla. Parantamalla näiden palveluiden pal-

liatiivisen hoidon laatua, vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä varmistamalla riittävä hoidon tukiver-

kosto, voidaan turvata hyvä elämän loppuvaiheen hoito ja arvokas kuolema sekä vähentää päivystyspalve-

luiden tarpeetonta käyttöä (Saarto ym. 2019). 

Vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä lähes kaikki ovat panostaneet palliatiivisen hoidon ja saattohoi-

don kehittämiseen (kuvio 29). Yleisimmin kehittämistä on tehty kotisairaalatoiminnan parissa (69 %). Puolet 

(50 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti, että tulevalla hyvinvointialueella on laadittu suun-

nitelma siitä, miten iäkkäiden ihmisten palliatiivinen hoito ja saattohoito toteutetaan. Teema näkyy vastaajien 

mukaan myös alueen strategisessa suunnittelussa (48 %). Toisaalta lähes puolet vastanneista kunnista ja kun-

tayhtymistä ei osannut arvioida palliatiivisen hoidon näkymistä suunnitelmissa, joka kertonee siitä, että hy-

vinvointialueiden suunnittelutyö oli vastaushetkellä vielä kesken.  

Kuvio 29. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistoimet vastaajien alueilla (n=151), 

vastaajien jakauma vuonna 2022. 
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Suurin osa (75 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti, että sairaanhoitopiirin palliatiivisen hoi-

don palveluketju ulottuu alueella aina iäkkäiden palveluihin saakka. Verrattuna vuoden 2020 järjestäjäky-

selyn tuloksiin, ei merkittäviä muutoksia palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukiverkoston saatavuudessa 

ollut tapahtunut. Useimmilla alueilla ympärivuorokautinen lääkärin konsultointimahdollisuus oli saatavilla 

sekä ympärivuorokautisen hoidon (82 %) että kotihoidon (71 %) asiakkaille (kuvio 30). Koko maan 75-vuotta 

täyttäneestä väestöstä viidennes (21 %) asuu kuitenkin alueella, jossa kotihoidolla ei ole lääkärin ympärivuo-

rokautista konsultointimahdollisuutta. Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla vastaava luku on 14 prosenttia.  

Kuvio 30. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukiverkoston saatavuus, vastaajien jakauma 

vuosina 2020 ja 2022 (n=151). 

Palliatiivisen konsultaatiotiimin palvelut olivat saatavilla hieman yli puolessa (57 %) vastanneista kunnista 

ja kuntayhtymistä. Kaksi kuntaa tai kuntayhtymää (1 %) ilmoitti, ettei alueella ollut saatavilla mitään tuki-

vaihtoehdoista.  

Teknologian hyödyntäminen iäkkäille suunnatuissa palveluissa  

Iäkkäiden palveluiden laatusuosituksessa uudenlaisten teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen on nostettu 

omaksi teemakseen. Teknologian, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen voi parantaa iäkkäiden henkilöiden 

terveyttä ja hyvinvointia sekä tehostaa palvelujärjestelmän toimintaa. Teknologian avulla voidaan parantaa 

myös iäkkään henkilön mahdollisuuksia itsenäiseen ja turvalliseen kotona asumiseen. Lisäksi teknologian 

avulla voidaan tukea työntekijöitä heidän työssään sekä vapauttaa heidän välitöntä työaikaansa. Teknologian 

mahdollisuudet vastata iäkkäiden asiakkaiden palvelutarpeisiin tulisi aina selvittää palvelutarpeiden arvioin-

nin yhteydessä ja iäkkäiden henkilöiden tietoturvasta on huolehdittava, jotta heidän henkilökohtaiset tietonsa 

eivät joudu vääriin käsiin. Jotta teknologiaa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla iäkkäiden 

ihmisten hyväksi, tulee sen käytöstä tehdä strategiset linjaukset. (STM ja Kuntaliitto 2020) 

Valtaosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tieto-

turvallinen toiminta etäpalveluissa on varmistettu (76 %), etäpalvelujen käyttöön kysyttiin lupa samassa ko-

titaloudessa asuvilta (64 %) sekä roolit ja vastuut teknologian ylläpidosta (64 %) ja hankinnasta (63 %) oli 

määritelty selkeästi eri tahojen kesken (kuvio 31).  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Lääkärin
konsultointimahdollisuus
kotihoidon yksiköille 24/7

Lääkärin
konsultointimahdollisuus

ympärivuorokautisen
hoidon yksiköille 24/7

Saattohoitopaikka
kotihoidon asiakkaille

terveyskeskuksen
vuodeosastolla tai

sairaalassa, jossa on
palliatiivista

erityisosaamista

Saattohoitopaikka
ympärivuorokautisen

hoidon asiakkaille
terveyskeskuksen
vuodeosastolla tai

sairaalassa, jossa on
palliatiivista

erityisosaamista

Palliatiivisen hoidon
konsultaatiotiimin palvelu

Osuus vastaajista

2020 2022



Järjestäjäkyselyn 2022 tulokset 

 

THL – Raportti 4/2023 42  Iäkkäiden palvelujen järjestämisen tila 

hyvinvointialueiden aloittaessa. Vanhuspalvelujen tila 

-seurannan järjestäjäkyselyn tuloksia 2014–2022 

Kuvio 31. Näkemykset teknologiaa koskeviin väittämiin, vastaajien jakauma vuonna 2022 

Teknologian hyödyntäminen ja myönteinen suhtautuminen sen käyttöön lisääntyivät seurantajakson aikana 

vuodesta 2020 vuoteen 2022 (kuvio 32). Molempina vuosina kunnat ja kuntayhtymät olivat eniten samaa tai 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että teknologian tarpeen ja soveltuvuuden arviointi kuuluu osaksi palvelutar-

peen arviointia sekä asiakasohjauksen neuvontapalvelujen toimintaa. 

Lisäksi molemmissa aikapisteissä suurin osa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä oli sitä mieltä, että 

yhtenäisiä kansallisen tason suosituksia teknologian käytöstä ja hyödyntämisestä iäkkäiden palveluissa tar-

vitaan. Vain vajaa viidennes kyselyyn vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä raportoi sosiaali- ja tervey-

denhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmien olevan yhteensopivia eikä tässä tapahtunut muutosta seuran-

tajakson aikana.   

Neljän keskeisesti teknologian hyödyntämistä iäkkäiden palveluissa kartoittavan väittämän hyvinvointi-

alueittainen tarkastelu osoittaa, että teknologian hyödyntämisen toteutuu hyvinvointialueilla vaihtelevasti 

(kuvio 33). Eniten kehitettävää on tietoturvallisen toiminnan varmistamisessa etäpalveluja käytettäessä sekä 

henkilöstön teknologisten taitojen kehittämisen tukemisessa. Parhaiten hyvinvointialueilla toteutuu teknolo-

gian tarpeen ja soveltuvuuden arviointi osana palvelutarpeen arviointia. Yhteensä kahdeksalla hyvinvointi-

alueella vastaajat olivat samaa mieltä kaikkien tarkasteltujen teknologiaväittämien toteutumisesta alueellaan.  

Tekoälyn hyödyntäminen iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden tunnistamiseksi asiakasohjauksessa on 

vielä melko vähäistä (kuvio 34). Ainoastaan vajaa kymmenesosa (7 %) kunnista tai kuntayhtymistä hyödynsi 

tekoälyä iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen tunnistamisessa joskus tai aina. Yli kaksi kolmasosaa (69 %) 

kyselyyn vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ei hyödyntänyt tekoälyä iäkkäiden henkilöiden palvelutar-

peiden arvioinnissa lainkaan. 
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*Esimerkiksi miten toimitaan, jos on teknisiä ongelmia tai sähkökatkoksia. 

Kuvio 32. Näkemykset teknologiaa koskeviin väittämiin, vastaajien jakauma vuosina 2020 ja 2022. 
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Kuvio 33. Näkemykset teknologiaa koskeviin väittämiin hyvinvointialueittain, täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä arvioineiden osuus vastaajista 2022.  

Vastaajilta kartoitettiin lisäksi, minkälaisia ratkaisuja heidän kunnassaan tai kuntayhtymässään oli otettu 

käyttöön iäkkäiden palveluissa muistisairaiden henkilöiden kotona asumisen tukemiseksi viimeisten kahden 

vuoden aikana (kuvio 35). Käytetyimpiä ratkaisuja olivat erilaisten apu- ja kuntoutusvälineiden, kuten liik-

kumisen, muistin, kognition sekä näkemisen ja kuulemisen apuvälineet (74 %) ja mittalaitteiden, kuten esi-

merkiksi verensokerin, hyvinvoinnin, unen tai aktiivisuuden seurantaan käytettyjen laitteiden sekä turvaran-

nekkeiden (72 %) hyödyntäminen. 
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Lisäksi yli puolet vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä hyödynsi sovelluksia tai palveluja, kuten säh-

köistä asiointia mukaan lukien puolesta asiointi, etäyhteydenotto ja palvelutilauksia tai ohjattua harjoittelua 

(61 %) sekä erilaisia automaatteja ja robotteja, kuten lääkerobottia, ateria-automaattia tai siivousrobottia (58 

%) muistisairaiden kotona asumisen tukemisessa. Hieman vajaa puolet (49 %) kunnista ja kuntayhtymistä 

hyödynsi kotiin asennettavia järjestelmiä, kuten valaistussensoreita, älylattioita, sähkölukkoja tai älykaiutti-

mia.  

