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Abstract

The purpose of this study was to produce a hypothetical model for the organization of services in
accordance with a shared-responsibility mode of living. The model was constructed step by step. At
the first stage, the current possibilities of home care clients aged over 75 to live at home and the modes
of organizing home help services were analyzed. The key factors affecting the elderly clients' ability
to manage at home were the mode of living (alone or with a family member), their ability to move,
the adequacy of home care services, the family caregiver's resources and the elderly person's own
preferences. At the next stage, the research data were searched for alternative ways of organizing the
support services supplied by family members, municipalities (home help services and home nursing),
the third sector and private service providers, i.e. different service structure models were outlined.
Finally, the costs and functional contents of the service structure models were evaluated. 

The empirical date were collected by arranging questionnaire survey among the home care clients
aged over 75 (N = 150) and the caregivers who knew them best (N = 145) in Hämeenkyrö, Lohja,
Oulu and Tampere. In addition to this, the functions during the working hours of one week were
recorded (N = 146) with the aim of finding out, by functions, the time spent to help each client and
the number of actors needed. The data were analyzed using the SPSS for Windows 10.0 statistical
software by calculating absolute and percentage distributions and cross-tabulating the results. The
statistical differences between the localities, for example, were compared using box plots and
correlation diagrams. The results were illustrated with tables and graphs. The responses to the open-
ended questions were analyzed with methods of content analysis. 

The possibilities of home care clients to choose between different modes of living were still small.
No adequate intermediate modes of living have been developed. For a person unable to manage the
daily activities at home, the main alternative is a group home or an assisted-living unit, both of which
can be considered institutional care in view of their contents and organization. Home care clients are
mostly helped by municipal home helpers. Hardly any private services are used, and additional help,
when necessary, is provided by the municipal staff. The services provided by the third sector mainly
consist of discussion and listening. In the participating municipalities, social services available in the
private sector were scant or not utilized. Compared to the other service structure models, the shared-
responsibility model of living is cost-effective and competitive, and it will be needed as an alternative
to the other models. Further development of the shared-responsibility model will provide more
alternatives to the family members or caregivers who want to assume responsibility for the care of
their elderly relative.

Keywords: aged, costs and cost analysis, home care services, housing
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa hypoteettinen palvelujen organisointimalli
vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa. Mallin rakentaminen etenee vaiheittain. Ensimmäisessä
vaiheessa analysoidaan yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden nykyisiä kotona asumisen
mahdollisuuksia ja kotipalvelujen järjestämistapoja. Kotona suoriutumisen kannalta avaintekijöitä
ovat vanhuksen asumismuoto (yksin tai läheisen kanssa), liikuntakyky, kotihoidon palvelujen
riittävyys, läheishoitajan jaksaminen ja iäkkään oma tahto. Seuraavassa vaiheessa määritellään ja
muotoillaan tutkimusaineistosta nousseita erityyppisiä tukipalvelujen toimintavaihtoehtoja eli
palvelurakennemalleja, joiden tuottajina ovat omaiset, kunnat (kotipalvelut ja kotisairaanhoito),
kolmas sektori sekä yksityiset palvelujen tuottajat. Lopuksi arvioidaan palvelurakennemallien
kustannuksia ja toiminnallista sisältöä. 

Empiirinen aineisto kerättiin Hämeenkyrössä, Lohjalla, Oulussa ja Tampereella survey-kyselyllä
yli 75-vuotiailta kotihoidon asiakkailta (N = 150) ja heidät parhaiten tuntevilta hoitajilta (N = 145).
Lisäksi tehtiin viikon ajalta työajan seuranta (N = 146), jonka tarkoituksena oli saada selville
toiminnoittain asiakkaan auttamiseen käytetty aika ja toimijoiden määrä. Tutkimusaineistot
analysoitiin SPSS for Windows 10.0 -tilasto-ohjelmalla laskemalla suorat ja prosenttijakaumat sekä
ristiintaulukoimalla tuloksia. Tilastollisia eroja mm. paikkakunnittain vertailtiin boxplot-kuvioilla ja
korrelaatiodiagrammeilla. Tulokset on havainnollistettu taulukoilla ja graafisilla kuvioilla. Avoimet
kysymykset analysoitiin sisällön analyysillä.

Kotihoidon asiakkaiden valinnan mahdollisuudet erilaisten asumismuotojen välillä ovat edelleen
vähäiset. Välimuotoisia asumismuotoja ei ole riittävästi kehitetty. Mikäli kotona ei enää suoriuduta
päivittäisissä toiminnoissa, vaihtoehtona on lähinnä ryhmä-/ pienkoti ja palveluasunto, jotka
toiminnalliselta sisällöltään ja järjestelyiltään voidaan rinnastaa laitoshoitoon. Kotihoidon
asiakkaiden pääasiallisina auttajina toimivat kodinhoitajat. Yksityisiä palveluja ei juuri käytetä, ja
lisäapua tarvittaessa palveluja halutaan kunnan työntekijöiltä. Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut
ovat lähinnä keskustelua ja kuunteluapua. Yksityissektorin sosiaalista palvelutarjontaa on tutkituissa
kunnissa joko vähän tai niitä ei käytetä. Palvelurakennemallien kustannuksia arvioitaessa
vastuunjaolla toimiva asumismuoto on kilpailukykyinen ja sitä tarvitaan yhtenä vaihtoehtona
nykyisten rinnalla. Vastuunjaon mallin kehittäminen lisää valinnan mahdollisuuksia niille omaisille
tai omaishoitajille, jotka haluavat ottaa hoitovastuuta läheisistään.

Asiasanat: asuminen, avohoito, kotihoito, kotipalvelut, kustannukset, vanhuus
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1 Ikääntyminen kotona asumisen haasteena

”Hoitohenkilökunnan riittämättömyys. Työaika ei riitä ennaltaehkäisevän toimin-
nan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Juuri tätä ennakoivaa toimintaa tarvitaan.
Jos vanhuksia hoidetaan edelleenkin kotihoidossa…”

Kotihoidon työntekijä

Väestön ikääntyminen on Suomen suurimpia haasteita. Ikääntyminen on Suomessa kan-
sainvälisestikin erityisen nopeaa (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio
2000). Vuoden 2005 jälkeen 60-110 –vuotiaiden osuus väestöstä lisääntyy erityisen nope-
asti ja laskee vasta vuoden 2030 jälkeen. Kuviossa 1 väestö on jaettu neljään ikäryh-
mään. Vanhimman ikäryhmän kasvaessa kaikki muut ikäryhmät pienenevät. Näiden poh-
jalta on laskettu kustannusmuutosennusteita.

Kuvio 1. Eri ikäryhmien kehitys vuosina 1995-2050. (Tilastokeskus 1998, 2001)
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Vuonna 2001 Suomessa oli 778 500 (15 % väestöstä) yli 65-vuotiasta, ja vuonna 2010
vanhuksia arvioidaan olevan 904 500 (17,4 %). Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on 1 285
000 (24,8 %). Suomen huoltosuhde (työikäisten eli 15-64 -vuotiaiden määrän suhde yli
65-vuotiaiden määrään) on EU-maiden huonoin vuosina 2020-2030 (Hoitovakuutustyö-
ryhmän muistio 2001). Kun vanhusten huoltosuhde oli vuonna 2000 Suomessa alle EU:n
keskiarvon (22,2 %), se on vuonna 2020 jo Italian jälkeen toiseksi korkein (36,5 %) ja yli
65 vuotta täyttäneitä on neljäsosa (1,2 milj.) suomalaisista. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen
neuvottelukunnan muistio 2000, Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2001.) Elatussuhdetta
(työelämän ulkopuolella oleva väestö / työssäkäyvät) heikentävät edelleen korkea työttö-
myys ja varhainen eläkkeelle siirtyminen. Yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on yksi
OECD-maiden alhaisimpia (Sosiaaliturvan talous ja toimintaympäristö 2001). 

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto rahoitetaan pääosin verovaroin. Sosiaali- ja
terveystoimen käyttömenot olivat vuonna 1999 yhteensä 10,9 mrd euroa (65,2 mrd mk).
Valtionosuus käyttömenoista oli yhteensä 2,25 mrd euroa (13,4 mrd mk) eli 20,6 %. Kun-
tien maksama osuus palvelujen rahoituksesta on lisääntynyt valtionosuusuudistuksen
(1993) jälkeen, ja osa kunnista kamppailee nousukaudellakin taloudellisissa vaikeuksissa.
Vuonna 1999 vuosikate oli negatiivinen 87 kunnassa ja yli 200 kunnassa oli alijäämäinen
tilinpäätös (Sosiaaliturvan talous ja toimintaympäristö 2001). Tämä on lisännyt vanhusten
eriarvoista asemaa asuinpaikan mukaan (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan
muistio 2000), vaikka ikääntyvän väestön palvelujen järjestämiseen ja avopalvelujen kehit-
tämiseen kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Kainulaisen et al. (2001) tutkimuksen (N=452
kuntaa) mukaan etenkin maaseutumaisilla ja vanhuspainotteisilla kunnilla on vaikeuksia
suoriutua velvoitteestaan järjestää vanhuspalvelut työväestön muuttaessa pois paikkakun-
nalta. Näitä vaikeuksissa olevia kuntia on etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Koska sosiaaliturvajärjestelmät eroavat eri maissa suuresti, tämä tutkimus perustuu
lähinnä suomalaiseen malliin. Naisten asema hoivan antajina eroaa Suomessa Länsi- ja
etenkin Etelä-Euroopan maista. Naisten työssäkäyntiaste on Suomessa eurooppalaisittain
korkea, ja uusperheiden muodostuminen löysää perinteisiä perhesiteitä. Vanhuuteen ja van-
hustenhuoltoon suhtautuminen eroaa myös muista maista. Suomalaisen laitoshoidon perin-
teet ovat pitkät, ja vasta laman myötä 1990-luvulla alettiin korostaa avohoitoa (Viialainen
& Lehto 1996). Kuitenkaan tarvittavia tukipalveluja tai tuen antajien verkostoja ei ole luotu
riittävästi. Tämä sektori hakee vasta 2000-luvulla toimintatapojaan ja palvelujen uudelleen
järjestämisen malleja. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa hypoteettinen palvelujen organisointimalli
vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa. Vastuunjaolla toimiva asumismuoto pohjautuu
vuonna 1993 pidettyyn yleisen ”Laitoksista koteja!” -arkkitehtikilpailun voittotyöhön
(Lukkaroinen & Kokko 1993). Vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa korostuu yhteis-
tilan merkitys, sillä se luo avaruutta ja viihtyisyyttä. Se voi toimia talon muidenkin asuk-
kaiden kokoontumispaikkana nykyisin niin harvinaisen kerhotilan tapaan. Kuitenkin iäk-
käillä asukkailla on mahdollisuus vetäytyä halutessaan omaan rauhaansa. Vastuunjaolla
toimivaa asumismuotoa ei tässä tutkimuksessa esitetyssä muodossa ole vielä toistaiseksi
käytetyn lähdeaineiston perusteella. Nykyisin uusien asuntojen suunnittelussa otetaan huo-
mioon esteettömyyden vaatimukset, esim. pyörätuolilla liikkuvien erityistarpeet. Kustan-
nussäästöjen paineessa asunnot jäävät usein pieniksi ja siten liikuntarajoitteisille henki-
löille vaikeakulkuisiksi. 
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Vastuunjaon mallin rakentaminen etenee vaiheittain (Kuvio 2). Ensimmäisessä vai-
heessa analysoidaan yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden nykyisiä kotona asumisen
mahdollisuuksia (ryhmä- /pienkoti, palvelutalo ja oma koti) ja kotipalvelujen järjestämis-
tapoja. Kotona asumista tukevat vanhuspoliittiset tavoitteet. Kotona suoriutumisen kan-
nalta avaintekijöitä ovat iäkkään asumismuoto (yksin tai läheisen kanssa), toimintakyky,
kotihoitopalvelujen riittävyys, läheishoitajan jaksaminen ja iäkkään oma tahto (Valvanne
& Noro 1999). 

Seuraavassa vaiheessa määritellään ja muotoillaan tutkimusaineistosta nousseita eri-
tyyppisiä tukipalvelujen toimintavaihtoehtoja (Rossi & Freeman 1993) eli palvelurakenne-
malleja, joiden tuottajina ovat omaiset, kunnat (kotipalvelut ja kotisairaanhoito), kolmas
sektori sekä yksityiset palvelujen tuottajat. Vastuunjaon mallin asiakkaat ovat hoidettavuu-
deltaan keskiraskaita tai raskaita ja ilman tätä mallia todennäköisesti olisivat laitoshoi-
dossa.

Viimeisessä vaiheessa arvioidaan palvelurakennemallien kustannuksia ja toiminnallista
sisältöä. Avun tarve iän myötä lisääntyy merkittävästi, jolloin avustamiseen käytetty väli-
tön (asiakkaan avustaminen) ja välillinen (mm. asiakkaan luota toisen luo siirtyminen) työ-
aika on merkittävä kustannustekijä kotihoidossa.

Kuvio 2. Tutkimuksen eteneminen vaiheittain.
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2 Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden asuminen

”… Laitos on aina laitos, miettiköön jokainen itse omalle kohdalleen. Vaikka lai-
tokset rakennetaan hienoiksi puitteiltaan, kotia se ei korvaa” 

Kotihoidon asiakas

2.1 Iäkkäiden kotona asumista edistävät vanhuspoliittiset tavoitteet 

Suomessa on 1990-luvulla käyty läpi palvelurakennemuutos, minkä seurauksena laitos-
hoitoa on purettu ja avohoitoa on alettu korostaa (Viialainen & Lehto 1996, Vanhuus- ja
eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000). Vanhainkotihoito on vähentynyt 18 %
vuosina 1990-1999 (Hoitovakuutustyöryhmän muistio 2001) ja vanhainkoteja on korvat-
tu palveluasunnoilla (Myllymäki & Tetri 2001). Ainakin toistaiseksi tärkein vanhuspoli-
tiikan kehittämislinja on tukea iäkkäitä asumaan omassa kodissa mahdollisimman pit-
kään (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000, TATO 2001, Sosiaali-
ja terveyspolitiikan…2001). Heidän omatoimisessa suoriutumisessaan tärkeitä tekijöitä
ovat oikea-aikainen ja joustava terveyden- ja sairaanhoito, kotihoito ja erilaiset kotiin
annettavat tukipalvelut sekä kotona hoitotyötä tekevien omaisten tukeminen (Vaarama et
al. 2001). Palvelujen saatavuuden ja laadun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-
tön kannalta vakituista, koulutettua työvoimaa tarvittaisiin heti lisää avo- ja laitoshoi-
toon. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000).

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen jakamisella avohoidon ja laitoshoidon palve-
luihin on suuri merkitys sekä palvelujen järjestämiseen että niistä perittäviin maksuihin.
Kansaneläkelaitoksen maksamat etuudet ovat sidoksissa avohoitoon ja asumismuotoon.
Vanhuksen palveluasumisessa avohoito on usein sisällöltään ja järjestelyiltään pitkälti
samankaltaista kuin nykyaikainen asiakaslähtöinen laitoshoito, mutta rahoitusvastuuta siir-
retään kunnilta valtiolle. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000, Ter-
veys…2001.) 

Suomen vanhuspoliittinen tavoite- ja strategiatoimikunta piti iäkkäiden asunto- ja
yhdyskuntapolitiikkaa tärkeänä alueena, jonka keinojen käyttöä pitäisi tehostaa. Tavoit-
teeksi asetettiin, että vuonna 2001 koko maan tasolla 90 % yli 75-vuotiaista asuu tavalli-
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sissa asunnoissa, 3-5 % palvelutaloissa ja 5-7 % vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa
(Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000). Tämän tavoitteen mukaan
yhteensä 8-12 % yli 75-vuotiaista asuisi palvelutaloissa ja laitoksissa. Mikäli palveluasu-
misella tarkoitetaan tässä yhteydessä tehostettua, vanhainkotihoitoon verrattavaa palvelu-
asumista, tavoite saavutettiin jo vuonna 2000. (Vaarama et al. 2001.)

Monet vanhukset joutuvat muuttamaan useaan otteeseen viimeisinä elinvuosinaan. Tätä
muuttojen määrää pitäisi pyrkiä vähentämään mm. korjaamalla olemassa olevaa asunto-
kantaa esteettömäksi ja rakentamalla esteetöntä uustuotantoa. Helsingissä on jopa perus-
tettu hissiasiamiehen virka (TATO 2001). Jo vuonna 1988 annetuissa suosituksissa (Van-
huus ja asuminen 1988) korostettiin esteettömyyttä ja asuntojen sijaitsemista yksittäisinä
tavallisen asuntokannan joukossa (normaalisti varustettuina tai erityisasuntoina) tai pie-
nehköinä ryhminä (esim. porrashuoneina tai pientaloyksikköinä). Etenkin uudisrakentami-
sen yhteydessä olisi otettava huomioon asuinympäristön asukaspohjan monipuolisuus.
Tilojen tulisi olla muuttuvissa tilanteissa eri tavoin käytettävissä. Lähipalvelut muodostavat
oman infrastruktuurinsa. Toiminnot, tilat ja liikkumismahdollisuudet muodostavat ikään
kuin verkon, joka joustaa tarvittaessa. (Tapaninen et al. 1999.) 

Uusia välimuotoisia asumismuotoja on kehitettävä. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neu-
vottelukunnan muistio 2000). Monipuolinen asukasrakenne edellyttää eri toimintalohko-
jen, kuten teknisen (tilat) ja sosiaalisen (palvelut) yhdistämistä. (Tapaninen et al. 1999.)
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) mukaan asuinrakennuksen ja asumiseen liit-
tyvien tilojen tulee täyttää liikkumisesteettömälle rakentamiselle asetetut vaatimukset.
Haasteena on kehittää lähiympäristöjä, osallistumismahdollisuuksia ja palveluja siten, että
iäkkään on mahdollista suoriutua omatoimisesti mahdollisimman pitkään. Keinona on vai-
kuttaa kunta- ja liikennesuunnitteluun sekä lähialueiden kehittämis- ja täydennysrakenta-
miseen siten, että vanhusväestön tarpeet otetaan riittävästi huomioon (Sosiaali- ja terveys-
politiikan…2001, Terveys…2001, Sitra 2001a). 

Asumisoikeusasuminen on uusi mahdollisuus vanhusten asumisessa. Asukas maksaa
asumisoikeusmaksun, joka on 15 % asunnon hankintahinnasta. Muuttaessaan asunnosta
hän saa suorittamansa asumisoikeusmaksun takaisin. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa
eläkeläisille ns. asumisoikeusyhdistysten perustamisen. Yhdistys voi rakennuttaa asuntoja
ja järjestää tarvittavat palvelut. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio
2000.) Asuinalueille syntynee myös muita uudenlaisia asumisen ja hoivan järjestämista-
poja. Kunta on voinut vuodesta 1993 lähtien järjestää palvelut harkintansa mukaan yhteis-
työssä toisen kunnan kanssa olemalla jäsenenä kuntainliitossa ja hankkimalla palvelut yksi-
tyisiltä tai säätiöpohjaisilta palvelujen tuottajilta. 

2.2 Kotihoidon asiakkaiden asumismuodot 

Vuonna 1998 Suomessa valtaosa (88 %) yli 75-vuotiaista asui omassa kodissaan (Van-
huus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000). Kotona asuviksi lasketaan sekä
tavanomaisissa omistus- ja vuokra-asunnoissa että erityisissä vanhusten asunnoissa ja pal-
veluasunnoissa asuvat. Kotona asumisen ongelmia ovat nyky-yhteiskunnassa paikoin
huonot kulkuyhteydet ja palvelujen etäisyys etenkin maaseudulla. Kaupungeissa ongelmi-
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na voivat olla liikenteen melu ja vaarat, jotka pelottavat etenkin vaikeasti liikkuvia van-
huksia. 

Vanhuksen kotona asumiseen vaikuttavat ensi sijassa kodin varustelutaso, lähiomainen
ja lähiympäristö sekä toimiva auttajien (virallinen ja epävirallinen) verkosto. Niissä ilme-
nevät puutteet lisäävät sekä kotiavun että palvelu- tai laitosasumisen tarvetta (Valvanne &
Noro 1999, Vaarama et al. 2001). Mannin et al. (1999) tutkimuksessa verrattiin New Yor-
kissa kotihoidossa olevia vanhuksia (N=104), joista 52 sai tarvittavat apuvälineet ja kodin
parannustöitä ja 52 sai normaalit palvelut (kontrolliryhmä). Tutkimuksen mukaan tarvitta-
villa apuvälineillä ja asuntojen korjaustöillä voidaan selvästi parantaa kotihoidossa olevien
vanhusten kotona selviytymistä ja ehkäistä kallista laitoshoitoa. 18 kuukauden seuranta-
aikana kustannukset alenivat kontrolliryhmään verrattuna yli 50 % (17 438 USD).

Vanhuksen kotona asumista voidaan Nyholmin ja Suomisen (1999) mukaan parantaa
myös aktivoimalla sosiaalisen verkoston toimintaa ja yhteistyötä kotona asuvan iäkkään
henkilön hyväksi, jolloin keskeistä on vuoropuhelu eri ihmisten välillä. Asiakkaat katsoivat
kotihoidon toimivuuden edellytykseksi toiminnan koordinoinnin, tiedottamisen sekä
vapaaehtoistyöntekijöiden ja erilaisten apuvälineiden lisäämisen ja välityksen sekä koulu-
tuksesta huolehtimisen (Hänninen & Santala 1997). Palveluiden tarvitsijalla tulisi olla aina-
kin yksi henkilö tai paikka, johon hän voisi pitää yhteyttä, esim. omahoitaja. Saksassa tähän
tarpeeseen on perustettu koordinointiasemia sekä palkattu palvelujen ohjaajia ja koordinoi-
jia, care managereita. (Häkkinen 1996.) 

Tiedonkulun toimivuus lisää asiakastyytyväisyyttä ja työntekijöiden työn sujuvuutta
sekä parantaa palvelujen taloudellisuutta (Nyholm & Suominen 1999). Vanhusten kotihoi-
dossa tieto kulkee paikallisesti vielä paperin, puhelimen ja henkilökohtaisten kontaktien
kautta. Ammattiauttajat ovat yhteydessä keskenään, mutta vanhus ja palkattomat auttajat
ovat tiedonkulun ulkopuolella ja saavat satunnaisesti itseään koskevaa tietoa. Arjen ongel-
mallisia tilanteita on vanhuksen akuutti terveydentilan muutos, kuten siirtyminen sairaa-
laan. Kotihoidossa ei ole järjestelmää, jonka avulla tieto vanhuksen tilanteen muutoksesta
kulkisi auttajille. (Nyholm & Suominen 1999.) Usein vanhusta ja auttajia koskeva tieto
välittyy omaisen tai omaishoitajan kautta. Tällöin hän on vanhuksen auttajaverkon keskus-
henkilö, joka pitää sosiaalisen verkon toimivana. (Nyholm & Suominen 1999.)

Kotipalvelujen kehittämisen edellytyksenä on myös tietoverkon kehittäminen viran-
omaisten välillä, samoin yhteistyöhalu ja –kyky. Paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien
asiakkaiden kotona käy usein liian monia hoitajia (Laaksonen-Heikkilä & Lauri 1997, Ahl-
stén 1998). Auttajien pitäisi olla pysyviä. Verkoston luomisen esteiden nähtiin liittyvän
rahoitukseen ja henkilöresurssien vajaukseen, mutta myös avun tarvitsijan ja auttajan (pal-
velun tuottajien) kohtaamisessa esiintyviin ongelmiin. (Nyholm & Suominen 1999.)

Kotona asuminen. Vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kotonaan (Hirvo-
nen 1995, Malin 1996, Vanhusbarometri 1998) tutussa ja läheisessä ympäristössään. Koti-
hoitoa on tutkittu Suomessa viime vuosina mm. asiakkaan terveydentilan tai toimintakyvyn
(Karjalainen 1999a, Rissanen 1999a, Noro et al. 2000, Roine et al. 2000) ja asumisen kan-
nalta (Hirvonen 1995, Malin 1996, Päivärinta 1996) sekä kotihoidon työntekijöiden yhteis-
työn näkökulmasta (Malin 1996, Laaksonen-Heikkilä & Lauri 1997, Soini & Välimäki
1998). Hirvosen (1995) mukaan vanhuksilla liittyy kotona asumisen merkitykseen tunne
itsenäisyydestä ja vapaudesta olla oma itsensä sekä saada olla rauhassa. Tutkimuksen
mukaan vapauden lisäksi vanhusten kotona asumiseen liittyy voimakas kokemus itsemää-
räämisoikeuden toteutumisesta. Omatoimisuudella on myös suuri merkitys vanhuksen
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kotona asumiseen, ja tähän liittyy tärkeänä mahdollisuus ulkoiluun ja luonnossa liikkumi-
seen. Vanhukset toivovat paljon apua tähän tarpeeseen sekä läheisiltään että kotihoidon
työntekijöiltä ja kokevat avun riittämättömyyden tällä alueella erittäin merkittäväksi. (Hir-
vonen 1995.)

Vakavat sairaudet eivät vaikuta suoraan koettuun terveyteen eivätkä ne ole yksin pysy-
vän laitoshoidon syynä, vaan laitoshoitoon siirtymiseen saattavat vaikuttaa myös vanhuk-
sen yksinäisyys, depressiivisyys (Karjalainen 1999a, Rissanen 1999a, Noro et al. 2000,
Roine et al. 2000), turvattomuuden tunne ja avopalvelujen riittämättömyys, joka on kun-
nissa johtanut terveyskeskushoidon lisääntymiseen vanhainkotihoidon vähentyessä (Leski-
nen 1999). Kinnusen (1999) mukaan laitokseen sijoittumisen syinä ovat myös hoitavan
omaisen uupuminen ja ihmissuhteisiin tai ympäristöön liittyvät seikat. 

Nyholmin ja Suomisen (1999) mukaan vanhuksen kannalta palvelujen saatavuus tar-
koittaa palvelutarjontaa (onko tarvittavaa palvelua), löydettävyyttä (palvelusta tiedottami-
nen), saavutettavuutta (palvelujen läheisyys), oikeutta palveluun (palvelukriteerit), talou-
dellisuutta (onko asiakkaalla vara maksaa) ja saantiviivettä (odotus, jono, käsittelyaika). 

Soinin ja Välimäen (1998) tutkimuksessa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijöi-
den (N=74) mukaan vanhusten kotihoitoon liittyviä ongelmia ovat mm. vanhusten muista-
mattomuus, masentuneisuus sekä päivittäisiin toimintoihin, eritystoimintaan ja lääkityk-
seen liittyvät asiat. Ongelmat tulevat usein ilmi työntekijän omana havaintona. Yleisimmin
käytettyjä vanhusten kotihoidon ongelmiin liittyviä hoitokeinoja ovat asiakasta kannusta-
vat ja rohkaisevat sekä omatoimisuuteen ohjaavat keinot. Työntekijät saavat apua erityi-
sesti työyhteisöltään sekä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyöstä.

Kotihoidossa toteutettu toiminta on Laaksonen-Heikkilän ja Laurin (1997) tutkimuksen
mukaan pirstoutunut, sillä hoitoon osallistuu hyvin monia työntekijöitä. Työntekijöistä
(N=180) perushoitajat, kotiavustajat ja kodinhoitajat tekevät pitkälti samoja tehtäviä. Poti-
laan hoidossa päällekkäisyyttä on lähes kaikissa muissa, paitsi kodinhoidollisissa asioissa,
jotka ovat selkeämmin kotiavustajien ja kodinhoitajien kuin muiden ammattiryhmien teke-
miä töitä. Toteutetussa toiminnassa ei ole määritelty vastuualueita eikä tehtäviä, jotka oli-
sivat olleet kaikkien hoitoon osallistuvien tiedossa. Hirvosen (1995) mukaan kotihoidon
työntekijöiden käynnit ovat tärkeitä vanhuksen turvallisuuden tunteen ja päivittäisessä
kotona selviytymisen kannalta, mutta ne eivät korvaa läheisten käyntejä. 

Vanhusten avohuollon joustava toiminta edellyttää kotihoitoon osallistuvien yhteistyötä
(Hyvärinen et al. 1995, vrt. Laitinen et al. 1995). Parhaiten vanhuksen turvallisuuden tun-
netta lisäävät hyvä tiedonkulku kotihoitoon osallistuvien kunnan työntekijöiden kesken
sekä luottamus avun ja palvelujen saantiin tarvittaessa (Nyholm & Suominen 1999).
Yhteistyö kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kanssa auttaa erilaisten käytännön ongelmien
ratkaisemisessa. Yhteistyötä halutaan lisätä ja kehittää hoitoon osallistuvien eri työnteki-
jöiden ja organisaatioiden (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä omaisten kanssa. (Laakso-
nen-Heikkilä & Lauri 1997.) 

Palveluasuminen. Palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/82) ja -asetuk-
sen (607/83) mukaan kunnan järjestämää palvelu- ja tukiasumista. Asumispalveluja anne-
taan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa jär-
jestämisessä. Kunta voi perustaa, hankkia tai muuten varata paikallista tarvetta vastaavan
määrän palvelu- ja tukiasuntoja sekä laitospaikkoja. Vaaraman et al. (2001) selvityksen
mukaan 39:ssä (87 %) kyselyyn vastanneista (N=42) kunnista on palveluasumista, ja noin
joka kolmas (29 %) kotipalveluhenkilö työskentelee palveluasumisessa. 
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Täysihoitoa tarjoavaa palveluasumista järjestävät paitsi kunnat, myös erilaiset säätiöt ja
yksityiset tahot, ja se on viime aikoina muodostunut yhdeksi keskeisimmistä huonokuntois-
ten vanhusten tarvitsemien palvelujen järjestämistavoista (Pesola & Karjalainen 1999).
Kunnat ovat purkaneet laitospaikkojaan ohjaamalla runsaan avun tarvitsijoita palveluasu-
miseen (Viialainen & Lehto 1996), jonka luonne ja annetun hoidon määrä vaihtelevat. Pal-
veluasumisessa hoidetaan yhä huonokuntoisempia ihmisiä, joiden hoidon tarve on jopa
yhtä suuri kuin vanhainkodeissa hoidettavien vanhusten (Vaarama et al. 2001). Varsinkin
tehostettu palveluasuminen vastaa usein palveluiltaan ja kokonaiskustannuksiltaan laitos-
hoitoa. (Kinnunen 1999, Avohoidon…2001.) Vaikka se on varteenotettava vaihtoehto van-
hainkotihoidolle (Valvanne & Noro 1999), vanhus kuntonsa huonontuessa siirtyy laitoshoi-
toon.

Palveluasumisen suunnittelusta ja järjestämisestä, asuntojen rakentamisesta, asumiseen
liittyvistä palveluista ja niiden järjestämisestä sekä kustannuksista ja rahoituksesta on sosi-
aalihallitus laatinut ohjeita jo vuonna 1989. Palveluasuminen on lakisääteinen sosiaalipal-
velu, johon kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät välttämättömät palvelut jokapäiväisistä
toiminnoista suoriutumiseksi. Sen tavoitteena on, että toimintakyvyltään heikentyneet ja
säännöllistä apua sekä tukea tarvitsevat vanhukset pystyisivät asumaan itsenäisesti ja säi-
lyttämään oman elämäntyylinsä ja itsemääräämisoikeutensa mahdollisimman pitkään. Pal-
veluasumisessa korostetaan vanhusten elämänlaadun merkitystä ja heidän kokonaisval-
taista hyvinvointiaan terveyden heikentyessä. Palveluasunto voi sijaita palvelutalossa, pal-
velutaloasuntoryhmässä tai muun asutuksen joukkoon hajautettuna olemassa olevien pal-
velujen lähellä. Ohjeissa korostetaan asuinympäristön viihtyvyyttä, monipuolisuutta ja
luonnon merkitystä osana asumiskokonaisuutta. (Sosiaalihallitus 1989.) 

Suomessa vanhusten asuntojen korjaus ja varustaminen tulivat valtionavun piiriin
vuonna 1987. Kunnat ja kuntaa lähellä olevat yhteisöt ovat 1980-luvulta alkaen rakentaneet
valtionapujen ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella palvelutaloja vanhainkotien
rinnalle. Raha-automaattiasetuksen mukaan avustuksia voidaan myöntää yleishyödyllisille
yhteisöille tai säätiöille investointiavustuksina palvelutalorakentamista varten ja tämä on
ohjannut kyseisen asumismuodon yleistymistä. RAY on tuellaan osallistunut noin joka toi-
sen palvelutalon rakentamiseen. Se on tukenut vuosina 1988-1998 yhteensä 390 palveluta-
lon rakentamista ja niissä on yhteensä 9 300 palveluasuntoa. (Nyholm & Suominen 1999.)
Palveluasuntoja on erityyppisiä: ”tavallisille vanhuksille”, lähinnä dementiaa sairastaville
tarkoitettuja pienryhmäkoteja sekä muille erityisryhmille tarkoitettuja palveluasuntoja, joi-
den asukkaista osa on vanhuksia (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio
2000). RAY:n tuki kohdistuu asuntojen (30 %:n tuki) ja palvelutilojen (70 %:n tuki) raken-
tamiseen, mutta ei varsinaisen toiminnan (kotipalvelut, fysioterapia, jalkahoitaja jne.) avus-
tamiseen. (Nyholm & Suominen 1999.) Leskisen (1999) tutkimuksen mukaan ongelmana
on se, että kunnissa panostetaan palveluasumiseen varsinaisen kotihoidon kehittämisen
sijaan. 

Karjalaisen (1999a) tutkimuksen mukaan palvelutaloissa asuvat vanhukset (N=1065)
kokivat terveydentilansa huonommaksi ja he harrastivat vähemmän kuin kotona asuvat.
Lisäksi palvelutaloasunnoissa asuvien luona vierailtiin harvemmin, eivätkä asukkaat
halunneetkaan kutsua vieraita asuntoonsa (Päivärinta 1996). Toisaalta palvelutalossa asu-
vat kokivat vähemmän yksinäisyyttä ja olivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin kotona asu-
vat. Palvelutaloissa asuvien heikkoa fyysistä toimintakykyä ennustivat korkea ikä, aiempi
heikko fyysinen toimintakyky, runsaat depressiiviset oireet, huonoksi koettu terveys ja
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sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumisen vähyys. Palvelutaloasunnoissa asuvista yli puo-
let (59 %) oli kokenut enemmän stressaavia elämäntapahtumia kuin kotona asuvat. (Karja-
lainen 1999a.) 

Päivärinnan (1996) tutkimuksessa asukkaat kokivat palvelutalot näyttäviksi kokonai-
suuksiksi, mikä tuotti osalle heistä arvostusta ja tyytyväisyyttä. Osa taas piti ”turhaa kome-
utta” suuruudenhulluutena, joka lisää kustannuksia, usein myös käyttökustannuksia, ja vai-
kuttaa täten myös esim. maksettuihin vuokriin ja palvelumaksuihin. Asukkaiden kuvaama
palvelutalojen ulkoinen näyttävyys ja yhteisten tilojen laajuus ja monipuolisuus eivät toistu
Päivärinnan (1996) mukaan heidän huoneistoissaan eikä useinkaan yhteisissä lähioleskelu-
tiloissa, jotka sijaitsevat asuinkerroksissa tai –siivissä. Palveluasunnot ovat tila- ja toimin-
tasuunnittelultaan toisiaan muistuttavia tyyppiratkaisuja, mikä vaatii asukkailta uudelleen
orientoitumista asumiseen ja asumistottumusten muutosta tai totutuista tavoista luopu-
mista. 

Ryhmä- ja pienkoti. Palveluasunnot voivat olla myös ryhmäasuntoja, ja ne voivat sijaita
päiväkeskuksen tai vanhainkodin yhteydessä. Tällöin asunnot ovat itsenäisiä asuinhuo-
neita, ja niiden yhteydessä on yhteisiä tiloja oleskelua, ryhmätoimintaa ja harrastuksia var-
ten. Pienkoti eroaa ryhmäkodista siinä mielessä, että siinä ei toteudu yksityisyyden mah-
dollisuus. Pienkoti voi sijaita esimerkiksi isossa kerrostalohuoneistossa tai omakotitalossa,
jossa on yhteiset WC- ja pesutilat, ja jossa kaikilla ei ole välttämättä omia huoneita. (Sosi-
aalihallitus 1989.)

Ryhmäkodin tilat ja niiden toimivuus ovat läheisessä yhteydessä asukkaiden tyytyväi-
syyskokemukseen, koettuun toimintakykyyn ja terveydentilaan. Ryhmäasumista järjeste-
tään sekä dementoituneille että fyysisesti huonokuntoisille vanhuksille. Näiden ryhmien
erityistarpeet asettavat ryhmäkodin toiminnalle sekä sen fyysiselle ympäristölle toisistaan
poikkeavia vaatimuksia. Fyysisesti huonokuntoisten vanhusten ryhmäkodissa tullaan pää-
sääntöisesti toimeen ilman omaa yöaikaista henkilökuntaa (Pesola & Karjalainen 1999). 

Sosiaalihallituksen (1989) ohjeen mukaan ryhmäasumisen järjestämisen edellytys on se,
että asukkaan oma tahto ja halu huomioidaan ryhmäkotiasumiseen siirryttäessä eli hän saa
itse valita tämän asumismuodon. Pesolan ja Karjalaisen (1999) mukaan runsas puolet
(66 %) haastatelluista (N=116) halusi itse muuttaa ryhmäkotiin. Useimmiten lapset ja kun-
nan sosiaalitoimen työntekijät suosittelivat muuttoa. Tärkeimmät syyt ryhmäkotimuuttoon
olivat haastateltavan huono terveys ja sairaudet, yksinäisyys ja turvattomuus sekä omaisten
huoli kotona suoriutumisesta.

Suositeltavin ryhmäkodin asukasmäärä on enintään viisi. Pesolan ja Karjalaisen (1999)
tutkimuksen perusteella tutkituissa ryhmäkodeissa (N=27) on tavallisimmin seitsemän
(18,5 %) tai kahdeksan asuntoa (18,5 %) ja joka viidennessä (22,2 %) ryhmäkodissa on
enemmän kuin 11 asuntoa. Ryhmäkodit ovat ajanmukaisia ja uusia, yhtä lukuun ottamatta
1990-luvulla rakennettuja. Vuonna 1997 on rakennettu joka kolmas (33,9 %) ryhmäko-
deista. Ryhmäkotien työntekijöiden mielestä asunnot ovat pääsääntöisesti (37 %) hyvän
kokoisia, 24–29,5 m2, ja viihtyisiä. Säilytystiloja kaivattiin kuitenkin lisää. Työntekijöiden
visiot hyvästä ryhmäkodin mallista sisälsivät suuremman ja joustavamman henkilökunta-
määrän, joustavan asiakasmäärän (kuntoisuuden mukaan), väljät tilat (hyvä näköyhteys
tilojen kesken) ja sujuvan yhteyden suojaiseen ulkotilaan. Lisäksi toiminnan tehostamisen
kannalta hyötyä nähtiin ryhmäkotien sijoittamisessa toistensa läheisyyteen. (Pesola & Kar-
jalainen 1999.)
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Palvelutalojen elämänlaatua etsimässä –raportissa (Päivärinta 1996) ryhmäkodit piirtyi-
vät eheinä palvelukokonaisuuksina ja niiden toiminta oli yhteisöllisempää kuin palvelu-
asuntojen. Asukkaiden kokema itsenäisyys ja autonomia korostuivat. Ryhmäkotien toi-
minta oli joustavaa ja sallivaa. Asukkaat kokivat voivansa tehdä päätöksiä omista lähtökoh-
distaan ja tarpeistaan siitäkin huolimatta, että heidän päivittäisistä toiminnoista suoriutumi-
sensa vaati toisen ihmisen tukea ja apua. Ainoastaan pelko ”kahden autettavaksi tulemi-
sesta” ja sen seurauksena joutuminen ”vuodepotilaaksi” vanhainkotiin tai sairaalaan var-
jostivat joidenkin ryhmäkodeissa asuvien elämää. (Päivärinta 1996.) 

Ryhmäkotiasukkaat arvostavat sitä, että tarvittava apu on lähellä ja säännöllisesti saata-
vissa. Työntekijöiden kiire saattaa aiheuttaa sen, että asukkaan ongelmia ei huomata eikä
asukas halua kertoa niistä. Työntekijät arvioivat ajan puutteen vuoksi riittämättömiksi pal-
velut, jotka liittyvät asukkaiden liikkumisen tukemiseen, asiointiapuun ja keskusteluun.
(Pesola & Karjalainen 1999.)