Yhteensä seitsemän kuntaa tai kuntayhtymää (3 %) raportoi, että heidän alueellaan ei hyödynnetty mitään 

yllä mainituista ratkaisuista muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi. 

Kuvio 34. Tekoälyä käyttävien sovellusten hyödyntäminen iäkkäiden henkilöiden  

palvelutarpeiden tunnistamiseksi asiakasohjauksessa, vastaajien jakauma vuonna 2022.  

Muita hyödynnettyjä keinoja muistisairaiden henkilöiden kotona asumisen tukemiseksi olivat eri ammatti-

laisten, kuten muistikoordinaattorin ja viriketoiminnanohjaajan antama tuki ja ohjaus. Lisäksi muistipolikli-

nikka ja ystävätoiminta mainittiin kotona asumista tukevina keinoina. Hoitohenkilöstö myös muistutteli suul-

lisesti ja kirjallisesti asiakkaita kotikäynneillä siitä, miten tietyissä tilanteissa tuli menetellä. 

Kuvio 35. Hyödynnettävät ratkaisut muistisairaiden henkilöiden kotona asumisen tukemiseksi 

viimeisten kahden vuoden aikana, osuus vastaajista vuonna 2022.  
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Palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus 

Palvelutarpeen arviointiin pääsy määräajassa 

Iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen ja iäkkään henkilön hyvinvointiin, terveyteen, toimintakykyyn ja itsenäiseen suoriutumiseen tukevien 

palvelujen tarvetta. Ei-kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialue on sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaan velvol-

linen aloittamaan palvelutarpeen arvioinnin 75 vuotta täyttäneelle sekä henkilölle, joka saa vammaisetuuk-

sista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.    

Lähes puolet kyselyyn vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että palvelutarpeen arviointiin 

pääsi aina seitsemässä arkipäivässä (taulukko 12). Näiden kuntien ja kuntayhtymien alueella asuu kuitenkin 

vain 29 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Vajaalla kolmasosalla vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä pal-

velutarpeen arviointiin pääsi lain edellyttämässä ajassa 75–99 prosenttia asiakkaista. Näiden kuntien ja kun-

tayhtymien alueella asuu 44 prosenttia 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vajaa kymmenesosa (8 %) kunnista 

tai kuntayhtymistä raportoi, että seitsemässä arkipäivässä palvelutarpeen arviointiin pääsi vain alle puolet 

asiakkaista.   

Taulukko 12. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa  
niiden asiakkaista on päässyt palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä ajassa vuonna 2022 
sekä osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (n=151) 

Osuus asiakkaista, jotka 

pääsivät palvelutarpeen 

arviointiin 7 arkipäivässä 

Vastaajat 

(lkm) 

Vastaajat 

(%) 

75 vuotta täyttäneen 

väestön määrä 

Osuus koko maan 75 vuotta 

täyttäneestä väestöstä (%) 

100 % 72 48 % 149 548 29 % 

75–99 % 45 30 % 227 804 44 % 

50–74 % 22 15 % 86 355 17 % 

Alle 50 % 12 8 % 54 112 10 % 

Yhteensä 151 100 % 517 819 100 % 

Palvelutarpeen lakisääteisen ajan noudattaminen toteutui vuonna 2022 lähes yhtä hyvin kuin vuonna 2016 

(taulukko 13). Kumpanakin vuonna vajaa puolet vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä pystyi tarjoamaan 

arvioinnin lakisääteisessä ajassa kaikille asiakkailleen. Välivuosina (2018 ja 2020) tilanne oli kuitenkin hei-

kompi eli näiden vastaajien osuus oli selvästi pienempi. 

Taulukko 13. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa 
asiakkaista on päässyt palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä ajassa vuosina 2016–2022 
(n=151) 

Osuus asiakkaista, jotka 

pääsivät palvelutarpeen  

arviointiin 7 arkipäivässä 
 

Järjestäjien osuus (%) 

2016 2018 2020 2022 

100 % 47 29 38 48 

75–99 % 34 33 40 30 

50–74 % 15 22 10 15 

Alle 50 % 5 16 12 8 

Yhteensä 100 100 100 100 
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Vuonna 2022 vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä 29 prosenttia oli sellaisia, joissa asiakas pääsi palve-

lutarpeen arviointiin 14 arkipäivän sisällä (taulukko 14). Näidenkin kuntien ja kuntayhtymien asiakkaista 

valtaosa eli kolme neljäsosaa pääsi kuitenkin arviointiin lakisääteisessä ajassa eli seitsemän arkipäivän si-

sällä. 

Neljäsosalla (23 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä osa asiakkaista joutui odottamaan palvelu-

tarpeen arviointiin pääsyä yli 14 arkipäivää, mutta valtaosa eli 70 prosenttia näidenkin kuntien ja kuntayhty-

mien asiakkaista pääsi arviointiin lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä. 

Taulukko 14. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio 
siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on päässyt palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä ajassa ja 
kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään vuonna 2022 

  

Osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 
  

Osuus vastaajista  

(n, %) 
7  

arkipäivässä 

8–14  

arkipäivässä 

Yli 14  

arkipäivässä 
Yhteensä 

Kunnissa, joissa kaikki  

asiakkaat pääsivät  

7 arkipäivässä 

100 % 0 % 0 % 100 % 
n=72  

(48 %) 

Kunnissa, joissa kaikki  

asiakkaat pääsivät  

viimeistään kahden viikon 

kuluessa 

76 % 24 % 0 % 100 % 
n=44 

(29 %) 

Kunnissa, joissa osa  

asiakkaista odotti pääsyä 

yli viikon 

70 % 20 % 10 % 100 % 
n=35 

(23 %) 

 

Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettuna voidaan arvioida, että koko 

maassa 80 prosenttia asiakkaista pääsi palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä 

(kuvio 36). Kahdeksasta arkipäivästä 14 arkipäivään arviointiin pääsyä odotti 15 prosenttia ja yli 14 arkipäi-

vää neljä prosenttia asiakkaista. 

Kuvio 36. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on päässyt palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä ajassa ja 

kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään vuonna 2022 (n=151). 
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Vastaavalla tavalla väestöosuuksien avulla laskettuna voidaan arvioida, että Keski-Pohjanmaan ja Pohjan-

maan hyvinvointialueilla kaikki asiakkaat pääsivät palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä seitsemässä ar-

kipäivässä (kuvio 37). Etelä-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Satakunnan hyvin-

vointialueilla arviointiin pääsi lakisääteisessä ajassa noin 90 prosenttia asiakkaista. Sen sijaan Itä-Uudenmaan 

ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla lakisääteisessä ajassa arviointiin pääsi alle 60 prosenttia asiakkaista. 

Kuvio 37. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on päässyt palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä ajassa ja 

kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään hyvinvointialueittain vuonna 2022 

(n=151). 
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Asiakasohjauksen toimintaedellytykset ja RAI-järjestelmän käytön laajeneminen 

Keskitetty asiakasohjaus on palvelu, joka auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut ja ohjaa asiakas-

virtoja. Asiakasohjaus selvittää yhdessä iäkkään ihmisen kanssa hänen kokonaistilanteensa, arvioi palvelu-

tarpeen kattavasti ja yksilölliset tarpeet tunnistaen, laatii asiakassuunnitelman, tekee päätökset suunnitel-

luista palveluista sekä koordinoi ja seuraa palvelujen toteutumista.  

Asiakasohjauksen kehittämisen tueksi kyselyssä koottiin tietoa henkilöstön osaamisesta sekä yhtenäisten 

palveluiden myöntämiskriteerien ja alueen julkiset ja yksityiset palvelut kattavien palveluhakemistojen ylei-

syydestä.  

Asiakasohjauksen henkilöstön vahvuuksina pidettiin osaamista palvelutarpeen selvittämisessä ja palvelun 

myöntämisen kriteereissä sekä asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteissa (kuvio 38). Vähintään 

neljä viidestä vastanneesta kunnasta ja kuntayhtymästä arvioi henkilöstön osaamisen hyväksi näissä asioissa. 

Eniten lisäkoulutuksen tarvetta arvioitiin olevan mielenterveys- ja päihdeosaamisen, oikeudellisen ennakoin-

nin ja saattohoidon osalta, joissa yli viidesosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi olevan lisäkou-

lutuksen tarvetta. 

Kuvio 38. Arvio asiakasohjauksen henkilöstön osaamisesta eri osa-alueilla, vastaajien jakauma 

vuonna 2022. 

Valtaosa eli 70 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä raportoi, että asiakasohjaukselle on mää-

ritelty yhtenäiset palveluiden myöntämisen kriteerit (kuvio 39). Noin neljäsosalla (25 %) ne oli määritelty 

osittain. Kummassakin tapauksessa oli useimmiten kyse kunnan tai kuntayhtymän kriteereistä, mutta osalla 

alueista oli jo myös hyvinvointialueen tasoisia kriteereitä. Niiden vastaajien osuus, joilla kriteereitä ei ole 

määritelty, pieneni vuosien 2020 ja 2022 välillä. 
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Kuvio 39. Asiakasohjaukselle määritelty yhtenäiset palveluiden myöntämisen kriteerit, 

vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Hieman yli puolet (55 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että alueella on käytössä alueellinen 

palveluvalikko tai -hakemisto julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista (kuvio 

40). Osuus oli vuonna 2022 suurempi kuin vuonna 2016, mutta pienempi kuin edellisen kyselyn toteuttamis-

ajankohtana vuonna 2020. 

Kuvio 40. Alueella käytössä alueellinen palveluvalikko tai -hakemisto julkisista, yksityisistä ja 

kolmannen sektorin tuottamista palveluista, vastaajien jakauma vuosina 2016–2022. 

RAI-arviointijärjestelmän on oltava käytössä kaikissa iäkkäiden säännöllisissä palveluissa viimeistään 

1.4.2023. Syyskuussa 2022 se oli laajimmin käytössä ympärivuorokautisen hoivan palveluissa ja säännölli-

sessä kotihoidossa (kuvio 41). Näissä palveluissa se oli kattavasti käytössä lähes 60 prosentilla vastanneista 

kunnista ja kuntayhtymistä. Myös asiakas- ja palveluohjauksessa sekä omaishoidossa RAI oli kattavasti käy-

tössä yli 40 prosentilla kunnista ja kuntayhtymistä. Sen sijaan perhehoidossa se oli kattavasti käytössä 
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neljäsosalla (25 %) kunnista ja kuntayhtymistä. Kuviossa tavallisen palveluasumisen ja perhehoidon osuudet 

on laskettu vain niistä vastaajista, joilla on kyseistä palvelua. 

Kuvio 41. RAI-arviointijärjestelmä käytössä eri palveluissa, vastaajien jakauma vuonna 2022. 

RAI:n käyttö vaihteli syyskuussa 2022 hyvinvointialueittain ympärivuorokautisen hoivan palveluissa, sään-

nöllisessä kotihoidossa ja omaishoidossa (taulukko 15). Ympärivuorokautisen hoivan palveluissa RAI on 

kattavasti käytössä koko hyvinvointialueella kahdeksalla alueella, samoin säännöllisessä kotihoidossa. 

Omaishoidossa RAI on kattavasti käytössä koko hyvinvointialueella viidellä alueella. Joillakin hyvinvointi-

alueilla oli vähän tai ei lainkaan sellaisia palvelujen järjestäjiä, joilla RAI on kattavasti käytössä näissä pal-

veluissa. Näilläkin hyvinvointialueilla RAI oli useimmiten käytössä osittain. On myös huomioitava, että 

RAI:n käyttö on jo laajentunut syyskuun 2022 jälkeen ja laajenee edelleen lakisääteisen määräajan lähesty-

essä. 

Aiemmin sivulla 50 on kuvattu RAI:n kattavuus osuutena iäkkäiden palvelujen asiakkaista. Se on eri asia, 

kuin tässä luvussa kuvattu osuus vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä, joilla RAI on käytössä kattavasti 

tai osittain. Osuus asiakkaista kuvaa lisäksi osuutta sekä julkisten että yksityisten palveluntuottajien asiak-

kaista. 
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Taulukko 15. Osuus vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä, joilla RAI kattavasti tai osittain 
käytössä syyskuussa 2022 eri palveluissa hyvinvointialueittain 

 

Hyvinvointialue 

Ympärivuorokautisen  

hoivan palvelut 
Säännöllinen kotihoito Omaishoito 

Kattavasti 

% 

Osittain  

% 

Kattavasti 

% 

Osittain  

% 

Kattavasti 

% 

Osittain 

 % 

Etelä-Karjala 100 0 100 0 0 0 

Etelä-Pohjanmaa 50 50 50 50 50 33 

Etelä-Savo 75 0 75 0 75 0 

Helsingin kaupunki 100 0 100 0 100 0 

Itä-Uusimaa 100 0 100 0 20 60 

Kainuu 100 0 100 0 100 0 

Kanta-Häme 86 0 86 14 86 14 

Keski-Pohjanmaa 100 0 100 0 100 0 

Keski-Suomi 67 33 57 44 39 61 

Kymenlaakso 100 0 100 0 100 0 

Lappi 44 33 61 22 33 61 

Länsi-Uusimaa 50 0 50 0 38 13 

Pirkanmaa 92 8 83 17 58 25 

Pohjanmaa 100 0 100 0 100 0 

Pohjois-Karjala 0 100 0 100 0 100 

Pohjois-Pohjanmaa 77 18 82 12 59 35 

Pohjois-Savo 27 13 33 7 20 13 

Päijät-Häme 100 0 50 0 50 0 

Satakunta 0 71 0 86 0 71 

Vantaa ja Kerava 50 0 100 0 50 0 

Varsinais-Suomi 44 13 39 17 30 13 
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Palvelujen odotusajat iäkkäiden palveluissa 

Järjestäjäkyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka suuri osuus (%) asiakkaista on saanut palvelun 

missäkin ajassa. Vastaajat eivät siis antaneet tarkkoja asiakasmääriä, joten asiakkaita koskevat arviot on las-

kettu vastaajien antamien prosenttiosuuksien ja vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestömäärien avulla.  

Arvio pyydettiin sekä kiireellisistä että ei-kiireellisistä palveluista: 

• ympärivuorokautisen asumis- ja laitospalvelujen sekä 

• kotipalvelun ja tavallisen palveluasumisen osalta.  

Kiireelliset palvelut 

Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan hyvinvointialueen on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvit-

semien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myön-

netyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Päätös 

on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä. 

Laissa ei ole selkeää aikarajaa, koska kiireellisyys riippuu asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta. Sosiaali-

huoltolain esitöiden perusteella on perusteltua tarkastella erityisesti viimeistään seuraavana päivänä palvelua 

saaneiden osuutta3. 

Kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut 

Puolet (50 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi, että kaikki kiireellisesti ympärivuorokautista 

asumis- tai laitospalvelua tarvitsevat asiakkaat saivat palvelun samana tai viimeistään seuraavana päivänä 

(taulukko 16). Kaikkiaan kaksi kolmasosaa (68 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi, että val-

taosa eli vähintään 75 prosenttia heidän asiakkaistaan sai kiireellisen palvelun samana tai viimeistään seu-

raavana päivänä.  
Vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä noin neljännes (24 %) arvioi, että vain alle puolet heidän asiak-

kaistaan sai palvelun samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Näiden kuntien ja kuntayhtymien alueella 

asuu 24 prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. 

Taulukko 16. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa  
niiden asiakkaista sai kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut viimeistään  
seuraavana päivänä vuonna 2022 

Osuus asiakkaista, jotka saivat palvelut samana 

tai viimeistään seuraavana päivänä 

Vastaajat 

(lkm) 

Vastaajat 

(%) 

100 % 76 50 

75–99 % 27 18 

50–74 % 12 8 

Alle 50 % 37 24 

Yhteensä 152 100 

 

 

 
3 Sosiaalihuoltolain uudistamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 164/2014 vp, yksityiskohtaiset perustelut 45 

§. Sosiaalihuoltoa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano) on todettu: Kiireellisissä tapauksissa päätös olisi tehtävä vii-

pymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Päätöksenteon aika-

raja olisi siten riippuvainen yksittäisestä tilanteesta. Toisissa tilanteista henkilön välttämättömän huolenpidon ja toi-

meentulon turvaaminen saattaisi edellyttää välitöntä päätöksentekoa. Tällaisia tilanteita voi esiintyä esimerkiksi lähi-

suhde- ja perheväkivaltatilanteissa. Myös iäkkään henkilön tilanteessa saattaa tapahtua muutoksia, jotka edellyttävät 

välitöntä reagointia. Toisissa tilanteissa päätöksenteko voi odottaa seuraavaan päivään. 
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Niistä vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä, joiden alueella kiireellistä palvelua joutui odottamaan pidem-

pään eli asiakkaat eivät saaneet palvelua samana tai seuraavana päivänä, 42 kuntaa ja kuntayhtymää (28 % 

kaikista vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä) ilmoitti, että kaikki kiireellisen palvelun asiakkaat saivat 

palvelun kuitenkin viikon sisällä (taulukko 17). Lisäksi näilläkin kunnilla ja kuntayhtymillä valtaosa asiak-

kaista sai palvelun samana tai seuraavana päivänä. Yli viidesosa (22 %) kaikista vastanneista kunnista ja 

kuntayhtymistä raportoi, että heillä oli kiireellisen avun tarpeen asiakkaita, jotka joutuivat odottamaan pal-

velua yli viikon.  

Taulukko 17. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio 
siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on saanut kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitos-
palvelut viimeistään seuraavana päivänä ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidem-
pään vuonna 2022 

 

Osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 
  

Osuus  

vastaajista  

(n, %) 
Samana 

päivänä 

Seuraavana 

päivänä 

Aikaisintaan kahden 

päivän jälkeen, 

mutta viikon sisällä 

Yli viikon 

kuluttua 
Yhteensä 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat palvelun 

lakisääteisessä ajassa 

86 % 14 % 0 % 0 % 100 % 
n=76  

(50 %) 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat palvelun 

viimeistään viikon  

kuluessa 

50 % 31 % 19 % 0 % 100 % 
n=42  

(28 %) 

Kunnissa, joissa osa  

asiakkaista odotti  

palvelua yli viikon 

21 % 15 % 32 % 33 % 100 % 
n=34  

(22 %) 

Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettuna voidaan arvioida, että koko 

maassa neljä viidesosaa (82 %) kiireellisesti ympärivuorokautista asumis- ja laitospalvelua tarvitsevista asi-

akkaista sai palvelun samana tai seuraavana päivänä (kuvio 42). Noin kymmenesosa (11 %) asiakkaista joutui 

odottamaan vähintään kaksi päivää, mutta korkeintaan viikon. Kuusi prosenttia asiakkaista joutui odottamaan 

yli viikon. 