3 Kotihoidon asiakkaiden palvelujen järjestäminen

”KOTIHOITO on hankala käsite…Ihminen on kokonaisvaltainen sosiaalinen
olento, joka tarvitsee paljon muuta. Koti on jokaiselle rakas paikka, luodaanpa
sinne jotain muutakin, kuin vain hoitoa”

Kotihoidon työntekijä

3.1 Kotona asuvien iäkkäiden toimintakyvyn arviointi

Vanhustyössä avun tarpeen määrittelyn kannalta on olennaista mm. toimintakyvyn tai ns.
aktiivisen elinaikaodotteen (active life expectancy) kehitys (Palvelurakennetyöryhmän
muistio 1993, Vaarama et al. 2001). Toimintakyvyn käsitteestä ei kuitenkaan ole yleisesti
hyväksyttyä määritelmää (Lawton 1971, Kaufert et al. 1979, Törnquist 1995, Vaarama et
al. 2001). Se voi kuvata iän, terveyden ja olosuhteiden myötä tapahtuvaa eri osa-alueiden
(fyysinen, psyykkinen, funktionaalinen ja sosiaalinen) muutosta ja muutosten ennustear-
voa elinajan, terveydentilan ja autonomisen elämän kannalta. Tässä viitekehyksessä iäk-
kään toimintakyky nähdään dynaamisena ilmiönä, joka vaihtelee ikääntymisen aiheutta-
mien ongelmien ohella mm. sen mukaan, miten sen eri osa-alueita toiminnan avulla kehi-
tetään ja ylläpidetään. 

Noron el al. (2000) poikkileikkaustutkimuksessa yli 65-vuotiaiden kotona tai kodin-
omaisissa olosuhteissa asuvien (N=1522) kokema terveydentila oli hyvä tai melko hyvä
joka kolmannella tutkituista ja melko huono tai huono vajaalla kolmanneksella (vrt. Van-
husbarometri 1998). Noin 83 % ilmoitti, että heillä oli jokin pitkäaikaissairaus. Verenkier-
toelinten tauteja oli eniten (55 %) ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia seuraavaksi eniten
(44 %). Naiset ilmoittivat enemmän oireita kuin miehet, ja joka kolmannella naisista esiin-
tyi alakuloisuutta ja masennusta. Rissasen (1999a) tutkimuksessa (N=127) yli 65-vuotiai-
den itse arvioima fyysinen ja psykososiaalinen terveys olivat keskimäärin hyviä. Miehet
arvioivat terveytensä hieman huonommaksi ja olivat depressiivisempiä kuin naiset. Yli
75-vuotiaat miehet tarvitsivat toisten apua enemmän kuin muut asioiden hoitamisessa.

Kolme neljästä tutkitusta (75,7 %) yli 65-vuotiaasta avohoidon asiakkaasta (N=66)
ilmoitti kärsivänsä säännöllisesti kivun tunteesta, jota oli kestänyt jo vuosia. Kipu vaikutti
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merkittävästi yleistä toimintakykyä alentavasti ja lisäsi vanhuksilla depressiivisiä oireita,
univaikeuksia ja tyytymättömyyttä elämään. (Ross & Crook 1998.) Elämäänsä tyytymättö-
mien joukossa yksinäisyyden tunne oli selvästi yleisempää niillä, joilla oli runsaasti
vapaa-aikaa, huono terveys ja vähäiset sosiaaliset kontaktit (Vanhusbarometri 1998.) 

Heinolan (1998) mukaan suurin osa (80 %) vastanneista sai mielestään riittävästi kun-
nallista kotipalvelua ja he olivat myös tyytyväisiä saamaansa palveluun (88 %). Sukulai-
silta ja ystäviltä saatava apu oli yleensä kävelyttämistä, keskustelua hoidettavan kanssa,
omaishoitajan henkistä tukemista ja asioiden toimittamista. Jonkin verran lähipiiri oli myös
kotimiehenä omaishoitajan lomamatkan tai asioiden hoitamisen aikana. Apua saatiin eniten
tyttäriltä, miniöiltä ja muilta naispuolisilta sukulaisilta. (Heinola 1998.) Naiset saavat apua
lapsiltaan arkipäivän askareisiin useammin kuin miehet, jotka puolestaan saavat useimmin
apua vaimoltaan (Vanhusbarometri 1998).

Vanhusten toimintakykyä voidaan parantaa ennalta ehkäisemällä ongelmia (mm. kaatu-
mistapaturmat ja asianmukainen lääkkeiden käyttö) ja kehittämällä vanhusten neuvoloita,
joissa tehtävät säännölliset terveystarkastukset, toimintakyvyn eri alueiden seuranta, itse-
hoidon tukeminen, lääkkeiden käytön valvonta yms. vähentävät hoitojärjestelmän paineita.
Näin voidaan vaikuttaa palvelujen tarpeeseen ja kysyntään ja sitä kautta saada aikaan pysy-
vämpiä kustannussäästöjä. Ehkäisevä työ on pitkäjänteistä ja silloin pitää tarkastella koko
toimijoiden verkostoa, jonka toimenpiteillä on vaikutuksia vanhusten hyvinvointiin ja ter-
veyteen. (Tapaninen et al. 1999, Vaarama et al. 2001). Myös sairauksien hyvällä hoidolla
on tärkeä merkitys, samoin asuntojen kunnolla ja toimivalla apuvälinehuollolla. (Vanhuus-
ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000.) 

Apuvälineet auttavat iäkkään kotona suoriutumista toimintakyvyn heiketessä. Kehit-
teillä on erilaisia nykyteknologiaan liittyviä apuvälineitä. Omainen tai hoitaja voi esimer-
kiksi sähköpostilla tai matkapuhelimen tekstiviestillä lähettää kauko-ohjattavaan päivyriin
informaatiota, vaikkapa muistuttaa lääkkeen otosta. Aivan uusimpana teknologiana
dementiaa sairastavien käyttöön ovat tulleet virkistyskäyttöön ja ajanviettoon tarkoitetut
multimediasovellutukset. (Mäki et al. 2000, Topo 2000.) Nykypäivän työikäiset ovat tottu-
neet käyttämään luontevasti kännykkää tai sähköpostia, joten uusien tekniikoiden tai inno-
vaatioiden omaksuminen ja käyttöönotto on tuleville vanhuksille helpompaa kuin nykyi-
sille.

Tietoteknologialla helpotetaan yhteydenpitoa ja lisätään siten turvallisuuden tunnetta.
Sillä tarkoitetaan tiedonkulkua ja -hallintaa sekä niihin tarvittavia järjestelmiä ja välineitä
(Nyholm & Suominen 1999, Renwick 1996). Koti- tai sosiaaliteknologialla tarkoitetaan
kotihoidon apuvälineitä ja teknologian sovellutuksia vanhuksen arjen sujumiseksi. Koti-
teknologian soveltaminen, kuten turvahellat ja –järjestelmät, lisää vanhuksen turvallisuu-
den tunnetta ja omatoimisuutta. Teknologisia apulaitteita ja –välineitä olisi otettava käyt-
töön jo silloin, kun vanhus jaksaa vielä opetella niiden käyttöä. (Nyholm & Suominen
1999.) Niiden avulla ja kodin turvavarustelulla kotona suoriudutaan pidempään. Tekniikka
ei kuitenkaan kehittymisestään huolimatta ole ratkaisu suurimmalle osalle muistamattomia
vanhuksia, koska he tarvitsevat toisen ihmisen antamaa apua ja yhteisötyyppisiä asumisrat-
kaisuja. (Kinnunen 1999.)

Päivärinnan (1996) tutkimuksen mukaan henkilökohtaisista apuvälineistä tutuimpia oli-
vat palvelutalojen asukkaille (N=27) erilaiset liikkumisen apuvälineet, kuten kepit, kävely-
tuet, rollaattorit, kelkat ja pyörätuolit. Teknisistä apuvälineistä tutuimpia olivat turvapuhe-
lin turvarannekkeineen ja sähköisesti avautuvat ovet sekä valvontalaitteista ovipuhelimet,
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kamerat ja kulunvalvonnat. Positiivinen suhtautuminen apuvälineisiin syntyi asukkaille
heidän omien käyttökokemustensa kautta. Mikäli niitä ei tarvittu, ne koettiin negatiivisiksi
ja kalliiksi.

Tietotekniikan käyttöönoton tarkoitus on taata tiedon saatavuus, reaaliaikaisuus ja käyt-
tökelpoisuus. Koska ikääntymisen mukana mm. näkö- ja kuuloaistit heikkenevät sekä
käsien motoriikka huononee, kaikkien laitteita käytettäessä tarvittavien tekstien tulee olla
helposti luettavia ja kirjasinkoon riittävän suuri. Kirjasintyypin tulee olla selkeä ja kontras-
tien riittävät, muttei räikeät, jotta ne auttaisivat hahmottamista. (Mäki et al. 2000.)

Teknologian käyttöönottoa ohjaavat sekä resurssit että eettisesti hyväksyttävät pelisään-
nöt. On pohdittava, miten pitkälle esim. dementoituneen vanhuksen liikkumista ja paikan-
tamista voidaan seurata erilaisilla apuvälineillä (mm. hälytinlaatat vaatteissa tai mikrosiru
ihon alla), ellei vanhus itse pysty arvioimaan laitteiden merkitystä valinnanvapauteen tai
itsemääräämisoikeuteen. (Mäki et al. 2000, Topo 2000.)

Toimintakyvyn arvioinnin mittarit. Iäkkäitä ihmisiä tutkittaessa yleisimpänä fyysisen
toimintakyvyn mittarina on ollut suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista (ADL, activity
of daily living). Keskeistä kyseisissä tutkimuksissa on riippuvuuden (dependence) käsite.
On haluttu saada selville, miten iäkkäät ihmiset suoriutuvat itsenäisesti arkirutiineistaan
sekä missä vaiheessa ja kuinka paljon he tarvitsevat toisen ihmisen apua (Katz et al. 1963,
Lawton 1971, Kaufert et al. 1979). ADL-tutkimuksen painopiste onkin siirtynyt vähitellen
kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointiin (Hulter Åsberg 1990,
Laukkanen & Heikkinen 1990). 

ADL-mittarit pohjautuvat Katzin et al. (1963) lonkkamurtumapotilaiden tutkimusta var-
ten alun perin suunnittelemaan mittariin (The Index of ADL), joka muodostuu kuudesta
fyysisestä toiminnosta (peseytyminen, pukeutuminen ja riisuminen, WC:ssä asiointi, liik-
kuminen, pidätyskyky sekä syöminen) (Liitetaulukko 1). Kaufert et al. (1979) liittivät edel-
listen toimintojen lisäksi mittariinsa vuoteeseen ja vuoteesta siirtymisen, portaissa liikku-
misen, julkisten liikennevälineiden käytön, ruoan valmistuksen, kotitöiden tekemisen ja
ostoksilla käynnin. 

ADL-mittarit eivät kuitenkaan ota huomioon riittävän hyvin iäkkään elinympäristöä eli
sosiaalisen toimintakyvyn tai ympäristötekijöiden, kuten kodin varustetason ja omaisten
antaman avun vaikutuksia. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin IADL (Instrumental Activi-
ties of Daily Living) -tyyppisiä mittareita. Lawton & Brody (1969) sisällyttivät mittariinsa
välineellisiä toiminto-osioita, joissa on arvioitu yksilöiden suoriutumista myös psyykkistä
ja sosiaalista toimintakykyä vaativista tehtävistä, kuten puhelimen käytöstä, pyykin
pesusta, lääkityksestä ja raha-asioiden hoidosta. 

Iäkkäiden itsenäinen suoriutuminen päivittäisistä toimista vähenee funktionaalisista
(siivoaminen, ostosten tekeminen, julkisen liikenteen käyttö ja ruoan valmistaminen) toi-
mista perustoimintoihin (peseytyminen, pukeutuminen, WC-käynnit, siirtyminen vuo-
teesta/tuolista vuoteeseen/tuoliin, pidätyskyky ja syöminen) (Katz et al. 1963, Lawton &
Brody 1969, Kaufert et al. 1979). Fyysisestä näkökulmasta katsottuna kotona suoriutumi-
sen mahdollisuudet ovat minimaaliset, kun vanhus ei enää pääse omin avuin sängystä liik-
keelle tai ei suoriudu itsenäisesti WC-toiminnoistaan. Vaikeudet WC:ssä asioinnissa viit-
taavat vahvasti jo 4–5 vuotta etukäteen tulevaan laitoshoidon tarpeeseen (Valvanne & Noro
1999). 

ADL-mittareissa toiminnoista suoriutumisen aste luokitellaan esimerkiksi 0–3 (täysin
itsenäinen – täysin toisen henkilön avun varassa suoriutuakseen toiminnasta). Toimintaky-
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vyn arvioinnissa voidaan käyttää joko yksinkertaisia summapistemääriä tai erilaisin tilas-
tollisin menetelmin saatuja indeksejä, joissa toimintakyvyn eri osiot saavat erilaisen paino-
kertoimen. (Laukkanen & Heikkinen 1990.) 

Toimintakykymittareihin kohdistunut kritiikki koskee tapaa, jolla summapistemääriä
lasketaan. Kaikki toiminnot ovat näissä mittareissa samanarvoisia, eivätkä ne näin ollen
kerro riittävän tarkasti asiakkaan avuntarvetta. Esimerkiksi vuoteeseen siirtymisen vaikeus
ei ole pidätyskyvyn kanssa samanarvoinen toimintakykyvajaus. Kritiikkiä on esitetty myös
toimintakykyyn sisällytettävistä toiminnoista ja niiden luokittelujärjestyksestä. (Törnquist
1995.) Näillä on merkitystä siihen, miten toimintakyky määritellään. Philpin et al. (1998)
tutkimuksen mukaan terveydenhuollon ammattilaiset (n=15) painottavat enemmän henki-
lön riippumattomuutta ADL-toiminnoista, kun taas vanhemmat ihmiset (n=32) funktionaa-
lisista toiminnoista (IADL). Toimintakykymittareiden kaavamaista käyttöä ilman kunkin
yksilön kohdalla tapahtuvaa muuta ammattihenkilön (hoitaja, lääkäri jne.) suorittamaa
arviota pitäisi välttää. (Hulter Åsberg 1990, Törnquist 1995, Avohoidon…2001.) Katz et
al. (1963), Lawton ja Brody (1969) sekä Lawton (1971) yhdistivät mittareissaan useampia
mittaustapoja (havannointi, haastattelu ja ammattihenkilön suorittamaa arvio), kun taas
monissa viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa on käytetty yleisimpänä mittausmenetel-
mänä strukturoitua haastattelua (Jylhä 1985, Heikkinen et al. 1990, Lough & Schank 1996,
Rissanen 1999a).

Vanhusten kotihoidossa käytetyimpiä mittareita on RAVA-indeksi (Liite 1), joka mittaa
päivittäisen avun, erityisesti hoivan tarvetta ja asiakkaan toimintakykyä (fyysinen toimin-
takyky, muisti ja psyykenhäiriöt). Indeksin arvot vaihtelevat välillä 1,29–4,02 (Liitetau-
lukko 2). Mitä suuremman arvon asiakas saa, sitä suurempi on hoivan ja hoidon tarve.
RAVA-indeksin avulla voidaan vertailla eri hoitovaihtoehtoja, ja näin indeksi voi olla
apuna vanhuksen hoitopaikan valinnassa. (Lahtinen et al. 1999.) Koska RAVA-indeksin
laskemiseen tarvittavat tiedot toimintakyvystä ovat asiakkaasta kotihoidossa (mm. hoito- ja
palvelusuunnitelmaan) normaalisti kerättävää tietoa, ei asiakas itse aina edes tiedä mittarin
käytöstä (Moilanen 1999). 

Mäkisen ja Sihvosen (2000) mukaan eri indeksejä vertailtaessa EASYcare-mittari (Liite
2) oli monipuolisin ja laajin. Se sopii RAVA-indeksiä paremmin avopalveluihin, koska se
on muunneltavissa paikallisiin tarpeisiin. EASYcare on suunniteltu antamaan kokonais-
kuva iäkkään henkilön tarpeista, ja se keskittyy sairauksien sijasta elämänlaatuun ja ottaa
huomioon omaishoitajan roolin avustajana. EASYcare–mittaria voidaan käyttää mm. van-
huksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon välisessä ensimmäisessä yhteydenottotilanteessa
sekä toimintakyvyn (fyysinen ja psyykkinen) tai sosiaalisten olosuhteiden muuttuessa.
EASYcare–mittari pohjautuu sekä ADL- että IADL-mittareihin. Toimintakykypisteytyk-
sen arvioija laskee yhteen kysymysten 8–24 pisteet. Pisteytyksen maksimi on 100 pistettä.
Korkea pistemäärä kuvaa lisääntynyttä toimintakyvyn vajavuutta.

Noin 260 kunnassa on käytössä toimintakyvyn arvoasteikko (mm. Mini-Mental Testi,
Fim-toimintakykymittari, ADL- ja IADL-mittarit). Toimintakykymittareiden avulla pyri-
tään määrittelemään mm. hoitopalkkion suuruutta (Vaarama et al. 1999a) ja vanhusten
avun tarvetta, ja ne voivat toimia myös vanhuspalvelujen tuottavuuden ja hoidon laadun
kehittämisen tai johtamisen apuvälineenä (Topo & Noro 2000). Toimintakykyä mittaavan
lomakkeen käyttötarkoitus ja -paikka vaikuttavat siihen, mikä indeksi kannattaa ottaa käyt-
töön. Indeksiä ei kannata vaihtaa usein samassa hoitopaikassa, sillä vertailtavuus kärsii
(Mäkinen & Sihvonen 2000). Yleisintä toimintakyvyn arviointiasteikon käyttö on Lapin
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läänissä ja vähäisintä Etelä-Suomen lääneissä. Eniten käytetään kuntien itsensä kehittele-
miä hoitoisuutta mittaavia asteikkoja sekä hoito- ja palvelusuunnitelmia. (Vaarama et al.
1999a.) 

3.2 Kotihoidon palvelut

Kotihoidolla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat kotisairaanhoito (Kansan-
terveyslaki 66/72), kotipalvelu (Sosiaalihuoltolaki 710/82), kotipalvelun tukipalvelut
(Sosiaalihuoltoasetus 607/83) ja omaishoidon tuki (Sosiaalihuoltolaki 710/82, Asetus
omaishoidon tuesta 1109/97). Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asuvia vanhuksia
selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan mahdollisimman hyvin. 

Kerkstran ja Huttenin (1996) mukaan kotihoidon järjestäminen 15 EU-maassa vaihtelee
rahoituksen, palvelurakenteen ja palvelujen tuottajien suhteen sekä joidenkin maiden osalta
(esim. Kreikka) myös eri sosiaaliryhmien ja asuinpaikan välillä (Walker 2001). Kaikissa
EU-maissa kotihoidon organisaatiot ovat tavallisimmin ei-voittoa tuottavia, verovaroin
rahoitettuja, ja ne toimivat kiintein budjettivaroin. Maksuperusteisia palveluja on useissa
maissa ja niissä maksu perustuu hoitotoimiin ja niiden kustannushinnoitteluun (mm. Itä-
valta, Ranska ja Luxemburg) tai kotikäyntien ja hoitopäivien määrään (Belgia). Suomi,
Kreikka ja Ruotsi ovat ainoat maat, joissa kaikki asiakkaat maksavat itse asiakasmaksuja.
Suomessa maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/92) ja
-asetuksen (912/92) perusteella.

Terveys 2015 -kansanterveysohjelman (Terveys…2001) mukaan sosiaali- ja terveyden-
huollon tulisi turvata kaikille suomalaisille yhtäläiset, laadukkaat ja riittävät palvelut riip-
pumatta alueellisista eroista tai sosioekonomisesta asemasta. Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den saatavuuden turvaaminen edellyttää palvelujen tehokasta järjestämistä. Tarvitaan
uudenlaisia palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja, toimivia palveluketjuja ja laadunhal-
linnan kehittämistä. (Terveys…2001.) Samalla tulisi kotiin annettaville palveluille asettaa
määrällinen tavoite, mikä on harvinaista niin valtakunnallisissa kuin kunnallisissakin stra-
tegioissa (Vaarama et al. 2001).

Kuntien järjestämien vanhuspalvelujen saatavuus suhteutettuna vanhusväestön määrään
on 2000-luvun alussa heikompi kuin 10 vuotta sitten. Vanhusten julkisten palvelujen käyttö
laski vuosina 1990–1999, kodinhoitoapu 31 % ja tukipalvelut 19 % (Hoitovakuutustyöryh-
män muistio 2001). Samana aikana palveluasuminen lisääntyi 164 %. (Hoitovakuutustyö-
ryhmän muistio 2001, vrt. Stakes 2002). Yli 75 vuotta täyttäneillä omaishoidon tuki lisään-
tyi 12,9 % vuosina 1998–2000 (Stakes 2002). Kodinhoitoavun ja tukipalvelujen vähenty-
minen johtuu siitä, että kotipalveluja on kohdennettu entistä vanhemmille ja heikkokuntoi-
semmille. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000.) 

Saatavuuden ohella olennaista on myös intensiteetti eli se, paljonko apua annetaan (Vaa-
rama et al. 2001). Avun määrä asiakasta kohti on kasvanut (Vanhuus- ja eläkepoliittisen
neuvottelukunnan muistio 2000), mutta intensiteetti voi vaihdella kuntastrategioissa
”vähän apua laajalle joukolle” –ajattelusta hyvinkin intensiiviseen kotihoitoon (Vaarama et
al. 2001). Kunnallisten palvelujen saatavuuden tiukentuminen on lisännyt omais- ja vapaa-
ehtoisavun merkitystä. Koti- ja tukipalvelut ovat monipuolistuneet ja yleishyödyllisten
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yhteisöjen ja yritysten palvelutarjonta on kasvanut. Monet kunnat ovat eriyttäneet tukipal-
veluja, kuten siivousta ja ateriapalveluja, muusta kotipalvelusta ja ostavat niitä ulkopuoli-
silta tuottajilta tehostaakseen palveluja ja säästääkseen kustannuksia. Myös osa vanhuk-
sista hankkii ja rahoittaa kokonaan itse tukipalvelut, kuten siivouksen. (Vanhuus- ja eläke-
poliittisen neuvottelukunnan muistio 2000.)

Vanhuuseläkeläisten keskimääräisen eläketason ja siten myös varallisuuden ennustetaan
kasvavan tulevaisuudessa, mikä kulutustottumusten lisäksi vaikuttaa valmiuksiin käyttää
yksityisiä palveluja entistä enemmän (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muis-
tio 2000). Laadukkaita hyvinvointipalveluja voidaan tuottaa tulevaisuudessa julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyöllä. Yksityisillä palveluilla voidaan täydentää julkisia, mikä
edellyttää laatu- ja standardointijärjestelmien kehittämistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöt ovat tärkeitä vaikuttajia ja yhteistyön edistäjiä.
Sosiaalihuollon alueellista yhteistyötä edistetään kehittämällä alueellisia osaamiskeskuksia
ja rakentamalla erilaisia verkostoja yhdessä kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden
kanssa. Kunnat voivat verkostoitumalla tehostaa resurssien käyttöä ja turvata siten erityis-
palvelujen saatavuuden. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan…2001.) 

Avohoidossa peritään palvelujen määrän perusteella maksu bruttotuloista asetuksessa
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92) säädetyin rajoituksin. Palvelujen
käyttäjiltä perittävät maksut olivat vuonna 1999 yhteensä 0,96 mrd euroa (5,7 mrd mk) ja
ne kattoivat keskimäärin 8,7 % käyttömenoista. (Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset
palvelut 2001.) Avohoidossa ei ole säännöksiä palvelun käyttäjän omaan käyttöön jäävästä
käyttövarasta kuten laitoshoidossa (20 % asiakkaan kuukausitulosta tai vähintään 75,68
euroa/kk) (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992). Laki sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92) määrittelee kotona annettavan palvelun,
jolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) perusteella järjestettyjä palveluja ja
kansanterveyslain (66/72) perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. Sosiaalihuoltolain
(710/82) nojalla jatkuvasti ja säännöllisesti annettavista kotipalveluista perittävää asiakas-
maksua voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Ääritapauksessa etenkin keski- ja hyvä-
tuloiselle henkilölle voi jäädä avohoidossa vähemmän käyttövaroja kuin laitoshoidossa.
(Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000, Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon lakisääteiset palvelut 2001.) 

Suomen kuntaliiton (1995) selvityksen mukaan lähes kaikissa mukana olleissa kunnissa
(N=55) oli erilainen kotihoidon kuukausimaksun maksutaulukko. Yksin asuvan vanhuksen
maksu samasta kotipalvelupaketista saattoi vaihdella 54,66 eurosta 147,16 euroon. Anti-
kaisen & Vaaraman (1995) tutkimuksen mukaan asiakasmaksujen maksuperuste vaihteli
siten, että yli puolessa (64 %) mukana olleista kunnista (N=402) omaishoidon tukiasiak-
kailta perittiin asiakasmaksuja yleensä vain annetuista kotipalveluista. Toiseksi yleisintä
(30 %) oli, ettei maksua peritty sen enempää hoitopalkkiosta kuin kotipalveluistakaan.
Kunnista vain 1,8 % peri asiakasmaksun hoitopalkkiosta ja 3,9 % yhteen sovitettuna hoito-
palkkiosta ja kotipalvelusta. 
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3.2.1 Julkisen sektorin kotipalvelut 

Avopalvelulla tarkoitetaan sellaisia sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja, joiden anta-
miseen ei liity yhtäjaksoista ja ympärivuorokautista palveluvastuuta (Stakes 1999). Avo-
hoidossa korostuu henkilön omaehtoinen vaikutusmahdollisuus palvelujen ja asumisen
järjestämisen. Asukas maksaa vuokraa tai asuu omistusasunnossa ja vastaa elinkustan-
nuksistaan sekä saamistaan palveluista (Perusteet avo- ja laitoshoidon määrittelemiseksi
1995). Vanhustenhuollon palveluja on Suomessa kehitetty avohoitopainotteiseksi riippu-
matta siitä, miten hyvin kunnissa on palvelutarjontaa saatavilla (Leskinen 1999, Nyholm
& Suominen 1999). Vaikka vanhuksille olisi tarjolla erilaisia palveluja, niiden sisällöstä
ja saatavuudesta päättävät yleensä palvelujen tarjoajat, ei vanhus itse. (Nyholm & Suomi-
nen 1999, Walker 2001). Taloudellisesti avohoitoa on edullista tarjota laitoshoidon vaih-
toehtona suhteellisen hyväkuntoisille vanhuksille, joiden laitosjakso muuten muodostuisi
pitkäksi. Avohoitoa tulisi tarjota myös niille huonokuntoisille vanhuksille, joiden hoita-
miseen osallistuvat omaiset ja muut läheiset. Pelkästään yhteiskunnan tarjoamien palvelu-
jen varassa huonokuntoisen vanhuksen hoitaminen tulee kalliiksi niin laitoksessa kuin
kotonakin. (Kinnunen 1999.)

Ikääntyvät käyttävät vain vähän sosiaalipalveluja huolimatta heillä olevista sairauksista
ja toiminnan vajavuuksista (Vanhusbarometri 1998). Alle 75-vuotiaat miehet ja kaikki yli
75-vuotiaat käyttävät terveyspalveluja hieman enemmän kuin alle 75-vuotiaat naiset (Ris-
sanen 1999a). Omais- ja naapuriapua vanhukset käyttävät eniten (Heinola 1998, Vanhus-
barometri 1998). Sukulaisilta ja ystäviltä saatava apu on yleensä kävelyttämistä, keskuste-
lua, omaishoitajan henkistä tukemista ja asioiden toimittamista. Jonkin verran lähipiiri on
kotimiehenä omaishoitajan lomamatkan tai asioiden hoitamisen aikana. Apua saadaan eni-
ten tyttäriltä, miniöiltä ja muilta naispuolisilta sukulaisilta. Naiset saavat apua lapsiltaan
arkipäivän askareisiin miehiä useammin. Miehet puolestaan saavat useimmin apua vaimol-
taan (Vanhusbarometri 1998). Sen sijaan kunnallisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tar-
joama apu on vähentynyt lähes puoleen vuosina 1994–1998 (Vanhusbarometri 1998). 

Kotipalveluilla tarkoitetaan Sosiaalihuoltolaissa (710/82) asumiseen, henkilökohtaiseen
hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien
tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotipalveluina järjestetään
kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua,
henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista sekä tukipalveluja, joita ovat ateria-, vaate-
huolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät pal-
velut (Sosiaalihuoltoasetus 607/83). Lisäksi tähän kategoriaan voidaan liittää asiakkaan
turvallisuutta edistävät palvelut, kuten turvapuhelin ja -ranneke sekä partioiminen iltaisin,
öisin ja viikonloppuisin (Häkkinen 1996).

Vaaraman (1995b) mukaan vuonna 1992 joka kolmas (37 %) yli 75-vuotiaista suoma-
laisista sai kotipalvelua, tukipalveluja lähes puolet (44 %) ja valvottua kotisairaanhoitoa 25
%. Yksin asuvista apua saaneista lähes puolet (44 %) saa kotisairaanhoitoa (Noro et al.
2000). Koko Suomessa kodinhoitoapua saavista 62 % oli vanhuksia ja kaikista kotipalve-
lun käynneistä 83 % kohdistui vanhuksiin. Tätä apua kohdennettiin pääasiassa 75–84 -vuo-
tiaisiin ja keskimääräinen käyntimäärä oli kerran viikossa.

Tutkimusten (Hirvonen 1995, Hyvärinen et al. 1995, Mudge 1995, Melin 1995) mukaan
vanhukset ovat yleisesti tyytyväisiä kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon. Riittävästi kun-
nallista kotipalvelua sai suurin osa (80 %) vastanneista ja saatuun palveluun oltiin myöskin
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tyytyväisiä (88 %) (Heinola 1998). Hyvärisen et al. (1995) mukaan suurin osa (71 %) koti-
hoidon vanhusasiakkaista arvioi palvelut kodin ulkopuolella asioinnissa riittäviksi, kun
taas Vaaraman et al. (1999b) mukaan riittämättömiksi (73,8 %). Riittäviksi palvelut koet-
tiin lääkehuollossa (64 %) ja ruokailussa (61%) (Hyvärinen et al. 1995). Vanhukset kokivat
saavansa joko liian vähän tai ei lainkaan apua liikkumisen tukemiseen kotona (38 %), sii-
voukseen (35 %), keskusteluihin tai seurusteluun (33 %), vaatehuoltoon (30 %) sekä hygie-
niasta huolehtimiseen ja peseytymiseen (26 %) (Hyvärinen et al. 1995, vrt. Schuurman
1997, Vaarama et al. 1999b).

Vanhukselle palvelun tai hoidon riittävyys voi tarkoittaa määrää, laatua tai saatavuutta.
Palveluiden saatavuus tarkoittaa ensi sijassa sitä, että työntekijä saapuu sovittuun aikaan,
viipyy tarpeeksi kauan, hoito- ja palvelusuunnitelmat eivät muutu ja vanhukselle on tiedo-
tettu palveluista tai niiden muutoksista riittävän hyvin (Tenkanen 1998, Nyholm & Suomi-
nen 1999). Hyvärisen et al. (1995) tutkimuksen mukaan joka kolmas vanhusasiakkaista (30
%) ja joka kymmenes (10 %) omaisista ei voinut täysin luottaa sovittuihin aikatauluihin.
Haastatteluissa vanhukset kertoivat joutuvansa odottamaan työntekijöiden käyntiä useita
tunteja, jopa lähes koko päivän, eivätkä työntekijät juurikaan ilmoittaneet vanhuksille aika-
taulunsa muutoksista. Moitteet työntekijöiden riittämättömästä ajasta koskevat erityisesti
sitä, ettei työntekijöillä ole aikaa seurustella asiakkaan kanssa (Nyholm & Suominen 1999).
Samoin tyytymättömyyttä aiheuttivat useimmiten sijaisten asiakkaan huonoon kohteluun ja
työntekoon liittyvät asiat, kuten kiire ja epäsäännölliset käyntiajat sekä vaihtuvat työnteki-
jät ja tiedottaminen. (Hyvärinen et al. 1995, Melin 1995.) Lähes puolet (44 %) yli 60-vuo-
tiaista ja kolmasosa (30 %) yli 75-vuotiaista vastanneista oli sitä mieltä, että vanhuspalve-
lujärjestelmä on muuttunut huonompaan suuntaan (Vanhusbarometri 1998). Gilleardin ja
Reedin (1998) mukaan kotiin rajoittuneille vanhuksille hoitajan henkilökohtaiset ominai-
suudet olivat kuitenkin tärkeämmät kuin ammatillisuus (myös Tenkanen 1998).

Kotihoidon työntekijöiden asiakkaiden kotona suoriutumisen tukemiseen käytettyä
aikaa ovat selvittäneet tutkimuksissaan mm. Hyvärinen et al. (1995) ja Laaksonen-Heikkilä
ja Lauri (1997). Näiden tutkimusten mukaan kotisairaanhoidon työntekijät käyttivät eniten
aikaa erityishoidon toimenpiteisiin (esim. haavanhoidot ja pistokset) vanhusten kotona, kir-
jallisiin tehtäviin sekä vanhuksen kanssa keskusteluihin ja seurusteluun. Vähiten kotisai-
raanhoidon työntekijöiden työaikaa kului vanhusten asioiden hoitoon kodin ulkopuolella
sekä vanhuksen kodin siivoamiseen. (Hyvärinen et al. 1995.) Karvosen et al. (1996) selvi-
tyksen mukaan perushoitajan työajasta kului eniten aikaa asiakkaan toimintakyvyn arvioin-
tiin (20 %) ja siirtymiseen asiakkaan luota toisen luo (18 %). Sairaanhoidollisiin toimenpi-
teisiin aikaa kului huomattavasti vähemmän (13 %). 

Kotipalvelun työntekijät, kuten kodinhoitajat ja kotiavustajat, käyttivät eniten aikaansa
vanhusten ruokailuun liittyviin tehtäviin eli ruoan valmistamiseen ja ruokailussa avustami-
seen (Hyvärinen et al. 1995, Pesola & Karjalainen 1999) sekä sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen (Karvonen et al. 1996). He käyttivät keskimäärin tunnin päivässä vanhuksen asunnon
siivoamiseen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen (esim. peseminen ja kynsien
leikkaaminen) ja kodin ulkopuoliseen asioimisapuun. Kodinhoitajien ja kotiavustajien työ-
ajan käyttö eri tehtäviin oli keskenään melko samanlaista, myös ryhmäkodeissa (Pesola &
Karjalainen 1999). Kirjalliset tehtävät ja kokoukset veivät valtaosan kotipalveluohjaajien
työajasta. (Hyvärinen et al. 1995.) 

Hyvärisen et al. (1995) mukaan kotihoidon työntekijät arvioivat palvelujen järjestelyjen
laadun paremmaksi kuin vanhukset ja omaiset lähes kaikilla tarkastelluilla ulottuvuuksilla.
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Lähes kaikki vanhukset (91 %) ja suurin osa (70 %) omaisista pitivät kotihoitoa tehokkaana
ja kokivat saaneensa tarvitsemansa avun (vanhuksista 90 % ja omaisista 85 %). Vanhusten
ja omaisten ehdottamat ratkaisut kotihoidon ongelmiin koskivat lähinnä henkilökunnan
lisäämistä ja tätä kautta asiakaskohtaisen ajan lisäämistä kotihoidossa. Muita ratkaisuja
ovat hoitosuhteiden pysyvyyden parantaminen (yhden asiakaan luona toivotaan käyvän
enintään 3–4 työntekijää) (Tenkanen 1998), palvelujen maksutavan muutokset (vain käyte-
tystä ajasta laskutetaan), henkilöstön ammattitaidon ja päivystyksen kehittäminen sekä
säännöllinen yhteydenpito omaisiin. Omaisten ehdottamia yksittäisratkaisuja olivat palve-
lujen tarjonnan kilpailuttaminen ja omaishoidon tuen myöntäminen. (Hyvärinen et al.
1995.) 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolen-
pidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan
hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen
toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa
tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä
hänen omaisensa tai läheisensä kanssa tai tarpeellisten palvelujen avulla (Sosiaalihuolto-
laki 710/92). 

Vuodesta 1993 lähtien omaishoidon tuki on ollut Suomessa virallinen, lakisääteinen
(1365/92) sosiaalipalvelu. Tästä huolimatta laki ei takaa omaishoitajalle subjektiivista
oikeutta omaishoidon tukeen, josta päättää useimmissa kunnissa johtava kodinhoitaja/koti-
palvelun ohjaaja (37,3 %), sosiaalityöntekijä (13,9 %), vanhustyön johtaja/vanhustyön
ohjaaja/vanhainkodin johtaja (13,6 %) tai sosiaali- tai osastosihteeri (13,1 %). (Vaarama et
al. 1999a.) Sopimus omaishoidon tuesta voidaan tehdä myös muun henkilön kuin vanhuk-
sen omaisen tai läheisen kanssa. Omaishoidon tuki voidaan hakea ja myöntää joko rahana
tai palveluina (Sosiaalihuoltolaki 710/82). Omaishoidon tukiuudistuksen (Sosiaalihuolto-
laki 1365/92) mukaan sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työ-
suhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan, vaan
hänen eläketurvastaan säädetään kunnallisen viranhaltijan ja työntekijän eläkelaissa (Avo-
hoidon…2001). 

Säännöllisesti kotipalveluja tarvitseva asiakas ja omaishoidon tuen asiakas saavat pal-
velunsa asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa laaditun palvelu- ja hoitosuun-
nitelman mukaisesti. Palvelu- ja hoitosuunnitelmalla tarkoitetaan tietyn palveluketjun tai
-prosessin toteuttamista varten tehtyä asiakaskohtaista ja dokumentoitua annettavia koti-
palveluja koskevaa suunnitelmaa, joka sisältää hoidon. Palveluja annetaan vähintään ker-
ran viikossa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/92), ja suunnitel-
maan kirjataan myös, miten hoito järjestetään omaishoitajan vapaan aikana (Asetus omais-
hoidon tuesta 1109/97). 

Vaaraman et al. (1999a) mukaan omaishoidon tukea annetaan yleisimmin rahana ja pal-
veluina. Jälkimmäisten osuus on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan vuoden 1994 selvityk-
seen (Antikainen & Vaarama 1995) verrattuna. Omaishoidon tuen rakenne vaihtelee lää-
neittäin: Länsi- ja Itä-Suomessa tuki annetaan yleisimmin rahana, Etelä-Suomen ja Oulun
lääneissä sekä rahana että palveluina. Omaishoidossa tukimuodotkin vaihtelevat, mutta
yleisimmin kunnat tarjoavat vanhainkodin tai terveyskeskuksen laitoshoitoa joko
omaishoitajan loman ajaksi tai intervallijaksoina sekä hoitajille virkistys- ja yhdessäolo-
mahdollisuuksia. (Nyholm & Suominen 1999.) Pienimmissä kunnissa käytetään asukaslu-
kuun suhteutettuna huomattavasti enemmän määrärahoja omaishoidon tukeen, mutta suu-
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remmissa kunnissa maksetaan selvästi pieniä kuntia suurempia palkkioita. Palkkiot vaihte-
levat maksuluokkien sisällä entistä enemmän kunnan asukasluvun ja yli 65-vuotiaiden
osuuden mukaan. Penttosen (1995) selvityksen mukaan hoitopalkkion tulisi omaishoitajien
mielestä olla ansiosidonnainen. 

Yleisesti ympärivuorokautisen ja runsaan avun tarve on lisääntynyt vuodesta 1994 (vrt.
Antikainen & Vaarama 1995) ja erityisen runsaasti Oulun läänin kunnissa. Kuntien arvioi-
den perusteella kaikissa tapauksissa omaishoidon kustannukset ovat kunnille laitoshoidon
kustannuksia alhaisemmat (Penttonen 1995). Omaishoidon tuki korvaa kallista laitoshoitoa
ja vuonna 1998 vastanneista kunnista joka kolmas (26,4 %) arvioi, että omaishoidon tuella
hoidettavista miltei jokainen tai noin joka toinen olisi laitoshoidossa, jollei hoitavaa
omaista olisi (Vaarama et al. 1999a). 

Omaishoidon tuen myöntämiseen vaikuttavat eniten avun ja hoidon tarve sekä hoidon
sitovuus. Jonkin verran tuen myöntämiseen vaikuttavat hoitajan henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin liittyvät tekijät (esim. terveys tai hoitotaidot), hoitopaikan olosuhteet ja hoidetta-
van saamat palvelut (esim. kotipalvelut) sekä se, painotetaanko kunnissa enemmän laitos-
vai avohuoltoa. (Vaarama et al. 1999a.)

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (voimaan 1.2.2002) parantaa omaishoitajien ase-
maa lisäämällä omaishoitajien vapaata yhdestä kahteen vuorokauteen kuukaudessa sekä
laajentamalla lakisääteisen vapaan koskemaan myös niitä omaishoitajia, joiden hoidettavat
ovat päivisin kodin ulkopuolisten palvelujen piirissä, mutta vaativat muuna aikana jatkuvaa
huolenpitoa. Lisäksi omaishoitajat saatetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin ja
omaishoitajia koskevaan lainsäädäntöön lisätään valtuutus säätää asetuksella hoitopalk-
kion indeksisidonnaisuudesta. (Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut 2001.)

Huolimatta mahdollisuudesta vapaaseen, sitä on käytetty melko vähän. Yleisimmät syyt
ovat omaishoitajan haluttomuus pitää vapaata, riippuvuus hoidettavasta ja sopivan tila-
päishoitomuodon puute (Antikainen & Vaarama 1995, Vaarama et al. 1999b). Muita omais-
hoidon tukeen liittyviä ongelmia ovat Antikaisen ja Vaaraman (1995) mukaan kunnissa
(N=402) hoidon raskaus (82 %), hoitajan väsymys (21 %) ja hoitopalkkion pienuus (18 %). 

Omaishoito on usein tärkein vanhuksen saama apu ja tuki. Omaishoitajat käyttävät vain
vähän julkisia palveluja. Eniten käytetään kotisairaanhoitoa (38 %), kotipalvelua (25 %) tai
jaksottaishoitoa (18 %) (Schuurman 1997). Kaikkein mieluiten omaishoitajat ottaisivat
sijaishoitajan itselleen omaan tai vanhuksen kotiin. Lisäksi he kaipaavat lisää tietoa siitä,
mistä he voivat hakea ja saada apua hoitotyöhön liittyvissä ongelmissa (Schuurman 1997)
sekä tietoa etuuksiin liittyvistä asioista (Mudge 1995). Omaishoitajat korostivat yhdyshen-
kilön merkitystä etujen valvojana ja yhteydenpitäjänä muihin sosiaali- ja terveydenhuolto-
alan työntekijöihin (Heinola 1998). 

Kotona asuvat vanhukset saavat apua omaisten lisäksi naapureilta, sukulaisilta, ystä-
viltä, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijöitä sekä vapaaehtoisilta auttajilta. Rissa-
sen (1999b) tutkimuksessa yli 60 % kuopiolaisista 40–79 -vuotiaista (N=1289) piti kunnan
työntekijöitä ja läheisiä (omaisia) vanhuksen keskeisinä avunantajina. Lähes puolet piti
kuntaa ensisijaisena siivouksessa, lääkityksessä, peseytymisessä ja ruokailussa avustami-
sessa. Omaista pidettiin merkittävänä vanhuksen henkisen vireyden ylläpitämisessä ja
kodin ulkopuolisessa avussa. Lähes puolet vastaajista piti omaista ensisijaisena avun anta-
jana vanhuksen ulkoilussa ja asioinnissa.

Lyhytaikaishoito on tärkeä avohoidon osa-alue, jolla tuetaan vanhuksen kotona selviy-
tymistä tarjoamalla mahdollisuus ajoittaiseen hoitoon ja kuntoisuuden arviointiin. Samalla
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siirretään ja ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaista hoitoa voidaan järjes-
tää jaksottaishoitona (vuorohoito), viikkohoitona sekä päivähoitona palvelutaloissa, palve-
lukeskuksissa ja vanhainkodeissa. Lyhytaikaista hoitoa tulisi lisätä ja mm. seuraavia kehit-
tää: omaisten tukeminen ja omaisryhmät, kotikäynnit, puhelinpalvelut, omaishoitajien
vapaapäivät sekä kotimiestoiminta. Tilapäishoitoa olisi voitava järjestää nopeasti kaikkina
vuorokauden aikoina. Suomessa resurssien ja asiakaspaikkojen puutteen sekä Raha-auto-
maattiyhdistyksen kotipalvelutoimintaan myöntämän tuen loppumisen katsottiin olevan
esteinä tilapäishoidon kehittämiselle. (Sirén 1998.)

Vaaraman et al. (1999b) mukaan onnistuneen tilapäishoidon selkeiksi kriteereiksi nou-
sevat hoitojakson riittävä kesto, tilapäishoidon vaikutus hoidettavan mielialaan, tilapäis-
hoidon kohtuutasoinen omavastuuosuus sekä se, halusiko hoidettava samaan paikkaan
uudelleen. Omaishoitajia auttaa parhaiten vähintään vuorokauden, mieluummin 4–6 vuo-
rokautta, kestävä tilapäishoito. Hoidettavat puolestaan pitävät eniten 4–9 tuntia kestävistä
jaksoista. 

Palveluseteli eli voucher (ostokuponki, shekki tai palvelujen tuottajalle suoraan makset-
tava korvaus) on julkisen vallan rahoittamaa ja käyttötarkoitukseltaan sidottua ostovoimaa,
joka voidaan kohdentaa iäkkäille palvelun tarvitsijoille käytettäväksi palvelujen ostami-
seen (VATT 1995) kunnalta, järjestöiltä tai muulta yksityiseltä palvelujen tuottajalta. 

Palveluseteli voi toimia yhtenä vaihtoehtona omaishoitajan vapaan mahdollistamisessa
ja lisätä hoidettavan vaihtoehtoja tilapäisen hoidon järjestämisessä. Ongelma on kuitenkin
se, ettei kaikissa kunnissa tätä vaihtoehtoista palveluntuotantoa juurikaan ole. Toisaalta
palvelusetelin euromäärän tulisi olla riittävän suuri, jotta hoidettavan olisi taloudellisesti
mahdollista ostaa tarvitsemiaan palveluita. Palvelusetelillä järjestetyn hoidon laadun tulee
vastata omaishoidolle asetettuja laatuvaatimuksia, eikä hoidon taso saa laskea omaishoita-
jan vapaan aikana. (Vaarama et al. 1999b.) 

Palvelusetelikokeilussa valtaosa (80 %) käytetystä tilapäishoidosta oli järjestöjen tuot-
tamaa. Kaikkein käytetyin (40 %) tilapäishoidon muoto oli hoidettavan kotona tapahtuva
hoito ja käytetyin palvelumuoto järjestöjen kotipalvelu. Yli 75-vuotiaiden tilapäishoito jär-
jestettiin palvelutalossa, vanhainkodissa, hoiva-, hoito- tai pienkodissa. Lukumääräisesti
eniten seteleitä käytettiin järjestöjen palvelutaloihin. Setelijärjestelmän toimivuus vaatinee
jonkin verran valinnan varaa tuottajien suhteen ja laajempaa asukaspohjaa. (Vaarama et al.
1999b.)

3.2.2 Yksityisen sektorin kotipalvelut

Yksityisiä palveluja on käytetty vähän (Hyvärinen et al. 1995, Sirén 1998), ja kuntien
sosiaalipalvelujen ostot yksityissektorilta ovat olleet vähäisiä (Melin 1995, Nyholm &
Suominen 1999). Yksityisen sektorin tuottamat palvelut painottuvat terveyspalveluihin, ja
sosiaalipalvelujen tuotanto on marginaalista (Myllymäki & Tetri 2001). Hellmanin (1999)
mukaan kunnat käyttävät noin 11,8 mrd euroa (70 mrd mk) vuosittain terveydenhuollon
ja sosiaalihuollon palveluihin, joista noin 4 % ostetaan Suomessa yksityiseltä sektorilta.
Ruotsissa vastaava luku on 15 %. 

Hyvärisen et al. (1995) mukaan vain 18 % tutkituista vanhuksista ja 7 % heidän omai-
sistaan ilmoitti vanhusten käyttävän yksityisiä kotipalveluja. Käytetyimpiä ovat siivous
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(mm. ikkunoiden pesu) ja pyykinpesu (Hyvärinen et al. 1995, Melin 1995), ruokailu ja
pesut. Lisäksi 2 % vanhuksista ja 1 % omaisista ilmoitti vanhusten käyttävän yksityisiä
kotisairaanhoidon palveluja, joiden kokonaisuuteen liittyvät toisaalta tekniset välineet hoi-
don ja kontaktinpidon apuvälineinä, toisaalta toimijoiden verkosto eli kansalaiset, järjestö-
jen palvelu- ja vapaaehtoistoiminta ja julkiset palvelut. (Ahlstén 1998). 

Vuonna 1999 yksityisiä vanhuspalveluja tarjosi noin 1 400 toimintayksikköä, joissa
työskenteli arviolta 10 000 työntekijää. Yksityiset sosiaalipalvelut jakautuvat järjestöjen
tuottamiin voittoa tavoittelemattomiin palveluihin ja yritysten tuottamiin kaupallisiin pal-
veluihin. Valtaosa vanhuspalveluja tarjoavista yksiköistä on pieniä, alle 10 henkilöä työl-
listäviä yksikköjä. (Hoitovakuutustyöryhmän muistio 2001.) Yksityisistä palveluista eniten
uusia yksiköitä on asumispalveluissa ja kotipalveluissa ja näistä lähes puolet on Etelä-Suo-
men läänissä. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000.)

Yksityisten tuottamaa kodinhoitoapua käyttäneitä oli vuonna 1999 runsaat 21 000 hen-
kilöä, joista 18 000 ei käyttänyt kunnan tukea. Yksityisissä vanhusten palveluasunnoissa oli
vuoden 1999 lopussa 13 600 asukasta. Yksityisiä asumispalveluja käytti arviolta 5 000 ja
yksityistä vanhainkotihoitoa noin 2 000 henkilöä. (Hoitovakuutustyöryhmän muistio
2001.) Vanhustenhoitoalan yritysten kannattavuus perustuu vahvasti julkiseen sektoriin ja
60–70 % näiden yritysten liikevaihdosta tulee kuntasektorilta. Vanhustenhuollon alueella
on palvelualan yrityksiä noin 800 ja näistä 90 % on kuntien tai kuntainyhtymien kanssa
yhteistyössä. (Hellman 1999.)

Hoivayrittäjät lasketaan Stakesin tilastoissa yksityisiin, ympärivuorokautista hoivaa tar-
joaviin sosiaalipalvelun tuottajiin, joihin kuuluvat myös järjestöt ja kuntien perustamat lii-
kelaitokset. Hoivayrittäjien määrän vaihtelut erilaisissa tilastoissa johtuvat siitä, että on
sisällöllistä epäselvyyttä hoivayrittäjiksi hyväksyttyjen kriteereistä. Kotihoitoa koskevassa
tarkastelussa hoiva-alan yritykset tarjoavat kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa. 

Hoiva-alan yrittäjät etsivät toimintatapaa ja yhteistyömuotoja markkinakentällä, joka on
monesta suunnasta subventoitu (Nyholm & Suominen 1999). Heillä on mahdollisuus tar-
jota vanhusten kotihoitoon sellaista lisäarvoa, mitä kunnallinen tai järjestöjen palvelutuo-
tanto ei kykene tarjoamaan, kuten kokonaisvaltaista hoitoa omahoitajaperiaatteella, jousta-
vuutta ja palvelujen yksilökohtaista tuotteistamista. Vanhus saa toimintakyvyn heiketessä
juuri niitä palveluja, mitä hän kulloinkin tarvitsee ja haluaa. (Nyholm & Suominen 1999.) 

Nuorten mielestä hoivayritysten tehtävänä on siivous, sillä sitä ei haluta siirtää omaisten
tehtäväksi. Lisäksi nuoret odottavat vanhempia vastaajia useammin yritysten huolehtivan
vanhusten asiointi- ja kuljetuspalvelusta, vaatehuollosta ja lääkityksessä avustamisesta.
Alle 60-vuotiaille hoivayritykset olivat vanhempia vastaajia mieluisampi vaihtoehto avun-
antajana. Niitä suosivat etenkin alle 50-vuotiaat miehet ja 50–59 –vuotiaat naiset. Mahdol-
lisesti työssäkäynti lisää miehillä asenteiden sidonnaisuutta sosioekonomiseen asemaan,
kun taas naisilla hoivayrityksiä koskeva asenne on todennäköisesti yhteydessä heidän ase-
maansa avunantajina. (Rissanen 1999b.)

Kunta voi edistää palvelutuotannon monimuotoisuutta ja asiakaslähtöisyyttä siten, että
hoivayrittäjien palvelutarjonta saatetaan sellaiseen asemaan, että se on esim. ostosopimuk-
sissa ja muussa hinnoittelussa vertailukelpoinen järjestöjen palvelutarjonnan kanssa
(Nyholm & Suominen 1999).

Vanhusten hoitovakuutus korvaa palvelutaloissa ja vanhainkodissa asumisen ja kotihoi-
don kustannuksia, kun vanhus on todettu kykenemättömäksi selviytymään itse. Vakuutuk-
sesta korvataan myös kodinparannustöitä, jotta vanhus pystyy pitempään asumaan koto-
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naan. Kuitenkin vakuutustapahtuman eli korvattavan vahingon toteaminen on vanhusten
hoitovakuutuksessa vaikeata ja riskivakuutus on kaikissa Euroopan maissa yleisin. Sillä
tarkoitetaan vanhenemiseen liittyviä riskejä, kuten elimistössä tapahtuvista muutoksista
johtuvia erityisiä sairaus- ja tapaturmariskejä. (vrt. Häkkinen 1996, Hellman 1999.) 

Korvausten suorittamistapa ja yhteensovittaminen julkisten palvelujen kanssa vaihtele-
vat maittain. Pakollinen hoitovakuutusmalli on otettu käyttöön Saksassa (1995), Luxem-
burgissa (1999) ja Japanissa (2000). Hoitovakuutus voi perustua mm. työssäkäyntiin
(Saksa) tai se voi koskea tiettyjä tauteja sairastavia 40–64 -vuotiaita ja yli 65-vuotiaita
(Japani) tai lakisääteiseen sairasvakuutukseen (Luxemburg). Hoitovakuutuksen rahoitus
vaihtelee maittain: Saksassa vakuutuksen rahoittavat työntekijä ja työnantaja yhdessä
(Avohoidon…2001), mutta Japanissa ja Luxemburgissa sekä yksityishenkilöt että julkinen
sektori. (Hoitovakuutustyöryhmän muistio 2001). Britanniassa, Ranskassa ja Tanskassa
hoitovakuutus on vapaaehtoinen, koska julkisella sektorilla on vanhuspalvelujen järjestä-
misvastuu. 

Suomessa ei ole vielä vakuutusyhtiöitä, jotka keskittyisivät terveys- ja sairausvakuutuk-
siin (Hellman 1999). Sosiaali- ja terveysministeriön 3.3.2000 asettaman hoitovakuutuksen
käyttöönottoa selvittäneen työryhmän mukaan (Ikäihmisten…2001, Hoitovakuutustyöryh-
män muistio 2001) Suomessa voitaisiin vapaaehtoinen hoitovakuutus ottaa käyttöön riski-
vakuutuksena (vrt. Häkkinen 1996), joka korvaisi yksityiseltä sektorilta hankittuja palve-
luja. 

Vakuutuskelpoisuuden näkökulmasta rahastoiva riskivakuutus (säästö- ja riskivakuu-
tuksen yhdistelmä) näyttää perustelluimmalta vakuutustyypiltä. Tällöin riski tasataan sekä
vuositasolla että pitemmän ajan kuluessa vakuutettujen elinkaaren aikana. Halutun turvan
kattavuus määrää myös rahoitusjärjestelyn veroluonteisuuden asteen. Mikäli hoitovakuu-
tuksen tulee kattaa koko väestö, päädytään veroluonteiseen pakolliseen hoitovakuutukseen,
jolloin kaikilta palkansaajilta kerättäisiin hoitopalveluveroa. Vapaaehtoisessa hoitovakuu-
tuksessa turvan kattavuus jäisi suppeammaksi kuin veroluonteisessa tai pakollisessa vakuu-
tuksessa ja se olisi lähinnä lisäturva. (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 1999.) Vanhusbaro-
metrin (1998) mukaan neljännes (25 %) vastanneista ikääntyneistä kannattaa joko vapaa-
ehtoisten hoitovakuutusten lisäämistä tai pakollisten hoitovakuutusten käyttöönottoa pitkä-
aikaisen hoidon rahoittamiseksi. 

Hellmanin (1999) mukaan Suomessa on syntymässä ikääntyneiden määrän lisääntymi-
sen tuomien ongelmien lisäksi ”sinkkuvanhusten” sukupolvi. Naimattomien osuus on 15–
64 -vuotiaiden keskuudessa lisääntynyt 5,7 % ja naimisissa olevien määrä vähentynyt
4,2 % vuodesta 1996 vuoteen 2000 (Tilastokeskus 1997, 2001). Lisäksi naisten työssä-
käynti kodin ulkopuolella ja vanhusten kasvava määrä lisäävät ammattimaisen kotihoidon
tarvetta (Hellman 1999, Häkkinen 1996, Kerkstra & Hutten 1996). Tästä syystä hoitova-
kuutus voi olla todellinen vaihtoehto ja säästöpohjaiset ratkaisut alan tulevaisuutta. 

Hoitovakuutuksen käyttöönottoa selvittäneen työryhmän mukaan se voisi olla julkisia
palveluja täydentävä ja niiden käyttöä tukeva tapa järjestää vanhuspalveluja tulevaisuu-
dessa. Työryhmä ehdottaa myös, ettei hoitovakuutuksen korvauksia katsottaisi tuloksi laki-
sääteisiä pitkäaikaishoidon korvauksia myönnettäessä eivätkä ne vaikuttaisi julkisten sosi-
aali- ja terveyspalvelujen saamiseen ja niistä perittäviin asiakasmaksuihin. Hoitovakuutus-
maksuille ehdotetaan myös rajoitettua verovähennysoikeutta. Näiden ehdotusten toteutu-
minen edellyttää lainsäädännöllisiä muutoksia. (Hoitovakuutustyöryhmän muistio 2001.)
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3.2.3 Kolmannen sektorin kotipalvelut 

Kolmas sektori määritellään yleisesti voittoa tavoittelemattomaksi toiminnaksi, joka pai-
nottuu voimakkaasti sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Tähän ovat vaikuttaneet osaltaan
myös Raha-automaattiavustukset (Myllymäki & Tetri 2001). Kolmannen sektorin piiriin
kuuluvat järjestöjen ja vapaaehtoistyön sekä vertaisavun lisäksi myös uusosuuskunnat
(Nyholm & Suominen 1999, Rönnberg 1999) ja vakiintuneet säätiöt (Matthies 1999). 

Kolmannen sektorin laajeneminen 1990–luvulla selittyy työttömien määrän lisääntymi-
sellä ja julkisten sosiaali- ja terveysalan toimintamahdollisuuksien kaventumisella resurs-
sien niukkuuden vuoksi. Koska kolmas sektori on perinteisesti paikallisista tarpeista ja
resursseita syntynyttä toimintaa, haja-asutusalueet ja taajamat ovat hyvin erilaisessa tilan-
teessa ja kansalaistoiminta tuottaa erilaisia ratkaisuja. (Nyholm & Suominen 1999.)

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rooli sosiaali- ja terveydenhuollon alan investoin-
tien rahoittajana ja järjestöjen tukijana on merkittävä (Myllymäki & Tetri 2001). Vuonna
2000 raha-automaattiavustuksia myönnettiin yhteensä 233,8 miljoonaa euroa (1,39 mrd
mk), mistä määrästä vanhustenhuollon toimialalle kohdistui 48,3 milj. euroa (287 mmk)
(Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000). RAY:n vanhustenhuoltoa
koskeva avustustoiminta liittyy lähinnä palveluasuntojen ja palvelukeskusten investointien
tukemiseen sekä kotipalvelu- ja päiväkeskustoiminnan projektiluonteiseen tukemiseen.
Erityishuomiota on viime aikoina kiinnitetty kotipalvelutoiminnan avustamiseen ja palve-
lujen kehittämiseen, aikaisemmin pääsääntöisesti palvelutalojen rakentamiskustannuksiin.
(Myllymäki & Tetri 2001.)

Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukee järjestöjen yhteisiä ja niiden omia projekteja.
Oleellista järjestöjen palveluissa on kehittämistehtävä, sillä RAY suosii kokeiluprojekteja.
Projektit, kampanjat ja palvelut muistuttavat toisiaan ja ovat rahoitusperusteiden vuoksi
päällekkäisiäkin. Järjestöt eivät kilpaile vain julkisen palvelutuotannon kanssa, vaan myös
toistensa kanssa resursseista, vapaaehtoisista, ideoista ja jopa asiakkaista. (Nyholm & Suo-
minen 1999.)

Kun sosiaali- ja terveysalan järjestöt toimivat vanhustenhuollossa palveluiden tuotta-
jina, ne veloittavat palveluista asiakasta joko kunnan hinnoitteluperusteen (ostopalveluso-
pimus) tai vapaiden markkinoiden hinnoittelun mukaan. Kolmannen sektorin palvelutuo-
tannossa on noussut esiin kysymys järjestöjen markkinoita ja kilpailua vääristävästä vaiku-
tuksesta. Valtiovallan ja RAY:n subventoiva tukiperusteinen palkkaus (työttömien ja syr-
jäytyneiden työllistäminen) on vääristänyt myös työmarkkinoita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tehtävissä. (Nyholm & Suominen 1999.) RAY:n tuki luokitellaan kilpailuneuvoston
mukaan julkiseksi tueksi, jonka järjestöt joutuvat lisäämään hintaan tarjotessaan palveluja
kunnille. Osuuskuntien ja yritysten on vaikea menestyä subventoiduilla markkinoilla.
(Hellman 1999, Nyholm & Suominen 1999.) 

RAY rahoittaa vapaaehtoisorganisaatioiden palvelutyötä, jonka kustannukset ovat
asiakkaalle pienemmät kuin yksityisellä yrittäjällä. Vapaaehtoisorganisaatiot ovat usein
myös asiakkaiden mielestä luotettavamman tuntuisia vaihtoehtoja kuin yksityinen yrittäjä
(Hellman 1999). Vanhusbarometrin (1998) mukaan vastanneet sen sijaan antoivat parem-
man arvosanan yksityisten palveluntuottajien kuin järjestöjen kotiin antamille palveluille.
Yrittäjien on siis sovitettava itsensä varsin vaikeaan markkinatilanteeseen; toisaalla ovat
subventoidut palvelujen toimittajat, toisaalla tilaajana toimiva kunnallinen sektori. Yksi-
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tyisten vanhuspalvelujen tarve on kuitenkin kasvamassa erityisesti räätälöidyissä, yksilöl-
lisissä palveluissa. (Hellman 1999.) 

Vanhustyön keskusliitto on Suomessa merkittävä vanhustyön vaikuttaja, kehittäjä ja
kotihoidon palvelujen tuottaja lähinnä pääkaupunkiseudulla, Helsingin ja Espoon alueella.
Valtakunnan tasolla keskusliittoa kuullaan asiantuntijana mm. eduskunnan valiokunnissa,
ministeriöissä sekä järjestöjen yhteistyössä. Samoin erilaiset eläkeläisjärjestöt, kuten Elä-
keliitto ja Kansallinen Senioriliitto, tekevät erittäin laajaa ja merkittävää vapaaehtoistyötä
vanhusten parissa auttamalla arkiaskareissa, kouluttamalla tukihenkilöitä ja järjestämällä
virkistystilaisuuksia laitoksissa. (Karjalainen 1999b.)

Vuoden 1993 valtionosuusuudistus tarjosi kunnille uudentyyppisen tuottaja-asia-
kas-suhteen, jossa yhteisöt ja yritykset tuottavat hoivaa ja liiketoimintaa. Järjestöt tarjoavat
kunnille muiden tehtäviensä lisäksi palveluja, joita kunta on aikaisemmin tuottanut itse.
Samalla pelkkä vapaaehtoistoiminta on ammatillistunut ja toimijat ovat alalle koulutettuja.
Enää ei ole selvää rajaa julkisen sektorin ammattiauttajien ja järjestöjen vapaaehtoisten aut-
tajien välillä, vaikka vastuu peruspalveluista onkin kunnalla. (Nyholm & Suominen 1999.)
Karjalaisen (1999b) mukaan arviolta 50 % Suomen palveluasunnoista ja noin 10 % van-
hainkotipaikoista on järjestöjen ylläpitämissä taloissa. Järjestöt tuottavat jo noin 10 % van-
husten käyttämistä koti- ja tukipalveluista.

Uusosuuskuntien tehtävä- ja toiminta-alueet eivät ole vielä rahoituksen puolestakaan
selkiintyneet. Vuonna 1998 Suomen liki 700 osuuskunnasta sosiaali-, terveys- ja hyvin-
vointialan osuuskuntia oli 34. Osuustoiminta perustuu yleensä paikallisuuteen, yhteistyö-
hön ja kumppanuusorganisaatioon. Sosiaali- ja terveysalalle viime vuosina syntyneet uus-
osuuskunnat tuottavat vanhusten palveluja ja veloittavat asiakkaita palveluistaan. Ne kil-
pailevat sekä palvelutuotannosta että asiakkaista järjestöjen ja hoivayrittäjien kanssa.
(Nyholm & Suominen 1999.)

Yleisimpiä organisoituja vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat SPR:n ystäväpalvelu, seu-
rakuntien lähimmäispalvelu ja vanhusjärjestöjen omaistoiminta. Käytännössä vapaaehtois-
toiminnan organisoinnista vastaa kunta, seurakunta tai järjestö. (Suomen Kuntaliitto 1997,
Nyholm & Suominen 1999.) Ns. ”mummonkammareita” on perustettu eri puolille Suomea,
ja nämä kohtaamispaikat välittävät mm. tilapäisapua kotiin, ystävänkäyntejä laitoksissa
olevien vanhusten luo ja saattoapua vanhukselle sairaalaan tai kotiin. Halutuimpia autta-
mistehtäviä ovat keskustelut, asiointi- ja kuljetusapu sekä pienehköt korjaustyöt. 

Hyvärisen et al. (1995) mukaan vanhuksista lähes joka kolmas (27 %), mutta omaisista
vain 4 %, vastasi vanhuksen saavan apua vapaaehtoisjärjestöiltä, kirkolta tai muilta vastaa-
vilta. Näitä avun muotoja olivat mm. ystävänpalvelu ja seurakuntasisaren käynnit. Vapaa-
ehtoistoiminnoista ovat 1990–luvulla lisääntyneet eniten organisoimattomat, itseohjautu-
vat ryhmätoiminnat, kuten saman ongelman kokeneiden tai samassa elämätilanteessa ole-
vien oma-apu ja vertaisryhmät (Nyholm & Suominen 1999).

Palvelutorijärjestelmä (yhteyskeskus, call center) voisi olla yksi ratkaisu palvelujen
organisoinnissa ja palvelujen kohdentamisessa. Call center –konsepti on kehitetty Yhdys-
valloissa 1960-luvulla. Call center on yleisnimi mille tahansa työpisteelle, jossa käsitellään
paljon puheluita. Se voi olla pääosin puhelimeen vastaava (inbound), itse soittava (out-
bound) tai näiden yhdistelmä (call blending). Yhteyskeskuksien yleisin ongelma on asiak-
kaiden yhteydenoton ruuhkautuminen tiettyinä viikonpäivinä tai kellonaikoina. Tällöin tar-
vitaan paljon henkilökuntaa, kun taas hiljaisina aikoina henkilökunnan työpanosta vapau-
tuu muihin tehtäviin. Aina ei kuitenkaan löydy sopivaa täytetyötä. (Roos & Systä 2001.) 
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Suomessa palvelutorin toiminta-ajatuksena on osana vanhusten avohuoltoa etsiä ratkai-
suja asiakkaiden avuntarpeeseen välittämällä mahdollisimman monia kunnan, yritysten ja
yhteisöjen palveluita yhdellä puhelinsoitolla. Palvelutorin kautta asioimalla vanhuksen
olisi helppo saada kaikki haluamansa palvelut kokonaisvaltaisesti. (Suomen Kuntaliitto
1997.) Se täydentää muita palveluja ja lähtee paikkakuntakohtaisista tarpeista. Palvelutori
voi toimia kolmella tavalla: antaa itse palvelua tai tietoa, avustaa muiden tarjoamien palve-
luiden hankkimisessa tai ohjata toisen palvelun asiakkaaksi. Palvelutorin itse antamat pal-
velut, esim. muistutuspalvelu ja tiedottaminen, ovat tyypiltään sellaisia, että voidaan hoitaa
puhelimitse. (Suomen Kuntaliitto 1997.)

Ympärivuorokautisuus ja kunnan mukanaolo ovat palvelutorin toiminnan vähimmäis-
vaatimuksia. Toiminnan rahoitukseen osallistuvat sekä asiakkaat että kaikki yhteistyö-
kumppanit, joita voivat olla kunnan lisäksi järjestöt, seurakunnat ja yksityiset tahot. Kun-
nan kannalta palvelutori voi kohdentaa resurssit tehokkaasti ja tarjota laadukasta, vanhus-
tenhuollon tavoitteiden ja periaatteiden mukaista palvelua. (Suomen Kuntaliitto 1997.)



4 Vanhuspalvelujen menojen kehitys ja kotihoidon 
kustannukset

Melinin (1995) mukaan keskeisimmin vanhusten palveluista aiheutuviin menoihin vai-
kuttavat palvelujen laajuus (suorite/vanhus) ja tuottavuus. Laajuuden eroja selittävät toi-
saalta palvelujen kysyntä (tarve) ja toisaalta valtionosuusjärjestelmä. Tuottavuuden eroja
selittävät työvoiman määrä vanhusta kohti ja työn tuottavuus. Lisäksi kuntien palvelujen
järjestämisestä aiheutuvien menojen alueelliset erot ovat suhteellisen selvät. Korkeiden
kustannusten ryhmän kunnissa, Pohjois- ja Itä-Suomessa, vanhuspalveluita käytetään
enemmän ja niiden kokonaistuottavuus on alhaisempi. 

Kustannukset vanhusta kohden laskevat kunnan asukasluvun kasvaessa, mutta yli 35
000 asukkaan kunnissa kustannukset nousevat pienten kuntien tasolle. Tämä voi johtua
siitä, että vanhusten suuri suhteellinen osuus alentaa vanhuskohtaisia kustannuksia ja pie-
nissä kunnissa juuri vanhusten määrä on suuri. Vanhusten ikärakenteella ei näyttänyt ole-
van vaikutusta kustannuksiin (markkaa/vanhus). Toisaalta kustannukset vanhusta kohden
nousivat palvelutarjonnan laajetessa. Sisäisistä tarjontatekijöistä ainoiksi selittäviksi muut-
tujiksi nousivat tuottavuus ja vanhusten määrä työntekijää kohti. (Melin 1995.)

Kohdistamisen kannalta ongelma vaikuttaa ainoastaan paljon palveluja saaviin asiak-
kaisiin, joiden kustannukset näyttävät liian pieniltä, ja toisaalta vähän palveluja saavilla asi-
akkailla liian suurilta. Tämä johtaa helposti siihen johtopäätökseen, että mitä raskashoitoi-
sempia asiakkaita, sitä suuremmat ovat kustannukset, ja avohoito on kunnalle aina laitos-
hoitoa edullisempaa (Kandelberg & Karjalainen 1994, Vaarama 1995a). Vaaraman (1995a)
mukaan vanhusten hoivatoiminnan kehittyneisyys, erityisesti hyvä toiminnallinen yhteis-
työ ja tuottavuus, vähensi merkittävästi vanhusten sosiaalipalvelujen kustannuksia. Kun-
tainliitto-organisaatio näytti toimivan monin tavoin organisatorisena esteenä kunnan van-
huspalvelujen suunnittelulle ja toiminnalliselle yhteistyölle. Tulos viittaa sektoroituneen
työskentelytavan kalleuteen kuntatalouden näkökulmasta.

Tässä tutkimuksessa kustannuslaskennassa pitäydytään perinteisessä kustannuslasken-
nassa terveystaloustieteen näkökulmasta. Kustannuslaskentaan valitut kotihoidon asiak-
kaat asuvat omistusrakenteeltaan erityyppisissä asunnoissa (vuokraperusteinen palveluko-
tiasunto, ryhmäasunto, vuokra-asunto tai omistusasunto), ja tutkimuksessa keskitytään
lähinnä palvelujen tuottamisesta aiheutuviin suoriin kustannuksiin työajan seurannan
perusteella.
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4.1 Vanhuspalvelujen menojen kehitys

Julkisen sektorin menokehitys on yhteydessä väestörakenteen muutokseen. Väestön
ikääntyminen kasvattaa terveys- ja sosiaalipalvelujen kysyntää, joka on siten J-käyrän
muotoinen. On syytä korostaa, että huomion kiinnittäminen pelkästään ikääntymisen
aiheuttamiin menorasitteisiin on kuin `A Red Herring´, jolloin unohdetaan kohdistaa toi-
menpiteet koko vanhuspalvelusektorin kehittämiseen (Parkkinen 1998). 

Realistista kustannusmuutosten ennustetta vaikeuttavat yhteiskunnassa ja taloudessa
tapahtuvat muutokset, kuten talouskasvu, julkisen sektorin tuotantokustannusten kehitys,
eläkejärjestelyt, sosiaaliturva ja tukipalkkiojärjestelmä. Vuonna 2010 sosiaalipalvelujen
menojen arvioidaan kasvaneen alle 10 % vuoteen 1993 verrattuna. Vuoden 2010 jälkeen
menot lisääntyvät hieman. Vuosina 1995–2030 menojen kasvu on 25 % ja suurimmillaan
menot ovat vuonna 2035. Oletetaan, että tämän vuoden jälkeen sosiaalimenot alkavat las-
kea, mutta niiden suhteellinen osuus on suurempi kuin terveyspalvelujen. Myös julkisen
kokonaiskulutuksen kasvun taustalla ovat väestölliset kysymykset. Kokonaiskulutusmeno-
jen suuruudeksi on arvioitu noin 5 % vuoteen 2035 asti. Tämän jälkeen kokonaismenot
alkavat laskea nopeasti niin, että vuonna 2040 saavutetaan sama taso kuin vertailuvuonna
1993. Vuonna 2050 arvioidaan tason olevan 5 % alhaisempi kuin vuonna 1993. (Parkkinen
1996, 1998.) 

Eläkemenot kasvavat melkein 20 % jo vuoteen 2005 mennessä, jonka jälkeen kasvu
nopeutuu 10 vuodeksi ja se on yli 40 % vuoteen 2015 mennessä. Menojen kasvu laantuu
hieman, mutta se on kuitenkin vuonna 2030 melkein 50 % suurempi kuin vuonna 1993.
Tämän jälkeen eläkemenojen osuus alkaa laskea. (Parkkinen 1996.) Mikäli elinajan piden-
tymisestä huolimatta jäädään eläkkeelle yhtä nuorena kuin nykyisin ja talous kasvaa
hitaasti, eläkkeiden maksaminen lisää kansantaloudellista taakkaa. Vuonna 2050 eläkeme-
not olisivat jo yli 20 % bruttokansantuotteesta ja ne nousisivat edelleen. Parkkisen (1998)
tutkimuksen mukaan tulevan eläköitymisen aiheuttamien ongelmien ehkäisyssä parhaita
vaihtoehtoja olisivat ripeä talouskasvu sekä työelämästä lähtöiän ja eläkkeelle tuloiän
kohoaminen. Tulevaisuudessa uudet eläkkeet ovat vanhoja eläkkeitä suuremmat pidenty-
neen työssäoloajan ja reaalipalkkojen kasvun vuoksi.

Vuonna 2000 käytettiin eläke- ja vammaisetuuksiin 2 800 miljoonaa euroa (16,7 mrd
mk) (Kela 2001). Eläkeläisten tulot ovat eläkejärjestelmien ja yleisen elintason kehittymi-
sen myötä parantuneet, mutta ne eivät ole jakautuneet tasaisesti. Vuonna 1996 keskimää-
räinen eläke oli 882 euroa (5 244 mk) kuukaudessa (Stakes 1998).

Suomessa käytettiin vuonna 1999 sosiaalimenoihin 26,7 % bruttokansantuotteesta.
Vuoteen 1998 verrattuna osuus oli laskenut 0,6 %. Suomessa sosiaalimenot ovat pienem-
mät kuin muissa pohjoismaissa (Ruotsi 32,9 %, Tanska 29,4 % ja Norja 28 %). (Stakes
2002.) Vanhuspalvelut kohdistuvat pääasiassa yli 75-vuotaisiin, joiden määrä kasvoi yli 11
% vuodesta 1990 vuoteen 1997. Samalla aikavälillä vanhuspalveluihin käytetyt menot
(ilman investointeja) kasvoivat reaalisesti noin viidenneksellä (18 % ilman asiakasmaksuja
ja 20 % asiakasmaksut huomioiden). Eniten kasvoivat palveluasumiseen, päiväkeskustoi-
mintaan ja muihin uudentyyppisiin palvelumuotoihin käytetyt menot. (Vanhuus- ja eläke-
poliittisen neuvottelukunnan muistio 2000.)

Kelan eläkkeensaajille maksamista etuuksista hoitotuella pyritään tukemaan sairaan ja
vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä annettua hoitoa sekä korvaamaan
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hänelle sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuen saami-
nen edellyttää, että eläkkeensaajan toimintakyky on alentunut yhtäjaksoisesti ainakin vuo-
den ajan (Kela 2001, Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut 2001). Tuen saa-
miseen eivät vaikuta hakijan tulot eikä varallisuus, ja tuki on saajalleen verovapaata tuloa
(Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut 2001). Kelan myöntämä asumistuki,
kansaneläkkeen lisäosa ja lääkekorvaukset voidaan maksaa eläkkeensaajille, joita ei hoi-
deta pitkäaikaisessa kunnallisessa laitoshoidossa. (Kela 2001.)

Rakenteellisella muutoksella on suuria vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan. Tässä
lähestytään kysymystä siitä, miten terveys, elämänlaatu ja toimintakyky ovat yhteiskunta-
politiikan tavoitteina. 1970-luvulla elämänlaadun parantaminen oli selkeä tavoite aineelli-
sen elintason kohottamisen ohella. Onkin kysyttävä, mitkä ovat uudet mallit (rahoitus- ja
toimintamallit) hoitointensiteetin ylläpidolle ja miten kodissa ja kodinomaisissa oloissa
eläminen turvataan (Koivukangas et al. 2000.)

Väestömme vanhentuessa avuntarvitsijoiden määrä kasvaa. Onkin tärkeää kiinnittää
huomio eniten apua tarvitseviin yli 75-vuotiaisiin. Molempien ryhmien (75–79 ja 80–)
osuus kasvaa noin kaksinkertaiseksi tarkasteltavalla ajanjaksolla. Taulukkoon on kerätty
arvio avuntarpeen kehittymisestä vuosina 1992–2030. Avun tarve on jaettu kolmeen ryh-
mään: yleensä, jatkuvasti paljon ja päivittäin paljon. Yleensä avuntarve tarkoittaa tilapäistä
apua. Ikääntynyt ei aina selviydy kaikissa tilanteissa yksin, vaan hän tarvitsee ’silloin täl-
löin’ apua, esimerkiksi kotisairaanhoitohenkilökunnan käyntiä kerran viikossa tai omaa
käyntiään palvelupisteessä kerran viikossa. Jatkuva tarve on ihmisillä, jotka eivät enää sel-
viydy itsenäisesti jokapäiväisistä toimistaan. Tarvitaan apua sellaisissa perusasioissa kuin
pukeminen, syöminen, kaupassa käynti jne., jotka hoidetaan yhdessä jonkun muun henki-
lön kanssa. 

Vanhusten toimintakykyarvioihin perustuvien tutkimustulosten mukaan noin 30–40 %
yli 65-vuotiaista tarvitsee jotain apua selviytyäkseen arkirutiineista. Yli 75-vuotiaista noin
50 % tarvitsee ainakin joskus ulkopuolista apua ja 30 %:lla avuntarve on jatkuvaa, huomat-
tavaa ja säännöllistä. 80-vuotiaista 20 % tarvitsee päivittäin paljon apua (Taulukko 1)
(VATT 1995).

Taulukko 1. Avuntarvitsijoiden määrä toimintakykytutkimuksien perusteella vuosina
1992–2030 (Vaarama 1995a).

Aktiivinen hoito edellyttää toimintasuunnitelman tekoa ja hoidon suunnittelua. Toimin-
nan tasoja on useita, mutta tavoitteena on aina saavuttaa kokonaisuutta tukeva toiminta-
malli. Viimeinen avunaste, päivittäinen ja suuri, on edellisen asteen jatkumo. Tällöin
ihmisen toimintakyky on laskenut merkittävästi. Itsenäisen selviytymisen mahdollisuudet

Avun tarve 1992 2000 2010 2030

Yleensä
(30–40% yli 65-vuotiaista) 208 000–228 000 226 000–301 000 255 000–340 000 343 000–457 000

Jatkuvasti paljon
(30% yli 75-vuotiaista) 87 000 98 000 111 000 166 000

Päivittäin paljon 
(20% yli 80-vuotiaista) 29 000 33 000 37 000 55 000
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ovat laskeneet, ja se edellyttää hyvin aktiivista roolia ympäristöltä. Nykyisin kolmannen
avuntarpeen edustajat ovat pääsääntöisesti laitoshoidossa: vanhainkodeissa, terveyskes-
kuksien pitkäaikaisosastoilla tai päiväsairaaloissa. 