Kuvio 42. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut 

viimeistään seuraavana päivänä ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään 

vuonna 2022. 

63 %

19 %

11 %

6 %
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Erityisen heikko tilanne oli Itä-Uudellamaalla, jossa peräti 71 prosenttia kiireellistä palvelua tarvitsevista 

joutui odottamaan pidempään kuin kaksi päivää (kuvio 43). Etelä-Pohjanmaalla 59 prosenttia ja Pirkanmaalla 

42 prosenttia kiireellistä ympärivuorokautista asumispaikkaa tarvitsevista ei saanut palvelua samana tai seu-

raavana päivänä.   

 
Kuvio 43. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut 

viimeistään seuraavana päivänä hyvinvointialueittain vuonna 2022. 
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Kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen palveluasumisen palvelut 

Yli puolella vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kaikki kiireellisesti kotiin annettavia palveluja tai taval-

lista palveluasumista tarvitsevat asiakkaat saivat palvelun samana tai viimeistään seuraavana päivänä (tau-

lukko 18). Neljä viidesosaa (85 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi, että valtaosa eli vähintään 

75 prosenttia heidän asiakkaistaan sai kiireellisen palvelun samana tai viimeistään seuraavana päivänä.  

Vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä joka kymmenes (10 %) arvioi, että vain alle puolet heidän asiak-

kaistaan sai palvelun samana tai viimeistään seuraavana päivänä.  

Taulukko 18. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa  
niiden asiakkaista sai kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen palveluasumisen  
palvelut viimeistään seuraavana päivänä 

Osuus asiakkaista, jotka saivat palvelut samana 

tai viimeistään seuraavana päivänä 

Vastaajat 

(lkm) 

Vastaajat 

(%) 

100 % 83 55 

75–99 % 45 30 

50–74 % 9 6 

Alle 50 % 15 10 

Yhteensä 152 100 

Niistä vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä, joiden alueella kiireellistä palvelua joutui odottamaan pidem-

pään, kolmasosa (32 %) ilmoitti, että kaikki kiireellisen palvelun asiakkaat saivat palvelun kuitenkin viikon 

sisällä (taulukko 19). Lisäksi näilläkin kunnilla ja kuntayhtymillä valtaosa asiakkaista sai palvelun samana 

tai seuraavana päivänä. Joka seitsemäs (14 %) kaikista vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä raportoi, että 

heillä oli kiireellisen avun tarpeen asiakkaita, jotka joutuivat odottamaan palvelua yli viikon.  

Taulukko 19. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio 
siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on saanut kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen 
palveluasumisen palvelut viimeistään seuraavana päivänä ja kuinka suuri osa on joutunut  
odottamaan pidempään vuonna 2022 

 

Osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä   

Osuus  

vastaajista  

(n, %) 
Samana 

päivänä 

Seuraavana 

päivänä 

Aikaisintaan kahden 

päivän jälkeen, 

mutta viikon sisällä 

Yli viikon 

kuluttua 
Yhteensä 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat palvelun 

lakisääteisessä ajassa 

74 % 26 % 0 % 0 % 100 % 
n=83  

(55 %) 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat palvelun 

viimeistään viikon kulu-

essa 

49 % 39 % 13 % 0 % 100 % 
n=48  

(32 %) 

Kunnissa, joissa osa asi-

akkaista odotti palvelua 

yli viikon 

20 % 27 % 42 % 11 % 100 % 
n=21  

(14 %) 
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Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettuna voidaan arvioida, että koko 

maassa neljä viidesosaa (87 %) kiireellisesti kotipalveluja tai tavallista palveluasumista tarvitsevista asiak-

kaista sai palvelun samana tai seuraavana päivänä (kuvio 44). Kymmenesosa (11 %) asiakkaista joutui odot-

tamaan vähintään kaksi päivää, mutta korkeintaan viikon. Kaksi prosenttia asiakkaista joutui odottamaan yli 

viikon. 

Kuvio 44. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen  

palveluasumisen palvelut viimeistään seuraavana päivänä ja kuinka suuri osa on joutunut  

odottamaan pidempään vuonna 2022.  

Paras tilanne oli Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla, joilla kaikki asiakkaat saivat palvelun 

samana tai seuraavana päivänä (kuvio 45). Sen sijaan Pirkanmaan hyvinvointialueella vain hieman yli 40 

prosenttia sai palvelun samana tai seuraavana päivänä. 

56 %31 %

11 %
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Kuvio 45. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen  

palveluasumisen palvelut viimeistään seuraavana päivänä hyvinvointialueittain vuonna 2022. 

Ei-kiireelliset palvelut 

Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan hyvinvointialueen on toimeenpantava päätös sosiaalipalvelujen järjestämi-

sestä muissa kuin kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on kuitenkin toimeenpantava 

viimeistään 3 kuukaudessa asian vireille tulosta. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen erityisestä 

syystä vaatii pidempää käsittelyaikaa tai toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä 

erityinen peruste.4 

 

 
4 1.1.2023 lähtien vanhuspalvelulain 18 §:n 2. momentti on vastannut päätöksen täytäntöönpanolle asetetun määräajan osalta 

sosiaalihuoltolain 45 §:n 2 momentin säännöstä (vanhuspalvelulain 18 §:n 2 momentti muutettiin lailla 876/2022). Ennen tätä 

muutosta, olivat sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain säännökset osin ristiriidassa keskenään. Tällaisessa tilanteessa on 

sosiaalihuoltolain 2 §:n mukaan sovellettava niitä säännöksiä, jotka parhaiten toteuttavat asiakkaan etua. Sosiaalihuoltolain 

45 §:n 2 momentin säännös sosiaalipalveluja koskevan päätöksen toimeenpanon ajankohdasta on asiakkaan kannalta myön-

teisempi kuin aiemmin voimassa ollut vanhuspalvelulain 18 §:n 2 momentti. Sen vuoksi myös iäkkäille henkilöille myönnet-

tyjä palveluja koskevat päätökset on pitänyt panna toimeen sosiaalihuoltolain 45 §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa. 

Ristiriitaiset säännökset ovat kuitenkin saattaneet johtaa erilaiseen toimeenpanoon kunnissa. 
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Ei-kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut 

Kolme neljäsosaa (75 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että ei-kiireelliset ympärivuoro-

kautiset asumis- ja laitospalvelut järjestetään aina lakisääteisessä ajassa eli kolmessa kuukaudessa (taulukko 

20). Lisäksi joka kuudes 15 %) pystyi järjestämään palvelun kolmessa kuukaudessa lähes kaikille eli 95–99 

prosentille asiakkaista.   

Taulukko 20. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa nii-
den asiakkaista sai ei-kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut lakisääteisessä 
ajassa vuonna 2022 

Osuus asiakkaista, jotka saivat palvelun 

3 kuukaudessa 

Vastaajat 

(lkm) 

Vastaajat 

(%) 

100 % 114 75 

95–99 % 23 15 

alle 95 % 14 9 

Yhteensä 151 100 

Vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä 16 prosenttia kykeni järjestämään palvelun vielä huomattavasti 

lakisääteistä määräaikaa nopeammin eli alle kuukaudessa kaikille tarvitsijoille (taulukko 21). Neljäsosalla 

(25 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä lakisääteinen määräaika palvelun järjestämisestä ylittyi 

osalla asiakkaista. Valtaosa (88 %) näidenkin kuntien ja kuntayhtymien asiakkaista sai kuitenkin palvelun 

lakisääteisessä ajassa.  

Taulukko 21. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio 
siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on saanut ei-kiireelliset ympärivuorokautiset  
asumis- ja laitospalvelut lakisääteisessä ajassa ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan  
pidempään vuonna 2022 (n=151) 

 

Osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä   

Osuus  

vastaajista  

(n, %) 
Viikon 

kuluessa 

Alle 

kuukau-

dessa 

1–3 

kuukaudessa 

Yli 3 kuukauden 

kuluttua 
Yhteensä 

Kaikki asiakkaat  

saivat palvelun alle  

kuukaudessa 

55 % 45 %  0 % 0 %  100 % 
n=24  

(16 %) 

Kaikki asiakkaat  

saivat palvelun  

1–3 kk sisällä 

7 % 23 % 69 %  0 % 100 % 
n=90  

(60 %) 

Osa asiakkaista 

odotti palvelua yli  

3 kuukautta 

3 % 12 % 73 % 12 % 100 % 
n=37  

(25 %) 

Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettuna voidaan arvioida, että koko 

maassa yli neljäsosa (27 %) asiakkaista sai ei-kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut kuu-

kauden sisällä (kuvio 46). Kaksi kolmasosaa (68 %) asiakkaista odotti palvelua 1–3 kuukautta ja viisi pro-

senttia yli kolme kuukautta. 
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Kuvio 46. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut ei-kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja 

laitospalvelut lakisääteisessä ajassa ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään 

vuonna 2022 (n=151). 