Merkittävimmäksi ongelmaksi ennusteissa muodostunee tulevaisuuden vanhuksen
todellisen toimintakyvyn arviointi (vrt. kpl 3.1). Toimintakyvyn kehittyminen edistää
ihmisten elämänlaadullisia mahdollisuuksia. Vanhusten lukumäärän kasvaessa hoidon
tarve myös kasvaa varmasti. Selkeänä esimerkkinä tästä on dementoituneiden vanhusten
määrän oletettava kasvu, joka osaltaan kasvattaa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta
(VATT 1995).

4.2 Kotihoidon kustannukset

Eri palvelurakennemallien kustannukset jaetaan tässä tutkimuksessa suoriin (direct costs),
epäsuoriin (indirect costs) ja aineettomiin (intangible costs) kustannuksiin. Yhteiskunnal-
le aiheutuvia suoria kustannuksia ovat muun muassa sosiaalihuollon käyttämien resurssi-
en (henkilökunta, pääoma, laitteet, materiaalit avo- ja laitoshoidossa) bruttokustannukset
sekä vanhuuteen liittyvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisten voimava-
rojen kustannukset (kotiapu, omaisten ja vapaaehtoisen hoitotyön vaihtoehtoiskustannuk-
set, matkakustannukset). Kotihoidon suoria kustannuksia ovat kotipalvelun (kodinhoita-
ja, kotiavustaja, lähihoitaja, kotipalveluohjaaja) ja kotisairaanhoidon (terveydenhoitaja,
perushoitaja) työntekijöiden palkkakustannukset sivukuluineen. Kotihoidon asiakkaalle
aiheutuvia suoria kustannuksia ovat hänen kunnalle kotipalveluista maksamansa asiakas-
maksu ja yksityisiltä palveluntuottajilta ostamansa palvelut, kuten kuljetus, siivouspalve-
lu sekä kotihoidossa käytettävät välineet ja laitteet.

Suorat kustannukset jaetaan muuttuviin (variable) ja kiinteisiin (fixed) kustannuksiin.
Kiinteät kustannukset ovat samansuuruisia riippumatta toimenpiteiden määristä (vuokrat,
vakuutusmaksut, korkokustannukset) Muuttuvia ovat sellaiset kustannukset, jotka vaihtu-
vat toimenpiteiden laajuuden mukaan (materiaalikustannukset, sähkö, palkat, kuljetuskus-
tannukset (Luce & Elixhauser 1990, Drummond et al. 1997.) 

Epäsuoria kustannuksia ovat vaihtoehtoiskustannukset siitä ajasta, jonka omaiset käyt-
tävät huolehtiessaan vanhuksen päivittäisistä toiminnoista (vrt. Santerre & Neun 1996).
Epäsuoria kustannuksia arvioidaan usein myös ansionmenetyksinä työajasta, jonka omai-
set ̀ menettävät´ hoitaessaan läheistään. Yleiskustannukset (overheads) ovat toiminnan yllä-
pidosta aiheutuvia kustannuksia, kuten hallinto ja toimitiloista huolehtiminen (Drummond
et al. 1997). Kotihoidossa yleiskustannuksiin lasketaan muuan muassa kotihoidon ohjauk-
sen ja toimistotyön kustannukset sekä muut välilliset henkilöstöön liittyvät kustannukset,
kuten kokoukset, koulutukset ja osastotunnit.

Aineettomat kustannukset eivät ole rahassa mitattavia. Tällaisia ovat esimerkiksi kuole-
maan, kipuun ja elämänlaadun heikkenemiseen liittyvät arvot (Luce & Elixhauser 1990).
Kotihoidon asiakkailla toimintakyvyn heikkeneminen ja näin syntyvä toiminnanvajaus
sekä siitä johtuva avun tarpeen lisääntyminen voidaan luokitella aineettomiin kustannuk-
siin. Taloudelliselta kannalta näitä voidaan pitää välillisinä kustannuksina. Palvelun koko-
naiskustannus muodostuu muuttuvien ja kiinteiden kustannusten summasta. 
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Kustannusten tunnistamisessa otetaan huomioon kaikki käytettävissä olevat resurssit ja
määriteltävä aineettomat tekijät. On määritettävä ja rajattava (esim. palvelun) hyödyt ja
vaikutukset ja arvioitava, mitkä kustannukset ovat lopputuloksen kannalta merkittäviä ja
kenen näkökulmasta kustannuksia arvioidaan. Lisäksi on tunnistettava ja sisällytettävä las-
kelmiin kaikki todelliset ja potentiaaliset kustannukset. (Brent 1996, Drummond et al.
1997.) Lucen ja Elixhauserin (1990) mukaan on kustannusten laskijan ja päätöksentekijöi-
den tehtävänä päättää mitkä kustannukset ovat relevantteja. 

Seuraava vaihe kustannusten arvioinnissa on laskeminen. Kustannukset tulisi määrittää
niiden luonnollisessa yksikössään. Lucen ja Elixhauserin (1990) mukaan ei-markkamääräi-
set kustannukset tulisi vähintään kuvailla ja jos mahdollista mitata niiden luonnollisessa
yksikössään. Tämä koskee nimenomaan aineettomia kustannuksia.

Markkinahintoja terveydenhuollossa voidaan käyttää kustannusten arvottamisessa,
mikäli markkinainformaatiota on helpommin saatavilla kuin muuta kustannusinformaa-
tiota tai muita yleisesti suositeltavia mittoja ei ole. Useissa käytännön tilanteissa markkina-
hinta antaa riittävän hyvän arvion kustannuksista. (Warner & Luce 1982.) Kuitenkin esi-
merkiksi laitoshoidossa voidaan käyttää keskimääräisiä kustannuksia, koska ei ole ole-
massa laskelmia markkinahinnoista tai marginaalisia kustannuksia ei voida tunnistaa koko-
naiskustannuksista. Samoin vapaaehtoistyölle ei ole olemassa markkinoita, eikä näin ollen
markkinahintaakaan. (Rissanen 1996.) Keskimääräiset kustannukset sisältävät sekä muut-
tuvat että kiinteät kustannukset suhteessa palvelujen määrään. Kotityö voidaan arvioida
palkkatason, iän, koulutuksen ja työkokemuksen funktiona.

Henkilöstön työaika jakautuu välittömään (direct) ja välilliseen (indirect) työaikaan.
Välittömiä työtunteja käytetään jakoperusteena yleensä, kun jaetaan henkilöstöön liittyviä,
esim. työnjohdon kustannuksia. Välittömiä ainekustannuksia käytetään jakoperusteena,
kun jaetaan materiaaliin liittyviä, esim. laaduntarkkailukustannuksia. Työkustannukset sel-
vitetään palkkalaskennan avulla, johon vaikuttaa palkan määräysperuste. Kotihoidon työ-
tekijöillä on yleensä kiinteä, taulukon ja työvuosien mukainen palkkaus (peruspalkka ja
ikälisät). Henkilösivukustannusten lisäys tehdään käytännössä prosentuaalisena. (Vehma-
nen & Koskinen 1997.) Vanhusten kotihoidossa välitöntä työaikaa on muun muassa koti-
sairaanhoitajan, kodinhoitajan ja perushoitajan asiakkaan kotona tapahtuvaan palveluun
käyttämä aika. Välillistä työaikaa ovat muun muassa heidän matkoihin käyttämänsä aika,
koulutukset ja työkokoukset (esimerkiksi osastotunnit). Kotihoidossa työn tuntikustannus
saadaan jakamalla toimijoiden vuotuiset työkustannukset välittömällä työajalla. 

Kotihoidossa hoidon tarve ja kotihoitona annettu palvelu on kuitenkin erotettava toisis-
taan. Kotihoito saattaa kattaa vain osan asiakkaan hoidon tarpeesta, ja mm. omaiset voivat
antaa muun osan hoidosta. Omaisten ja vapaaehtoisten vapaa-ajan menetystä työhön käy-
tetyn ajan osalta ei yleensä lasketa (Drummond et al. 1997). Kotihoidon tuotteiden määrit-
telyn tulee siis pohjautua asiakkaalle annettuun palveluun. 

Vanhusten kotihoidon kustannuksissa on suurta vaihtelua, samoin asiakkaiden hoidon
tarpeessa. Oulu, Jyväskylä, Turku ja Lahti ovat esimerkkejä kaupungeista, joissa kotihoi-
toon on käytetty paljon rahaa asukasta kohden. Ikävakioituina markkoina laskettuina kus-
tannukset ylittävät 672,75 euroa (4 000 mk) yli 64-vuotiasta asukasta kohden. RAVA-
indeksin arvo ei kotihoidossa vaihtele (vaihteluväli 1,6–1,8) kovin paljon tutkituissa kun-
nissa (N=11). Vaihteluja selittävät toisaalta toiminnalliset, sisältöön ja määrään liittyvät
sekä toisaalta puhtaasti kirjauskäytäntöjen erilaisuudesta johtuvat erot. (Lahtinen & Hurme
1999.) Esimerkiksi kaksi henkilöä voi saada kumpikin 9 tuntia 15 minuuttia kotihoitoa vii-
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kossa, vaikka toisen luona käydään 6 kertaa ja toisen 18 kertaa viikossa. Siirtymiseen käy-
tetty aika (välillinen työaika) nousee sitä merkittävämmäksi kustannustekijäksi, mitä use-
ammin iäkkään luona käydään. Matkakustannuksia ei tässä tutkimuksessa lasketa, koska
välimatka kustannuslaskentaan valitun kotona asuvan asiakkaan luo on lyhyt (800 metriä)
ja palvelutalossa lähinnä kerrosten välinen. Ryhmäkodissa välimatkaa asiakkaiden välillä
ei ole lainkaan. 

Kotihoidon kustannuksia on tutkittu mm. yksikkökustannusten (suoritetta /vanhus)
näkökulmasta, jolloin kustannusten laskennan pääpaino on ollut palvelujen käytön laajuu-
dessa, kuten hoitopäivien tai kotihoidon käyntikertojen määrässä (Kandelberg & Karjalai-
nen 1994, Melin 1995, Lahtinen et al. 1997). Pelkät käyntikerrat eivät anna riittävää kuvaa
annetun palvelun määrästä. Lahtisen et al. (1997) tutkimuksessa kotihoidon asiakkaiden
(N=653) hoitoaikojen ja -käyntien hajonta on hyvin suuri. Hoitoaika on 0–2560 minuuttia
viikossa (variaatiokerroin 124 %) ja käyntikerrat 0–51 (variaatiokerroin 140 %). Keski-
määräinen hoitoaika on 220 minuuttia viikossa ja käyntien määrä viisi kertaa viikossa. Näin
laskettuna yksi käynti kestää keskimäärin 44 minuuttia. Kotipalvelun osalta vaihtelu oli
suurempaa asiakkaan hoitoisuudesta riippuen kuin kotisairaanhoidossa, jossa käyntejä oli
1–10 ja yksi käynti kesti 15–27 minuuttia.



5 Tutkimuksen tarkoitus, tutkimustehtävät ja
tutkimuksen vaiheet 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa hypoteettinen palvelujen organisointimalli
vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa. Mallin rakentaminen etenee vaiheittain, kos-
ka uusi vastuunjaon malli pohjautuu edellisessä vaiheessa saadun tiedon pohjalle. 

Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden
kotona asumisen mahdollisuuksia ja kotipalvelujen järjestämistapoja. Nykyisiä asumis-
muotoja ovat ryhmä-/pienkoti, palvelutaloasuminen tai oma koti (Kuvio 3). Palvelujen jär-
jestäjänä ovat omaiset, kunta, kolmas sektori sekä yksityiset palvelujen tuottajat.

Seuraavassa vaiheessa määritellään ja muotoillaan tutkimusaineistosta nousseita nykyi-
siä palvelurakennemalleja ja uusi hypoteettinen vastuunjaon malli. Viimeisessä vaiheessa
arvioidaan palvelurakennemallien kustannuksia ja toiminnallista sisältöä. 

Tutkimuksessa haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin:
1. Millaisia ovat nykyiset yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen

mahdollisuudet ja palvelurakennemallit?
2. Millainen on vastuunjaolla toimiva asumismuoto ja vastuunjaon malli?
3. Millaiset ovat palvelurakennemallien kustannukset ja toiminnallinen sisältö?
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Kuvio 3. Tutkimusasetelma. Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden asumismuodot sekä pal-
velurakennemallien kustannukset ja toiminnallinen sisältö.

Tutkimusta varten rakennettiin kyselylomakkeet yli 75-vuotiaille kotihoidon asiakkaille
(N=180) ja heidät parhaiten tuntevalle hoitajille (N=180). Asiakkailta kysyttiin toiminta-
kyvystä, asumismuodoista ja tukipalvelujen järjestämistavoista (Liite 3) ja hoitajilta asi-
akkaan asumisesta ja avun tarpeesta (Liite 4). Lisäksi laadittiin kotihoidon työntekijöiden
työajan seurantalomake (N=180) (Liite 5). 

Kyselylomakkeet rakennettiin hyödyntämällä aikaisempien tutkimusten kyselylomak-
keita (Perusteet avo- ja laitoshoidon määrittelemiseksi 1995, Laaksonen-Heikkilä & Lauri
1997) ja Tampereen kaupungin toimintakykymittareiden selvitystyötä (Mäkinen & Sihvo-
nen 2000). Työajan seurantalomake pohjautui Perusterveydenhuollon Tuote-projektin
raporttiin 1 (Holma & Lahtinen 1995) sekä Hyvärisen et al. (1995) ja Laaksonen-Heikkilän
ja Laurin (1997) tutkimuksiin. Kotihoidon asiakkaan päivittäisistä toiminnoista suoriutu-
mista mittaava osio pohjautuu ADL- (Katz et al. 1963, Kaufert et al. 1979) ja IADL-toi-
mintakykymittareihin (Lawton & Brody 1969), jotka ovat järjestys- eli ordinaaliasteikolli-
sia (vrt. kpl 3.1, Liitetaulukko 3).

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen aste on asiakkaan lomakkeella (kysymys 14)
luokiteltu asteikolla 1–3 (ilman apua – ei kykene lainkaan). Toimintakykyä on arvioitu
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summaamalla asteikon pisteet. Minimisummapistemäärä on 23 (omatoiminen, suoriutuu
ilman toisen apua) ja maksimipistemäärä 69 pistettä (täysin autettava). Avun tarve lisääntyy
sen mukaan, mitä suuremman summapistemäärän asiakas saa. Toimintakyvyllä ja sen luo-
tettavalla mittaamisella on merkitystä arvioitaessa eri asumismuotojen sopivuutta iäkkään
kotona suoriutumisessa, tarvittavan avun järjestämistapoja (omaiset, kunta, yksityiset ja
kolmas sektori) ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

Kyselylomakkeet sisältävät monivalinta-, asteikollisia ja avoimia kysymyksiä. Kvanti-
tatiivinen lähestymistapa ja survey-tyyppinen tutkimus sopivat hyvin tutkimuksen tarkoi-
tukseen, kun tutkimus kohdistuu isoon tutkimusjoukkoon ja samalla kerralla halutaan
kysyä monia asioita (Hirsjärvi et al. 1997, Polit & Hungler 1997). Kyselylomakkeiden laa-
dinnan eri vaiheissa saatiin asiantuntija-apua sekä tutkimuspaikkakuntien (Hämeenkyrö,
Lohja, Oulu ja Tampere) vanhustyön asiantuntijoilta että muilta vanhustyössä aktiivisesti
työskenteleviltä. Saatujen kommenttien perusteella joitakin kysymyksiä ja kysymysten jär-
jestystä muutettiin paremmin alan käsitteistöä vastaaviksi ja ymmärrettävimmiksi.

Asiakkaan lomaketta testattiin kahdella yli 75–vuotiaalla kotihoidon asiakkaalla huhti-
kuussa 2001 ennen varsinaista tutkimusajankohtaa. Esitestauksessa käytettiin epähuomi-
ossa aikaisempaa lomakeversiota kuin varsinaisessa tutkimuksessa, joten lomaketta testau-
tettiin vielä yhdellä kohderyhmän ulkopuolisella henkilöllä. Vanhustyössä työskentelevät
valitsivat esikyselyyn harkinnanvaraista otantaa käyttäen kotihoidon asiakkaat, joiden ole-
tettiin olevan halukkaita tai kykeneviä paneutumaan kyselyn aihepiiriin.

Hoitajalomaketta käsiteltiin vanhustyössä aktiivisesti työskentelevien työntekijöiden
kanssa erikseen tiedotustilaisuuksissa ja seminaariryhmässä (paneelimenetelmä), josta löy-
tyi myös vanhustyön asiantuntemusta. Lisäksi kaikilla tutkimuspaikkakunnilla järjestettiin
kaksi eri tiedotustilaisuutta tutkimuksen kulkuun ja lomakkeisiin liittyen, jolloin osallistu-
villa oli mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä ja tarkennuksia. Työajan seurantalomaketta
tutkija testasi omassa työpaikassaan 12 työntekijällä järjestämällä vastaavanlaisen työaika-
seurannan maaliskuussa 2001 viikon ajan. Työajan seurantaviikolla saatujen kokemusten
perusteella lomake toimi hyvin. 

Esikyselyssä kaikkiin kotihoidon asiakkaille tarkoitettuihin kyselylomakkeisiin oli vas-
tattu erittäin huolellisesti. Kysymyksiä, joita ei oltu joko ymmärretty tai jotka olivat puut-
teellisesti ilmaistuja, oli täydennetty tai merkitty kysymysmerkillä. Esikyselyn perusteella
kyselylomaketta muutettiin ja täydennettiin.

Asiakkaan kyselylomake jakautui neljään osaan: taustatietoihin asiakkaasta (muuttujia
7) sekä asiakkaan toimintakykyä (muuttujia 11) ja asumista (muuttujia 22) sekä kotihoito-
palvelujen järjestämistä (muuttujia 10) koskeviin kysymyksiin. Hoitajan lomake jakautui
kolmeen osaan: kysymyksiin asiakkaan toimintakyvystä (muuttujia 4), asumisesta (muut-
tujia 9) ja kotihoitopalvelujen järjestämisestä (muuttujia 11). Asiakkaan ja hoitajan lomak-
keella oli toisiaan vastaavia kysymyksiä mm. asiakkaan avun tarpeesta, apuvälineistä ja
asiakkaan nykyisen asumismuodon sopivuudesta. Kysymällä samoja asioita sekä asiak-
kaalta että hoitajalta haluttiin lisätä tutkimuksen validiteettia. Samalla pystyttiin toteamaan,
oliko kysymykset ymmärretty samalla tavalla ja löytyikö vastauksista eroja. 
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5.1 Tutkimuksen kohderyhmät, tutkimusmenetelmät ja aineiston 
keruun toteutus

Tutkimuksen kohteena olivat yli 75-vuotiaat kotihoidon asiakkaat, heidät parhaiten tunte-
vat hoitajat (omahoitajat) sekä kotihoidon asiakkaita auttavat muut henkilöt Hämeenky-
rössä, Lohjalla, Oulussa ja Tampereella. Hämeenkyrössä aineiston keruu toteutettiin
perustellusta pyynnöstä viikkoa myöhemmin kuin oli suunniteltu. Mukana olevat kunnat/
kaupungit otettiin tutkimuskohteeksi Stakesin ja lääninhallitusten virkamiesten suosituk-
sesta. Lohja ja Hämeenkyrö mainittiin edistyksellisiksi oman toiminnan kehittämisessä
vanhustyön alueella ja niiden oletettiin näin olevan kiinnostuneita tutkimuksesta. Esimer-
kiksi Hämeenkyrössä palvelutorin toimivuutta on testattu vuonna 1997. Asiakkailla oli
mahdollisuus soittaa ympäri vuorokauden paikallispuhelumaksulla palvelunumeroon,
joka oli sosiaalipalvelukeskuksessa tai siirrettiin kunnan sosiaalipuolen työntekijän (koti-
hoidon työntekijä, vanhainkodin työntekijät, jne.) käsipuhelimeen. Puhelimeen vastattiin
aina ”Pulmapuhelin” ja työntekijän nimi. Pulmapuhelimeen tuli kokeiluaikana eniten
kotihoitoa koskevia soittoja (15 kpl). Toiminta jatkuu edelleen.

Tampere ja Oulu valittiin tutkimukseen, koska ne molemmat ovat voimakkaasti kasva-
via kaupunkeja, ns. kasvukeskuksia. Näin molemmilla kaupungeilla oletettiin olevan
samantyyppiset edellytykset palvelujensa järjestämiseksi. Oulun seudun väestö kasvaa
suhteellisesti nopeimmin Suomen alueista, noin 2 500–3 000 asukkaalla vuodessa (Ouka
2001). Oulussa väestöpohja on suhteellisen nuorta, vuonna 2000 yli 75-vuotiaiden osuus
oli 4,5 % väestöstä (Taulukko 2). Tampereella puolestaan vanhusten osuus oli 6,5 % väes-
töstä ja yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan olevan vuonna 2010 Tampereella 16 % ja
vuonna 2030 jo 23 % väestöstä. 

Tampereella voitiin antaa kotipalvelua vuonna 1998 vain eniten apua tarvitseville ja
Oulussakin tukipalvelujen saajien määrä laski 19,1 % vuodesta 1999 vuoteen 2000 (Ouka
2001). Hämeenkyrö on Tampereen lähellä oleva pieni kunta (9897 asukasta), jossa yli 75-
vuotiaiden määrä on tutkimuspaikkakunnista suurin. Kotipalvelumaksujen osuus käyttö-
kustannuksista oli suurin Lohjalla (18,8 %). Omaishoidon tukea maksetaan asukasta koh-
den eniten Oulussa (12,30 euroa), vähiten Hämeenkyrössä ja Tampereella (9,10 euroa). 
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Taulukko 2. Tutkimuspaikkakuntien esittely. (Lähde: Kuntien…2002).

Rönneikön (1999) mukaan Tampereella olevat nykyiset palveluasunnot eivät ole toimin-
takyvyn heiketessä ja ympärivuorokautista hoitoa tarvittaessa realistinen hoitopaikkavaih-
toehto iäkkäille, eivätkä ne näin ollen korvaa laitoshoitoa. Vanhuksen avun tarve saattaa
nopeastikin lisääntyä, ja tämä edellyttää jälleen muuttoa uuteen hoitopaikkaan. Siksi toi-
sinaan päädytään jo todellista tarvetta aiemmin vanhainkotisijoitukseen toistuvien uudel-
leen sijoitusten välttämiseksi. Kotihoidon asiakkaat olivat suhteellisen raskashoitoisia.
RAVA-indeksi oli vuonna 1998 kotihoidon asiakkailla keskimäärin 1,82, omaishoidon
tuen asiakkailla 2,9, vanhainkodissa 2,7 ja terveyskeskuksen vuodeosastolla 3,5. 

Tutkimuspaikkakuntien vanhustyön työntekijät valitsivat harkinnanvaraista otantaa
käyttäen alueensa kotihoidon piirissä olevia yli 75-vuotiaita tutkimukseen. Siihen valittiin
kaikki kohderyhmään kuuluvat kotihoidon asiakkaat, joiden arveltiin kykenevän vastaa-
maan kyselyyn. Kotihoidon asiakkailta kysyttiin etukäteen kirjallinen suostumus tutkimuk-
seen (Liite 6) ja heille selostettiin tutkimuksen luonne ja tarkoitus (Liite 7). Tutkittavilla oli
mahdollisuus päättää osallistumisestaan itsenäisesti. Toinen suostumusasiakirjoista jäi tut-
kittavalle ja toinen kotihoidosta vastaavalle johtajalle. Tutkimusaineistot ja perusjoukon
suuruus ilmenevät taulukosta 3. 

Hämeenkyrö Lohja Oulu Tampere
Asukasluku 9 897 35 243 120 753 195 468
Yli 75-vuotiaitaiden %-osuus väestöstä 7,8 % 5,3 % 4,5 % 6,5 %
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannus (euroa/asukas) 1.684,06 1.718,54 1.745,12 1.782,46
Vanhusten laitospalvelut (euroa/asukas *) 111,50 59,40 65,10 124,65
Kotipalvelut

(euroa/asukas)*) 54,30 56,70 62,90 72,15
maksut, % käyttökustannuksista 11,8 % 18,8 % 15,8 % 8,8 %

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (euroa/asukas) *) 106,65 105,60  104,45 103,95
Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneet yli 65-vuotiaat, lkm 92  733 1 664 2 840
65 ja yli 65-vuotiaiden kotitaloudet, % kaikista kotitalouksista 73,6 %  89 % 81,8 % 58,1 %
Tukipalvelut vuoden aikana 65 ja yli 65-vuotiaat, % kaikista 
asiakkaista 83,5 % 87,1 % 92,9 % 59,3 %

Kotisairaanhoitokäynnit - perusterveydenhuolto 10 340 17 353 89 872 95 758
Omaishoidon tuella hoidetut vuoden aikana

65 ja yli 65-vuotiaat % kaikista hoidetuista 70,3 % 60,8 % 70,3 % 53,2 %
omaishoidon tuki (euroa/asukas) 9,10 12,30 11,30 9,10

Vanhusten palveluasuminen
75- ja yli 75-vuotiaat, % kaikista 75 ja yli 75 vuotta 
täyttäneistä

2,8 % 2,8 % 7,0 % 3,9 %

*) Markkamääräiset luvut on muutettu muuntokertoimen 5,94573 avulla euromääräisiksi. Luvut on pyöristetty
normaalin pyöristyssäännön mukaisesti.



54

Taulukko 3. Tutkimusaineistot ja aineistojen keruu.

Tutkittavat koodattiin numerolla, mikä ilmenee kyseessä olevan tutkittavan kotihoidon
asiakkaan kaikista tutkimuslomakkeista. Vanhustyön johtaja säilyttää koodilistaa (liite 8)
ja se hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Koodaus tehtiin sen vuoksi, että tarvittaessa lisä-
tietojen saaminen asiakkaalta on mahdollista sekä kustannuslaskentaa varten. Tutkimus-
lupaa haettiin Oulun kaupungin vanhustyön johtajalta (Liite 9) ja Tampereen (Liite 10)
kaupungin sosiaalijohtajalta. Hämeenkyrössä ja Lohjalla saatiin sosiaalijohtajan suulli-
nen lupa. Samoin tutkija anoi eettiseltä toimikunnalta lupaa tutkimuksen suorittamiseen
(Liite 11).

Hoitajat jakoivat kotikäynnin yhteydessä kysely- ja työajan seurantalomakkeet asiak-
kaille sekä informoivat hoitoon osallistuvia niiden täyttämisestä. Hoitajalomakkeen hoitaja
täytti erikseen ja tutkimusajan päätyttyä hän sulki sekä asiakkaan että oman lomakkeensa
kirjekuoreen. Ne lähetettiin suoraan tutkijalle, jonka ei ollut missään vaiheessa tarkoitus
saada tietoja kyselyyn osallistuneista. 

Vastausprosentit olivat hyvät: asiakkaiden lomakkeilla 83,3 % (n=150), hoitajien
lomakkeilla 80,6 % (n=145) ja työajan seurantalomakkeilla 81,1 % (n=146). Alimmat vas-
tausprosentit olivat Tampereella (61,7–73,3 %) ja korkeimmat Oulussa (91,7–96,7 %).
Kyselytutkimuksissa ongelmana voi olla kadon suuri määrä (Polit & Hungler 1997). Tässä
tutkimuksessa kato oli kuitenkin suhteellisen pieni, asiakkaiden lomakkeissa 16,7 %, hoi-
tajien lomakkeissa 19,4 % ja työajan seurannassa 18,9 %, mikä lisää tutkimustulosten luo-

Aineiston keruun ajan-
kohta

Aineistot Vastaus -% Analyysimenetelmät

7.–13.5.2001

22.–29.5.2001

Yli 75–vuotiaat kotihoidon asiakkaat
(N=150); survey-kysely (liite 3) 
Lohja (n=26)
Oulu (n=55)
Tampere (n=44)
Hämeenkyrö (n=25)

83,3 %

86.7 %
91.7 %
73.3 %
83.3 %

SPSS–ohjelmalla:frek-
venssit, prosentit, ris-
tiintaulukot, boxplot-
kuviot

7.–13.5.2001

22.–29.5.2001

Kotihoidon asiakkaiden ”omahoitajat” (N=145); 
survey-kysely (liite 4)
Lohja (n=26)
Oulu (n=55)
Tampere (n=39)
Hämeenkyrö (n=25)

80.6 %
86.7 %
91.7 %
65.0 %
83.3 %

SPSS–ohjelmalla:
frekvenssit, prosentit, 
ristiintaulukot, boxplot-
kuviot

7.–13.5.2001

22.–29.5.2001

Kotihoidon työntekijöiden työajan seuranta 
(N=146) (liite 5);
työajan seurantalomakkeet täyttöohjeineen 7 
päivälle
Lohja (n=26)
Oulu (n=58)
Tampere (n=37)
Hämeenkyrö (n=25)

81.1 %

86.7 %
96.7 % 
61.7 %
83.3%

SPSS–ohjelmalla: frek-
venssit, prosentit, ris-
tiintaulukot, boxplot-
kuviot

Excel-ohjelmalla; työ-
ajanlaskenta (5 minuu-
tin tarkkuus)

1.10.–30.11.2001 Yli 75–vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden palve-
lurakennemallien kustannukset (N=4)

Excel-ohjelmalla: kus-
tannuslaskenta

1.–31.1.2002 Tutkimuspaikkakuntien (N=4) vanhustenhuollon 
strategiat ja toimenpideohjelmat, tilastotiedot

sisällön analyysit
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tettavuutta. Yksittäisten muuttujien osalta jotkut hoitajat olivat kieltäytyneet vastaamasta
tai merkinneet seurantalomakkeelle rasteja ja jättäneet minuutit merkitsemättä. Osaa asiak-
kaiden ja hoitajien lomakkeista ei lähetetty tutkijalle lainkaan. Kuitenkin vastausprosentti
oli alimmillaankin 61,7 % (ka. 81.6 %), mikä kertoo siitä, että tutkimukseen paneuduttiin.
Lisäksi lomakkeisiin oli kirjoitettu pitkiä kommentteja tutkijalle. Nämä antoivat osaltaan
saatuja tuloksia tukevia lisätietoja.

Tutkija kävi antamassa informaatiota lomakkeiden täyttämisestä ja tutkimuksen kulusta
ennen tutkimusajankohtaa, Lohjalla 5.4.2001 sekä Tampereella ja Hämeenkyrössä
6.4.2001. Oulussa vastaava tilaisuus oli 4.5.2001. Informaatiotilaisuuksiin osallistui eniten
kotihoidon työntekijöitä Oulussa. Tutkimuksen näinkin hyvälle onnistumiselle voi olla
merkitystä sillä, että kunnissa koettiin tutkimusaihe erittäin tärkeäksi ja saatua tietoa voi-
daan hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä.

Palautetut kyselylomakkeet koodattiin ja vastaukset syötettiin tietokoneelle. Aineisto
analysoitiin SPSS for Windows 10.0 –tilasto-ohjelmalla laskemalla suorat ja prosenttija-
kaumat sekä ristiintaulukoimalla tuloksia. Aineisto on esitetty prosentteina joidenkin paik-
kakuntien pienten otosten vuoksi. Näin haluttiin eliminoida asiakkaiden tunnistettavuuden
mahdollisuus. Tilastollisia eroja mm. paikkakunnittain vertailtiin boxplot-kuvioilla ja kor-
relaatiodiagrammeilla. Tulokset on havainnollistettu taulukoilla ja graafisilla kuvioilla.
Avoimet kysymykset analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä (Kyngäs 1999).
Aineistosta nousevia ilmaisuja on pelkistetty, jolloin aineistosta on koodattu tutkimusteh-
tävään liittyviä ilmaisuja. Pelkistetyistä ilmaisuista on sen jälkeen ryhmitelty ne asiat, jotka
näyttävät kuuluvan yhteen. Abstrahointiprosessia on jatkettu muodostamalla ja yhdistele-
mällä ilmaisuista alakategoriat, jotka on nimetty. Ilmaisuja esitetään myös suorina lainauk-
sina. 

Työajan seurantalomakkeet tutkija ryhmitteli ja analysoi toimijoiden ja asiakkaan asu-
mistyypin mukaan eri luokkiin. Lisäksi tutkija vertaili sekä hoitajan että asiakkaan lomak-
keita toisiinsa. Kunkin asiakkaan toimintakykypisteet (lähinnä fyysinen toimintakyky) las-
kettiin summapistemääriksi. Esille nousi selkeästi neljä erilaista luokkaa, joiden perusteella
tutkija valitsi neljä kotihoidon asiakasta ja heidän palvelujen organisointimallit kustannus-
laskentaan. Yksi palvelujen järjestämismalli kohdistuu yksin kotonaan kerrostalossa asu-
vaan kotihoidon asiakkaaseen, jonka tukipalvelujen pääasiallisena toimijana on kunta
(yleisin case). Toinen oli palvelutalo, jossa toimijoina ovat omaisten lisäksi kunta ja yksi-
tyiset palveluntuottajat. Kolmas malli on ryhmäkoti, jossa kaikki tarvittavat palvelut saa-
daan kunnalta. Neljännessä mallissa kotihoidon asiakas asuu puolisonsa kanssa, lapset aut-
tavat vanhempiaan ja lisäpalvelujen järjestäjänä on kunta. Tämä kotihoidon palvelujen
organisointimalli hylättiin, koska kunnasta ei saatu tarvittavia tietoja kustannuslaskentaa
varten määräaikaan mennessä.

Kustannuslaskentaan valittujen asiakkaiden (N=3) valintaperusteina oli mm. se, että
kaikki lomakkeet olivat huolellisesti täytettyjä ja edustivat erilaisia kotihoidon palvelujen
organisointitapoja ja tavoitteena oli, mikäli mahdollista, ottaa analyysiin kaikilta tutkimus-
paikkakunnilta yksi asiakas. Tutkija lähetti kuntiin koodinumeroidut kustannuslaskennan
tiedonkeruulomakkeet, jotka kohdistettiin kussakin valitussa tapauksessa eriytyvillä ja tar-
koituksenmukaisilla lisätietokohdilla täydennettynä asiakkaaseen, hoitajiin (toimijat) ja
palvelukustannuksiin (Liite 12). Kustannuslaskentaan valittujen kolmen asiakkaan toimin-
takyvyn summapistemäärät vaihtelevat välillä 46–63. Suurin pistemäärä (63) on kotona
asuvalla kotihoidon asiakkaalla ja pienin (46) palvelutalossa asuvalla. 
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5.2 Mittarien validiteetti ja reliabiliteetti

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti ovat mittarin tärkeimmät
ominaisuudet. Reliabiliteetti osoittaa sen, missä määrin mittari mittaa tutkittavaa ominai-
suutta, kuinka luotettava ja pysyvä mittari on sekä mittaustulosten pysyvyyttä ja johdon-
mukaisuutta (Polit & Hungler 1997). Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia pyrittiin nosta-
maan mittaamalla samaa ilmiötä useammalla muuttujalla. Asiakkaan lomakkeen osioita
mitattiin ristiin hoitajan lomakkeen samaa asiaa mittaavilla muuttujilla.

Iäkkään henkilön päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen (ADL) aste on luokiteltu
asteikolla 1–3 (ilman apua – ei kykene lainkaan). Tällaisella luokittelulla ei saada selville
riittävän luotettavasti mahdollisia eroja tai suhteita eri toimintojen välillä, eikä mittari ota
huomioon esim. ympäristötekijöitä, asunnon puutteita tai muita suoriutumiseen vaikuttavia
tekijöitä. ADL-asteikko olisi ollut mahdollista tehdä suhdeluku- eli ratioasteikolliseksi
esim. visual scale –mittarilla, jolloin asiakas olisi itse arvioinut suoriutumiskykynsä laitta-
malla rastin johonkin kohtaan asteikolla 1–10 (täysin omatoiminen-täysin autettava). Näin
pystyttäisiin vertaamaan eri asiakkaiden toimintakykyisyyttä luotettavammin. Samaa
asteikkoa voitaisiin käyttää hoitajien arvioimana ja verrata vielä näitä tuloksia keskenään.

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin pätevyyttä eli sitä, mittaako se tarkoitettua asiaa.
Yleisimmin arvioitavia validiteetin lajeja ovat sisältö-, kriteeri- ja rakennevaliditeetti (Polit
& Hungler 1997). Tässä työssä tarkastelu rajoitettiin sisältö- ja rakennevaliditeettiin. Sisäl-
tövaliditeettia varmistettiin käyttämällä hyväksi alan asiantuntijoita ja kollegoiden arvioin-
teja siitä, miten hyvin kysymykset mittaavat haluttua asiaa. Ennen tutkimusajankohtaa jär-
jestettiin myös tiedotustilaisuuksia kaikilla tutkimuspaikkakunnilla, jolloin osallistuvilla
hoitajilla oli mahdollisuus tarkentaa tietoja, joita ei ymmärretty tai jotka oli ilmaistu puut-
teellisesti. 

Asiakkaat ja hoitajat olivat vastanneet lähes kaikkiin lomakkeiden kysymyksiin. Vastaa-
mista helpotettiin ”en osaa sanoa” –vaihtoehdolla. Lomakkeilla oli jonkin verran puuttuvia
vastauksia, jotka voivat olla merkki siitä, ettei kysymyksiä ollut täysin ymmärretty, vas-
tausvaihtoehdot olivat suppeita tai kysymykset eivät koskeneet kaikkia vastaajia. Avoky-
symysten käyttö toi lisätietoa, joka tuki muilla kysymyksillä saatua tietoa.



6 Tulokset

6.1 Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen mah-
dollisuudet ja tukipalvelujen järjestäminen 

Kyselyyn osallistuneiden taustatietoja. Kyselyyn vastasi 150 kotihoidon asiakasta, joista
suurin osa (78 %) oli naisia. Asiakkaan lomakkeen täyttäjä oli tavallisimmin 81–85 -vuo-
tias (34 %). Hämeenkyrössä vastanneet olivat selvästi muita vastanneita iäkkäämpiä, sil-
lä yli puolet (52 %) oli yli 86-vuotiaita. Yli puolella (59 %) vastanneista oli 1–3 lasta
(Taulukko 4). Vastanneista joka kolmannen (36,7 %) lapset asuivat useimmiten samalla
paikkakunnalla vanhempansa kanssa alle 10 kilometrin etäisyydellä. Oulussa joka kym-
menennen (14,5 %) asiakkaan lapsi asui alle kilometrin etäisyydellä iäkkäistä vanhem-
mistaan (Liitetaulukko 4). 11–40 kilometrin päässä vanhemmistaan asui lapsia eniten
Hämeenkyrössä (40 %) ja yli 100 kilometrin päässä Oulussa (14,5 %). Lähes joka kol-
mannella (28,7 %) vastanneista ei ollut lapsia lainkaan.

Vain joka kymmenes (14 %) vastanneista täytti lomakkeen itse, mikä voi johtua heidän
korkeasta iästään. Joka kolmas (30,1 %) asiakas oli täyttänyt 86 vuotta. Lomakkeen täyttä-
misessä avustivat kunnan työntekijät (48 %) tai puoliso/omainen (14,7 %). Hämeenkyrössä
lomakkeen täytti itse joka viides (20 %) vastanneista. Oulussa 7,3 % lomakkeista täytti
asiakkaan puolesta joku muu. Hoitajan lomakkeen täyttäjänä oli tavallisimmin kokenut, yli
10,5 vuotta (46,2 %) nykyisessä työssään ollut, yli 36–vuotias (70,8 %) kodinhoitaja
(40 %) tai kotiavustaja (24,1 %) (Liitetaulukko 5).

Yli 75–vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden toimintakyky. Päivittäisistä toiminnoista sel-
viytymisen aste luokitellaan tässä tutkimuksessa asteikolla 1–3 (ilman apua–ei kykene lain-
kaan). ADL-pistemäärä vaihteli minimistä 23 pistettä (täysin omatoiminen) maksimiin 69
pistettä (täysin autettava). Neljäsosa (25,3 %) vastanneista sai alle 30 toimintakykypistettä
eli he olivat lähes omatoimisia kaikilla ADL:n osa-alueilla tai tarvitsivat vain vähän apua.
Melkein kaikilla osa-alueilla apua tarvitsevia oli yli puolet (52 %) vastanneista. Yli 50 pis-
tettä saaneita oli 6,7 % ja he tarvitsivat runsaasti apua kaikissa toiminnoissaan. Mediaani
oli 35 pistettä. 
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Taulukko 4. Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden ikä, sukupuoli ja perhesuhde.

Kaikista vastanneista vain 3,3 % arvioi oman terveydentilansa erinomaiseksi tai erittäin
hyväksi, Hämeenkyrössä ja Lohjalla ei yksikään. Kohtalaiseksi terveydentilansa arvioi yli
puolet (66 %) ja huonoksi joka kolmas (30 %) vastanneista (Taulukko 5). Toimintakyky-
pistemäärällä (ADL-pisteet) ei ollut merkitystä vähän apua tarvitsevien asiakkaiden tervey-
dentilan arviointiin, vaikka alle 30 pistettä saaneet eivät kokeneet terveydentilaansa erin-
omaiseksi tai erittäin hyväksi, vaan pikemminkin kohtalaiseksi. Eniten apua tarvitsevat (yli
50 pistettä) kokivat kaikki terveydentilansa kohtalaiseksi tai huonoksi. 

Yksinäisyyden tunnetta koki toisinaan yli puolet (59,3 %) tai usein joka kymmenes
(15,3 %). Yksinäisimpiä olivat Oulussa (21,8 %) ja Hämeenkyrössä (16 %) asuvat kotihoi-
don asiakkaat. Verrattaessa asiakkaan toimintakykypisteitä yksinäisyyden tunteeseen ja
sukupuoleen havaittiin, että itsensä kokivat yksinäisimmiksi naiset, jotka saivat 32–35
ADL-pistemäärän. Samoin lapsettomat ja vähälapsiset (lapsia 1–2) kokivat itsensä muita
yksinäisemmiksi.

Kotihoidon asiakkaat Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

Ikä
alle 75 vuotta 4,0 7,7 3,6 2,3 6 4,1
75–80vuotta 16,0 14,4 36,4 34,1 45 30,0
81–85 vuotta 28,0 34,6 36,4 34,1 51 34,0
86–90 vuotta 44,0 34,6 14,5 15,9 35 23,4
yli 90 vuotta 8,0 7,7 5,5 6,8 10 6,7
puuttuva tieto 0,0 0,0 3,6 2,3 3 2,0

Sukupuoli
nainen 84,0 76,9 83,6 68,2 117 78,0
mies 16,0 23,1 16,4 31,8 33 22,0

Perhesuhde
naimaton 20,0 11,5 10,9 20,5 23 15,3
avoliitossa 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7
naimisissa 16,0 0,0 10,9 22,7 20 13,3
eronnut 0,0 0,0 10,9 9,1 10 6,7
leski 64,0 84,6 65,5 47,7 95 63,3
puuttuva tieto 0,0 3,8 0,0 0,0 1 0,7

Lasten määrä
ei yhtään lasta 40,0 38,4 12,7 36,4 43 28,7
1–3 lasta 32,0 38,4 61,7 50,0 75 59,0
yli 4 lasta 24,0 23,1 25,4 13,6 32 22,4

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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Taulukko 5. Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden terveydentila ja yksinäisyyden tunne
vastaajien itsensä arvioimana.

Verrattaessa asiakkaan toimintakykypisteitä hoitajien arviointiin asiakkaiden hoitoisuu-
desta hoitajien arviot menivät ristiin. Helppoja hoitajien mielestä oli 17,2 %, kohtalaisen
helppoja 35,9 %, keskiraskaita 35,9 %, raskaita 6,2 % ja erittäin raskashoitoisia 1,4 %
asiakkaista (Liitetaulukko 6). Raskashoitoisimpia oli eniten Tampereella (10,3 %) ja erit-
täin raskaita Lohjalla (7,7 %). 

Kuitenkin esim. asiakasta, jonka ADL-pistemäärä oli 40, pidettiin hoitajasta riippuen
joko helppona tai raskashoitoisena. Osa hoitajien kommenteista koski heidän kokemuksi-
aan työn raskaudesta ja uupumuksestaan. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, miten työhön suh-
taudutaan. Lisäksi henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja stressinsietokyvyllä on merkitystä.
Erittäin raskashoitoisina hoitajat pitivät vasta 48 ADL-pistettä saaneita. Iäkkäistä vastan-
neista huonokuntoisimmat asuivat Oulussa ja hyväkuntoisimmat Lohjalla (Kuvio 4).

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

Terveydentilan arviointi
erinomainen 0,0 0,0 1,8 4,5 3 2,0
erittäin hyvä 0,0 0,0 3,6 0,0 2 1,3
kohtalainen 76,0 76,9 56,4 65,9 99 66,0
huono 24,0 23,1 38,2 27,3 45 30,0
puuttuva tieto 0,0 0,0 0,0 2,3 1 0,7

Yksinäisyyden tunne
ei koskaan 8,0 23,1 18,2 29,5 31 20,7
toisinaan 68,0 61,5 54,5 59,1 89 59,3
usein 16,0 11,5 21,8 9,1 23 15,3
en osaa sanoa 8,0 3,8 5,5 2,3 7 4,7

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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Kuvio 4. Asiakkaiden toimintakykypisteet paikkakunnittain.

Yli puolet (54,7 %) vastanneista tarvitsi apua päivittäisissä toiminnoissaan aamuisin ja
alle puolet päivällä (47,3 %). Joka kolmas (35,3 %) tarvitsi apua useita kertoja viikossa.
Yöllä apua tarvittiin vähän (6 %), eniten Tampereella (9,1 %), mutta Lohjalla ei lainkaan.
Ympärivuorokautisesti apua tarvitsi joka kymmenes (13,3 %) vastanneista (Liitetaulukko
7). Hämeenkyrössä apua tarvitsi joka viides (20 %) vastanneista, mikä selittyy osittain
ryhmä- tai pienkotiasiakkaiden määrällä (28 %). Ryhmäkotiasiakkaita oli mukana vain
Hämeenkyröstä. Eniten palvelutaloasiakkaita asui Oulussa (18,2 %). 

Liikuntakyky aiheutti vastanneille eniten ongelmia. Suurin osa vastanneista (88,7 %) oli
lievästi tai vaikeasti liikuntaesteisiä (Taulukko 6). Vaikeasti liikuntaesteisiä oli joka kolmas
(30 %) ja täysin autettaviakin 4 % vastanneista. Vaikeimmin liikuntarajoitteisia asuu
Oulussa (38,2 %). Virtsan karkaamisen koki ongelmana yli puolet (58,7 %) vastanneista.
Suurin osa vastanneista kuuli (69,3 %) normaalisti tai kuulolaitteen avulla ja näki ( 70,7 %)
normaalisti tai silmälasien avulla. Huonosti kuulevia asui eniten Lohjalla (26,9 %) ja huo-
nosti näkeviä Tampereella (29,5 %). Puhehäiriötä ilmeni joka kymmenennellä (12 %) vas-
tanneista. Heillä oli vaikeuksia tavallisimmin (10 %) joidenkin ihmisten kanssa, muttei tut-
tujen tai omaisten kanssa.
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Taulukko 6. Asiakkaan toimintakyky hänen itsensä arvioimana.

Hoitajien mielestä asiakkaat tarvitsisivat turvapuhelimen (42,8 %), rollaattorin (40 %) tai
turvarannekkeen (30,3 %) selviytyäkseen kotona paremmin. Yli puolet (55,2 %) vastan-
neista oli saanut tarvitsemansa apuvälineet kunnalta, mutta 6,2 %:n tarpeita ei ollut vies-
titty eteenpäin. Merkittävin syy oli se, että joka viides (20,7 %) asiakkaista ei itse halun-
nut apuvälinettä.

Lähes joka kolmas (28 %) vastanneista selviytyi itsenäisesti portaissa kulkemisesta ja
ulkona kävelemisestä (30 %). Portaissa kulkemisessa apua tarvitsi melkein puolet (47,3 %)
vastanneista ja Oulussa yli puolet (58,2 %). Joka viides (22 %) ei kyennyt kulkemaan por-
taissa lainkaan. Sisällä pystyi liikkumaan suurin osa (72,7 %) vastanneista. Apua tarvitsi
joka viides (29 %) ja 4,7 % ei kyennyt liikkumaan lainkaan sisällä. Ulkona kävelemisessä

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

Liikuntakyky
normaali 0,0 7,7 3,6 13,6 10 6,7
lievästi liik.esteinen 72,0 57,7 56,4 54,5 88 58,7
vaikeasti” 28,0 30,8 32,7 27,3 45 30,0
täysin autettava 0,0 3,8 5,5 4,5 6 4,0
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7

Kuuleminen (kuulolaitteen 
avulla, jos käytössä)

kuulee hyvin 68,0 53,8 78,2 68,2 104 69,3
huonosti 20,0 26,9 9,1 20,5 26 17,3
ei lainkaan 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
puuttuva tieto 12,0 19,2 12,7 0,0 20 13,3

Näkökyky (silmälasien avulla, 
jos käytössä)

näkee hyvin 72,0 80,8 69,1 65,9 106 70,7
huonosti 28,0 15,4 25,5 29,5 38 25,3
ei lainkaan 0,0 0,0 3,6 4,5 4 2,7
puuttuva tieto 0,0 3,8 1,8 0,0 2 1,3

Ruoan pureskeleminen
(tekohampailla, jos käytössä)

ei vaikeuksia 64,0 46,2 56,4 63,6 87 58,0
jossakin määrin 36,0 42,3 43,6 36,4 60 40,0
ei kykene lainkaan 0,0 7,7 0,0 0,0 2 1,3
puuttuva tieto 0,0 3,8 0,0 0,0 1 0,7

Ymmärretyksi tuleminen
puhehäiriön vuoksi

ei vaikeuksia 92,0 88,5 87,3 81,8 130 86,7
joidenkin ihmisten kanssa 
vaikeuksia 8,0 3,8 9,1 15,9 15 10,0

huomattavia vaikeuksia 
kaikkien kanssa 0,0 3,8 1,8 2,3 3 2,0

puuttuva tieto 0,0 3,8 1,8 0,0 2 1,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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puolet (50 %) vastanneista tarvitsi apua (Taulukko 7). Apua liikkumiseen saatettiin tarvita
myös kynnysten tai jyrkkien portaiden vuoksi. 

”ulosmeno välillä hankalaa portaiden vuoksi”

Suurin osa (88 %) suoriutui vuoteesta tuoliin siirtymisestä ja sänkyyn menosta (79,3 %)
ilman apua. Eniten sänkyyn menossa tarvittiin apua Hämeenkyrössä (24 %). Perustoimin-
noissa, kuten ruokailussa ja syömisessä, oltiin omatoimisimpia. WC:ssä asioinnista suo-
riutui suurin osa (81,3 %) ilman apua, mutta WC:ssä ei kyennyt käymään lainkaan 2 % ja
apua tarvitsi lähes joka viides (16 %) vastanneista. Mikäli vaikeudet WC:ssä asioinnissa
ennakoivat laitoshoitoon sijoittumista (Valvanne & Noro 1999), lähes joka viides (18 %)
vastanneista on tässä suhteessa riskiryhmässä. Hämeenkyrössä nämä asiakkaat ovat jo
sijoitettuina pääosin ryhmäkotiin, joten asumismuodossa ei välttämättä tarvita muutoksia.

Peseytymissä ja pukeutumisessa tarvittiin runsaasti apua. Yli puolet (62,7 %) tarvitsi
apua peseytymisessä ja joka kolmas (34,7 %) pukeutumisessa. Lohjalla tarvittiin eniten
apua peseytymisessä (76,9 %) ja Oulussa pukeutumisessa (47,3 %). Joka kymmenes
(13,3 %) ei kyennyt peseytymään lainkaan ja lähes puolet (48,7 %) ei kyennyt valmista-
maan ruokaa. Ilman apua ruoanvalmistuksesta selvisivät parhaiten Hämeenkyrössä asuvat
(32 %) ja heikoimmin tamperelaiset, joista yli puolet (63,6 %) ei kyennyt valmistamaan
ruokaansa. 

Taulukko 7. Asiakkaan suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista (ADL).

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

portaissa kulkeminen
ilman apua 36,0 34,6 18,2 31,8 42 28,0
autettuna 52,0 34,6 58,2 38,6 71 47,3
ei kykene lainkaan 12,0 26,9 21,8 25,0 33 22,0
puuttuva tieto 0,0 3,8 1,8 4,5 4 2,7

ulkona käveleminen
ilman apua 48,0 30,8 23,6 27,3 45 30,0
autettuna 40,0 53,8 49,1 54,5 75 50,0
ei kykene lainkaan 12,0 15,4 25,5 13,6 27 18,0
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 4,5 3 2,0

sisällä liikkuminen
ilman apua 72,0 69,2 69,1 79,5 109 72,7
autettuna 20,0 23,1 23,6 13,6 30 20,0
ei kykene lainkaan 4,0 7,7 3,6 4,5 7 4,7
puuttuva tieto 4,0 0,0 3,6 2,3 4 2,7

vuoteesta tuoliin siirtyminen
ilman apua 88,0 92,3 85,5 88,6 132 88,0
autettuna 12,0 3,8 10,9 6,8 13 8,7
ei kykene lainkaan 0,0 3,8 1,8 4,5 4 2,7
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7

sänkyyn meno
ilman apua 76,0 84,6 78,2 79,5 119 79,3
autettuna 24,0 11,5 16,4 15,9 25 16,7
ei kykene lainkaan 0,0 3,8 3,6 2,3 4 2,7
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 2,3 2 1,3
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IADL-toiminnoista eniten apua tarvittiin siivoamisessa. Lähes kaikki (94,6 %) vastan-
neet tarvitsivat siinä apua ja yli puolet (67,3 %) ei kyennyt itse siivoamaan lainkaan. Loh-
jalla 7,7 % kykeni itse siivoamaan. Puhelimen käytössä ei tarvittu juurikaan apua, vaan
suurin osa (80 %) suoriutui siinä itsenäisesti. Raha-asioiden hoitoon tarvitsi apua alle
puolet (40 %) ja joka kolmas (31,3 %) ei kyennyt itse hoitamaan raha-asioitaan lainkaan.
Samoin ulkonäön hoitoon tarvittiin apua etenkin Oulussa (49,2 %) (Taulukko 8). Lääki-
tyksestä kykeni huolehtimaan joka kolmas (30,7 %) ilman apua. Lohjalla yli puolet (53,8
%) pystyi autettuna huolehtimaan lääkityksestään, mutta Oulussa joka kolmas (32,7 %) ei

Taulukko 7. (Jatkuu)
Hämeenkyrö

%
Lohja

%
Oulu

%
Tampere

%
Yhteensä

f %
WC:ssä asiointi

ilman apua 80,0 80,8 78,2 86,4 122 81,3
autettuna 16,0 19,2 18,2 11,4 24 16,0
ei kykene lainkaan 4,0 0,0 1,8 2,3 3 2,0
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7

ostoksilla käynti
ilman apua 4,0 3,8 3,6 9,1 8 5,3
autettuna 48,0 53,8 29,1 38,6 59 39,3
ei kykene lainkaan 44,0 42,3 61,8 50,0 78 52,0
puuttuva tieto 4,0 0,0 5,5 2,3 5 3,3

peseytyminen 
ilman apua 36,0 15,4 18,2 25,0 34 22,7
autettuna 48,0 76,9 61,8 63,6 94 62,7
ei kykene lainkaan 16,0 7,7 16,4 11,4 20 13,3
puuttuva tieto 0,0 0,0 3,6 0,0 2 1,3

pukeutuminen
ilman apua 68,0 69,2 45,5 65,9 89 59,3
autettuna 28,0 23,1 47,3 29,5 52 34,7
ei kykene lainkaan 4,0 7,7 5,5 4,5 8 5,3
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7

ruoan valmistus
ilman apua 32,0 15,4 16,4 11,4 26 17,3
autettuna 48,0 42,3 29,1 22,7 49 32,7
ei kykene lainkaan 20,0 42,3 52,7 63,6 73 48,7
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 2,3 2 1,3

ruokailu
ilman apua 96,0 84,6 76,4 93,2 129 86,0
autettuna 4,0 15,4 21,8 4,5 19 12,7
ei kykene lainkaan 0,0 0,0 0,0 2,3 1 0,7
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7

syöminen
ilman apua 96,0 96,2 92,7 90,9 140 93,3
autettuna 4,0 3,8 3,6 6,8 7 4,7
ei kykene lainkaan 0,0 0,0 0,0 2,3 1 0,7
puuttuva tieto 0,0 0,0 3,6 0,0 2 1,3

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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kyennyt siihen lainkaan. Lähes kaikissa IADL–toiminnoissa suoriutuminen päivittäisissä
toiminnoissa oli heikointa Oulussa ja parasta Lohjalla.

Taulukko 8. Asiakkaan suoriutuminen välineellisistä toiminnoista (IADL).

Pääasiallisena auttajana lähes kaikilla osa-alueilla toimi kodinhoitaja. Siivouksessa pää-
vastuu korostui eniten (40 %). Ainoastaan raha-asioiden hoidossa pääasiallisena auttaja-
na toimivat omaiset (24 %) tai lapset (16,7 %). Lääkityksestä huolehtivat kodinhoitajat
(28 %), sairaanhoitajat (12 %) ja asiakkaan lapset (4 %). Perustoiminnoista avun tarve oli
suurin peseytymisessä (55,3 %) ja pukeutumisessa (32,7 %). Ulkona kävelemisessä autta-
jina toimivat omaiset (6 %) ja lapset (4 %). Omatoimisimpia oltiin sänkyyn menossa (14
%), WC:ssä asioimisessa (13,3 %) ja puhelimen käytössä (11,3 %). (Kuvio 5). Tampe-
reella lasten ja omaisten rooli avun antajana oli muita paikkakuntia merkittävämpi por-
taissa kulkemisessa ja lääkityksessä, Hämeenkyrössä taas siivouksessa.

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

lääkityksestä huolehtiminen
ilman apua 20,0 34,6 21,8 45,5 46 30,7
autettuna 48,0 53,8 41,8 38,6 66 44,0
ei kykene lainkaan 24,0 11,5 32,7 15,9 34 22,7
puuttuva tieto 8,0 0,0 3,6 0,0 4 2,7

puhelimen käyttö
ilman apua 72,0 84,6 80,0 81,8 120 80,0
autettuna 24,0 7,7 10,9 4,5 16 10,7
ei kykene lainkaan 4,0 7,7 7,3 11,4 12 8,0
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 2,3 2 1,3

raha-asioiden hoito
ilman apua 28,0 30,8 25,5 25,0 40 26,7
autettuna 52,0 46,2 29,1 43,2 60 40,0
ei kykene lainkaan 20,0 23,1 40,0 31,8 47 31,3
puuttuva tieto 0,0 0,0 5,5 0,0 3 2,0

siivoaminen
ilman apua 4,0 7,7 1,8 2,3 5 3,3
autettuna 44,0 34,6 16,4 27,3 41 27,3
ei kykene lainkaan 52,0 53,8 80,0 68,2 101 67,3
puuttuva tieto 0,0 3,8 1,8 2,3 3 2,0 

ulkonäön hoito
ilman apua 72,0 61,5 49,1 65,9 90 60,0
autettuna 28,0 26,9 41,8 25,0 48 32,0
ei kykene lainkaan 0,0 11,5 7,3 9,1 11 7,3
puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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Kuvio 5. Asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa pääasiasiallisina auttajina toimivat.

Kotihoidon asiakkaiden asuminen. Suurin osa (83,3 %) vastanneista asui yksin. Lohjalla
kaikki vastanneet asuivat yksin, ja puolison kanssa asuvia oli eniten Tampereella (18,2
%). Lähes puolet (47,4 %) vastanneista asui yli 30 vuotta sitten rakennetussa asunnossa,
joka sijaitsee alle kahden kilometrin päässä (42,6 %) keskustasta. Omistusasunnossa asui
yli puolet (59,3 %) ja vuokralla joka kolmas (35,3 %). Kerrostalossa asui lähes puolet
(47,3 %), omakotitalossa joka viides (19,3 %) ja rivitalossa 13,3 % vastanneista (Tauluk-
ko 9).

Yli puolet vastaajista (56 %) arvioi asuntonsa kunnon erinomaiseksi tai hyväksi. Taval-
lisimmin näin arvioivat yksin (57,6 %) omistusasunnossaan (50,6 %) kerrostalossa (56,3
%) asuvat. Alle 40 m2:n asunnossa asui joka kolmas (35,3 %). Joka kymmenes Lohjalla
(11,5 %) tai Oulussa (10,9 %) asuneista asui yli 80,5 m2:n asunnossa. Ahtaasti, alle 20 m2:n
asunnossa, asui vain 2 % vastanneista (Liitetaulukko 8). Ryhmäkodissa asuvia asiakkaita
oli tutkimuksessa ainoastaan Hämeenkyrössä (20 %) ja pienkodissa Hämeenkyrössä (8 %)
ja Oulussa (3,6 %). Palvelutalossa asuvia oli kaikilla tutkimuspaikkakunnilla, eniten
Oulussa (18,2 %) ja Hämeenkyrössä (12 %). Vähiten palvelutaloasukkaita oli Tampereella
(4,5 %), vaikka siellä on eniten palvelutaloja.
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Taulukko 9. Asiakkaiden asuminen, asuntotyyppi, asunnon omistussuhde ja kunto.

Asuntojen varustelutaso on normaali ja ajanmukainen eli asunnoissa ovat sähköt ja säh-
köliesi (97,3 %), vesijohto (96,7 %) ja viemäri (96 %) (Kuvio 6). Muutamassa tapaukses-
sa ovat vielä käytössä ulko-WC (2,7 %) ja puuliesi (4,7 %). Oulussa lähes joka kymme-
nestä (9,1 %) asunnosta puuttuu puhelin ja 5,5 %:sta sähköt. Lohjalla asuntojen puutteina
ovat sisä-WC:n (19,2 %) ja viemärin (11,5 %) puuttuminen. 

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

Asuminen
yksin 72,0 100,00 89,1 72,7 125 83,3
puolison kanssa 8,0 0,0 9,1 18,2 15 10,0
jonkun muun kanssa 20,0 0,0 1,8 4,5 8 5,3
lasten kanssa 0,0 0,0 0,0 4,5 2 1,3

Asuntotyyppi
omakotitalo 16,0 15,4 20,0 22,7 29 19,3
rivitalo 28,0 15,4 10,9 6,8 20 13,3
maalaistalo 8,0 0,0 0,0 0,0 2 1,3
kerrostalo 8,0 61,5 45,5 63,6 71 47,3
huone ryhmäkodissa 20,0 0,0 0,0 0,0 5 3,3
huone palvelutalossa 12,0 3,8 18,2 4,5 16 10,7
pienkoti 8,0 0,0 3,6 0,0 4 2,7
luhtitalo 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7
vanhustentalo 0,0 0,0 0,0 2,3 1 0,7
puuttuva tieto 0,0 3,8 0,0 0,0 1 0,7

Asunnon omistussuhde
omistusasunto 32,0 53,8 67,3 68,2 89 59,3
osa-omistusasunto 0,0 3,8 0,0 0,0 1 0,7
asumisoikeusasunto 8,0 0,0 0,0 0,0 2 1,3
vuokra-asunto 56,0 42,3 32,7 22,7 53 35,3
jokin muu 4,0 0,0 0,0 9,1 5 3,3

Asunnon kunto
erinomainen 8,0 11,5 9,1 15,9 17 11,3
hyvä 44,0 42,3 49,1 40,9 67 44,7
kohtalainen 48,0 42,3 38,2 38,6 61 40,7
huono 0,0 3,8 3,6 4,5 5 3,3

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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Kuvio 6. Asiakkaiden asuntojen varustelutaso.

Vaikka asunto varustelunsa puolesta olisikin sopiva, puutteina saattoivat kuitenkin olla
liian kapeat ovet tai huonokuntoinen asunto. Samoin etenkin rollaattorilla tai pyörätuolilla
liikkumista saattoivat estää liiat portaat tai kynnykset. Vastanneiden seuraavat ajatukset
kuvaavat puutteita:

”Wc liian pieni, ovet kapeat, hankala liikkua pyörätuolilla”

”hissin puute, ahtaat pesutilat”

Kunta oli maksanut asiakkaiden asuntojen muutostöistä viime vuosina: kaiteita oli laitet-
tu lähes joka kymmenennelle (8,7 %), amme poistettu tai suihku laitettu (6,7 %) ja tehty
WC:n muutostöitä (8 %). Itse maksettiin yleensä tarvittavia apuvälineitä, joista turvapu-
helin oli tavallisin (13,3 %). Oulussa kunta oli maksanut täysin kaiteiden tai liuskojen lai-
tot ja WC:n muutostyöt. Muissa kunnissa myös asiakkaat ja/tai omaiset osallistuivat kus-
tannuksiin (Liitetaulukko 9). 

Asiakkaat eivät yleensä ole valmiita itse rahoittamaan tarvitsemiaan muutostöitä tai apu-
välineitä. Suihkun laiton asiakkaat olisivat olleet yleisimmin (7,4 %) valmiita maksamaan
itse, samoin kuin apuvälineistä turvarannekkeen (14,7 %) tai turvapuhelimen (12,7 %) han-
kinnan. Muutoin toivottiin edelleen kunnan rahoitusta. Hoitajien arvion mukaan yli puo-
lella (62,7 %) asiakkaista olisi varaa osallistua asuntonsa muutostöihin, kuten varusteluta-
son parantamiseen (26,2 %), kynnyksen poistoon, WC:n muutostöihin (9 %) tai kaiteiden
laittoon (8,3 %) (Liitetaulukko 10). 

Asiakkaan asumisesta aiheutuvat kustannukset vaihtelivat: alle 117,73 euroa kuukau-
dessa maksoi 18,7 % ja yli 336,38 euroa 7,4 % vastanneista. 16 % vastaajista arvioi kuu-
kaudessa käteen jäävän rahamäärän riittävän melko huonosti tai huonosti elämiskustannuk-
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siin. Kohtalaisesti rahavarojen arvioi riittävän lähes puolet (49,3 %) ja erittäin hyvin vain
8 % vastanneista.

Asunnon sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin olivat asiakkaiden ja hoitajien arviot saman-
suuntaisia. Siitä, sopiko asunto kohtalaisesti asiakkaan tarpeisiin, hoitajat ja asiakkaat oli-
vat eri mieltä. Hoitajista joka viides (23,4 %), mutta asiakkaista lähes puolet (41,3 %) piti
asiakkaan asuntoa kohtalaisesti asiakkaalle sopivana. Vain 4,7 % asiakkaista arvioi asun-
non sopivan heille melko huonosti tai huonosti, kun taas näin arvioi joka kymmenes
(11,7 %) hoitajista (Taulukko 10). 

Taulukko 10. Miten hyvin asiakkaan nykyinen asumismuoto vastaa hänen tarpeitaan.

Asiakkaista suurin osa (68,7 %) haluaisi asua kotonaan nykyisessä asunnossaan. Hoita-
jien mielestä asiakkaiden tahtoa tulisi noudattaa.

”Kunnioittaisin asiakkaan tahtoa, että saa asua elämänsä loppuun asti kotona…”

”asiakkaan tahtoa noudattaen koti-laitos”

Sekä asiakkaat (10,7 %) että hoitajat (11,7 %) pitivät palvelutaloasuntoa nykyistä parem-
pana asumismuotona asiakkaille (Taulukko 11). Joka kymmenennelle (13,1 %) vastan-
neista tätä oli ehdotettukin, Oulussa selvästi muita kuntia enemmän. Terveyskeskuksen
vuodeosastolle ei halunnut kukaan asiakkaista, eivätkä hoitajatkaan pitäneet sitä asiak-
kaan nykyistä asumismuotoa parempana. Palvelutalon hyvinä puolina pidettiin esteettö-

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

erittäin hyvin
asiakas 16,0 23,1 14,5 29,5 31 20,7
hoitaja 36,0 26,9 10,9 28,2 33 22,8

melko hyvin
asiakas 36,0 23,1 36,4 25,0 46 30,7
hoitaja 32,0 34,6 47,3 43,6 60 41,4

kohtalaisesti
asiakas 48,0 38,5 40,0 40,9 62 41,3
hoitaja 28,0 19,2 25,5 20,5 34 23,4

melko huonosti
asiakas 0,0 7,7 5,5 2,3 6 4,0
hoitaja 4,0 7,7 14,5 2,6 12 8,3

huonosti
asiakas 0,0 0,0 0,0 2,3 1 0,7
hoitaja 0,0 11,5 1,8 2,6 5 3,4

ei osaa sanoa 
asiakas 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0,7
hoitaja 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

puuttuva tieto
asiakas 0,0 7,7 1,8 0,0 3 2,0
hoitaja 0,0 0 0,0 2,6 1 0,7

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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myyttä, koska pyörätuolillakin on helpompi liikkua. Tämä tukee omatoimisuutta ja itse-
määräämisoikeutta, ja yksinäiset vanhukset saavat kaipaamaansa seuraa ja aktiviteetteja. 

”Avun turvin asiakas pärjäisi palvelutalossa, jossa olisi huomioitu liikkumisväl-
jyys pyörätuolilla. Ehkä lisäisi omatoimisuuden mahdollisuuksia”

Sairaus tai vamma oli ollut syynä muuttoon 5,3 %:lla asiakkaista viimeisen vuoden aika-
na. Asiakas oli kokenut asunnossaan suurimmiksi puutteiksi kaatumisen mahdollisuuden
(24,7 %), turvattomuuden (15,3 %) tai hissittömän kerrostalon (14 %).

Taulukko 11. Nykyistä parempi asumismuoto asiakkaalle vastaajan itsensä ja hoitajan
arvioimana.

Tukipalvelujen järjestäminen. Kuntien tavallisimmin asiakkaalle järjestämä apu oli asi-
ointiapua (32,7 %) ja kodinhoitoa (23,4 %) 1–2 kertaa viikossa. Asiointiin käytettiin
aikaa alle tunti (16,7 %) ja kotihoitoa annettiin tavallisimmin 1–2 tuntia kerrallaan (10,7
%). Tampereella yli puolet (51,4 %) vastanneista sai kodinhoitoa 1–2 kertaa ja Oulussa
yli 20 kertaa (36,3 %) viikossa. Joukossa oli sellaisiakin, jotka saivat kodinhoitoa yli 22,5
tuntia viikossa (2 %) ja hajonta olikin tässä suurin. Säännöllisesti kodinhoitoa saaneiden
keskiraskaasti hoidettavien (esim. ADL-pistemäärä 32) luona käytiin 1–21 kertaa viikos-
sa, kun taas raskaimmin hoidettavien luona käytiin yleisimmin 7 kertaa viikossa. Vaihte-

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

nykyinen asunto on paras
asiakas 64,0 51,5 58,2 75,0 97 64,7
hoitaja 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

oma koti
asiakas 0,0 3,8 7,3 2,3 6 4,0
hoitaja 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

palveluasunto
asiakas 4,0 11,5 12,7 1,4 16 10,7
hoitaja 4,0 11,5 18,2 7,7 17 11,7

ryhmäkoti
asiakas 12,0 0,0 5,5 0,0 6 4,0
hoitaja 12,0 0,0 10,9 0,0 9 6,2

vanhainkoti
asiakas 8,0 3,8 5,5 4,5 8 5,3
hoitaja 0,0 7,7 3,6 2,6 5 3,4

terv.kesk. vuodeosasto
hoitaja 0,0 0,0 0,0 2,6 1 0,7

jokin muu
asiakas 0,0 0,0 3,6 2,3 3 2,0
hoitaja 0,0 11,5 3,6 0,0 5 3,4

puuttuva tieto
asiakas 12,0 19,2 7,3 4,5 14 9,3
hoitaja 84,0 69,2 63,6 87,2 37 25,5

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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lua oli myös käyntikerroilla tehdyissä tuntimäärissä: 14 tuntia kodinhoitoa viikossa saa-
tettiin antaa Oulussa jollekin asiakkaalle 14:llä ja toiselle 35 käynnillä.

Kotisairaanhoitoa annettiin niinikään eniten 1–2 kertaa (26,7 %) ja 1–2 tuntia (12,7 %)
viikossa. Siivouspalvelua sai kerran viikossa 15,3 % vastanneista, tavallisimmin (11,3 %)
1–2 tuntia kerrallaan. Ateriapalvelua sai 3–5 kertaa viikossa lähes joka viides (16,7 %),
yhden tunnin (4 %) kerrallaan. Kuljetuspalvelua sai 1–2 kertaa viikossa 12,7 %, alle tunnin
(2,6 %) viikossa (Kuvio 7). Vastanneiden maksut saaduista palveluista vaihtelivat 17,66
eurosta 588,66 euroon asiakkaan tuloista riippuen. Muita kuin kunnan tuottamia palveluja
käytettiin eniten Lohjalla (43,6 %) ja tavallisimmin palveluista maksettiin alle 13,45 euroa
kuukaudessa. Joka kymmenes (12,7 %) maksoi yli 117,73 euroa kuukaudessa muista pal-
veluista.

Kuvio 7. Kunnan asiakkaalle järjestämän yleisimmän avun määrä (kertaaviikossa).

Muista palveluista saatiin tavallisimmin kuljetuspalvelua 1–2 kertaa viikossa (12,7 %).
Saattopalvelua (8,7 %), turvapalvelua (3,3, %) ja lääkärin kotikäyntejä (6 %) saatiin tar-
vittaessa. Muutama vastanneista sai lisäksi pyykinpesua (3,3 %), asumis- ja laitospalvelua
(1,4 %), pesuapua (3,3 %) ja tarkistuskäyntejä (4,7 %).

Joka kolmas (35,5 %) vastanneista ja yli 85-vuotiaista lähes puolet (42,3 %) ei käyttänyt
muita kuin kunnan tuottamia palveluja, naiset (71,7 %) miehiä (28,3 %) vähemmän. Hoi-
tajien mielestä hyvätuloiset voisivat kuitenkin nykyistä enemmän ostaa palvelunsa yksityi-
siltä. 

”…ne, joilla on varallisuutta voisivat ostaa palvelunsa yksityisiltä ja kunnan tarjo-
ama palvelu olisi vähävaraisemmille”

”Hyvätuloiset pitäisi ohjata yksityiselle sektorille?”

”varallisuus, hyvätuloiset yksityisten hoidettaviksi”

Yksityisiä palveluja käytettiin vähän. Yksityinen siivousapu (16 %) ja huoltoyhtiön pal-
velut (10,7 %) olivat muiden kuin kunnan tuottamista palveluista yleisimpiä. Ruoan yksi-
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tyisestä ravintolasta tilasi 5,3 %, pyykin pesetti pesulassa 6 %, jalkojenhierojaa käytti 2 %
ja ruokaostokset tuotti kotiin 2,7 % vastanneista. Eniten yksityisiä palveluja käytettiin Tam-
pereella (81,8 %) ja vähiten Lohjalla (23,1 %), yleisimmin tarvittaessa (34,8 %) tai joka toi-
nen viikko (13 %) kaksi tuntia (28,6 %) kerrallaan. Yksityisiä palveluja käyttivät eniten sel-
laiset perheet, joiden nettotulot olivat 504,56–1.009,13 euroa (34,8 %) kuukaudessa. Suu-
rituloisimmat perheet käyttivät ainoastaan huoltoyhtiön palveluja vähäisessä määrin.

Asiakas sai lisäksi apua pääsääntöisesti omilta lapsiltaan (48,7 %) tai sukulaisiltaan
(22 %) ja puolisoltaan (8,7 %) (Taulukko 12). Siihen, miten paljon asiakas sai apua lapsil-
taan, vaikuttivat sekä asiakkaan toimintakyky että lasten määrä. Eniten apua omilta lapsil-
taan saivat vastanneet, joilla oli kaksi tai kolme lasta (56 %). Joka kolmannen (31,5 %) vas-
tanneen, joiden ADL-pistemäärä oli yli 40, lapset auttoivat päivittäisessä selviytymisessä.
Alle 25 pistemäärän saaneista vain 4,1 % sai omilta lapsiltaan lisäksi palveluja. Vapaaeh-
toisjärjestöjen osuus palvelujentuottajana oli vähäinen. Joka kymmenes (9,1 %) sai vapaa-
ehtoisjärjestöiltä apua Tampereella, mutta Hämeenkyrössä ei yksikään. Vapaaehtoistyönte-
kijät auttoivat etenkin keskiraskaasti hoidettavia (ADL-pistemääärä 34–40), ja saatu apu oli
lähinnä keskustelua ja ulkoiluttamisapua.

Taulukko 12. Tahot, joilta asiakas saa lisäpalveluja.

Omaisia ei kuitenkaan haluttaisi vaivata, vaan lähes joka kolmas (28,7 %) toivoi lisää
palveluja kunnan ja joka kymmenes (9,3 %) seurakunnan työntekijöiltä sekä yksityisiltä
palvelujen tuottajilta (17,3 %). Hoitajien mielestä asiakkaiden tulisi saada lisää tukipalve-
luja ensisijaisesti kunnalta (29 %) tai vapaaehtoisjärjestöiltä (24,1 %). 14,5 % hoitajista toi-
voisi asiakkaan lasten auttavan enemmän.

”Joissakin tapauksissa kylläkin lapset voisivat osallistus enempi hoitoon, vaikka
kotiapu käykin. Yhteistyössä voidaan paremmin”

Joka kymmenes (14 %) vastanneista maksoi saamistaan kunnan palveluista tavallisim-
min 84,93–134,55 euroa kuukaudessa. Alle 84,09 euroa maksoi joka viides (23,4 %) vas-
tanneista, mutta Oulussa 5,5 % maksoi yli 504,73 euroa kuukaudessa. Muista palveluista
maksettiin yleisimmin alle 16,82 euroa (22 %) kuukaudessa. Asiakkaiden yhteiskunnalta

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

omat lapset 56,0 53,8 63,6 54,5 73 48,7
puoliso 4,0 0,0 5,5 15,9 13 8,7
srk:n työntekijä 4,0 3,8 0,0 2,3 2 1,3
SPR 0,0 0,0 1,8 2,3 6 4,0
sukulaiset 44,0 15,4 16,4 29,5 33 22,0
vapaaehtoisjärjestö 0,0 0,0 1,8 9,1 7 4,7
yksityinen palveluntuottaja 12,0 7,7 0,0 11,4 10 6,7
ystävä 12,0 7,7 12,7 9,1 14 9,3
naapuri 0,0 0,0 3,6 4,5 4 2,7
sosiaalityöntekijä 0,0 0,0 1,8 0,0 1 0 ,7
palvelutalon asukkaat 0,0 0,0 1,8 2,3 2 1,3
muu (mm.potilasavustaja) 0,0 0,0 3,6 2,3 22 14,6
yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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saama tuki vaihteli. Yleisimmin saatiin asumistukea 59,04–117,73 euroa (12,7 %) ja hoito-
tukea 117,73–168,19 euroa (10,7 %) kuukaudessa. Lähes joka kolmas (28,7 %) ei saanut
mitään tukea. Kuitenkin perheen nettotulot olivat alle 504,56 euroa joka kymmenennellä
(12 %) vastanneista. Yleisimmin (72 %) tulot olivat 504,73–1.009,13 euroa kuukaudessa.

Joka kolmas (32 %) vastanneista, Lohjalla jopa puolet (50 %), koki saamansa palvelut
täysin riittäviksi. Joka kolmas (34 %) koki palvelut useimmiten riittäviksi, mutta tarvitsisi
joskus lisää. 5,3 % tarvitsisi lisää palveluja, Lohjalla asuvista joka viides (19,2 %) (Tau-
lukko 13). Palvelujen riittäviksi kokemiseen ei ADL-pistemäärällä ollut vaikutusta. Lisää
palveluja saattoi kaivata lähes omatoiminen asiakas, kun taas eniten apua tarvitsevat olivat
tyytyväisimpiä palvelujen riittävyyteen.

Taulukko 13. Asiakkaiden saamien palvelujen riittävyys.

Eniten toivottiin lisäpalveluina virkistystoimintaa (23,3 %), saattoapua esim. torille
(16 %), lääkärin kotikäyntejä (14 %) ja kuljetuspalvelua esim. taksikortilla (12,7 %).
Näissä ei ollut eroja eri paikkakuntien välillä. Joka kolmas (33,1 %) hoitajista oli sitä
mieltä, että asiakkaat eivät saa tarvitsemiaan palveluja henkilökunnan riittämättömyyden
vuoksi.

”Henkilökuntaa lisää, että voimme vielä paremmin toteuttaa asiakkaiden toiveita”

”enemmän henkilökuntaa – enemmän aikaa asiakkaalle”

Hoitajien mielestä tiheät käynnit asiakkaan luona voivat toisaalta vähentää asiakkaan
omaa aktiivisuutta. Omatoimisuutta tulisi tukea ja välttää ”avuttomaksi hoivaamista”.