Hyvinvointialueittain heikoin tilanne on Helsingin kaupungin alueella, jossa 34 prosenttia palvelua tarvitse-

vista joutui kiireettömässä tilanteessa odottamaan paikkaa lakisääteistä kolmen kuukauden määräaikaa pi-

dempään (kuvio 47). Lapin hyvinvointialueella lakisääteistä aikaa pidempään joutui odottamaan 10 prosent-

tia asiakkaista. 
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Kuvio 47. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut ei-kiireelliset ympärivuorokautiset asumis- ja 

laitospalvelut lakisääteisessä ajassa ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan pidempään 

hyvinvointialueittain vuonna 2022 (n=151). 

Ei-kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen palveluasumisen palvelut 

Lähes kaikki vastanneet kunnat ja kuntayhtymät kertoivat tarjoavansa ei-kiireelliset kotiin annettavat palvelut 

ja tavallisen palveluasumisen palvelut lakisääteisessä ajassa eli kolmessa kuukaudessa (taulukko 16). Vain 

kolme kuntaa ja kuntayhtymää (2 %) kertoi, että osa asiakkaista joutui odottamaan pidempään, mutta heillä-

kin yli 90 prosenttia asiakkaista sai palvelun lakisääteisessä ajassa. 
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Taulukko 16. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa  
niiden asiakkaista sai ei-kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen palveluasumisen  
palvelut lakisääteisessä ajassa vuonna 2022 

Osuus asiakkaista, jotka saivat  

palvelun 3 kk kuukaudessa 

Vastaajat 

(lkm) 

Vastaajat 

(%) 

100 % 149 98 

90–99 % 3 2 

Yhteensä 152 100 

Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettuna voidaan arvioida, että koko 

maassa yli puolet (57 %) asiakkaista sai ei-kiireelliset kotipalvelut ja tavallisen palveluasumisen palvelut 

viikon kuluessa (kuvio 48). Kolmasosa (33 %) asiakkaista joutui odottamaan hieman pidempään, mutta sai 

kuitenkin palvelun viimeistään kuukauden kuluessa. Joka kymmenes (10 %) asiakas odotti palvelun saamista 

1–3 kuukautta. Yli lakisääteisen ajan eli yli kolme kuukautta odottaneiden osuus oli hyvin pieni (0,11 %). 

Kuvio 48. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 
kuinka suuri osa asiakkaista on saanut ei-kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen 
palveluasumisen palvelut lakisääteisessä ajassa ja kuinka suuri osa on joutunut odottamaan 
pidempään vuonna 2022. 

Yli lakisääteisen ajan odottaneita asiakkaita oli vain kahdella hyvinvointialueella eli Kymenlaakson ja Lapin 

hyvinvointialueilla (kuvio 49). Näilläkin hyvinvointialueilla yli lakisääteisen ajan odottaneiden osuus asiak-

kaista oli hyvin pieni. On myös huomioitava, että Kymenlaakson hyvinvointialueella neljä viidesosaa (80 %) 

asiakkaista sai palvelun viikon kuluessa. 

Kymenlaakson lisäksi myös Etelä-Karjalan, Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 

hyvinvointialueella suuri osa asiakkaista eli vähintään neljä viidesosaa sai ei-kiireelliset kotipalvelut ja taval-

lisen palveluasumisen viikon kuluessa. 
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Kuvio 49. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut ei-kiireelliset kotiin annettavat palvelut ja tavallisen  

palveluasumisen palvelut eri aikoina hyvinvointialueittain vuonna 2022. 

Päätösten tekeminen sosiaalipalvelujen järjestämisestä 

Kirjallisten päätösten tekeminen 

Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestä-

misestä. Erityisen tärkeää se on silloin, jos päätös on kielteinen eikä palvelua tai tukea anneta. Asiakas ei voi 

hakea päätökseen muutosta, jos hän ei saa kirjallista päätöstä.  

Kirjallisten hallintopäätösten tekeminen iäkkäiden palvelujen myöntämisestä asiakkaalle on osin kehitty-

nyt positiiviseen suuntaan viime vuosina, mutta edelleen on paljon tilanteita, joissa kirjallista päätöstä ei 

tehdä. Kattavimmin päätökset tehdään tilanteissa, joissa päätös palvelujen myöntämisestä on selkeä.  

Lähes kaikissa (99 %) vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä tehdään aina kirjallinen myönteinen pää-

tös tilanteessa, jossa asiakkaan palveluntarve edellyttää palvelun saamista ja palvelu voidaan antaa silloin, 

kun asiakas sitä tarvitsee (kuvio 50). Osuus oli sama sekä ympärivuorokautisissa palveluissa että kotipalve-

luissa ja tavallisessa palveluasumisessa. Samoin 93 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, 
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että ympärivuorokautisissa palveluissa tehdään aina kirjallinen kielteinen päätös tilanteissa, joissa palvelua 

ei voida myöntää, koska kriteerit palvelun saamiselle eivät täyty eli palveluntarve ei oikeuta palveluihin. 

Kotiin annettavien ja tavallisen palveluasumisen osalta kirjallisen kielteisen päätöksen kertoi aina tekevänsä 

näissä tapauksissa kolme neljäsosaa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Päätösten tekeminen edellä 

mainituissa tilanteissa on yleistynyt vuodesta 2014 vuoteen 2022. 

Kuvio 50. Kirjallisten hallintopäätösten tekeminen iäkkäiden palveluissa, vastaajien jakauma 

vuosina 2014–2022. 

Yli kolme neljäsosaa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että kirjallista kielteistä päätöstä ei tehdä 

palvelutarpeesta huolimatta tilanteessa, jossa palvelua ei voida järjestää kolmen kuukauden kuluessa (kuvio 

51). Vuosina 2020 ja 2022 tehdyissä kyselyissä on lisäksi kysytty tähän tilanteeseen liittyvä vaihtoehto ”Teh-

dään osittain kielteinen päätös, kun on päätetty, että tietty palvelu annetaan palvelutarpeen perusteella, mutta 

palvelua ei pystytä antamaan silloin kun se tarvitaan. Tehdään uusi myönteinen päätös, kun palvelu annetaan. 

(Lisäksi tehdään myönteinen päätös korvaavista palveluista odotusaikana.)” Näin kertoi ympärivuorokauti-

sissa palveluissa tekevänsä aina kolmasosa ja osittain joka kahdeksas.  

Kotiin annettavissa palveluissa ja tavallisessa palveluasumisessa osittain kielteisen päätöksen edellä ku-

vatuissa tilanteissa teki aina viidennes ja osittain joka kymmenes vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. 

Näin ollen yli puolet ei käytä tätäkään päätöksenteon vaihtoehtoa tilanteessa, jossa palvelua ei pystytä järjes-

tämään. 

Lisäksi vuosina 2020 ja 2022 tehdyissä kyselyissä on kysytty kirjallisen päätöksen tekoa myös kiireelli-

sissä tapauksissa sekä tapauksissa, joissa asiakas tarvitsee palvelun alle kolmessa kuukaudessa. Kolme nel-

jäsosaa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi ympärivuorokautisissa palveluissa tekevänsä aina 

myönteisen kirjallisen päätöksen käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä kiireellisissä tapauk-

sissa, jotta asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ei vaarannu (kuvio 52). Kotiin 

annettavissa palveluissa ja tavallisessa palveluasumisessa näin teki yli neljä viidesosaa. Yli kaksi kolmasosaa 

vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ei tehnyt lainkaan kirjallisia kielteisiä päätöksiä, jos asiakas tarvitsee 

palvelun alle kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, eikä palvelua pystytä antamaan. 
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Kuvio 51. Kirjallisten hallintopäätösten tekeminen iäkkäiden palveluissa, vastaajien jakauma 

vuosina 2014–2022. 

Kuvio 52. Kirjallisten hallintopäätösten tekeminen iäkkäiden palveluissa, vastaajien jakauma 

vuosina 2020–2022. 

Hallintopäätösten tekemisen toteutumisajat 

Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestä-

misestä. Kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen 

perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaa-

rannu. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asia 

on tullut vireille. 

Hallintopäätöksen osalta laissa ei siten ole säädetty tiettyä määräaikaa. Joka kuudes vastannut kunta ja 

kuntayhtymä kertoi, että kaikille asiakkaille pystytään tekemään hallintopäätös viikossa. Näiden kuntien ja 

kuntayhtymien alueella asuu 12 prosenttia 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Edellä mainitut, alle viikossa 

päätöksen tehneet kunnat ja kuntayhtymät mukaan lukien kuukauden sisällä päätöksen pystyi tekemään kai-

kille asiakkailleen lähes 60 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ja nämä alueet kattoivat 53 

prosenttia 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (taulukko 17).  
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Taulukko 17. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa  
niiden asiakkaista sai hallintopäätöksen viimeistään kuukauden kuluessa, vastaajien jakauma 
vuonna 2022 

Osuus asiakkaista, joille  

päätös tehtiin alle kuukaudessa 

Vastaajat 

(lkm) 

Vastaajat 

(%) 

Osuus 75 vuotta  

täyttäneestä väestöstä (%) 

100 % 88 58 53 

75–99 % 25 17 28 

50–74 % 21 14 10 

Alle 50 % 17 11 9 

Yhteensä 151 100 100 

Hallintopäätöksen tekemisen aika on hieman pidentynyt (taulukko 18). Vuonna 2016 kaksi kolmasosaa pys-

tyi tekemään hallintopäätöksen kuukaudessa kaikille asiakkailleen, kun vuonna 2022 sen pystyi tekemään 58 

prosenttia. 