”Vähentäisin käyntejä – omatoimisuuden tukeminen”

”kotihoidon tehtävä ei ole tehdä asiakkaan puolesta, vaan yhdessä asiakkaan kun-
non mukaan ja näin edesauttaa kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään”

”Olisi saatava asiakas myös tekemään jotain oman hyvinvointinsa vuoksi”

Suurin osa (61,4 %) vastanneista oli mielestään pystynyt vaikuttamaan omien asioidensa
päätöksentekoon hyvin tai melko hyvin. Melko huonosti tai huonosti oli pystynyt vaikut-
tamaan joka kymmenes (11,3 %) vastanneista. Mikäli asiakas ei ollut pystynyt vaikutta-
maan saamiinsa palveluihin, syynä oli se, ettei hän ollut tyytyväinen kunnan palveluihin
(18,7 %), hänellä ei ollut varaa enempiin palveluihin (15,3 %) tai hän ei ollut pyytänyt
lisäpalveluja, vaikka olisi tarvinnut niitä (14 %). 5,3 % vastanneista ei halunnut maksaa
lisäpalveluista. Lähes puolet (42 %) vastanneista oli sitä mieltä, että kaikki heidän toi-

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
f %

täysin riittävää 36,0 50,0 34,5 45,5 48 32,0
useimmiten riittävää, tarvitsisi joskus lisää 44,0 19,2 40,0 40,9 51 34,0
tarve suurempi kuin kokee saavansa 0,0 0,0 3,6 4,5 4 2,7
useimmiten riittämätöntä 0,0 3,8 5,5 4,5 5 3,3
lisää palveluja tarvitaan 8,0 19,2 9,1 2,3 8 5,3
puuttuva tieto 12,0 7,7 7,3 2,3 34 22,7
yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 150 100,0
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veensa huomioitiin, ja joka viidennellä (20 %) huomioitiin osa toiveista kotihoitoa suun-
niteltaessa. Vastanneista 2,7 %:lla toiveita ei huomioitu, eikä niitä myöskään ollut kerrot-
tu.

Hoitajien mielestä asiakkaiden palveluista kunnan olisi ehdottomasti tuotettava kotisai-
raanhoito (81,4 %), kodinhoito (80,7 %) ja lääkehoito (64,8 %) (Taulukko 14). Yksityisille
tai muille palveluntuottajille voitaisiin siirtää nykyisistä palveluista siivouspalvelu (64,8
%), kuljetus- ja saattopalvelu (49,7 %) ja asiointipalvelu (26,9 %). Täysin yksityisten pal-
veluntuottajien harteille hoitajat jättäisivät pihatyöt ja lumenluonnin (67,6 %), ulkoilutta-
misen (27,6 %) sekä turvapalvelut (27,6 %).

”kyläkohtainen avustaja jota saisi tilata tarvittaessa”

”siivouspalvelu olisi ihan oma ryhmänsä, ei kotipalvelun suorittama”

”siivouspalvelu eri yksikköön kuin kotipalvelu”

Taulukko 14. Miten asiakkaan palvelut on tuotettava hoitajien mielestä.
Hämeenkyrö

%
Lohja

%
Oulu

%
Tampere

%
Yhteensä

f %
asiointipalvelu

kunta 32,0 53,8 45,5 53,8 68 46,9
muut tuottajat 24,0 3,8 29,1 41,0 39 26,9

kotisairaanhoito 
kunta 80,0 84,6 76,4 87,2 118 81,4
muut tuottajat 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

kodinhoito
kunta 76,0 76,9 81,8 84,6 117 80,7
muut tuottajat 0,0 3,8 1,8 2,6 3 2,1

kuljetus ja saattopalvelu
kunta 20,0 23,1 34,5 23,1 39 26,9
muut tuottajat 36,0 53,8 49,1 56,4 72 49,7

lääkehoito
kunta 44,0 80,8 63,6 69,2 94 64,8
muut tuottajat 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

ruoan valmistus
kunta 28,0 53,8 52,7 71,8 78 53,8
muut tuottajat 0,0 7,7 10,9 5,1 10 6,9

siivous
kunta 8,0 11,5 23,6 23,1 27 18,6
muut tuottajat 44,0 73,1 61,8 76,9 94 64,8

vaatehuolto
kunta 8,0 34,6 32,7 48,7 48 33,1
muut tuottajat 20,0 19,2 23,6 28,2 34 23,4

muut palvelut
kunta 0,0 11,5 0,0 7,7 6 4,1
muut tuottajat 4,0 0,0 7,3 0,0 5 3,4

pihatyöt/lumenluonti 
muut tuottajat 48,0 61,5 69,1 82,1 98 67,6

ulkoiluttaminen 
muut tuottajat 40,0 46,2 34,5 56,4 63 43,4

turvapalvelut
muut tuottajat 0,0 19,2 25,5 53,8 40 27,6

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 145 100,0
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Joka viides (22,1 %) hoitajista oli sitä mieltä, että omassa kunnassa ei ollut riittävästi
vaihtoehtoja vanhusten kotipalvelujen järjestämiseksi. Tampereella ja Hämeenkyrössä
oltiin tyytyväisempiä, ja Oulussa joka kolmas (32,2 %) hoitajista oli sitä mieltä, että kun-
nassa ei ollut tarpeeksi vaihtoehtoja (Kuvio 8).

Kuvio 8. Hoitajien näkemys siitä, onko kunnissa riittävästi erilaisia vaihtoehtoja vanhusten ko-
tipalvelujen järjestämiseksi.

Asiakkaiden tarpeita tulisi tarkastella yksilöllisemmin ja tasapuolisemmin. Tasapuoli-
suus näkyy sekä palvelujen tarjoamisessa että avun saannissa ja asiakasmaksuissa.

”että palvelut menisivät tasapuolisesti kaikille apua tarvitseville”

”tasapuolisuus. Kaikki eivät saa tarvitsemaansa apua ja toiset saavat ”liikaakin”,
vaikka kunto on parantunut”

”avut eri alueilla erilaisia – asiakkaat ei tasavertaisia”

Palveluntuottajien yhteistyön puute ja avun tarjoamisen päällekkäisyydet vaikuttavat
asiakkaan saamien palvelujen määrään, ja alueellisesti palvelujen sisältö vaihtelee. Asiak-
kaan luona käy liian monia avun antajia, jolloin hoito pirstoutuu ja yhteistyön tarve kasvaa.
Lisäksi päällekkäiskäyntejä tulisi vähentää. Osa hoitajista oli sitä mieltä, että parityösken-
telyä tulisi kehittää raskaimmin hoidettavien kotihoidon asiakkaiden luona ja omaiset tulisi
ottaa mukaan hoitoon.

”avut kohdentuisivat oikein, päällekkäiset käynnit kotisairaanhoidon kanssa”

”enemmän yhteistyötä omaisten kanssa…” 

”Tuntuu että nyt jo liikaakin asiakasta ”riepotetaan” on useita palvelunantajia,
viedään ja tuodaan eril. toimintoihin joita ennen asiakas sai kotona”

Joidenkin hoitajien mielestä kunnissa pitäisi hyödyntää enemmän heidän ammattitaito-
aan ja saada päättäjät ja viranhaltijat osallistumaan keskusteluihin henkilökunnan kanssa.
Hoitajat olivat kokeneet, ettei heidän osaamistaan arvosteta. Osa hoitajista oli sitä mieltä,
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ettei heitä eikä asiakkaita kuunnella riittävästi. Kehittämistyö perustuu paljolti tutkimuk-
siin, mikä saattaa vain lisätä hoitajien työmäärää.

”Hyödynnettäis enemmän laaja-alaisen lähihoitajakoulutuksen saaneita työnteki-
jöitä”

”asiakkaita ei paljon kuunnella, ei myöskään työntekijöitä. Kehittäminen perustuu
paljolti tutkimuksiin”

”Päättäjät ja viranhaltijat eivät osallistu keskusteluihin henkilökunnan kanssa.
”henkilökunnan tavoitteet ja organisaation tavoitteet eivät aina ole yhdenmukai-
sia”

Kotihoidon kehittämisideoina hoitajat esittivät korttelitoiminnan kehittämistä pieni-
muotoisiksi palvelukeskuksiksi, joissa voisi vaikka ruokailla ja tavata muita alueen van-
huksia. Korttelituvissa voisi olla myös virkistystoimintaa vanhuksille. Hyvänä asiana
pidettäisiin myöskin palvelujen saamista samasta paikasta ja palvelujen koordinoimista.

”asiakas saisi kaikki palvelunsa samasta paikasta”

”korttelitoimintaa enemmän vanhusten asuinpaikkojen lähelle”

”enemmän korttelikerhoja joissa ruoka ja virkistyspalvelua”

6.2 Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden nykyiset 
palvelurakennemallit

Edellisessä tutkimusosiossa saatujen tulosten ja yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden
asumisen mahdollisuuksien ja tukipalvelujen järjestämismallien perusteella muodostet-
tiin seuraavat palvelurakennemallit:
1. ”Yhteisövastuumalli”, jossa kunnan työntekijät vastaavat palveluiden tuottamisesta

ympäri vuorokauden. Joko kunta tuottaa kotihoidon tukipalveluja palvelutalossa asu-
valle kotihoidon asiakkaalle tai asiakas ostaa ne yksityisesti.

2. ”Läheisvastuumalli”, jossa pääasiallisina palvelujen tuottajina ja omaishoitajina toi-
mivat puoliso tai lapset ja muut lähisukulaiset. Kotihoidossa on runsaasti apua tarvit-
sevia asiakkaita, ja kunta tuottaa tarpeen mukaan lisäpalveluja. Toimijoiden verkko
on laaja.

”Yhteisövastuumalli”. Yhteisövastuumallissa yli 75-vuotias kotihoidon asiakas asuu
joko ryhmä-/ pienkodissa tai palvelutaloasunnossa (Kuvio 9). Asiakkaalla on mahdollisuus
saada ammattihenkilön antamana palveluja ympärivuorokautisesti. Asukas tulee pääsään-
töisesti toimeen yhden henkilön avustamana.
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Kuvio 9. Ryhmä-/pienkodissa tai palvelutaloasunnossa asuvien ”Yhteisövastuumalli”, jossa
hoitovastuu on pääasiallisesti yhteiskunnalla.

Ryhmäkodissa asuvat maksavat vuokraa asumisestaan ja kunnan palveluista palvelu-
maksuja tuloista riippuen. Asiakkailla on mahdollisuus saada ryhmä- tai pienkodissa asu-
mistukea, joka vaihtelikin 79,89 eurosta 187,53 euroon kuukaudessa tuloista riippuen.
Yhteiskunnan muuta tukea, lähinnä eläkkeensaajan hoitotukea, saatiin 117,73–123,62
euroa kuukaudessa. Asiakkaiden mielestä käteen jäävä rahamäärä riittää vain kohtalaisesti
kattamaan asumisesta aiheutuvat kulut. Kunnan palkkaamat työntekijät, lähinnä kodinhoi-
tajat, vastaavat kokonaisvaltaisesti ryhmäkotiasiakkaiden tarpeista huolehtimisesta ympäri
vuorokauden. Ryhmäkodissa on yksi hoitaja vuorossa. Kotisairaanhoitaja käy kerran kuu-
kaudessa huolehtien lähinnä lääkityksestä. 

Kaikki ryhmäkodissa asuvista olivat tyytyväisiä asumiseensa, pienkodissa asuvista osa
piti ryhmäkotia itselleen parempana asumisvaihtoehtona. Kodit ovat nykyaikaisesti varus-
teltuja ja viime vuosina rakennettuja. Asumisen puutteina pidettiin lähinnä ilmanvaihdolli-
sia ongelmia eli liikaa kuumuutta tai huonoa ilmanvaihtoa.

 Ryhmä- tai pienkodissa asuvista suurin osa oli naisia (88,9 %), joilla oli kohtuullisen
lähellä (11–40 km:n päässä) asuvia lapsia. Asiakkaista yli puolet (55,6 %) tunsi olonsa
yksinäiseksi huolimatta muista asukkaista ja henkilökunnan ympärivuorokautisesta läsnä-
olosta. Hoitajien mielestä ryhmäkoti on kuitenkin hyvä vaihtoehto seurallisille ja yksinäi-
sille vanhuksille.
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”Enemmän ryhmäkoteja ym… yksinäisyys ja turvattomuus monilla ongelma”

”Hoitajat aina lähellä, yhteistä toimintaa muiden asukkaiden kanssa, ulkoilua
yms. viriketoimintaa”

Omainen tai lapset (9,3 %) toivat virkistystä ja virikkeitä lähinnä sosiaalisen vuorovai-
kutuksen kautta ja osallistuivat kodinhoitajien lisäksi asiakkaan raha-asioiden hoitamiseen.
Muuten autettiin lähinnä ruokailussa tai asiakkaan ulkonäön hoidossa. Pienkotiasiakkaista
osa sai lisäksi kunnan järjestämää kuljetus- tai saattoapua sekä tarvittaessa siivousapua.
Ryhmäkodissa asuvista osa koki saavansa täysin riittävästi palveluja, mutta osa taas tarvit-
sisi joskus lisää. Hoitajia ei aina haluttu vaivata, koska joka kymmenes (11,6 %) haluaisi
lisää palveluja juuri kunnan työntekijöiltä. Asiakkaat olivat kuitenkin mielestään pystyneet
melko hyvin vaikuttamaan saamiinsa palveluihin ja heidän toiveensa myös huomioitiin. 

Asiakkaiden ADL pistemäärä oli 39–51 ja heitä myös hoitajat pitivät hoitoisuudelta
joko kohtalaisen helppoina tai keskiraskaina, pienkodissa osaa jopa raskaina. Asiakkaat
itse pitivät terveydentilaansa joko kohtalaisena tai huonona ja tarvitsivat ympärivuorokau-
tista apua. Ryhmäkotiin muuttamisen syynä oli yleensä toimintakyvyn heikkeneminen sai-
rauden tai vamman vuoksi. 

Palvelutaloasunnossa asui tutkittavista joka kymmenes (10,7 %). Eniten palvelutalossa
asuttiin Oulussa ja Hämeenkyrössä. Tampereella palvelutaloja on rakennettu viime vuosina
runsaasti ja niissä asuu suhteellisen omatoimisia asiakkaita, jotka eivät juurikaan käytä
kunnan kotihoidon palveluja. Ne onkin Tampereella suunnattu raskaimmin hoidettaville
kotihoidon asiakkaille. 

Palvelutalon hyvinä puolina hoitajat pitivät sitä, että vanhuksen toimintakyvyn laskiessa
hoitaja on lähellä. Lisäksi palvelutalossa saa paremmin seuraa ja aktiviteetteja. Palveluta-
lossa ei ole yöllä hoitajaa, joten ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevilla on toimintakyvyn
heikentyessä edessä muutto esim. ryhmäkotiin tai vanhainkotiin. Näin palvelutalo on ”väli-
vaiheen” asumismuoto. Ympärivuorokautisen hoidon tarvetta koki 6,2 % palvelutalojen
asukkaista. Suurin osa (81,3 %) palvelutalojen asukkaista koki itsensä yksinäiseksi toisi-
naan tai usein.

”Palvelutalo ei kata hoidon tarvetta esim. yöhoito”

Palvelutalossa asuvista suurin osa oli leskiä (50 %) tai naimattomia (31,3 %) naisia
(93,7 %), joiden toimintakykypistemäärä vaihteli (ADL-pistemäärä 25–42). Olipa jou-
kossa yksi 54 ADL-pistettä saanutkin. Hoitajien arviot olivat ADL-pistemäärien suhteen
samoilla linjoilla, hoitoisuudeltaan helppoja tai kohtalaisen helppoja asiakkaista oli joka
kolmas (37,7 %) ja keskiraskaita hoidettavia yli puolet (56,3 %). Palvelutalojen asukkaat
kokivat terveydentilansa kohtalaiseksi (62,5 %) ja huonoksi joka kolmas (31,2 %). 

Palvelutalojen omistus on useimmiten säätiöpohjainen ja kunta ostaa asumispalvelut
ostopalveluna. Asukkaat valitaan niihin vuokralle kaupungin tai kunnan avohuollon asiak-
kaista. Palvelutaloista joka kolmas (33,3 %) oli rakennettu 1990-luvulla ja ne sijaitsivat
pääasiassa (68,8 %) keskustan ulkopuolella yli kahden kilometrin päässä, eräät jopa 6–7
kilometriä keskustasta. Pitkän matkan päässä liikkuminen ja asiointi ei ole vaivatonta ja
etäisyys saattaa ”kahlita” ja supistaa elinympäristön kokoa.

Palvelutaloasunnon kunto vaihteli vastaajien mukaan hyvästä (56,3 %) kohtalaiseen
(37,5 %), vaikka huoneiden koko oli kaikilla yli 20 m2. Suurimmalla osalla (62,5 %) asuk-
kaista ei ollut mitään ongelmia asumisessa ja he pitivät nykyistä asuntoaan itselleen par-
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haana vaihtoehtona. Asumisen puutteina saattoi kuitenkin olla mm. se, että asiakas tunsi
olonsa turvattomaksi (31,2 %), hän ei päässyt omin avuin ulos pihalle (12,5 %) tai pelkää
kaatuvansa portaiden tai kynnysten vuoksi (12,5 %). Kulunvalvontaa toivottiin lisättävän.
Palvelutaloon muuton syy viimeisen vuoden aikana oli useimmiten toimintakyvyn heikke-
neminen sekä sairaus tai vamma. 

Asumistuen määrä vaihteli. Osa saa tukea, mutta ei ollut ilmoittanut rahamääriä. Pie-
nimmillään asumistuki oli 14,13 euroa ja suurimmillaan 168,19 euroa kuukaudessa. Asiak-
kaiden mielestä käteen jäävä rahamäärä riittää kattamaan asumisesta aiheutuvat kulut
melko hyvin (31,2 %) tai kohtalaisesti (50 %).

Kunnan kodinhoitajat olivat apua tarvitsevien pääasiallisia auttajia ja kodinhoitoa saa-
tiin tavallisimmin kolme kertaa päivässä (46,2 %). Tampereella kunnan palveluja sai vain
yksi vastanneista ja vastanneet olivat lähes omatoimisia tai tarvitsivat vain vähän apua
(ADL-pistemäärä 25–35). Kotisairaanhoitoa saatiin tavallisimmin kerran viikossa, kun
kotisairaanhoitaja kävi huolehtimassa asiakkaan lääkityksestä. Omaiset auttoivat lähinnä
ostoksilla käynneissä tai raha-asioiden hoidossa. Raskaimmin hoidettavan luona käytiin
kolme kertaa päivässä. Asiointiapua saatiin kaksi kertaa viikossa (75 %) ja ateriapalvelua
kerran päivässä (53,8 %). 

Kuljetuspalvelua saatiin kaksi kertaa viikossa ja saattopalvelua tarvittaessa, minkä voi
selittää se, että talot ovat kaukana keskustasta. Puolet (50 %) asukkaista sai siivousapua
kerran viikossa ja joka kolmas (30 %) kerran kuukaudessa. Tarvittaessa osa asukkaista
tilasi ruoan lähiravintolasta ja sai kunnan työntekijöiltä pesuapua sekä asumis- ja laitospal-
veluja.

Palvelutalojen asukkaat eivät käyttäneet yksityisiä palveluja ruoan tilausta esimerkiksi
lähiravintolasta, lukuun ottamatta. Yksi asukas pesetti pyykit pesulassa. Yli puolet (53,8 %)
asiakkaista koki saamansa palvelut riittäviksi, mutta tarvitsisi niitä joskus lisää. Lisää pal-
veluja haluttaisiin nimenomaan kunnan työntekijöiltä. Suurin osa (73,3 %) asiakkaista oli
mielestään pystynyt vaikuttamaan hyvin tai melko hyvin saamiinsa palveluihin. 

”Läheisvastuumalli”. Läheisvastuumallissa (Kuvio 10) yli 75-vuotias kotihoidon asia-
kas asuu omassa kodissaan yksin tai puolisonsa kanssa.
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Kuvio 10. ”Läheisvastuumalli”, jossa pääasiallisena auttajana toimii puoliso tai muu omaishoi-
taja. Lisäpalvelujen tuottajien verkosto on laaja.

Suurin osa vastanneista oli yksin (39,2 %) kerrostaloasunnossa asuvia naisia (61,7 %),
joista naimattomia oli lähes joka kymmenes (8,1 %) ja leskiä joka kolmas (31,1 %). Nai-
misissa oli 8,8 % vastanneista. Omakotitaloissa asuvilla oli tavallisimmin kolme lasta (24,1
%), rivitalossa kuusi tai enemmän (25 %) ja kerrostalossa kaksi (23,9 %). Omaishoitajana
toimi joka kymmenennen (12,6 %) vastanneen omainen. Omakotitalossa asuvien lapsista
joka kolmas (29,1 %) asui joko samalla paikkakunnalla tai alle 10 kilometrin päässä van-
hemmistaan. Puolet (50 %) iäkkäimmistä, yli 89–94 -vuotiaista asui yksin (95,5 %) kerros-
talossa.

Kodinhoitajat olivat pääasiallisia auttajia kerrostalossa asuvilla, kun taas omakotitalossa
tai rivitalossa asuvilla auttoivat lisäksi lapset ja muut omaiset. Kunnan työntekijöistä taval-
lisimmin kodinhoitajat huolehtivat lääkityksestä kaikissa asumismuodoissa. Sairaanhoitaja
auttoi joka kolmatta (33,3 %) kerrostalossa asuvaa, joka kymmenettä (11,7 %) omakotita-
lossa ja lähes joka viidettä (18,2 %) rivitalossa asuvaa. 

Yksin tai puolisonsa kanssa asuvia auttoivat raha-asioissa puoliso, lapset tai muu omai-
nen. Kunnan työntekijät auttoivat vain kerrostalossa asuvia, joilla toimijoiden verkko näyt-
täisi olevan laajempi kuin muilla. He käyttivät yksityisiä palveluja muita enemmän: pal-
kattu siivooja kävi joka kymmenennellä (9,3 %) ja valmis ruoka tuotiin kotiin lähes joka
viidennelle (18,9 %) joko ateriapalvelusta tai lähiravintolasta, osalle päivittäin. Lisäksi 2 %
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käytti yksityisen kodinhoitajan palveluja jopa päivittäin. Ystävän apua saatiin myös raha-
asioiden hoidossa, ostoksilla käynnissä ja ulkonäön hoidossa. Kerrostalossa asuvat olivat
muita valmiimpia maksamaan turvapuhelimesta (24,3 %) ja turvarannekkeesta (30,8 %).
Kuitenkaan joka kolmas (38,8 %) kerrostalossa asuneista vastanneista ei saanut mitään
yhteiskunnan tukea.

Kaupungin järjestämää apua saatiin tavallisimmin asiointiapuna kaksi kertaa, ateriapal-
veluna kolme kertaa ja kotisairaanhoitona kerran viikossa. Kodinhoitoapua saatiin joka toi-
nen viikko ja siivousapua kerran viikossa. Tarvittaessa saatiin saattopalvelua ja pesuapua.
Yleensä miehiä auttoivat eniten puoliso, joka toimi omaishoitajana, ja kunnan työntekijät,
kun taas naisilla yleisimmin omaishoitajana oli tytär. Naisilla auttajien verkosto oli laa-
jempi kuin miehillä. 

Omakotitalossa asuvat olivat tyytyväisimpiä palvelujen riittävyyteen, sillä joka viiden-
nen (25 %) mielestä ne olivat täysin riittäviä ja yli puolen (58,4 %) mielestä useimmiten
riittäviä, mutta he tarvitsisivat joskus lisää. Joka kymmenennen omakoti- (12,5 %) tai ker-
rostalossa (9,8 %) ja joka viidennen (20 %) rivitalossa asuvan mielestä saadut palvelut oli-
vat useimmiten riittämättömiä, ja he tarvitsisivat lisää palveluja lähinnä kunnan työnteki-
jöiltä.

”viriketoiminta on olematonta, tehdään vain peruspalvelut, eikä aina niihinkään
tahdo olla aikaa”

Suurin osa omakotitalossa (64 %), rivitalossa (75 %) tai kerrostalossa (78,6 %) asuvista
vastanneista koki voineensa vaikuttaa hyvin tai melko hyvin saamiinsa palveluihin, ja hei-
dän toiveensa oli myöskin huomioitu. Kuitenkin omakoti- ja rivitaloissa asui hoitajien mie-
lestä kaikkein raskaimpia asiakkaita. ADL-pistemäärä oli omakotitalossa asuvilla alle 31
joka kolmannella (37,9 %) ja 23–42 pistettä yli puolella (51,7 %) vastanneista. Rivitalossa
toimintakykypisteet olivat suurimmalla osalla (65 %) yli 32 ja joka kymmenennellä (10 %)
oli yli 50 pistettä. Kerrostaloissa asuvilla hajonta oli selvästi suurinta. Täysin tai lähes oma-
toimisia oli lähes viidesosa (18,3 %) ja alle 40 pistettä saaneita oli suurin osa (89,5 %).
Omakoti- ja kerrostalossa asuvien terveydentila oli vastanneiden kokemana heikoin, koh-
talaiseksi tai huonoksi terveydentilansa arvioi omakotitalossa asuvista suurin osa (93,1 %).
Huonoksi terveydentilansa arvioi joka kolmas rivitalossa (35 %) tai kerrostalossa (29,6 %)
asuneista. Avun tarvetta oli pääasiassa aamuisin ja päivällä .

Omakotitalossa asuvista asui omistusasunnossa suurin osa (82,8 %), rivitalossa yli puo-
let (55 %) ja kerrostalossakin 71,8 %. Asumisoikeusasunnossa asui vain kaksi vastannutta.
Asuntojen kunto oli kaikissa em. asumistyypeissä tavallisimmin kohtalainen. Kerrosta-
loissa asumisen ongelmina olivat tavallisimmin portaat ja hissin puuttuminen. Asiakas pel-
käsi kaatuvansa ja tunsi olonsa turvattomaksi. Kerrostalossa asuvista lähes kolme neljästä
(71,8 %) tunsi itsensä yksinäiseksi toisinaan tai usein. 

Omaishoidon tuki vaihteli 58,87 eurosta 1.009,13 euroon paikkakunnasta, asumismuo-
dosta ja hoitoisuudesta riippuen. Esim. keskiraskaalla hoidettavalla, joka sai 42 ADL-pis-
tettä, saattoi omaishoidon tuki vaihdella Oulussa 58,87 eurosta 247,41 euroon. Tampereella
sai omaishoidon tukea jo 41 pisteellä 672,75 euroa kuukaudessa. Samoin raskashoitoisim-
mat, jotka tarvitsevat apua kaikissa toiminnoissaan, saivat 61 pisteellä 1.009,13 euroa Tam-
pereella ja 63 pisteellä 237,99 euroa Lohjalla. Puolison toimiessa omaishoitajina osa vas-
tanneista ei saanut omaishoidon tukea lainkaan tai tuen määrä oli vähäinen hoidon raskau-
teen verrattuna. 
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”kaiken avun ja palvelun tekee puoliso…samoin lapset tekee työn palkatta. Kaiken
tämän arvokkaan, välttämättömän työn olemme tehneet yhteiskunnalle omaishoi-
tajatukea saamatta…”

Yleensä käteen jäävä rahamäärä kattaa kohtalaisesti tai huonosti asumisesta aiheutuvat
kustannukset, omakotiasujista kolmella neljästä (75 %), rivitalossa 78,9 %:lla ja kerrosta-
lossakin 67,1%:lla. Rahoitusongelmia aiheuttaa hoidettavan joutuminen sairaalahoitoon.

”hoitomaksut pitäisi rinnastaa palkkaan samalla tavalla kuin muissakin kaupun-
gin töissä. Lomarahat ja pekkaset ym. puuttuvat. ”Palkan” tulo katkeaa välittö-
mästi jos omainen joutuu sairaalaan”

6.3 Vastuunjaolla toimiva asumismuoto ja vastuunjaon malli

Vastuunjaolla toimiva asumismuoto. Vastuunjaolla toimiva asumismuoto sijoittuu raken-
teellisesti koti- ja laitoshoidon välimaastoon. Palvelutaloasumisella tarkoitetaan asumis-
yksikköä, jossa ovat saatavilla ympärivuorokautisen ammattihenkilön antamat palvelut ja
asiakas tulee toimeen yhden henkilön avustamana (Kuvio 11).

Kuvio 11. Yli 75-vuotiaiden asumismuodot (mukaellen Lukkaroinen & Kyngäs 2000).

Iäkkään omaishoitajana on usein nainen: puoliso, tytär tai miniä (Hellman 1999, Shyu
2000). Vierashoitajan (ystävä, muu) osuus omaishoitajana on vähäistä (Heinola 1998,
Schuurman 1997, Vaarama et al. 1999a, 1999b). Aikuisten lasten toimiessa iäkkäiden van-
hempien omaishoitajina monet roolit ja tarpeet ovat keskenään ristiriidassa. Esim. kotityöt,
vapaudentarve ja työura tai kodin ulkopuolinen työ ja sosiaaliset aktiviteetit voivat olla ris-
tiriidassa hoidettavan tarpeiden kanssa (Mudge 1995, Shyu 2000). Tulevaisuudessa ongel-
miksi ovatkin nousemassa naisten korkea työssä käymisen aste, perhesiteiden löyhtyminen
ja syntyvyyden väheneminen. Vuonna 1998 suomalaisista naisista kävi töissä 70 %, kun
Etelä-Euroopassa luku oli alle 50 % (Hellman 1999).

Vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa (Kuvio 12) runsaasti apua tarvitseva, yli 75-
vuotias kotihoidon asiakas asuu omaisten (omaishoitaja, lapset) kodin ja yhteistilan välissä.
Yhteistilan kautta vastuunjaolla toimiva asumismuoto sijoittuu kotihoidon ja laitoshoidon
välimaastoon. Yhteistila voi toimia muidenkin asukkaiden yhteisenä kokoontumistilana.
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Tällainen asumismuoto on osa normaalia asuntorakentamista ja se voidaan järjestää esim.
normaaliin kerros- tai rivitaloon. Tällöin osa talosta suunniteltaisiin (uudisrakennus) vas-
tuunjaolla toimivan asumismuodon tarpeisiin. (Lukkaroinen & Kokko 1993, Lukkaroinen
& Kyngäs 2000.)

Kuvio 12. Vastuunjaolla toimiva asumismuoto ja sen suhde koti- ja laitoshoitoon. 

Hoitovastuu jakautuu vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa yli 75-vuotiasta hoita-
van omaishoitajan, puolison tai muun hoitavan henkilön ja yhteiskunnan kesken siten, että
omaiset vastaavat hoivasta iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteiskunnan apua olisi saatavilla
päivisin sekä tarvittaessa hoitajan lomien ja tilapäismenojen aikana (harrastukset, matkat,
jne.). Yli 75-vuotias vanhus asuu koko ajan omassa asunnossaan hoitajasta riippumatta
(Kuvio 13).

Kuvio 13. Vastuunjaon periaate.

Koska hoidettavan kunto ja toimintakyky vaihtelevat, vastuunjaon periaate mahdollistaa
joustavan ja tarpeenmukaisen hoivan. Tällä ratkaisulla sekä hoitajan että yhteiskunnan
hoitotaakka kevenee. Lisäksi saavutetaan taloudellista säästöä lyhytaikaishoidon tarpees-
sa ja voidaan tehokkaasti ehkäistä laitoshoitoon siirtymistä. Hoito- ja asukasyhteisö tarjo-
aa niin fyysistä apua kuin myös sosiaalisia suhteita ja virikkeellistä toimintaa. (Lukkaroi-
nen & Kyngäs 2000.) 
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Lukkaroisen ja Kynkään (2000) tutkimuksen mukaan kehitysvammaisen nuoren van-
hemmista (N=80) yli puolet (56 %) oli sitä mieltä, että vastuunjaolla toimivan asumismuo-
don tulisi sijaita joko keskustassa tai keskustan välittömässä läheisyydessä palvelujen
lähettyvillä. Tärkeimpinä palveluina pidettiin kauppaa, hyviä kulkuyhteyksiä ja terveysase-
maa. Iäkkäimmät vastanneista olivat valmiimpia muuttamaan vastuunjaolla toimivaan
vuokra-asuntoon. Vuokra-asumista pidettiin joustavana ja yksinkertaisena asumismuotona,
koska se ei vaadi asujaltaan pääomia. Hyväksi puoleksi nähtiin myös se, että mikäli avun
tarve tukiasunnossa asuvalla lakkaa, asunnon saa joku toinen. Vastuunjaolla toimivan asu-
mismuodon parhaimmaksi puoleksi nähtiin turvallisuuden tunne tutussa ympäristössä. 

Vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa asiakas asuu omassa asunnossaan, joka voi
olla rahoituspohjaltaan joko kaupungin / kunnan vuokraama tai osaomistusasunto. Jälkim-
mäisessä vaihtoehdossa asiakas saisi asua niin kauan kuin haluaa riippumatta siitä, miten
kauan hoitoon osallistuvat omaiset asuvat normaaliasunnossa. Kun avun tarve lakkaa, asu-
kas tai hänen edunsaajansa saa asumisoikeusmaksun takaisin. Kunta takaa pääoman säily-
misen.

Asunnot on hajautettu yksittäisiin, normaaleihin kerros- tai rivitaloihin. Kerrostalosta
esim. maantasainen kerros varataan tämän asumismuodon tarpeisiin siksi, että asukkailla
on mahdollisuus päästä helposti ulos suojaiselle ja turvalliselle pihalle. Piha voidaan rajata
suojaseinämin ja istutuksin, joten dementiaa sairastavienkin tarpeet voidaan huomioida.
Talon päätyasunnoissa voi asua omaishoitaja tai asukkaan lapsi perheineen (Kuvio 14).
Tällaiseen asuntoon on oma sisäänkäynti, ja se on varustettu normaalistandardien mukai-
sesti. 

Normaaliasunnon ja tukiasunnon välinen seinä eristetään erityisen hyvin, ja huoneisto-
jen välinen oviaukko on käyttötarkoituksen muuttuessa (esim. jos apua tarvitsevan iäkkään
henkilön lapsi perheineen muuttaa paikkakunnalta) helposti umpeen laitettavissa. Nämä
rakenteelliset seikat ja tilan muutosmahdollisuudet huomioidaan jo rakennusvaiheessa.
Näin mahdolliset tulevat muutostyöt on edullista suorittaa ja tilat muuntuvat helposti käyt-
tötarkoituksen muuttuessa.
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Kuvio 14. Pohjapiirustus vastuunjaolla toimivan asumismuodon ja yhteistilan integroitumises-
ta normaaliin asuinkerrostaloon.

Yhteistila on välittömästi pääsisäänkäynnin yhteydessä hissiaulan lähettyvillä. Se voi toi-
mia muidenkin talon asukkaiden seurustelu- tai kerhotilana. Yhteistilassa kodinhoitaja tai
lähihoitaja on aamulla ja päivällä mahdollistaen omaisten työssäkäynnin. Koska tässä
asumismuodossa hoitovastuu jaetaan yhteiskunnan ja omaisten kesken, henkilöstösuun-
nittelulla voidaan yhteistilan ”hoivahuoneessa” tehdä muitakin työtehtäviä. 

”Vastuunjaon malli”. Yhteistilan työntekijät voivat toimia asuinalueen vanhusten care
managereina, palvelujen koordinaattoreina, jotka alueensa vanhukset tuntien välittäisivät
kulloinkin tarvittavaa apua vanhuksen kotiin (vrt. palvelutori-idea) ympärivuorokautisesti.
Työntekijät olisivat selvillä niin yksityisistä kuin järjestöjenkin palveluntuottajista ja
vapaaehtoisista. Palvelu voi olla neuvontaa ja ohjausta ongelmatilanteissa niin asiakkaille
itselleen kuin omaisillekin. Toimivan palveluverkoston luominen edellyttää toiminnan
koordinoinnin lisäksi tiedottamista sekä vapaaehtoistyöntekijöiden ja erilaisten apuvälinei-
den lisäämistä. Teknologisia apuvälineitä hyödynnetään tehokkaasti. Puhelinpäivystys jär-
jestetään langattomilla puhelimilla, mikä vapauttaa työntekijän tekemään samanaikaisesti
muitakin tehtäviä. Tietotekniikan, esim. sähköpostin avulla yhteydenpito verkoston sisällä
ja ulkopuolisiin helpottuu reaaliajassa. Tieto avun tarpeen muutoksista kulkee nopeasti ja
vaivattomasti. 

Yhteistilassa olisi myös muiden alueen vanhusten mahdollista käydä halutessaan ruo-
kailemassa. Perinteisesti alusta asti hyvistä raaka-aineista valmistetun kotiruoan saaminen
on vanhuksille harvinaista, elleivät he enää kykene laittamaan ruokaa itse.
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”yhteisiä ruokapaikkoja, joihin voisi viedä vanhukset syömään. Henkilömäärä tar-
koituksenmukaisesti sijoitettuna”

 Kerran kuukaudessa voisi olla terveysneuvolapäivä, jolloin lääkäri ja/tai terveydenhoi-
taja tulisivat tekemään väestövastuuperiaatteella terveystarkastuksia alueella oleville van-
huksille sekä yhteistilan asukkaille. Samalla hoidettaisiin lääkitys ajan tasalle. Näin palve-
lut tuotaisiin vanhusten lähelle ja toiminnan vajavuudet voitaisiin ennaltaehkäistä arvioi-
malla myös tulevia tarpeita. 

Vastuunjaolla toimivan mallin etuna on vanhusten kokema turvallisuuden tunne tuttujen
hoitajien sekä tutun ja turvallisen ympäristön kautta (Kuvio 15). Oma asunto takaa apua tar-
vitsevalle kuitenkin omaa rauhaa eikä ole pakko mennä yhteistilaan, vaan avun voi saada
kotiin.

Kuvio 15. ”Vastuunjaon malli”, jossa apua tarvitseva yli 75-vuotias asuu omassa asunnossaan
ja saa tarvitsemansa palvelut joustavasti läheisiltään (esim. omaishoitajalta) ja yhteiskunnalta.

Vastuunjaolla toimiva asumismuoto on ”elinkaariasumista”, eli avun tarpeen lisäänty-
essä tai toimintakyvyn heikentyessä riittävä avunsaanti on joustavasti turvattu. Iäkkäiden
toimintakyky voi vaihdella lyhyelläkin ajanjaksolla, mutta vastuunjaolla toimivassa asu-
mismuodossa intervallihoitojaksoja laitoshoidossa ei tarvita. Näin voidaan saada aikaan
kustannussäästöjä. 

Omaishoitajan on myös helpompi lähteä lomille tai harrastuksiinsa, kun hoitaja tulee
kotiin. Tutkimusten mukaanhan (Antikainen & Vaarama 1995, Vaarama et al. 1999b) riip-
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puvuus hoidettavasta, haluttomuus pitää vapaata ja sopivan tilapäishoitomuodon puute
estivät vapaan käyttöä. Sitovuuden vähentyessä omaisten jaksaminen paranee ja apua tar-
vitsevan autonomia ja arvokkuus säilyvät. Yhteistilan kautta asumismuoto toimii alueel-
laan pienimuotoisena palvelukeskuksena.

”Enemmän palveluasuntoja joka alueelle, jottei vanhuksen tarvitsisi muuttaa
aivan outoon kaupunginosaan”

Koska asunnot sijaitsevat normaalissa asuintalossa, näillä asunnoilla sekä korvataan
kalliita laitospaikkoja että vältytään sijoittamasta pääomia palvelutalojen rakentamiseen.
Kunta / kaupunki hankkii vain tarvitsemansa määrän neliöitä ja tiloja, ja muut asunnot ovat
eri elämänvaiheessa olevien normaalistandardin mukaisia vuokra-, osaomistus- tai omis-
tusasuntoja. Monipuolinen asukasrakenne tarjoaa iäkkäille virikkeitä ja erilaisia toiminnan
kehittämisen mahdollisuuksia. Lähialueen nuoret ja vapaaehtoiset voivat osallistua esim.
juhlien järjestämiseen ja pikkuasioiden hoitamiseen. Näin yhteisön huolenpito ja osallistu-
minen ehkäisevät osaltaan syrjäytymistä ja auttajat tuntevat itsensä tarpeellisiksi. Samoin
alueen yksinäiset vanhukset saavat seuraa ja virikkeitä.

6.4 Palvelurakennemallien kustannukset 

Kustannuslaskentaan valittiin ryhmäkodissa, palvelutalossa ja omassa kodissa asuvien yli
75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden hoitovastuun jaon mallit sekä uusi, hypoteettinen
vastuunjaon malli (Kuvio 16). 
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Kuvio 16. Palvelurakennemallien kustannukset ja toiminnallinen sisältö.

Kustannuslaskentaan tutkimusaineistosta työajan seurantalomakkeiden (N=146) perus-
teella valitut kolme asiakasta edustivat hyvin aineistosta selkeästi esille nousseita erilaisia
asumismuotoja ja kotihoidon palvelujen organisointitapoja. Valintaperusteena oli myös eri
asumismuodoissa asuvien asiakkaiden saama toimintakyvyn summapistemäärä (Taulukko
15). Avun tarve lisääntyy sitä mukaa, mitä korkeamman pistemäärän asiakas saa. 

Kaikki tutkimusaineiston perusteella kustannuslaskentaan valitut asiakkaat asuivat
yksin ja lomakkeet olivat huolellisesti täytettyjä. Lisäksi näiden asiakkaiden kohdalla saa-
tiin kunnista tarvittavia lisätietoja. 
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Taulukko 15. Kustannuslaskentaan valitut asiakkaat. 