Taulukko 18. Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät luokiteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa  
niiden asiakkaista sai hallintopäätöksen viimeistään kuukauden kuluessa, vastaajien jakauma 
vuosina 2016–2022 

Osuus asiakkaista, joille päätös 

tehtiin alle kuukaudessa 

Vastaajien osuus (%) 

2016 2018 2020 2022 

100 % 65 59 62 58 

75–99 % 24 27 22 17 

50–74 % 6 5 8 14 

Alle 50 % 7 8 7 11 

Yhteensä 100 100 100 100 

Vuonna 2022 ongelmallisin tilanne oli niillä kuudella kunnalla tai kuntayhtymällä (4 %), joilla osa asiak-

kaista odotti yli kolme kuukautta hallintopäätöstä (taulukko 19). Heidän asiakkaistaan kaikkiaan lähes 40 

prosenttia odotti päätöstä vähintään kaksi kuukautta. 
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Taulukko 19. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio 
siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on saanut hallintopäätöksen eri määräaikoina, vastaajien  
jakauma vuonna 2022 

 Viikon 

kuluessa 

Yli viikon, 

mutta alle 

kuukauden 

kuluttua 

1─2 

kuukauden 

kuluttua 

3 

kuukauden 

kuluessa 

Yli kolmen 

kuukauden 

kuluttua 

Yhteensä 

Vastaajien 

määrä ja 

osuus 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat  

päätöksen viikossa 

100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
n=26 

(17 %) 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat  

päätöksen yli viikon - alle 

kuukaudessa  

68 % 32 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
n=62 

(41 %) 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat päätök-

sen 1─2 kuukaudessa  

22 % 57 % 21 % 0 % 0 % 100 % 
n=37 

(25 %) 

Kunnissa, joissa kaikki 

asiakkaat saivat  

päätöksen kolmessa 

kuukaudessa  

22 % 40 % 29 % 9 % 0 % 100 % 
n=20 

(13 %) 

Kunnissa, joissa osa  

asiakkaista sai  

päätöksen yli kolmen 

 kuukauden kuluttua  

37 % 12 % 13 % 36 % 2 % 100 % 
n=6 

(4 %) 

Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettuna voidaan arvioida, että koko 

maassa lähes puolet (47 %) asiakkaista sai hallintopäätöksen viikon kuluessa (kuvio 53). Yli kolmannes (38 

%) asiakkaista odotti päätöstä viikosta kuukauteen, joka kymmenes (10 %) 1–2 kuukautta ja neljä prosenttia 

noin kolme kuukautta. Yli kolme kuukautta odottaneiden osuus on vain alle prosentti. 

Kuvio 53. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut hallintopäätöksen eri aikoina, vastaajien jakauma 

vuonna 2022. 

47%
38%

10%

4% 0,19%

Viikon kuluessa

Yli viikon - alle kuukaudessa

1─2 kuukauden kuluttua 

Kolmen kuukauden kuluessa

Yli kolmen kuukauden kuluttua
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Hyvinvointialueittain päätökset tehtiin nopeimmin Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla, 

joissa yli 80 prosenttia asiakkaista sai päätöksen viikossa (kuvio 54). Sen sijaan Kymenlaakson ja Keski-

Pohjanmaan hyvinvointialueilla yli puolet asiakkaista joutui odottamaan päätöstä yli kuukauden. 

Kuvio 54. Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien väestöosuuksien avulla laskettu arvio siitä, 

kuinka suuri osa asiakkaista on saanut hallintopäätöksen eri aikoina hyvinvointialueittain,  

vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Omatyöntekijän nimeäminen 

Sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakkaalle on nimettävä asiakkuuden ajaksi omatyönte-

kijä. Työntekijää ei tarvitse nimetä, jos asiakkaalle on jo nimetty muu palveluista vastaava työntekijä tai 

nimeäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Omatyöntekijän ensisijainen tehtävä on edistää sitä, että 

asiakkaalle järjestetään hänen tarvitsemansa palvelut palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. 

Omatyöntekijän nimeäminen on yleistynyt vuodesta 2014 lähtien (kuvio 55). Vuonna 2022 omatyöntekijä 

oli yleensä nimetty iäkkäiden palveluissa lähes kaikkialla. Vain kaksi kuntaa tai kuntayhtymää kertoi, että 

omatyöntekijää ei nimetä. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä
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Kuvio 55. Omatyöntekijä nimetty iäkkäiden palveluissa, vastaajien jakauma vuosina 2014–2022. 

Vastaajilla oli myös mahdollisuus kuvata syitä siihen, miksi omatyöntekijää ei joissain tapauksissa ole ni-

metty. Vastausten mukaan keskeisin syy sille, että omatyöntekijää ei nimetty oli se, että palveluntarve pysyt-

tiin turvaamaan muutoin tai asiakas oli itse kykeneväinen hoitamaan omia asioitaan. Myös kotihoidon asiak-

kuus, tilapäinen palveluntarve sekä henkilöstön vaihtuvuuteen ja resurssipulaan liittyvät seikat olivat keskei-

siä syitä sille, että omatyöntekijää ei nimetty. Lisäksi monet vastaajat raportoivat, että omatyöntekijämalli oli 

vielä kehitteillä sekä työnjako oli vielä selkiytymätön omahoitajan ja omatyöntekijän välillä.  

Omatyöntekijän nimeäminen on lähes yhtä yleistä eri iäkkäiden palveluissa (kuvio 56). Kattavimmin asi-

akkaille nimetään omatyöntekijä ympärivuorokautisissa palveluissa (83 %) ja omaishoidossa (81 %), mutta 

myös kotihoidon asiakkaille omatyöntekijän kertoi nimeävänsä aina kaksi kolmasosaa (70 %) vastanneista 

kunnista ja kuntayhtymistä. 

Kuvio 56. Omatyöntekijän nimeäminen eri palvelujen piirissä oleville asiakkaille, vastaajien ja-

kauma vuonna 2022. 
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Yli 90 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi, että laitoksissa ja asumispalveluyksiköissä 

on keskimäärin nimetty sopiva määrä muistisairaita asiakkaita yhdelle omatyöntekijälle. Seitsemän prosent-

tia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti, että muistisairaita asiakkaita oli nimetty liikaa yhdelle 

omatyöntekijälle. Näkemys siitä, että asiakkaita oli nimetty liikaa yhtä omatyöntekijää kohden, nousi vuo-

desta 2020, jolloin näin arvioi neljä prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä.  

Huoli- ja vaarailmoitusten, kaltoinkohtelun ehkäisyn ja 

rajoitustoimenpiteiden toimintakäytännöt 

Huoli- ja vaarailmoituskäytännöt 

Silloin kun huoli iäkkään ihmisen arjessa pärjäämisestä tai mahdollisesta kodin palovaarasta herää, on viran-

omaisella lakeihin (sosiaalihuoltolaki 35§, vanhuspalvelulaki 25§, pelastuslaki 42§) perustuva velvollisuus 

ilmoittaa huolestaan sosiaali- tai pelastustoimen viranomaiselle. 

Suurin osa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti, että iäkkäiden palveluissa toimiva kunnan tai 

kuntayhtymän henkilöstö on kokonaan tai osittain koulutettu tai perehdytetty huoli-ilmoitusten sekä onnet-

tomuus- ja vaarailmoitusten tekemiseen (kuvio 57). Suurimmassa osassa kuntia tai kuntayhtymiä henkilöstö 

oli vastausten mukaan osittain koulutettua. Vain harvoin henkilöstö ei ollut saanut aiheista lainkaan koulu-

tusta.  

Kuvio 57. Henkilöstön kouluttaminen ja perehdyttäminen huoli-ilmoitusten sekä onnettomuus - 

ja vaarailmoitusten tekemiseen, vastaajien jakauma 2022. 

Avointen vastausten perusteella palvelunjärjestäjät toivoivat hyvinvointialueille yhtenäistä helposti saavutet-

tavaa sähköistä ilmoituskanavaa. Lisäksi korostettiin tarvetta tiedottaa laajemmin huoli- ja vaarailmoitusten 

tekemisen mahdollisuudesta, jotta ihmisillä olisi osaamista ilmoituksen tekemiseen matalalla kynnyksellä. 

Ilmoituksen tekemisen avuksi tarvitaan selkeät ohjeet tukemaan ja ohjaamaan ilmoituksen tekijää. 

Jotta ilmoituskäytännöt palvelisivat hyvinvointialueita paremmin, olisi huoli-ilmoitusten käsittelyssä vas-

taajien mukaan tärkeää kehittää ilmoitusten keskitettyä vastaanottoa ja koordinaatioita, jotta kaikki tehdyt 

ilmoitukset tulevat käsittelyyn. Tietojen strukturointi ja sitä kautta muodostuva kokonaiskuva tukisi parem-

min toiminnan ohjausta ja tietojohtamista. Arviointityössä tulisi hyödyntää moniammatillista työskentelyä 

huomioiden yhteistyö kodin turvallisuus- ja paloturvallisuusosaamisessa pelastustoimen kanssa. Ilmoituksiin 

liittyvää arviointiosaamista olisi tarpeellista kehittää ja osaamista keskittää. Alueilla on sovittu toimintaoh-

jeita viranomaisyhteistyöhön huoli-ilmoitustilanteissa, mutta hyvinvointialueille siirryttäessä sisäisiä ja ul-

koisia toimintaprosesseja on tarpeellista edelleen selkiyttää ja tarkentaa toimijoiden välisiä vastuita.  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Huoli-ilmoituksen tekemiseen
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Rajoitustoimenpiteet ja kaltoinkohtelun ehkäisy 

Valtaosalla (83 %) kyselyn vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä oli säännöllisessä käytössä toimintaoh-

jeet iäkkäiden palvelujen henkilöstölle rajoitustoimien käyttämisen ehkäisemiseksi (kuvio 58). Yhteensä 18 

prosentissa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä toimintaohjeita ei ollut, mutta yli puolet näistä suunnitteli 

toimintaohjeiden laatimista rajoitustoimien käyttämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvio 58. Toimintaohjeet iäkkäiden palvelujen henkilöstölle rajoitustoimien käyttämisen ehkäi-

semiseksi, vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Valtaosa (85 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä raportoi antaneensa henkilöstölle paikallisia ohjeita 

ja suosituksia kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi iäkkäiden palveluissa (kuvio 59). Lisäksi lähes puolet (46 %) 

vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä järjesti säännöllistä lisä- tai täydennyskoulutusta tai perehdytystä 

kaltoinkohtelun ehkäisemisestä. Noin neljäsosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä oli tuottanut aihee-

seen liittyvää materiaalia, kuten esimerkiksi videoita ja opaskirjasia (20 %) tai luoneet yhteistyöverkostoja 

avun hakemiseen (19 %). Yhteensä viisi kuntaa tai kuntayhtymää raportoi, että mikään edellä mainituista 

keinoista ei ollut heidän alueellaan käytössä. 

Yhteensä 15 prosenttia vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi käytössä olevan muita keinoja. 

Avoimissa vastauksissa muiksi käytetyiksi keinoiksi mainittiin pääasiassa avoin keskustelu henkilöstön 

kanssa, henkilöstön perehtyminen omavalvontasuunnitelmaan, jossa oli ohjeistus asiakkaan kohtelusta sekä 

huoli-ilmoitusten tekeminen. Lisäksi muutamat vastaajat kertoivat käyttävänsä muiden, kuten Valviran tai 

Aluehallintoviranomaisen laatimaa ohjeistusta aiheesta. 

83%

11%

7%

Kyllä, säännöllisessä käytössä Ei, mutta suunnitteilla Ei
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Kuvio 59. Käytetyt keinot kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi iäkkäiden palveluissa, osuus 

vastaajista vuonna 2022. 

Vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä vajaa kolmannes (29 %) raportoi kaltoinkohtelun ehkäisyn sisälty-

vän iäkkäiden palveluja koskeviin strategioihin, kun lopuissa (71 %) kunnista ja kuntayhtymistä ei ollut tätä 

koskevia strategioita (kuvio 60). Kuitenkin niistä kunnista ja kuntayhtymistä, joissa strategiaa ei ollut, yli 

kymmenys (13 %) suunnitteli sisällyttävänsä iäkkäiden palveluja koskeviin strategioihin kaltoinkohtelun eh-

käisyn.   

Kuvio 60. Kaltoinkohtelun ehkäisyn sisältyminen iäkkäiden palveluja koskeviin strategioihin, 

vastaajien jakauma vuonna 2022. 

Vastaajilta kysyttiin avoimessa tekstikentässä lisätietoa siitä, mihin strategioihin kaltoinkohtelun ehkäisy iäk-

käiden palveluissa sisältyy. Monet vastaajat raportoivat kaltoinkohtelun ehkäisyn sisältyvän omavalvonta-

suunnitelmaan tai erilaisiin kuntakohtaisiin ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmiin. Lisäksi raportoitiin 
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kaltoinkohtelun ehkäisyn sisältyvän erilasiin laadunhallintasuunnitelmiin sekä asiakas- ja potilasturvallisuus-

suunnitelmaan.  

Myös niiltä vastaajilta, jotka raportoivat kaltoinkohtelun ehkäisyn olevan suunnitteilla iäkkäiden palve-

luja koskeviin strategioihin tiedusteltiin, mihin strategiaan tämän lisäämistä suunniteltiin. Vastauksissa ko-

rostui hyvinvointialueiden rooli ja toive siitä, että tähän paneudutaan yhtenäisten strategioiden ja linjausten 

muodossa.   

Vastaajat raportoivat yhteensä 552 heidän tietoonsa tulleesta kaltoinkohtelutapauksesta iäkkäiden palve-

luissa viimeisen vuoden aikana. Kuntakohtaiset määrät vaihtelivat 0 ja 100 välillä, keskiarvon ollessa 3,7 

kaltoinkohtelutapausta viimeisen vuoden aikana.  

Järjestäjän vastuulla oleva valvonta 

Hyvinvointialue (kyselyä toteutettaessa kunta) on sosiaalipalvelujen ensisijainen valvova viranomainen, 

jonka täytyy tarvittaessa ohjata ja neuvoa palvelujen tuottajia palvelun laadun ja riittävyyden parantamisessa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu julkisten ja yksityisten palveluntuottajien oma 

vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuu-

desta. Omavalvonnan tarkoituksena on, että palvelujen tuottajat tunnistavat riskit, joilla voi olla vaikutusta 

asiakkaan saaman palvelun laatuun ja sisältöön. Sekä julkisen että yksityisen palvelujen tuottajan on laadit-

tava omavalvontasuunnitelma, jonka pitää olla nähtävillä ilman erillistä pyyntöä (Valvira 2015).      

Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät arvioivat, että järjestäjän vastuu alueen omavalvonnasta toteutuu iäk-

käiden palveluissa vähintään kohtalaisen hyvin (kuvio 61). Hyvin sen arvioi toteutuvan oman tuotannon 

osalta kaksi kolmasosaa (69 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ja kilpailuttamalla hankittujen pal-

velujen osalta yli puolet (57 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Huonosti järjestäjän vastuun oma-

valvonnasta arvioi toteutuvan vain muutama prosentti vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä sekä oman 

että kilpailuttamalla hankittujen palvelujen osalta. 

Kuvio 61. Järjestäjän vastuun toteutuminen omavalvonnassa iäkkäiden palveluissa, vastaajien 

jakauma vuonna 2022. 

Lähes viidesosa (18 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että alueen iäkkäiden palvelujen val-

vontaan on osoitettu täysipäiväiset työntekijät ja kahdella kolmasosalla (66 %) oli osoitettu muun työn ohella 

valvontaa tekevät työntekijät. Neljäsosalla (26 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä valvontaan osoi-

tetut työntekijät olivat riippumattomia muusta organisaatiosta. Joka kuudes (16 %) kunta tai kuntayhtymä ei 

ollut osoittanut lainkaan omia työntekijöitä vanhustenhuollon valvontaan.  

Palvelujen järjestäjän vastuulla on myös ostamiensa palvelujen sopimusvalvonta sekä sijaintikunnan val-

vonta, joka kohdistuu alueella oleviin yksityisiin toimintayksiköihin. Kaksi kolmasosaa (68 %) vastanneista 

kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että alueella tehdään sopimusvalvontaa. Sijaintikunnan valvontaa toteutti 
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neljä viidesosaa (83 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Ennaltailmoittamattomia valvontakäyntejä 

teki ympärivuorokautisiin asumispalveluihin kolme neljäsosaa (75 %), ei-ympärivuorokautisiin asumispal-

veluihin vajaa puolet (42 %) ja kotiin annettavien palvelujen toimintayksiköihin vajaa kolmannes (29 %) 

vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan sosiaalihuollon palvelusta. Neljä vii-

desosaa (87 %) vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä kertoi, että heillä on prosessi muistutusmenettelyä 

varten. 

Uudenlaisten toimintatapojen ja integraation kehittäminen 

Vastaajilla oli mahdollisuus kertoa avoimessa vastauksessa, missä asioissa heidän alueellaan on pystytty 

viime vuosina luomaan iäkkäiden palveluihin uudenlaisia ja toimivia käytäntöjä. Uudenlaisia ja toimivia 

käytäntöjä oli pystytty luomaan erityisesti iäkkään ihmisen kotona asumisen tukemiseksi lisäämällä muun 

muassa kotiin vietäviä palveluja, kuten kotisairaanhoitoa ja kotikuntoutusta.  

Teknologiaa ja etäpalveluja oli hyödynnetty laajasti muun muassa kotihoidon etäkäyntejä toteuttamalla, 

sekä erinäistä hoivateknologiaa ja lääkeautomaatteja käyttämällä. Uusia ja toimivia käytänteitä oli lisäksi 

luotu moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen palveluohjauksen sekä palveluntarpeen arvioimisen suhteen 

muun muassa RAI:n käyttöönottamisen myötä. Myös iäkkäiden palveluiden palvelurakennetta oli kevennetty 

esimerkiksi yhteisöllistä asumista ja päivätoimintaa lisäämällä sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työ-

hön huomiota kiinnittämällä. Yhteistyötä oli myös lisätty onnistuneesti erityisesti terveydenhuollon toimijoi-

den sekä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Lisäksi omaishoitajien asemaa oli parannettu esimerkiksi val-

mennusta, yhteistyötä ja tukea lisäämällä.  