Kustannuslaskennan pohjana käytettiin valittujen kotihoidon asiakkaiden luona käynei-
den avustajien työajan seurantalomakkeita (liite 5). Kunnan työntekijät, omaiset ja muut
asiakasta seurantaviikon aikana auttaneet merkitsivät lomakkeelle auttamiseen käytetyn
ajan viiden minuutin tarkkuudella. Kotihoidon asiakkaat ovat samoja, jotka vastasivat asia-
kaskyselyyn ja joita koskien hoitajat täyttivät hoitajan lomakkeen. Työajan seurantaan osal-
listuneiden kotihoidon asiakkaiden taustatietoja on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.1. 

Kotihoidon asiakkaita auttavien henkilöiden työajan seuranta. Kotihoidon asiakkaiden
asioita hoitavat pääsääntöisesti kunnan työntekijät. 15 % kodinhoitajista käytti asiakkaan
asioiden hoitamiseen alle 30 minuuttia viikossa, 30–60 minuuttia käytti joka kymmenes
kodinhoitajista (11,6 %) ja kotiavustajista (11 %). Asiakkaiden lapsista 15,8 % käytti alle
tunnin viikossa asioimiseen (mm. apteekkiasiat, Kela, kauppa- ja raha-asioiden hoito)
(Taulukko 16). Oulussa kaikilla toimintoalueilla käytettiin muita kuntia enemmän aikaa ja
niihin myös osallistui enemmän toimijoita. 

”yhteisövastuumalli” ”läheisvastuumalli”
ryhmäkoti palvelutalo oma koti (rivitalo)

Toimintakyvyn summapistemäärät
minimi-maksimi (koko aineisto) 39–51 25–54 26–63
mediaani ( -”- ) 44 37 34
kustannuslaskentaan valittu 51 46 63
asiakkaan hoitoisuus hoitajan arvioimana keskiraskas keskiraskas erittäin raskas

Asumismuoto
koko aineiston asiakkaiden lukumäärä 3,3 % 10,7 % 13,3 %
asuu yksin x x x

Palvelujen tuottajat 
omaiset

raha-asioiden hoito x x x
omainen omaishoitajana x

muut sukulaiset tai ystävät x
kunnan työntekijät x x x
yksityinen sektori

ateriapalvelu x
kolmas sektori

ystäväpalvelu x
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Taulukko 16. Asiointipalveluun osallistuvien auttajien määrä (%) ja auttamiseen käytetty
aika (min) viikossa.

Asiakkaiden kodinhoito on pääosin kodinhoitajien ja kotiavustajien harteilla. Tosin
omaisten käyttämä aika oli 7,5 %:lla suurempi, 121–300 minuuttia. Joka kymmenes (11,7
%) kodinhoitaja käytti tavallisimmin siivoukseen 1–2 tuntia viikossa, kotiavustaja (10,3 %)
puolestaan 30–60 minuuttia ja lähihoitaja alle 30 minuuttia (8,9 %) asiakasta kohti. Pal-
kattu siivooja kävi kolmella asiakkaalla ja käytti siivoukseen aikaa kaksi tuntia (Taulukko
17).

Taulukko 17. Kodinhoitoon osallistuvien auttajien määrä (%) ja auttamiseen käytetty aika
(min) viikossa.

Asiointipalvelu Hämeenkyrö Lohja Oulu Tampere
% min % min % min % min

puoliso 4 360 3,8 15 1,7 105 2,7 460
lapset 20 alle 180 23,0 alle 60 12,0 alle 180 27,0 alle 180
muu omainen 8 alle 120 11,5 alle 60 8,6 alle 60 13,5 alle 120
kodinhoitaja 56 alle60 49,9 alle 120 25,9 alle 120 21,6 alle 120
kotiavustaja 16 alle60 7,6 alle 120 22,4 alle 120 29,7 alle 240
sairaanhoitaja 20 alle30 7,6 alle 60 3,4 alle 60 0 0
lähihoitaja 0 0 15,3 alle 60 12,1 alle 60 2,7 alle 30
perushoitaja 0 0 7,6 alle 60 10,3 alle 60 0 0
terveydenhoitaja 0 0 0 0 1,7 20 0 0
hoitaja 0 0 0 0 10,3 alle 60 0 0
opiskelija 0 0 7,6 alle 60 6,9 alle 60 0 0
muut 8 alle 20 3,8 90 1,7 150 10,8 alle 210

Kodinhoito Hämeenkyrö Lohja Oulu Tampere
% min % min % min % min

puoliso 4 180 3,8 300 1,7 115 0 0
lapset 16 alle 240 11,5 alle120 6,8 alle 60 5,4 alle 60

4 501–800 3,8 241–300 3,4 181–240 8,1 181–240
muu omainen 4 alle30 0 0 6,9 alle 60 2,7 30–60
kodinhoitaja 16 alle 30 26,9 alle 30 13,8 alle 30 2,7 alle 30

12 30–60 19,2 30–60 12,1 30–60 21,6 30–60
36 61–120 11,5 61–120 3,4 61–120 10,8 61–120

kotiavustaja 16 alle 30 11,5 alle 30 8,6 alle 30 10,8 alle 30
4  30–60 3,8 30–60 13,8 30–60 16,2 30–60
8 61–180 0 0 6,9 61–180 5,4  61–180

sairaanhoitaja 0 0 0 0 5,2 alle 30 0 0
kotipalveluohjaaja 0 0 0 0 1,7 95 0 0
lähihoitaja 4 alle30 11,5 alle 60 24,1 alle 60 0 0 
perushoitaja 0 0 3,8 alle 30 13,8 alle 30 2,7 alle 30

0 0 0 0 3,4 30–60 0 0
terveydenhoitaja 0 0 0 0 3,4 10 0 0
hoitaja 0 0 0 0 6,8 alle 60 0 0
opiskelija 0 0 3,8 30–60 10,3 alle 60 0 0
laitostyöntekijä 8 5 0 0 0 0 0 0
henk.koht.avustaja 0 0 3,8 85 0 0 0 0
muut 4 240 3,8 alle 30 8,5 ka.9 9,8 ka. 168
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Ruoanvalmistukseen käyttivät puoliso ja lapset aikaa eniten (Taulukko 18). Tavallisim-
min kodinhoitajat käyttivät 1–2 tuntia ja kotiavustajat alle 30 minuuttia viikossa ruoanval-
mistukseen. Sairaanhoitajista 4 % osallistui 10 minuuttia Hämeenkyrössä ja 5,1 % 15–25
minuuttia Oulussa. Oulussa osallistujien määrä oli suurin (15) ja Tampereella pienin (9).
Hämeenkyrössä ja Tampereella kotipalveluohjaajat, terveydenhoitajat, hoitajat, opiskelijat
ja laitostyöntekijät eivät osallistuneet lainkaan. Samoin Hämeenkyrössä perushoitajat eivät
osallistuneet ruoanvalmistukseen.

Taulukko 18. Ruoanvalmistukseen osallistuvien auttajien määrä (%) ja auttamiseen
käytetty aika (min) viikossa.

Hoidollisiin toimenpiteisiin käyttivät alle 30 minuuttia viikossa kotisairaanhoitajat ja
kodinhoitajat (9,6 %), lähihoitajat (5,5 %) ja perushoitajat (4,8 %). Terveydenhoitajat osal-
listuivat samoin alle 30 minuuttia vain Oulussa ja Tampereella. Ainoastaan Oulussa hoitajat
(alle 60 min), opiskelijat (alle 60 min) ja laitostyöntekijät (10 min) osallistuivat hoidollisiin
toimenpiteisiin. Puoliso ja lapset eivät juurikaan osallistuneet (Taulukko 19).

Ruoanvalmistus Hämeenkyrö Lohja Oulu Tampere
% min % min % min % min

puoliso 4 620 3,8 20 3,4 60–115 2,7 830
lapset 16 alle 180 15,4 alle 120 6,8 61–120 10,8 61–120

0 0 3,8 121–180 3,4 121–180 5,4 181–240
muu omainen 4 61–120 7,6 alle 60 5,1 alle 60 2,7 alle 30
kodinhoitaja 4 alle 30 15,4 alle 30 18,9 alle 30 5,4 alle 30

16 30–60 11,5 30–60 8,6 30–60 16,2 30–60
24 61–120 23,1 61–120 22,4 61–120 5,4 61–120
24 121–180 7,7 121–180 5,2 121–180 10,8 121–180
0 0 15,4 321–500 0 0 2,7 321–500

kotiavustaja 16 alle 30 15,4 alle 30 13,8 alle 30 5,4 alle 30
8 30–60 3,8 30–60 17,2 30–60 5,4 30–60
8 61–120 3,8 61–120 15,5 61–120 16,2 61–120
8 181–240 0 0 0 0 13,5 121–180
0 0 0 0 0 0 5,4 181–240

sairaanhoitaja 4 10 0 0 5,1 15–25 0 0
kotipalveluohjaaja 0 0 3,8 alle 15 8,6 alle 15 0 0
lähihoitaja 4 30–60 19,2 alle 60 39,6 alle 60 5,4 alle 60
perushoitaja 0 0 11,5 alle 30 13,8 alle 30 2,7 alle 30

0 0 0 0 8,6 30–60 2,7 30–60
terveydenhoitaja 0 0 0 0 5,1 10–15 0 0
hoitaja 0 0 0 0 8,6 alle 60 0 0

0 0 0 0 5,2 61–120 0 0
0 0 0 0 3,4 121–150 0 0

opiskelija 0 0 15,4 alle 30 8,6 alle 30 0 0
0 0 7,7 30–60 3,4 30–60 0 0

laitostyöntekijä 4 10 0 0 1,7 45 0 0
ruokapalvelu 4 120 15,4 alle 30 5,2 alle 30 5,4 alle 30

0 0 7,7 30–60 0 0 0 0
muut 4 330 3,8 40 13,6 ka. 53 18,9 ka. 171
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Kodinhoitajista 17,8 %, kotiavustajista 14,3 % ja lähihoitajista 9,6 % käytti perushoi-
toon tavallisimmin aikaa 30–60 minuuttia viikossa, perushoitajista 7,6 % alle 30 minuuttia.
Lapsista osallistui joka kymmenes (12,3 %) perushoitoon alle 120 minuuttia viikossa ja
puolisoista 3,4 %. Omaisten osuus oli vähäinen (2,3 %). Muut osallistujat käyttivät perus-
hoitoon keskimäärin 149 minuuttia viikossa ja näitä toimijoita olivat mm. fysioterapeutit
(2,7 %), potilasavustajat (1,4 %) ja ystävät (1,4 %). 

Taulukko 19. Hoidollisiin toimenpiteisiin ja perushoitoon osallistuvien auttajien määrä
(%) ja auttamiseen käytetty aika (min) viikossa.

Hämeenkyrö Lohja Oulu Tampere
% min % min % min % min

Hoidolliset toimenpiteet
puoliso 4 30 0 0 1,7 15 0 0
lapset 0 0 0 0 1,7 alle 30 5,4 alle 30
kodinhoitaja 16 alle 30 7,7 alle 30 10,3 alle 30 5,4 alle 30

8 30–60 11,5 30–60 5,2 30–60 2,7 30–60
0 0 0 0 5,2 61–120 0 0

kotiavustaja 12 alle 30 3,8 alle 30 10,3 alle 30 2,7 alle 30
sairaanhoitaja 12 alle 30 15,4 alle 30 12,1 alle 30 0 0

4 30–60 0 0 1,7 61–120 5,4 30–60
kotipalveluohjaaja 0 0 0 0 1,7 15 0 0
lähihoitaja 0 0 0 0 10,3 alle 30 5,4 alle 30
perushoitaja 4 alle 30 0 0 5,2 alle 30 8,1 alle 30

0 0 0 0 6,9 30–60 0 0
0 0 0 0 6,9 61–120 5,4 61–120

terveydenhoitaja 0 0 0 0 5,2 alle 30 2,7 alle 30
hoitaja 0 0 0 0 8,6 alle 60 0 0
opiskelija 0 0 0 0 6,8 alle 60 0 0
laitostyöntekijä 0 0 0 0 1,7 10 0 0
muut 4 5 0 0 0 0 2,7 85

Perushoito
puoliso 4 670 3,8 20 1,7 215 2,7 60
lapset 8 alle 120 11,5 alle 120 12,0 alle 120 5,4 alle 120
muu omainen 0 0 3,8 alle 30 5,1 alle 60 5,4 30–60
kodinhoitaja 24 30–60 34,6 alle 60 25,8 alle 60 16,2 alle 60

12 61–120 23,1 61–120 6,9 61–120 10,8 61–120
kotiavustaja 20 alle 60 11,5 alle 60 24,1 alle 60 27,0 alle 60

4 121–180 3,8 121–180 12,1 61–120 2,7 61–120
sairaanhoitaja 0 0 3,8 alle 30 5,2 alle 30 2,7 alle 30
kotipalveluohjaaja 0 0 0 0 6,9 alle 30 0 0
lähihoitaja 4 30–60 7,7 alle 30 10,3 alle 30 2,7 30–60

0 0 3,8 30–60 20,0 30–60 2,7 30–60
0 0 3,8 61–120 10,3 61–120 2,7 61–120

perushoitaja 0 0 3,8 30–60 17,2 alle 30 2,7 alle 30
0 0 0 0 10,3 30–60 0 0

terveydenhoitaja 0 0 0 0 0 0 2,7 45
hoitaja 0 0 0 0 6,8 alle 60 0 0

0 0 0 0 5,2 61–120 0 0
opiskelija 0 0 7,6 alle 60 12,1 alle 60 0 0
muut 0 0 3,8 213 13,6 ka. 44 28,7 ka. 149
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Lääkehoidosta vastasivat koulutetut kotihoidon työntekijät: kodinhoitajat (47,3 %),
kotiavustajat (29,5 %) lähihoitajat (26,7 %) ja sairaanhoitajat (19,9 %) käyttivät aikaa asi-
akasta kohden alle 30 minuuttia viikossa. Opiskelijat osallistuivat lääkehoitoon alle 15
minuuttia (6,8 %). Puoliso osallistui vain 4,1 %:ssa tapauksista lääkehoitoon ja lapset
8,9 %:ssa. Oulussa lähiomaisten osuus oli suurin: lapsista osallistuu joka kymmenes (13,8
%) ja muista omaisista 6,9 % (Taulukko 20). 

Taulukko 20. Lääkehoitoon osallistuvien auttajien määrä (%) ja auttamiseen käytetty aika
(min) viikossa.

Sosiaalisesta vuorovaikutuksesta vastasivat lähinnä kodinhoitajat (69,2 %) ja kotiavus-
tajat (41,8 %) 60–120 minuuttia viikossa. Lapset käyttivät aikaa eniten seurusteluun
Oulussa, jossa joka kymmenes (10,4 %) käytti siihen yli 600 minuuttia viikossa. Sairaan-
hoitajat ja kotipalveluohjaajat eivät Tampereella olleet merkinneet minuutteja lainkaan.
Tämä voi johtua siitä, ettei sosiaalista vuorovaikutusta mielletä erilliseksi, vaan seurustelua
asiakkaan kanssa tapahtuu koko käynnin ajan. Ystävät (8,2 %) ja naapurit (4,1 %) käyttivät
seurusteluun tavallisimmin alle 60 minuuttia viikossa, Lohjalla ei lainkaan. SPR:n ystävä-
palvelua käytti 1,7 % oululaisista tunnin viikossa.

Arviointiin asiakkaan suoriutumiseen päivittäisistä toiminnoista (toimintakyky) käytet-
tiin vain vähän aikaa, keskimäärin alle 30 minuuttia viikossa. Lapsista osallistui 4,1 %,
kodinhoitajista, kotiavustajista ja lähihoitajista 2,7 %. Tiedotukseen, neuvontaan tai ohja-
ukseen osallistuivat pääasiassa kodinhoitajat (13 %) ja kotiavustajat (4,1 %) tavallisimmin
alle 30 minuuttia viikossa. Kotipalveluohjaajista, lähihoitajista, perushoitajista ja tervey-
denhoitajista osallistui 2,1 % käyttäen aikaa alle 20 minuuttia viikossa.

Lääkehoito Hämeenkyrö Lohja Oulu Tampere
% min % min % min % min

puoliso 4 30–60 3,8 alle 30 3,4 30–60 5,4 135–210
lapset 4 alle 30 7,7 alle 30 10,3 alle 30 2,7 30–60
muu omainen 4 alle 30 3,8 30–60 5,2 alle 30 2,7 30–60
kodinhoitaja 20 alle 30 19,2 alle 30 36,2 alle 30 16,2 alle 30

4 30–60 26,9 30–60 12,1 30–60 2,7 30–60
24 61–120 19,2 61–120 3,4 61–120 2,7 61–120

kotiavustaja 12 alle 30 15,4 alle 30 36,2 alle 30 18,9 alle 30
12 30–60 3,8 30–60 3,4 30–60 2,7 70

sairaanhoitaja 20 alle 30 23,1 alle 30 5,2 alle 30 8,1 alle 30
8 30–60 3,8 61–80 3,4 30–60 10,8 30–60

kotipalveluohjaaja 0 0 3,8 alle 15 8,6 alle 15 0 0
lähihoitaja 4 alle 30 11,5 alle 30 31,0 alle 30 5,4 alle 30

0 0 7,7 30–60 15,5 30–60 2,7 30–60
perushoitaja 4 alle 30 0 0 17,2 alle 30 10,8 alle 30

0 0 0 0 3,4 30–60 5,4 30–60
terveydenhoitaja 0 0 0 0 8,6 alle 15 0 0
hoitaja 0 0 0 0 15,5 alle 60 0 0
opiskelija 0 0 23,1 alle 15 6,9 alle 15 0 0
muut 0 0 0 0 11,9 ka. 19 8,1 40
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Vaatehuollossa pääasiallisina auttajina toimivat kodinhoitajat (28,8 %), kotiavustajat
(15,4 %) ja lapset (13 %) tavallisimmin alle tunnin viikossa. Eniten lapset osallistuivat Loh-
jalla (15,4 %) ja vähiten Hämeenkyrössä (4 %). Naapurinapua vaatehuollossa saatiin aino-
astaan Hämeenkyrössä (4 %) noin 30 minuuttia viikossa. Ystävänapua taas annettiin 75
minuuttia viikossa 2,7 %:lle tamperelaisista.

Asiakkaan luo siirtymiseen käytettyä aikaa (matka-aika) ilmoitettiin vaihtelevasti.
Useimmissa lomakkeista tätä kohtaa ei ollut täytetty, vaikka käyntikertoja saattoi olla usei-
takin viikon aikana. Siirtymiseen käytettyä aikaa olivat työntekijät arvioineet parhaiten
Oulussa. Tämä johtuu ehkä siitä, että samankaltainen työajan seuranta oli toteutettu
Oulussa vuonna 1996 (Karvonen et al. 1996). Kuitenkin etäisyydet asiakaspaikkojen
välillä ja siirtymiseen käytetty aika ovat merkittävä kustannustekijä. Koska kodinhoitajat
vastaavat yleisimmin kotihoidon asiakkaiden auttamisesta, oli kodinhoitajien siirtymisai-
kakin suurin. Lohjalla joka kymmenes (15,4 %) käytti 61–95 minuuttia viikossa, kun taval-
lisimmin aikaa käytettiin alle 30 minuuttia. Oulussa (15,5 %) käytettiin tavallisimmin 30–
60 minuuttia ja Hämeenkyrössä alle 30 minuuttia (16 %) viikossa (Taulukko 21).

Taulukko 21. Siirtymiseen osallistuvien toimijoiden määrä (%) ja siirtymiseen käytetty
aika (min) viikossa.

Kokouksiin ja koulutuksiin ei seurantaviikon aikana juurikaan käytetty aikaa. Eniten
osallistuivat kodinhoitajat (6,8 %). Lohjalla kodinhoitajista joka kymmenes (11,5 %) käytti
aikaa 30–60 minuuttia viikossa, Hämeenkyrössä ei osallistuttu lainkaan, Oulussa osallistui-
vat lähes kaikki ja Tampereella ainoastaan kodinhoitajat (8,1 %) ja kotiavustaja (2,7 %).
Tilanhallintaan (esim. asiakkaan asumiseen liittyvien asioiden selvittäminen) käytettiin
seurantaviikon aikana keskimäärin 25 minuuttia muutaman (6,8 %) asiakkaan kohdalla ja
vain Oulussa (6,8 %) ja Tampereella (5,4 %). Kaksi asiakasta oli joutunut seurantaviikon
aikana sairaalaan.

Kustannusten arviointi. Seuraavassa vaiheessa työajan seurantalomakkeista (N=146)
tehtiin yhteenvetotaulukot asiakkaittain ja laskettiin kunkin toiminnon toimijoiden minuu-
tit yhteen. Kolmelta tutkimuspaikkakunnalta valittiin yksi case kustannuslaskentaan. (vrt.

Siirtyminen Hämeenkyrö Lohja Oulu Tampere
% min % min % min % min

kodinhoitaja 16 alle 30 30,8 alle 30 10,3 alle 30 2,7 alle 30
4 30–60 23,1 30–60 15,5 30–60 5,4 30–60
0 0 15,4 61–95 6,9 61–95 0 0

kotiavustaja 4 alle 30 3,8 alle 30 15,5 alle 30 2,7 alle 30
sairaanhoitaja 4 alle 30 0 0 0 0 0 0
kotipalveluohjaaja 0 0 0 0 3,4 5–15 0 0
lähihoitaja 0 0 3,8 alle 30 17,2 alle 30 0 0

0 0 0 0 5,2 30–60 0 0
perushoitaja 0 0 0 0 12,1 alle 30 0 0
terveydenhoitaja 0 0 0 0 5,1 5–10 0 0
hoitaja 0 0 0 0 3,4 30–60 0 0
opiskelija 0 0 19,2 alle 30 3,4 30–60 0 0
laitostyöntekijä 0 0 0 0 1,7 10 0 0
muut 4 5 0 0 5,1 14 2,7 30
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Taulukko 15). Kustakin kunnasta / kaupungista pyydettiin vanhustyön johtajilta tarkempia
tietoja asiakkaasta ja työntekijöistä (esim. kodinhoitaja sf) (liite 15). Vastuunjaon malli on
hypoteettinen malli, jossa oletetaan, että tukiasunnossa asuu ”läheisvastuumallin” tapaisia
asukkaita, joiden lapset/muu omainen ovat halukkaita huolehtimaan läheisestään. Asiak-
kaan omaisille ei kuitenkaan makseta omaishoidon tukea, vaan harkinnanvaraista palkkiota
hoidosta.

Yleiskustannuksiin on laskettu kotihoidon ohjauksen ja toimistotyön kustannukset sekä
muut välilliset henkilöstöön liittyvät kustannukset, kuten kokoukset, koulutukset ja osasto-
tunnit. Kokouksista, osastotunneista ja kotipalveluohjaajien ajankäytöstä aiheutuvat kus-
tannukset on ilmoitettu taulukossa 22.

Taulukko 22. Henkilöstön määrä ja välittömän työajan jakautuminen toiminnoittain
minuuttia /viikko). 

Kustannuslaskentaan valittuja asiakkaita auttavien työntekijöiden peruspalkoista ja pal-
kanlisistä, työn luonteesta (määräaikainen, sijainen, vakituinen) ja asiakasmääristä hoitajit-
tain viikossa haluttiin kunnista tarkempia tietoja. Työeläkemaksut (21,7 %), työttömyysva-
kuutusmaksu (3,1 %), ryhmähenkivakuutus (0,085 %), työntekijän tapaturmavakuutus-
maksu (1,3 %) sekä työantajan sosiaaliturvamaksu on käsitelty erikseen palkan sivuku-
luina. Omaisten tekemälle työlle laskettiin kustannus käyttämällä keskimääräiskustannuk-
sia työntekijöiden palkasta. Kaikki kustannukset on laskettu ensin viikkoa kohti ja muutettu
kuukausikustannuksiksi kertomalla ne työpäivien (ka 21,7) määrällä.

Jotta näitä tietoja pystyttiin saamaan tässä kustannuslaskentavaiheessa, kaikki lomak-
keet koodattiin koodilistoille asiakasnumeroinnin mukaan jo ensimmäisessä vaiheessa (ks.

”yhteisövastuumalli” ”läheisvastuu-
malli” ”vastuunjaon malli”

ryhmäkoti palvelutalo oma koti vastuunjaolla toimiva 
asumismuoto

henkilöstön lukumäärä 6 14 4 4
asiointi 10 90 115 115
hoidolliset toimenpiteet 10 60 0 0
yöhoito 3900 0 0 0
kodinhoito 105 225 30 30
lääkehoito 35 160 55 55
perushoito 430 65 830 830
ruoan valmistus 260 220 515 515
sosiaalinen vuorovaikutus 335 195 420 420
toimintakyvyn arviointi 0 120 0 0
vaatehuolto 90 70 40 40
muut toiminnot 30 70 25 25
tiedotus, neuvonta ja ohjaus 574 30 0 0
osastotunnit, kokoukset ja koulutus 574,5 53,23 19,78 19,78
tilanhallinta 20 30 0 0
toiminnot yht.

min/viikko 6373,50 1388,23 2049,78 2049,78
tuntia/viikko 106,23 23,14 34,16 34,16
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kappale 6.2). Asiakkaan osalta tarkistettiin tietoja, jotka olivat ristiriitaisia asiakkaan
lomakkeella ja kunnista saaduissa tiedoissa (Taulukko 23).

Taulukko 23. Henkilöstöön liittyvät välittömät kustannukset yhteensä (euroa/kk).

Tämän jälkeen pyydettiin lisäselvityksiä (liite 12) joidenkin asiakkaiden tiedoista ja las-
kettiin erikseen työkustannukset (henkilöstömenot) ja tarvikekustannukset. Saatujen tieto-
jen perusteella laskettiin kunkin hoitovastuumallin kustannukset. Asiakkaan asumismenot
on otettu laskelmaan sen vuoksi, että asiakkaan kunnalle palveluistaan maksama maksu
tulee huomioida kokonaiskustannuksissa. 

Matkakustannuksia (siirtymiskustannuksia) ei tässä tutkimuksessa lasketa. Etäisyydet
asiakaspaikan ja lähtöpaikan välillä sekä asiakaskäynnit viikossa on ilmoitettu taulukossa
24. 

Taulukko 24. Matkaetäisyydet ja käyntimäärät viikossa.

Tarvikekustannuksiin on sisällytetty materiaalit, kuten hoitotarvikkeet, työvaatteet, puh-
distusaineet ja kotipalvelussa auton käytöstä maksettavat kilometrikorvaukset. Lisäksi tar-
vikekustannuksiin on laskettu muiden palvelujen ostot, kuten matkakustannukset, puhelin-
ja postituskulut. Kilometrikorvauksen laskuperusteena on käytetty valtion verovapaata
oman auton käyttämisestä maksettavaa matkakorvaustaksaa, joka vuonna 2001 oli 0,378
euroa kilometriltä (Taulukko 25). 

”yhteisövastuumalli” ”läheisvastuu-
malli” ”vastuunjaon malli”

ryhmäkoti palvelutalo oma koti vastuunjaolla toi-
miva asumismuoto

henkilöstön määrä 6 14 4 4
työn luonne

vakituinen 4 6 3 3
sijainen 2 5 0 0
määräaikainen 0 2 0 0
omainen 0 1 1 1

peruspalkat yht. 7322,13 17577,40 5498,40 5498,40
ikälisät ja muut henk.kohtaiset lisät 2520,13 3595,86 1078,42 1078,42
palkan sivukulut 3069,31 6574,43 2050,98 2050,98
työllistämistuki 1550,38 0 0 0

”yhteisövastuumalli” ”läheisvastuu-
malli” ”vastuunjaon malli”

ryhmäkoti palvelutalo oma koti vastuunjaolla toimiva 
asumismuot

asiakasmäärät lkm/viikko
hoitajittain 6 30 7 4

asiakaskäyntien määrä lkm/viikko
hoitajittain – 40 25 –

matkaetäisyys (m) – – 800 –
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Taulukko 25. Tarvikekustannukset (euroa kuukaudessa).

Rakentamiskustannuksia asumismuodoista johtuen ei otettu kustannuslaskentaan.
Asunnot ovat eri vuosina rakennettuja ja yksi asiakas asuu omassa kodissaan rivitalossa.
Lisäksi asuntojen varustelutaso vaihtelee. Näin kustannusten ja poistojen saaminen keske-
nään luotettavasti vertailukelpoisiksi olisi ollut vaikeata. 

Kun tarvittavat tiedot oli saatu kunnista, kustannuksista tehtiin yhteenvetotaulukko,
josta ilmenevät asiakkaan palvelujen tuottamiseen sisältyvät välittömät ja välilliset työkus-
tannukset, tarvike- ja yleiskustannukset. Lisäksi taulukosta ilmenevät asiakkaan maksamat
palvelumaksut (Taulukko 26). 

Taulukko 26. Palvelurakennemallien kustannukset (euroa kuukaudessa).

”yhteisövastuumalli” ”läheisvastuu-
malli” ”vastuunjaon malli”

ryhmäkoti palvelutalo oma koti vastuunjaolla toimiva 
asumismuoto

hoitotarvikkeet (siteet, vaipat jne.) 16,81 31,11 3,36 3,36
siivoustarvikkeet 10,09 – – 10,09
postituskulut 10,09 – – 10,09
puhelinkulut – –. 0,84 0, 84
työvaatekulut (30,27 euroa/hoitaja) 181,62 8,64 1,82 90,91
muut kustannukset – 67,28 – –
koulutuskulut – – 1,43 1,43
kilometrikorvaus – – 30,24 –

”yhteisövastuumalli” ”läheisvas-
tuumalli” ”vastuunjaon malli”

ryhmäkoti palvelutalo oma koti vastuunjaolla toimiva
asumismuoto

Asiakkaan maksut
asumiskustannukset 325,68 159,95 167,85 325,68
kunnan palvelumaksut 262,37 584,62 264,06 264,06
ostopalvelut 0,00 131,19 0,00 0,00
Yhteensä 588,05 875,76 431,91 589,74

Kotihoidon maksut
palkkamenot, 2 311,11 950,25 1 470,85 1 470,85

joista omaisen työn osuus 0,00 0,00 221,75 221,75
joista yöhoidon osuus 1 059,99 0,00 0,00 0,00

palkan sivukulut (37,015 %) 855,46 351,73 544,44 544,44
työvaatteet 30,27 8,64 1,82 30,27
muut tarvikekustannukset 36,99 98,39 5,63 25,81
Yhteensä 3 233,83 1 409,01 2 022,74 2 071,37

Kustannusten oikaisu 
omaisen työ vähennettynä –303,83 – 303,83
yöhoito vähennettynä – 1 451,59
Yhteensä 1 782,24 1 409,01 1 718,91 1 767,54

Yhteiskunnan tuet
eläkkeensaajan hoitotuki 247,40 117,73 0,00 0,00
asumistuki 117,06 0,00 70,64 70,64
muu tuki 0,00 0,00 97,55 168,19
omaishoidon tuki 0,00 0 237,99 0,00
Yhteensä 364,46 117,73 406,18 238,83

Kustannukset yhteesä 4 186,34 2 402,50 2 860,83 2 899,94
Kustannukset oikaistuina 2 734,75 2 402,50 2 557,00 2 427,92
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Kun kaikki kustannukset lasketaan yhteen, palvelutalon ”yhteisövastuumalli” on kus-
tannuksiltaan edullisin (2.402,50 euroa) vaihtoehto. ”Läheisvastuumallin” kokonaiskus-
tannukset ovat 19 %, ”vastuunjaon mallin” 20,7 % ja ryhmäkodissa asuvalla 74,2 % suu-
remmat kuin edullisimmalla palvelurakennemallilla. Mikäli kokonaiskustannuksista
vähennetään omaisen tekemälle työlle laskettu kustannus, on edullisimman vaihtoehdon
ero kaventunut ”läheisvastuumalliin” nähden 6,4 %:iin ja ”vastuunjaon malliin” 8 %:iin.
Koska muissa asumismuodoissa on ympärivuorokautinen valvonta ja hoitomahdollisuus,
erot ovat marginaaliset. Mikäli palvelutalossa olisi yöaikainen hoitomahdollisuus, olisivat
edullisimmat vaihtoehdot ”läheisvastuumalli” ja ”vastuunjaon malli” omaisten ottaessa
yöaikaisen hoitovastuun. ”Yhteisövastuumallit” olisivat yhteiskunnan kannalta kalleimmat
vaihtoehdot. 

Kun kotihoidon maksuista ja yhteiskunnan maksamista tuista vähennetään asiakkaan
kunnalle maksama palvelumaksu, on edullisin (1.817,88 e) palvelurakennemalli edelleen
palvelutalossa asuvan ”yhteisövastuumalli”. Toisaalta muista malleista poiketen ryhmäko-
dissa on ympärivuorokautinen valvonta ja hoito, mikä nostaa sekä ryhmäkotimallin että
vastuunjaon mallin kustannuksia asiakkaan muita malleja korkeammilla asumiskustannuk-
silla. Asiakkaan palveluista suorittamat maksut ovat korkeimmat palvelutalossa asuvalla
kotihoidon asiakkaalla eli 121,4 % korkeammat kuin kotona tai vastuunjaolla toimivassa
asumismuodossa asuvalla ja 122,8 % korkeammat kuin ryhmäkodissa asuvalla. Lisäksi
palvelutalossa asuva asiakas ostaa yksityisiä palveluja 131,19 eurolla kuukaudessa. Yhteis-
kunta tukee eniten (406,18 e /kk) kotona asuvaa asiakasta, jonka omaishoidon tuen osuus
on 237,99 euroa kuukaudessa. Vähiten yhteiskunnan tukea saa palvelutalossa asuva asia-
kas, joka saa eläkkeensaajan hoitotukea 117,73 euroa kuukaudessa.

Matkakustannuksia aiheutuu välillisestä työajasta asiakkaan luo siirryttäessä. Esimer-
kiksi ”läheisvastuumallin” asiakkaan luona kävi 11 henkilöä viikon aikana ja asiakaskäyn-
tien lukumäärä hoitajaa kohden oli 25 viikossa. Matkaetäisyys kustannuslaskentaan vali-
tussa tapauksessa oli 800 metriä. Palvelutalossa asiakaskäyntien lukumäärä oli hoitajittain
40 viikossa. Mikäli etäisyys olisi suurempi, olisi matkakustannus merkittävä kustannuserä.
Etäisyyden kasvaessa siirtyminen asiakaspaikkojen välillä lisää välillisen työajan osuutta
ja ”läheisvastuumallin” kustannukset nousevat. Samoin palvelutalossa asuvan kustannuk-
set nousevat, mikäli siirtymiseen käytetty välillinen työaika kerrosten välillä laskettaisiin.
Ongelmana on kuitenkin se, miten siirtymiseen käytetty välillinen työaika lasketaan luotet-
tavasti. 

Kustannusten laskennan perusteella ”vastuunjaon malli” on kilpailukykyinen ja edulli-
nen vaihtoehto järjestää runsaasti apua tarvitsevien asuminen ja ympärivuorokautinen
hoito. ”Vastuunjaon mallissa” on laskettu kustannuksiin mukaan yhteiskunnan omaisille
maksama teoreettinen hoitopalkkio, 168,19 euroa kuukaudessa. Mikäli tätä kustannusta ei
lasketa, on edullisimman vaihtoehdon, palvelutalossa asuvan ”yhteisövastuumallin” ja
”vastuunjaon mallin” kustannusten ero 1 %. ”Läheisvastuumalli” on 5,3 % ja ryhmäkodissa
asuvan ”yhteisövastuumalli” 12,6 % kalliimpi vaihtoehto kuin ”vastuunjaon malli”. 

Kustannussäästöjä muihin malleihin verrattuna syntyy myös siitä, että iäkkään toimin-
takyvyn heiketessä ei tarvita kallista laitoshoitoa. Malli mahdollistaa iäkkäiden kotona asu-
misen omaisten ja yhteiskunnan jakaessa joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti hoitovas-
tuuta. ”Vastuunjaon mallissa” omaiset ovat oikeutettuja kahteen vapaapäivään kuukau-
dessa, eikä vapaan osalta heille aiheudu lisäkustannuksia.



7 Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset

“Mitä on laatu, sitä kysytään meiltä monesti, usein vastaus on ”kaikki tuli taas
tänään hoidetuksi”. Kotipalvelu työ on mielekästä, antoisaa, haastavaa…
Tilanteiden hallinta tässä työssä on se mistä saan suurta tyydytystä ja mummon tai
papan hymy, kädenpuristus, kyynel silmänurkassa ihan pieniä asioita vain, mutta
minulle tärkeitä”

 Kotihoidon työntekijä

7.1 Palvelurakennemallien kustannusten arvioinnin luotettavuudesta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa hypoteettinen palvelujen organisointimalli
vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa. Mallin rakentaminen eteni vaiheittain, koska
uusi vastuunjaon malli pohjautui edellisessä vaiheessa saadun tiedon pohjalle. Ensimmäi-
sessä vaiheessa analysoitiin yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen
mahdollisuuksia ja kotipalvelujen järjestämistapoja Hämeenkyrössä, Lohjalla, Oulussa ja
Tampereella. Seuraavassa vaiheessa määriteltiin ja muotoiltiin tutkimusaineistosta nous-
seita nykyisiä palvelurakennemalleja ja uusi hypoteettinen vastuunjaon malli. Viimeisessä
vaiheessa arvioitiin palvelurakennemallien kustannuksia ja toiminnallista sisältöä.

Kustannuslaskennan perusteena käytettiin työajan seurantaa, joka toteutettiin neljässä
kunnassa toukokuussa 2001. Mukana olevat kunnat / kaupungit otettiin tutkimuskohteeksi
Stakesin ja lääninhallitusten virkamiesten suosituksesta. Osa kunnista mainittiin edistyk-
sellisiksi vanhustenhuollon kehittämisessä ja niiden oletettiin näin olevan kiinnostuneita
tutkimuksesta. Kunnat voivat hyödyntää saatuja tutkimustuloksia kotihoidon kehittämi-
sessä.

Tutkija kävi esittelemässä tutkimussuunnitelmaansa kunnissa ja tämän perusteella ne
lähtivät mukaan tutkimukseen. Kunnista tutkija sai hyödyllistä informaatiota ja lähde-
aineistoa ja hän informoi johtavia viranhaltijoita tutkimuksen kulusta. Tutkija kävi anta-
massa informaatiota tutkimuslomakkeiden, erityisesti työajan seurantalomakkeiden täyttä-
misestä ja tutkimuksen kulusta ennen varsinaista tutkimusajankohtaa; Lohjalla 5.4.2001
sekä Tampereella ja Hämeenkyrössä 6.4.2001. Oulussa vastaava informaatiotilaisuus oli
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4.5.2001. Tällöin henkilökunnalla oli mahdollisuus tarkentaa mahdollisia epäselvyyksiä.
Oulussa vastaavankaltainen työajan seuranta oli toteutettu vuonna 1996, joten minuuttien
merkitsemistapa oli ennestään tuttua. Oulussa lomakkeiden täyttäminen olikin ehkä juuri
tämän vuoksi tarkinta ja minuutit oli huolellisesti täytetty nimikirjaimin ohjeiden mukai-
sesti. Oulun vastausprosentit olivat selvästi muita kuntia paremmat.

Työajan seurantalomaketta ei esitestattu sen täyttämisen työläyden vuoksi, sillä tutkija
oli toteuttanut omassa työpaikassaan 12 työntekijälle vastaavanlaisen työaikaseurannan
maaliskuussa 2001 viikon ajan ja siitä saatujen kokemusten perusteella lomake toimi
hyvin. Kunnista tuli tutkijalle viestiä siitä, että lomakkeiden täyttäminen oli ollut työlästä.
Ellei asiakkaan luona toimivien auttajien kotihoitoon käyttämää aikaa olisi ensin seurattu
minuutteina, kustannuksia ei olisi voitu eritellä tai laskea. Kotihoidossa työntekijöiden
palkkamenot ovat suurin menoerä. 

Siivotessaan kotihoidon työntekijä keskustelee samalla asiakkaan kanssa. Sosiaalisen
vuorovaikutuksen osuutta oli ehkä tämän vuoksi työntekijän mahdotonta erotella tai miel-
tää sitä omaksi toiminnokseen ja vuorovaikutus-kohdasta puuttuivatkin usein merkinnät.
Työajan seuranta oli kolmessa kunnassa uutta ja ennen kokematonta. Tämän vuoksi osa
työntekijöistä saattoi kokea työajan seurannan työläänä, ja sen merkitystä kustannusten las-
kentaan ei sisäistetty ja nimikirjaimet saattoivat puuttua. Lisäksi tutkija sai työntekijöiltä
palautetta siitä, että tutkimus kaikkineen lisäsi heidän työtaakkaansa. Oli myös hoitajia,
jotka kertoivat uupumuksestaan, mutta halusivat tarkempia tietoja tutkimuksen kulusta ja
toteuttamistavoista. Kehittämistyötä pitäisi hoitajien mielestä tehdä muutenkin kuin tutki-
muksia tekemällä.