Lisäksi vastaajilta kysyttiin myös avoimella kysymyksellä, mitä asiakkaan palvelu- ja hoitokokonaisuu-

teen liittyviä asioita on kehitetty parantamaan integraatiota iäkkäiden palveluissa. Vastaajien mukaan integ-

raatiota on parannettu muun muassa kuvaamalla ja sujuvoittamalla palveluketjuja sekä kehittämällä palve-

luohjausta ja muistisairaan asiakkaan palvelupolkua. Integraatiota on parantanut myös yhteistyön kehittämi-

nen ja sujuvoittaminen eri toimijoiden välillä, erilaiset yhteistyömuodot, tiedonkulun parantaminen, moniam-

matillisuus (esimerkiksi eri ammattilaisten mukanaolo hoitokäynneillä) sekä verkostotyöskentely. Lisäksi 

integraatiota on parannettu yhtenäistämällä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä kehittämällä palveluproses-

seja. Palveluista integraation parantaminen kohdentuu eniten mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kuntoutus-

palvelujen, omaishoidon, muistisairaiden ihmisten palvelujen sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon jär-

jestämiseen.  

Integraation parantamisessa keskeistä on myös kotiutustoiminnan, asumispalveluihin tarjottavien lääkä-

ripalvelujen, liikkuvien palvelujen ja teknologisten ratkaisujen kehittäminen. Myös 24/7-palveluiden, kuten 

kotihoidon ja kotisairaalan, lisääminen nousi vastauksissa keskeisenä esille. Muistisairaiden henkilöiden lu-

kumäärän muutokseen ja siitä seuraavaan palvelutarpeeseen on vastaajien mukaan varauduttu jollakin tavalla 

suurimmassa osassa alueita. Tyypillisimmin varautuminen liittyy henkilökunnan koulutukseen, palvelura-

kenteen muutoksiin ja henkilöstöresurssien vahvistamiseen. 
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Keskeiset havainnot 

• Säännöllisen kotihoidon riittävyydessä näki ongelmia noin joka kymmenes ja tehostetun palveluasumi-

sen riittävyydessä noin joka viides vastanneista kunnista ja järjestämisvastuisista kuntayhtymistä. 

• Näiden palvelujen väliin sijoittuvat palvelut eli tavallisen palveluasumisen ja perhehoidon arvioi riittä-

mättömäksi noin puolet. 

o Toisaalta näiden palvelujen osalta myös varsin moni arvioi, että niille ei ole heidän alu-

eellaan tarvetta. 

o Arviot tavallisen palveluasumisen ja perhehoidon lisäämisestä seuraavien vuosien aikana 

olivat melko vaatimattomia, vain noin joka kymmenes vastanneista arvioi, että niitä tul-

laan lisäämään vähintään puolella nykyisestä. Suunnitelmia ja päätöksiä näiden palvelu-

jen lisäämisestä ei tosin välttämättä ole tehty kunnissa järjestämisvastuun siirron lähesty-

essä. 

• Perhehoitoa lukuun ottamatta iäkkäille suunnatut palvelut riittämättömäksi arvioineiden osuus on nous-

sut vuodesta 2014. Riittävyys on kuitenkin osin vaihdellut, sillä kotihoidon ja tehostetun palveluasumi-

sen riittävyys arvioitiin vuonna 2018 paremmaksi kuin vuonna 2022. 

• Muiden palvelujen osalta riittävyys arvioitiin parhaaksi asiakasohjauksessa, päivätoiminnassa ja ter-

veyskeskusten lyhytaikaishoidossa. Lisäksi suurin osa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi 

vähintään melko riittäväksi ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suo-

riutumista tukevat neuvontapalvelut. 

• Kotona asumisen tuen kannalta huolestuttavaa on, että esimerkiksi asiakasohjauksen, arviointiyksiköi-

den, päivätoiminnan, kotikuntoutuksen ja tilapäishoitopaikkojen riittävyys on heikentynyt. 

• Ikääntyneille henkilöille kohdennettujen suun terveydenhuollon ja sekä mielenterveys- ja päihdepalve-

lujen riittävyys arvioitiin varsin heikoksi. 

 

• Neuvontapalvelujen järjestämistavat ovat monipuolistuneet, kun palvelupisteissä tarjottavien palvelujen 

rinnalle on tullut yhä enemmän etä- ja liikkuvia palveluja. 

• Ohjauksen ja neuvonnan riittävyys arvioidaan edelleen melko hyväksi, mutta arviot riittävyydestä ovat 

hieman laskeneet vuodesta 2020.  

 

• Ikäasumisen ennakointisuunnitelman oli tehnyt vain kolmasosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. 

• Toimenpiteitä ympäristön ikäystävällisyyden kehittämiseksi on suunniteltu monella alueella, mutta pää-

töksiä on tehnyt vain pieni osa. 

• Valtaosa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä arvioi asiakkaille tarjotun asumiseen liittyvän ohjauk-

sen ja neuvonnan riittäväksi.  

  

Aiempien järjestäjien arviot iäkkäille henkilöille suunnattujen palvelujen riittävyydestä antavat 

tärkeää tietoa hyvinvointialueille heidän alueensa palvelujen kehittämistarpeista. 

Hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja 

järjestivät lähes kaikki vastanneet kunnat ja kuntayhtymät. 

Asumisen ennakointi on edelleen liian vähäistä. 
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• Vuorokaudenajasta riippumatonta kotihoitoa on tarjolla valtaosalle iäkkäistä henkilöistä, erityisesti, jos 

tarve on korkeintaan kerran yössä tai epäsäännöllisesti yöaikaan.  

• Valtaosa iäkkäistä henkilöistä asuu alueella, jossa toimii kotisairaala. Kuitenkin vain pienellä osalla alu-

eista se on käytössä ympäri vuorokauden. 

• Lähes kaikki vastanneet kunnat ja kuntayhtymät olivat panostaneet jollakin tavalla palliatiivisen hoidon 

ja saattohoidon kehittämiseen, yleisimmin kehittämistä on tehty kotisairaalatoiminnan parissa.  

• Myös muistisairaiden henkilöiden lukumäärän muutokseen ja siitä seuraavaan palvelutarpeeseen oli va-

rautunut jollain tavalla suurin osa vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. 

 

• Iäkkäiden asiakkaiden etäpalvelujen tietoturvallisuus arvioidaan hyväksi. Sen sijaan roolien epäselvyys 

teknologian ylläpidossa ja hankinnoissa sekä asiakastietojärjestelmien yhteensopivuus saivat heikoim-

mat arviot. 

• Teknologiaan panostaminen mainittiin kuitenkin yleisesti, kun kysyttiin viime vuosina iäkkäiden palve-

luissa tehdyistä uudistuksista ja keinoista edistää integraatiota. 

 

• Palvelutarpeen arviointiin pääsi lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä neljä viidesosaa asiakkaista. 

• Noin puolet vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä pystyi tarjoamaan kiireelliset palvelut samana tai 

seuraavana päivänä kaikille asiakkaille. 

o Suurin osa lopuistakin kunnista ja kuntayhtymistä pystyi tarjoamaan kiireelliset palvelut 

valtaosalle asiakkaistaan samana tai seuraavana päivänä, joten kaikkiaan neljä viidesosaa 

asiakkaista sai ne viimeistään seuraavana päivänä. 

• Ei-kiireelliset palvelut pystyttiin tarjoamaan lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa lähes kaikille asiak-

kaille. 

 

 

Iäkkäiden palvelut monimuotoistuvat. 

Teknologian hyödyntämiseen löytyy halua. 

Palvelujen odotusajat toteutuvat useimmiten, mutta osa asiakkaista joutuu odottamaan pitkään. 

Asiakkaiden kannalta on positiivista omatyöntekijöiden ja kirjallisten päätösten tekemisen yleisty-

minen. Edelleen tosin erityisesti kielteisiä päätöksiä jätetään tekemättä, jolloin asiakas ei voi hakea 

muutosta päätökseen.   
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Lopuksi 

Iäkkäiden palvelujen järjestäminen siirtyi kunnilta hyvinvointialueille tilanteessa, jossa palveluiden järjestä-

miseen tuovat haasteita erityisesti väestön ikääntyminen ja alan työvoimapula. Keskeisten iäkkäiden palve-

lujen peittävyys on myös laskenut viimeisten viiden vuoden aikana omaishoitoa lukuun ottamatta, kun tar-

kastellaan sitä, kuinka suuri osa 75 vuotta täyttäneistä on eri palvelujen piirissä.  

THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannan järjestäjäkyselyjen tulosten mukaan iäkkäiden palvelujen järjes-

tämisessä on edistytty monelta osin vanhuspalvelulain lähes kymmenen voimassaolovuoden aikana. Kehit-

tämistarpeita on kuitenkin edelleen ja toimeenpanossa on myös eroja kuntien ja kuntayhtymien välillä. Isolla 

osalla palvelujen järjestäjistä esimerkiksi palvelujen määräajat toteutuivat syksyllä 2022 lain mukaisesti, 

mutta osalla järjestäjistä palveluja joutui odottamaan varsin pitkään. Samoin iso osa palvelujen järjestäjistä 

arvioi iäkkäiden palveluja olevan riittävästi, mutta osalla riittävyydessä oli puutteita.  

Hyvinvointialueilla on siten haasteenaan tarttua havaittuihin kehittämistarpeisiin ja yhtenäistää iäkkäiden 

palvelujen tarjontaa ja toteuttamista alueellaan. Iäkkäiden palvelujen parantamiseksi on myös kehitettävä 

edelleen uusia toimintatapoja ja palvelujen parempaa integraatiota.



Lähteet 
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