Kustannusten laskennassa pääpaino on työn välittömissä kustannuksissa, jotka voitiin
laskea työajan seurantalomakkeen minuuttien ja kunnista saatujen palkkatietojen perus-
teella. Välillisten kustannusten osuus on vähäinen sen vuoksi, että osassa kunnista ei sattu-
nut seurantaviikolle yhtään koulutuspäivää tai kotihoidon työntekijöiden yhteispalaveria.
Kun seuranta käsittää yhden viikon vuodesta, voivat kustannukset vaihdella viikosta toi-
seen. Asiakas voi joutua sairaalaan, jolloin käyntimäärä muuttuu totutusta ja työaika täyt-
tyy muilla tehtävillä, mahdollisesti rästiin jääneillä kirjallisilla tehtävillä. Näiden kulujen
arviointi on viikkoseurannassa mahdotonta. Voisikin olla hyvä vastaavanlaisen viikkoseu-
rannan lisäksi pitää päiväkirjaa esim. kuukauden ajan poikkeavista tilanteista. Näin vuosi-
tason kustannukset asiakkaittain olisivat paremmin laskettavissa.

Asiakkaan luota toisen luo siirtymiseen käytetty aika on merkittävä yksittäinen kustan-
nuserä. Työntekijät eivät olleet merkinneet siirtymiseen käytettyä aikaa juuri lainkaan. Toi-
saalta matka-aikaan käytettyä aikaa on vaikeata luotettavalla tavalla laskea. Eri ihmisillä
kävelynopeus vaihtelee. Matkakustannuksia voisi laskea myös yleisen kulkuneuvotaksan
mukaan, esimerkiksi linja-autolippu, mutta tässä tutkimuksessa kotona asuvan asiakkaan
luo matkaetäisyys oli vain 800 metriä, palvelutalossa asuvilla lähinnä kerrosten välinen ja
ryhmäkodissa etäisyyttä ei ole lainkaan. Matka-aikaa ei tässä tutkimuksessa näin ollen las-
kettu. Kustannussäästöjä saadaan aikaan alueellistamalla kotihoitoa niin, että yhden työn-
tekijän siirtymisvälit asiakkaiden kesken ovat minimissään. Se aika, jonka työntekijä on
”matkalla”, on poissa asiakkaalta. Tällainen alueellistaminen onkin jo tutkimuksessa
mukana olleissa kunnissa osin tehtykin.

Kustannusseurantaa tulisi jatkaa määräajoin ja kustannusten (esim. hoitotarvikkeiden)
noustessa päivittää laskelmia, jolloin saadaan kustannustietoutta pitemmältä ajalta. Henki-
lökunnan kustannustietoisuuden lisääntyminen voi olla keino kustannusten minimoimi-
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seen. Yksittäisenä seurantana ja laskelmana se on vain tietyn hetken kustannustilanne.
Mikäli seurantaa ei uusita, muutoksen vaikutuksia ei nähdä, mikäli muutoksia on seurannan
perusteella tehty. Kustannuslaskelmien luotettavuutta arvioitaessa tulisi huomioida myös
se, että vanhuspalveluiden eräiden suoritteiden kohdistaminen on vaikeaa. Kangas-Kuuk-
son et al. (1995) mukaan työn laskenta on vaativaa kustannuslaskentaa ja se edellyttää pro-
sessia, jossa laskennan kehittäminen yhdistyy johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittä-
miseen.

Kaikkien oleellisten kustannusten, jotka vaikuttavat lopputulokseen, tulisi sisältyä las-
kelmiin. Pienten kustannuserien puuttuminen ei kuitenkaan vääristä kustannusanalyysiä.
Kustannusten tulee olla mitattavissa ja laskettavissa. (Brent 1996, Drummond et al. 1997.)
Tutkimuksessa arvioitiin toimintoja kartoittamalla ja analysoimalla työtehtäviin käytettyä
aikaa ja pyrittiin saamaan selville toiminnoittain asiakaskohtaiset kustannukset, koska tut-
kimusten mukaan (mm. Lahtinen et al. 1997) pelkkä käyntikertojen määrä ei kerro asiak-
kaan saaman palvelun sisältöä eikä palvelun kustannuksia. Asiakkaat olivat merkinneet
tulotietonsa ja asumiskustannuksensa erittäin huolellisesti eritellen. Oletuksena oli, että
näitä tietoja on vaikea saada selville. Vastanneet olivat paneutuneet tutkimukseen huolelli-
sesti, mikä näkyi lomakkeiden takapuolelle kirjoitetuista kommenteista ja kertomuksista.

Välillisten kustannusten, kuten yleiskustannusten laskeminen on kotihoidossa vaikeaa.
Se edellyttäisi tarkempaa tilastointia ja työajan erottelemista. Kuntien keskinäinen kustan-
nusvertailu edellyttäisi kustannuslaskennan kehittämistä sekä yhdenmukaistamista. Tämä
on suuri haaste tulevaisuudessa.

7.2 Tutkimustulosten ja niiden merkityksen tarkastelu

Yksityisiä ja järjestöjen tuottamia palveluja käytetään edelleen vähän, mikä ilmeni aikai-
semmissakin tutkimuksissa (Hyvärinen et al. 1995, Sirén 1998). Jos kunta tuottaa palve-
luja edes kohtalaisen riittävästi, kotihoidon asiakkaat eivät halua maksaa niistä yksityisil-
le tai järjestöille. Lisäpalveluja haluttaisiin edelleen kunnan työntekijöiltä. Muiden kuin
kunnan tuottamien palvelujen käyttöä lisäisi niistä tiedottaminen asiakkaille ja kunnan
ohjaaminen palvelujen käyttämiseen esim. palvelusetelin avulla. 

Hoitajien mielestä kodinhoitajilta pitäisi siirtää etenkin siivouspalvelut kunnan erilli-
seen yksikköön, yhtiöittää ne tai antaa kokonaan yksityisten yritysten hoidettaviksi. Kive-
län ja Mannermaan (1999) kuntaselvityksen mukaan kuntien hoitamien kotipalvelujen
osuus tulee laskemaan. Vuodesta 2005 vuoteen 2017 kuntien vastuulla olevat vanhusten
kotipalvelu laskisi 87 %:sta 70 %:iin ja asumispalvelut 78 %:sta 57 %:iin. Kunnat muuttu-
vat palveluntuottajista yhä enemmän palvelun tarjoajiksi. Palveluita ostetaan nykyistä
enemmän yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Osa kuntapalveluista siirtyy tarjottavaksi
seutukunnallisesti. Samalla palvelut tulevat nykyistä enemmän ja suuremmassa määrin ole-
maan vastikkeellisia. 

Kuntanäkökulmasta pohditaan tällä hetkellä, mitä toimia julkisyhteisöt voisivat ostaa
järjestöiltä, miltä osin järjestöt voisivat täydentää julkisyhteisöjen tuottamia palveluja, mitä
kunnan aiemmin hoitamia tehtäviä järjestösektori voisi hoitaa tai mitä kunnan palveluja jär-
jestöille voitaisiin siirtää. Kuntien asema on hyvästä nousukaudesta huolimatta edelleen
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kurjistunut, ja lakisääteistenkin palvelujen tuottaminen on yhä useammalle kunnalle vai-
keata, ellei lähes mahdotonta.

RAY jakoi 1990-luvulla runsaasti rahaa palvelutalojen rakentamiseen, mikä ohjasi voi-
makkaasti tämän asumismuodon yleistymistä. Kuitenkin samaan aikaan kuntien palvelujen
kehittäminen hidastui. Suurin osa hoitajista oli sitä mieltä, että paikkakunnalla oli riittävästi
erilaisia vaihtoehtoja vanhusten kotipalvelujen järjestämiseksi. Kuitenkin Oulussa joka
kolmas hoitajista piti vaihtoehtoja riittämättöminä, mikä poikkesi selvästi muista kunnista.

RAY:n on huolehdittava avustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankki-
malla avustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. (Myl-
lymäki & Tetri 2001.) Tähän tutkimukseen ohjautui varsin vähän palvelutaloasukkaita.
Tampereella on runsaasti palvelutaloja, mutta niissä asuvat eivät juurikaan käytä kotihoi-
don palveluita. Tämä oli ehkä suurin syy siihen, että Tampereelta ei ollut palvelutaloasuk-
kaita mukana.

Tutkimukseen oli valikoitunut eniten keskiraskaasti hoidettavia kotihoidon asiakkaita.
Eniten apua tarvinneet saattoivat olla niin heikossa kunnossa, ettei heitä tai heidän omaisi-
aan haluttu vaivata. Lisäksi tutkimuksen toteuttaminen aiheutti kotihoidon henkilöstölle
lisätyötä ja vaati myös muiden toimijoiden huolellista informointia sekä tutkimuksen
toteuttamisen sisäistämistä. Iäkkäiden mahdollisuus valita asumismuotonsa toimintakyvyn
alentuessa on edelleenkin vähäistä. Suomeen on rakennettu 1990-luvulla merkittävä määrä
palvelutaloja, mutta uudentyyppisiä välimuotoisia asumisratkaisuja ei ole viime vuosikym-
meninä kehitetty. Syinä tähän voivat olla lama ja kuntien edelleen kurjistuva taloudellinen
ahdinko.

Verrattaessa asiakkaan toimintakykypisteitä yksinäisyyden tunteeseen ja sukupuoleen
havaittiin eniten yksinäisyyttä kokeviksi 32–35 ADL-pistemäärän saaneet naiset. Tämä
johtuu ehkä siitä, että he tarvitsisivat enemmän apua kuin kokevat saavansa. Henkilökun-
nan ympärivuorokautinen läsnäolokaan ei vaikuta yksinäisyyden tunteeseen. Mikäli asia-
kas on joutunut muuttamaan elämänsä loppuvaiheessa, voi vanhasta tutusta ympäristöstä
muuttaminen aiheuttaa masennusta ja yksinäisyyden tunnetta. Omaisten roolikin voi muut-
tua. Avustajan aktiivinen toimijan rooli muuttuu seurusteluksi. Käyntejä voidaan vähentää
tiedostamatta, kun iäkäs saa apua ympärivuorokautisesti ja hänen tarpeensa on näin
hyvässä hoidossa jo muutenkin. Kuitenkin omaisten käyntejä ja heidän antamaansa apua
eivät ulkopuoliset voi korvata. Omaisten mukaanottoa ja kannustamista tulisikin lisätä,
ettei iäkästä ”unohdeta” täyshoitoon.

Kustannussäästöjä saadaan kuitenkin omaishoitoa kehittämällä ja omaisten jaksamiseen
panostamalla (vrt. Penttonen 1995, Vaarama et al. 1999a). Omaishoitajille, jotka haluavat
ottaa hoitovastuuta läheisestään, tulisi olla tähän yhteiskunnankin puolesta mahdollisuus
niin taloudellisesti kuin tarvittavan lisäavun saamisenkin kannalta. Omaishoitajat saavat
kaksi vapaapäivää kuukaudessa vuoden 2002 alusta. Mikäli omaishoitajien tulot vähenevät
vapaan aikana tai hoitajaa ei saada kotiin, voi vapaapäivien lisääminen edelleen olla teo-
reettinen parannus. Hoitaja uupuu eikä halua pitää vapaitaan, kuten aikaisemmissa tutki-
muksissakin (mm. Antikainen & Vaarama 1995, Vaarama et al. 1999b) on todettu. 

Kunnan työntekijät ovat edelleenkin pääasiallisin toimija kaikkien asumistyyppien koti-
hoidon asiakkaille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Muiden toimijoiden osuus on
edelleenkin vähäistä palvelujen tuottamisessa. Omaiset antavat ajallisesti eniten apua
kotona asuville vanhuksille. Kuitenkaan kaikkia kotona asuvia iäkkäitä eivät lapset tai
muut omaiset juurikaan auta päivittäisissä toiminnoissa. Ne, joilla on varallisuutta, voitai-
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siin hoitajien mielestä ohjata entistä enemmän käyttämään yksityisiä ja järjestöjen tuotta-
mia palveluja. Mikäli kunnan palveluja on saatavissa, niitä myös käytetään. Siivous ja
huoltotyöt voisivat hyvin olla sellaisia toimintoja, joista kodinhoitajat tai muut kunnan
työntekijät voisivat luopua. Hoitajien mielestä ne joko siirrettäisiin erilliseen yksikköönsä
kunnalliseksi liikelaitokseksi tai kokonaan yksityisten hoidettaviksi. Työntekijöille jäisi
enemmän aikaa omaa ammattitaitoaan vastaaviin auttamistehtäviin. 

Yhteistyön puute eri toimijoiden kesken on todellisuutta. Kotihoidon joustava toiminta
edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä (Hyvärinen et al. 1997, Laaksonen-Heikkilä & Lauri
1997). Asiakkaiden luona saattoi käydä kymmeniä avun antajia viikossa. Mikäli kaikki
vain ”piipahtavat” esim. viisi minuuttia kerrallaan ja usea toimija tekee vähän kerrallaan
samanlaista työtä, siirtymiseen käytetään enemmän aikaa kuin asiakkaan luona olemiseen.
Käyntejä järkevöittämällä ja henkilömäärää vähentämällä omahoitajasysteemin kaltaiseksi
asiakkaan luona jäisi enemmän aikaa käytettäväksi. Lisäksi toimijoiden välistä yhteistyötä
voi kehittää tiedonkulkua parantamalla, ja omaiset tulisi ottaa mukaan toiminnan kehittä-
miseen asiakaslähtöisesti. Ne tehtävät, joista lapset ja muut omaiset voisivat huolehtia,
tulisi ottaa avoimesti keskustelun kohteeksi. Näin kaikkien toimijoiden apu olisi asiakkaan
parhaaksi ja päällekkäistoiminnot vähenisivät. Samalla saataisiin aikaan kustannussääs-
töjä.

 Nykyisin voidaan Valtion asuntorahaston avustuksella jo muuttaa esim. aravavuokrata-
lon jokin tila asukkaiden yhteistilaksi. Jos talossa asuu runsaasti vanhuksia, tähän yhteiseen
tilaan voidaan keskittää esim. kotipalvelun toimipiste tai ateriapalveluita pienimuotoisesti.
Tulevaisuuden vanhusten asumisen ja hoivan tarpeita ei kyetä tyydyttämään yksinomaan
palvelutaloja rakentamalla. Niiden toimintaa voidaan toki kehittää entistä enemmän koko
ympäröivän asuinalueen vanhusten palvelukeskuksina, joista voidaan sekä hakea palve-
luita että viedä niitä lähialueen vanhuksille. Asunto-osakeyhtiömuotoisten palvelutalojen
asuntojen kysyntä lisääntynee. (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio
2000.) 

Tähän tarpeeseen ”vastuunjaon malli ” ja vastuunjaolla toimiva asumismuoto vastaavat.
Mallin suuntaisia asumiskokeiluja on tehty mm. Tampereen ja Rovaniemen asuntomessu-
jen yhteydessä. Niissä on ollut lähtökohtana perustaa normaaliasunto sivuasuntoineen lai-
toksen yhteyteen (Rovaniemi), ei normaaliin asuintaloon. Lisäksi kohdeasunto on sijainnut
kaukana keskustan palveluista huonojen kulkuyhteyksien päässä. Kuitenkin vastuunjaolla
toimivan asumismuodon tulisi sijaita keskeisesti, mikä edesauttaa omatoimisuutta sekä
lisää omaisten tai omaishoitajien tyytyväisyyttä, koska kaikki tarvittavat palvelut ovat
lähellä. Vastuunjaolla toimivaa asumismuotoa tulisi kehittää edelleen esimerkiksi pilotti-
projektin avulla. Tällöin saataisiin arvokasta tietoa siitä, miten tulevaisuuden vanhuksia
tulisi hoitaa kotona ja millaisia odotuksia asumiseen liittyy niin asujien kuin yhteiskunnan-
kin taholta. Samalla tämän asumismuodon kustannukset tarkentuisivat suhteessa muihin
asumismuotoihin.

Vanhuspalvelujen taloudellisuuteen keskeisesti vaikuttavina tekijöinä korostuvat van-
hushuollon projektit, määrätietoinen kehittäminen ja johtaminen, sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyö (Vaarama 1995), tehtäväryhmien yhdistäminen, päätäntävallan dele-
gointi ja työvoiman joustava käyttö (Melin 1995). Vanhustenhuollosta vastaavien avain-
henkilöiden aktiivisuus näkyy kunnan aktiivisena otteena järjestää palvelutuotanto talou-
dellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksessa mukana olleissa kunnissa on kehitteillä
ja toteutettu monia vanhushuollon projekteja. Esim. Hämeenkyrössä on kokeiltu pulmapu-
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helinta jo vuonna 1997. Lisäksi on kehitetty toimintaa, jossa auttamalla yhteisöä avun anta-
jakin hyötyy saamalla ”hoivapankista” työtään vastaavan tuntimäärän verran apua tarvites-
saan. 

7.3 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset:
1. Kotihoidon asiakkaiden valinnan mahdollisuudet erilaisten asumismuotojen välillä

ovat edelleen vähäiset. Välimuotoisia asumismuotoja ei ole riittävästi kehitetty.
Mikäli kotona ei enää suoriuduta päivittäisistä toiminnoista, vaihtoehtona on lähinnä
ryhmä-/tai pienkoti ja palveluasunto, jotka toiminnalliselta sisällöltään ja järjestelyil-
tään voidaan rinnastaa laitoshoitoon (Avohoidon…2001).

2. Kotihoidon asiakkaiden pääasiallisina auttajina toimivat kodinhoitajat. Yksityisiä pal-
veluja ei juuri käytetä ja lisäapua tarvittaessa palveluja halutaan kunnan työnteki-
jöiltä, sillä omaisia ei haluta vaivata.

3. Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut ovat lähinnä keskustelua ja kuunteluapua.
Yksityissektorin sosiaalista palvelutarjontaa on tutkituissa kunnissa joko vähän tai
niitä ei käytetä.

4. Palvelurakennemallien kustannuksia arvioitaessa vastuunjaolla toimiva asumismuoto
on kilpailukykyinen ja sitä tarvitaan yhtenä vaihtoehtona nykyisten rinnalle (vrt. kap-
pale 6.4). Vastuunjaon mallin kehittäminen lisää valinnan mahdollisuuksia niille
omaisille tai omaishoitajille, jotka haluavat ottaa hoitovastuuta läheisistään.

Tutkimus tukee päätöksentekoa, kun tavoitteena on tuottaa käyttökelpoista ja hyödyn-
nettävissä olevaa tietoa mahdollisten uusien asumisratkaisujen kehittämiseksi. Tämän tut-
kimuksen perusteella voidaan esittää seuraava yhteenvetotaulukko, johon on koottu keskei-
set seikat kotihoidon asiakkaiden asumismuodoista ja palvelurakennemallien toiminnalli-
sesta sisällöstä (Taulukko 27).
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Taulukko 27. Yhteenvetotaulukko. Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden
asumismuodot ja palvelurakennemallien toiminnallinen sisältö.

Taulukko 27 kuvaa yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden asumismuotoja ja tässä tut-
kimuksessa muodostettujen palvelurakennemallien toiminnallista sisältöä. Nykyiset koti-
hoidon asiakkaiden asumismuodot ovat ryhmä-/pienkoti, palvelutaloasuminen ja asuminen

”yhteisövastuu-
malli”

”yhteisövastuu-
malli”

”läheisvastuu-
malli”

”vastuunjaon 
malli”

Asuminen 
Asuntotyyppi ryhmä-/pienkoti palvelutalo oma koti vastuunjaolla toi-

miva asunto
Asumisen tavoite 5–7 % asuu laitok-

sissa
3–5 % asuu palve-
lutaloissa

90 % asuu tavalli-
sissa asunnoissaan

?

Asunnon omistussuhde vuokra-asunto vuokra-asunto vuokra-, omistus-, 
osaomistusasunto

vuokra- tai osa-
omistusasunto 

Asunnon rahoituspohja kunta RAY:n tukisäätiöt asiakas/omaiset, 
kunta, yksityiset

kunta, asiakas 15 
%

Elinkaariasuminen ei ei ei kyllä
Esteettömyys kyllä kyllä ei kyllä
Tilapäishoidon tarve ei kyllä kyllä ei
Toiminnallinen sisältö laitoshoito laitoshoito avohoito avohoito

Palvelut
Hoitovakuutus kyllä kyllä kyllä kyllä
Hoitovastuu yhteiskunta yhteiskunta omaiset, omaiset ja yhteis-

kunta
Lisäpalvelut ei alueen palvelukes-

kus
ei korttelitupa, alueen 

palvelukeskus, pal-
velutori

Palvelujen saatavuus ympäri vuorokau-
den

ei yöhoitoa ympäri vuorokau-
den

ympäri vuorokau-
den

Palvelujen tuottajat julkinen sektori julkinen sektori, 
yksityissektori, 
kolmas sektori

omaishoitaja, yksi-
tyissektori, kol-
mas sektori

omaiset, omaishoi-
taja, yksityissek-
tori, kolmas 
sektori, naapurit, 
asukkaat

Palveluseteli ei kyllä kyllä kyllä
Toiminnan kriittiset
alueet

työntekijän sairas-
tuminen

työntekijöiden 
vaihtuvuus, toi-
minnan päällekkäi-
syys

työntekijöiden 
vaihtuvuus, tiedon 
kulku, toiminnan 
päällekkäisyys

työvoiman liikku-
vuus, care manage-
rit, yhteistyöhalu ja 
–kyky, toiminnan 
organisointi, yksi-
tyisyys

Työnjako joustava tehtäväkohtainen 
erikoistuminen, 
professionaalisuus

tehtäväkohtainen 
erikoistuminen

moniammatillinen 
yhteistyö eri sekto-
reiden välillä, ver-
kostoituminen

Yhteiskunnan tuki asumistuki asumistuki omaishoidon tuki,
hoitotuki,
asumistuki

harkinnanvarainen 
hoitopalkkio, asu-
mistuki, omaishoi-
tajan vapaat
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kotona läheisten ottaessa hoitovastuuta. Suomessa on vanhuspoliittisena tavoitteena edis-
tää iäkkäiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tämän tavoitteen mukaisesti 90 %
yli 75-vuotiaista asuu tavallisessa asunnossa, 3–5 % palvelutaloissa ja 5–7 % vanhainko-
deissa tai muissa laitoksissa (Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000).
Toimintakyvyn heiketessä vanhus joutuu muuttamaan usein elämänsä viimeisinä vuosina. 

Toiminnalliselta sisällöltään sekä ryhmäkoti- että palvelutaloasuminen vastaavat laitos-
hoitoa. Jälkimmäinen ei ole kestävä ratkaisu paljon apua tarvitsevalle iäkkäälle ihmiselle,
vaan hän joutuu usein muuttamaan toimintakyvyn heiketessä esimerkiksi ryhmä- tai van-
hainkotiin tai sairaalaan. Palvelutalossa ei ole ympärivuorokautista hoitoa tarjolla kuten
muissa asumismuodoissa. Kotona ja vastuunjaolla toimivassa asumismuodossa asuvien
yöaikaisesta hoidon tarpeesta huolehtivat omaiset tai omaishoitajat, mikä on yhteiskunnalle
edullista. Kuitenkin omaishoitajien jaksamiseen ei ole riittävästi panostettu. 

Palvelutaloasuntoihin on valikoitunut suhteellisen hyväkuntoisia vanhuksia ja kotona
hoidetaan yhä raskashoitoisempia kotihoidon asiakkaita, joille kotihoidon resursseja suun-
nataan entistä enemmän. Tällaisesta resurssien allokoinnista seuraa pitkällä tähtäimellä
ongelmia. Kotona asuvien vielä hyväkuntoisten vanhusten toimintakyky voi vaihdella ja
heiketä nopeastikin. Mikäli riittäviä resursseja ei kyetä ajoissa järjestämään, joudutaan tur-
vautumaan kalliiseen laitoshoitoon. 

Kotona tarvittavien apuvälineiden ja muutostöiden on todettu parantavan kotona asumi-
sen mahdollisuuksia. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukipolitiikka palvelutalojen
rakentamisessa 1990-luvulla on aiheuttanut sen, että välimuotoisten asumismuotojen kehit-
tämiseen ei ole juurikaan panostettu. Vasta viime vuosina on alettu suunnata yhteiskunnan
toimia kotona asumisen tukemiseksi. 

”Vastuunjaon malli” on hypoteettinen malli, joka voisi toimia yhtenä kotona asumisen
mahdollistajana. Mallissa rahoituspohjana voisi olla osa-omistus /asumisoikeusmalli, jol-
loin asiakas sijoittaa asuntoon pienen pääoman (15 % asunnon hankintahinnasta) ja saa
asua siinä niin kauan kuin haluaa. Mikäli asumisen tarve syystä tai toisesta lakkaa, kunta
maksaa pääoman asiakkaalle tai hänen omaisilleen. Yhteistilan palvelujen organisoijana ja
tuottajana olisi kaupunki / kunta, joka myös lunastaisi yhteistilan ja muut tarvittavat lisätilat
omistukseensa. Näin nämä erityistilat eivät rasita kerros- tai rivitalon muita osakkeita tai
lisäisi normaaliasunnoissa asuvien omaisten rahoitusvastuuta.

Mallin etuna on se, ettei asiakkaan tarvitse siirtyä lyhytaikaisessa tilapäishoidon tar-
peessa laitokseen, vaan hän saa tarvitsemansa palvelut joustavasti yhteistilan kautta kunnan
työntekijöiltä kotiinsa. Omaishoitajan on helpompi jättää läheisensä ja lähteä esimerkiksi
lomalle, kun läheinen voi olla kotonaan tutussa ja turvallisessa ympäristössään. Etenkin
dementian lisääntyessä ympäristöllä on entistä enemmän merkitystä kotona asumisen mah-
dollisuuksia arvioitaessa.

Vastuunjaon malli on tarkoitettu niille omaisille, jotka haluavat ottaa hoitovastuuta run-
saasti apua tarvitsevasta iäkkäästä omaisestaan. Koska vastuunjaolla toimiva asumismuoto
sijaitsee normaalissa kerros- tai rivitalossa osana normaalia asuntokantaa, eivät talot lei-
maudu laitoksiksi tai erityisasunnoiksi. Yhdessä talossa sijaitseva vastuunjaolla toimiva
asumismuoto on tarkoitettu hoidettavuudeltaan keskiraskaille tai raskaille vanhuksille, eikä
se sovellu samanaikaisesti esimerkiksi kehitysvammaiselle nuorelle vanhempineen. Näille
nuorille pitäisi olla oma yhteisönsä, jolloin yhteistilan käyttö olisi mahdollisimman teho-
kasta ja palvelut asukkaiden tarpeisiin muunneltavissa. 
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Koska vastuunjaon mallia ei tämän lähdeaineiston perusteella toistaiseksi ole, voi ongel-
maksi muodostua asumiseen liittyvät ennakkoluulot. Talon muiden normaalistandardien
mukaisten osakehuoneistojen myynti voi olla tavallista vaikeampaa. Avainkysymykseksi
nousee myös palvelujen organisointi ja niistä aiheutuvat kustannukset. 

Hoitovakuutus voisi olla iäkkäiden mahdollisuus saada lisäturvaa vanhuuden varalle
toimintakyvyn heiketessä. Suomessa hoitovakuutusta ei toistaiseksi ole saatavilla ja edel-
lyttäisi todennäköisesti lainsäädännöllisiä muutoksia. Vakuutus antaisi tulevaisuudessa
entistä enemmän valinnan mahdollisuuksia ja itsenäistä päätäntävaltaa asumismuotojen ja
palvelujen suhteen niille vanhuksille, jotka haluavat ennakoida vanhuuttaan maksamalla
lisäturvasta. Palvelusetelin toimivuudesta vanhusten palvelujen järjestämisessä on vielä
vähän kokemusta. Kokeilujen perusteella ongelmana on mallin edellyttämä suhteellisen
suuri väestöpohja ja palvelujen tarjoajien vähäinen lukumäärä. Toisaalta vanhukset käyttä-
vät edelleen vähän yksityisiä palveluja. Lisäavun tarpeessa palveluja halutaan kunnan työn-
tekijöiltä.

Ryhmäkodissa työskentelevät asiakkaalle tutut hoitajat, jotka tuntevat ryhmäkotiasiak-
kaat ja heidän tarpeensa hyvin. Tämä luo turvallisuutta ja tyytyväisyyttä asiakkaalle.
Kotona asuvien asiakkaiden luona käy usein liian monta hoitajaa, jolloin hoito pirstoutuu
ja kokonaisuutta on vaikea hallita. ”Vastuunjaon mallissa” care managerit koordinoivat toi-
mintaa. He toimivat alueensa palvelukoordinaattoreina, ja palvelutori välittää apua sitä tar-
vitseville. Kustannussäästöjä voidaan saada aikaan keskittämällä toimintoja alueittain. Vas-
tuunjaolla toimivassa asumismuodossa yhteistilaa on mahdollista kehittää korttelitupamai-
seksi. Talon muidenkin asukkaiden olisi mahdollista käyttää yhteistilaa esimerkiksi taloyh-
tiön kokoustilana, harrastetilana ja virkistäytymispaikkana. Lisäksi lähialueen vanhukset
saisivat ruokailu- ja tapaamispaikan. 

7.4 Jatkotutkimushaasteet

Tutkimuksen pohjalta voisi jatkaa vastuunjaolla toimivan asumismuodon kehittämistä ja
kokeilua erilaisille ryhmille, jotka tarvitsevat runsaasti apua päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisessaan. Lisäksi tulisi tutkia vastuunjaon mallin toiminnallista ja taloudellista
toimivuutta ja sisältöä. Vastuunjaon mallia voisi lähestyä kartoittamalla sekä poliittisten
päättäjien, virkamiesten että asiakkaiden näkemyksiä siitä, miten palvelut voitaisiin tar-
koituksenmukaisemmin kohdentaa ja mitä palveluja voitaisiin nykyisistä toiminnoista
siirtää täysin yksityisten tai järjestöjen hoidettaviksi. Lisäksi maksuhalukkuuden selvittä-
minen on tärkeää, koska tulevaisuuden huoltosuhde ei takaa edes nykyisen palvelutason
säilymistä.

Nykyiset yli 75-vuotiaat ovat kokeneet sota-ajan ja rakentaneet Suomesta hyvinvointi-
valtiota. Seuraavalla sukupolvella on varallisuus kasvanut ja käteen jäävä tulo on tulevai-
suuden eläkeläisillä suurempi. Asumismuotoja pitäisikin kehitellä eri pohjalta, sillä asiak-
kaat tulevat vaativammiksi ja osaavat monipuolisesti hyödyntää teknologiaa. Tulevaisuu-
teen varauduttaessa pitäisi ennakkoluulottomasti kehitellä erilaisia vaihtoehtoja palvelujen
järjestämiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi.



8 English summary

Based on the findings, the following conclusions can be presented:

1. The possibilities of home care clients to choose between different modes of living
continue to be scant. Intermediate modes of living have not been adequately develo-
ped. If a person is no longer able to manage the daily activities at home, the obvious
alternatives are a group home or an assisted-living unit, which can be considered
institutional care in view of their contents and organization (Avohoidon…2001).

2. Home care clients are mostly helped by municipal home helpers. Hardly any private
services are used, and additional help, when necessary, is provided by the municipal
staff, as the care providers are unwilling ask the relatives for help.

3. The services provided by the third sector mainly consist of discussion and listening.
In the participating municipalities, the social services available in the private sector
were scant or not utilized.

4. Compared to the other service structure models, the model of shared responsibility in
dwelling is cost-effective and competitive, and it will be needed as an alternative to
the other models (cf. chapter 6.4). Further development of the shared-responsibility
model will provide more alternatives to the family members or caregivers who want
to assume responsibility for the care of an elderly relative.

The findings support decision-making that aims to produce useful and utilizable data for
the development of possible new living solutions. Based on the present findings, the key
factors affecting home care clients’ modes of living and the functional contents of the ser-
vice structure models are presented schematically in the following table (Table 28).
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Table 28. Modes of living of home care clients aged over 75 and the functional contents of
the different service structure models.

“Communal respon-
sibility model”

“Communal res-
ponsibility 

model”

“Family
responsibility 

model”

“Shared-
responsibility 

model”
Living

Type of dwelling group home assisted-living 
unit 

home shared- 
responsibility 
dwelling

Goal of living 5–7% living in 
institutions

3–5% living in 
assisted-living 
units

90% living in 
their ordinary 
dwelling

?

Ownership of dwelling rental rental rental, 
ownership 
partial 
ownership

rental or partial 
ownership

Funding of dwelling municipality RAY’s support 
foundations

client/family, 
municipality 
private

municipality, 
client 15 %

Life cycle living no no no yes
Need to qualify yes yes no yes
Need for temporary care no yes yes no
Functional content institutional care institutional care community care  community care

Services
Care insurance yes yes yes yes
Responsibility for care society society family family and society
Additional services no local service 

centre
no local service 
centre, service 
market

block centre

Availability of services 24 hours a day no night-time 
care a day

24 hours a day 24 hours a day

Suppliers of services public sector public sector, 
private sector, 
third sector

family, 
caregiver, 
private sector, 
third sector

family members, 
family caregiver, 
private sector, 
third sector, neigh-
bours, residents

Service voucher no yes yes yes
Critical aspects of the 
model

staff members’ 
illness 

staff turnover, 
overlapping 
functions

staff turnover, 
flow of 
information, 
overlapping 
functions

staff mobility, care 
managers, willing-
ness and ability to 
co-operate, organi-
zation of func-
tions, privacy 

Division of tasks flexible task-specific 
specialization, 
professionalism

task-spesific 
specialization

multiprofessional 
co-operation 
between different 
sectors, network-
ing

Societal support housing allowance housing 
allowance

family care 
care allowance, 
housing allow-
ance

provisional recom-
pensation for care, 
housing allow-
ance, free time for 
family caregiver
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Table 28 shows the living modes of home care clients aged over 75 and the functional
contents of the service structure models outlined in this study. Home care clients currently
live in group homes or assisted-living units or at home with family caregivers. The Finnish
policy on elderly care promotes the alternative of living at home as long as possible. In
accordance with this goal, 90 % of Finns aged over 75 years live in ordinary dwellings,
while 3–5 % live in assisted-living units and 5–7 % in nursing homes or other institutions
(Vanhuus- ja eläkepoliittisen neuvottelukunnan muistio 2000). As their functional capacity
declines, elderly people often need to move during the last few years of life. 

As far as their functional contents are concerned, both group homes and assisted-living
units are similar to institutional care. The latter is not a permanent alternative for elderly
persons in need of much help, who are often forced to move to a group or nursing home as
their functional capacities decline. Assisted-living units do not provide services on a 24-
hour basis, as do the other modes of living. The possible needs for night-time care by people
living at home or in shared-responsibility dwellings are catered to by family members or
caregivers, which is inexpensive for society. Nevertheless, the resources of family caregi-
vers have not been supported sufficiently. 

Most of the elderly people living in assisted-living units are in a relatively good condi-
tion, while home care clients in need of more and more care are still living at home and con-
suming an increasing proportion of home care services. In the long run, such allocation of
resources will inevitably result in problems. The functional capacities of home-dwelling
elderly subjects who are still in a good condition may vary and deteriorate quite quickly. If
sufficient resources cannot be arranged soon enough, it may be necessary to rely on expen-
sive institutional care. 

Various aids and renovations at home have been found to improve elderly people’s pos-
sibilities to live at home. The policy of the Finnish Slot Machine Association (RAY) in the
1990s has been to finance assisted-living units, which is why the intermediate modes of
living have remained largely without funding. Only during the past few years have measu-
res been taken to provide societal support to the home-dwelling elderly. 

The “model of shared responsibility” is a hypothetical model that could be one way to
enable the elderly to continue to live at home. The model could be financed based on the
principles of partial ownership or right of residence, which means that the occupant would
invest a small sum (15 % of cost price) and would be allowed to occupy the dwelling for as
long as s/he wants. If the need for a dwelling ceases for some reason, the municipality
would pay back the capital to the client or his/her family. The services available in the pre-
mises in common use would be organized and produced by the town/municipality, which
would also purchase the parts in common use and any other additional spaces considered
necessary. In that way, these special parts of the building would not cause a financial burden
on the owners of the dwellings or increase the need of family members living in normal
dwellings to provide extra funding. 

The model has the advantage that the client will not need to be admitted into an institu-
tion for a short period of care they may need, but will receive the services s/he needs fle-
xibly into his/her own apartment from the municipal staff. It will thus be easier for a family
caregiver to take a vacation, for example, because the elderly resident can continue to live
safely in his/her familiar environment. Especially for clients suffering from increasing
dementia, it is important to have a stable, familiar environment.
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The model of shared responsibility is meant for people who want to assume responsibi-
lity for the care of an elderly family member in need of much help. Since the clients of this
model live in normal apartment buildings, the buildings are not labelled as institutions or
special dwellings. A single building operating in line with the principle of shared responsi-
bility only takes elderly clients in need of medium heavy or heavy care, but not, for
example, developmentally handicapped young people with their parents. Such young
people should have a community of their own, to make the use of common premises maxi-
mally effective and the target services to the clients’ needs.

Since there is no model of shared responsibility so far, prejudiced attitudes towards such
living may turn out problematic. The selling of normal apartments in a building of this kind
may be difficult. Another key question is the organization of services and the costs invol-
ved. 

Care insurance could be one way to provide additional security to elderly people with
declining functional capacities. So far, no care insurance is available in Finland, and in
order to become possible, it would probably require amendments of the existing legislation.
Such an insurance, however, would provide more opportunities for choice and independent
decision-making as far as the mode of living and services are concerned to the elderly citi-
zens who wish to anticipate their old age by paying for extra security. We do not have much
experience of the use of service vouchers as a way to organize services to elderly people.
The experiments made so far have shown that problems are caused by the relatively large
basic population that would be needed for such services and the small number of service
providers. So far, elderly people do not use much private services. When they need more
help, they turn to the municipal staff for it. 

At group homes, services are provided by familiar nurses, who know well the clients
living in the home and their needs. This provides safety and satisfaction for the client.
Clients living at home are often visited by too many caregivers, which results in fragmen-
tation and makes it difficult to co-ordinate the whole. In the “shared-responsibility” model,
the care is co-ordinated by care managers. These managers co-ordinate the services in their
own areas, and the services are supplied by the service market to those who need them.
Costs can be saved by developing the functions locally. The common premises available to
the clients of a shared-responsibility model could be developed towards a block centre.
They could also be made available to the other residents for use as a meeting space, hobby
centre or recreational space by the housing company. Elderly persons living in the neigh-
bourhood could also meet each other and have meals there.
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Liitetaulukko 1. Katzin et al. (1963) ADL-indeksi, jossa asteikko on A:sta G:hen (suom.
Laukkanen & Heikkinen 1990)

Liitetaulukko 2. RAVA-indeksin arvot ja hoitosuositukset.

A = täysin riippumaton kaikkien ADL-toimintojen suhteen.

B = riippuvainen yhden toiminnan suhteen

C = riippuvainen pesemisen ja jonkin muun toiminnan suhteen

D = riippuvainen pesemisen, pukemisen ja jonkin muun toiminnan suhteen

E = riippuvainen pesemisen, pukemisen, WC-toimintojen ja jonkin muun toiminnan suhteen 

F = riippuvainen pesemisen, pukemisen, WC-toimintojen, liikkumisen ja jonkin muun toiminnan suhteen 

G = tarvitsee apua kaikissa kuudessa toiminnassa.

M = Luokka ”muu” tarkoittaa niitä, jotka tarvitsevat apua vähintään kahdessa toiminnassa, mutta eri toi-
minnoissa kuin kohdissa C, D, E ja F mainituissa

RAVA-indeksin 
arvo

Hoitosuositus (viitteellinen)

1.29–1,49 Itsenäisesti tai omaisen avulla kotona

1,50–1,99 Kotihoito / tehostettu palveluasuminen erityistilanteissa

2,00–2,49 Tehostettu kotihoito / tehostettu palveluasuminen

2,50–2,99 Tehostettu palveluasuminen / vanhainkoti / tehostettu kotihoito

3,00–3,49 Vanhainkotihoito / terveyskeskussairaalan(tk-sairaalan) pitkäaikaishoito / tehostettu kotihoito

3,50–4,02 Tk-sairaalan pitkäaikaishoito / vanhainkoti / tehostettu kotihoito
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Liitetaulukko 3. Toimintakykymittareiden osa-alueiden erittely.

Liitetaulukko 4. Asiakkaan lasten asumisetäisyys.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumi-
nen

ADL IADL ADL ja IADL

Katz et al. 
(1963)

Kaufert et al. 
(1979)

Lawton & 
Brody (1969) EASYcare RAVA

portaissa kulkeminen x *) x x

ulkona käveleminen x *) x

sisällä liikkkuminen x *) x x **)

lääkityksestä huolehtiminen x x x

ostoksilla käynti x x

peseytyminen x x x

puhelimen käyttö x x

pukeutuminen x x x

raha-asioiden hoito x x

ruoan valmistus x x

ruokailu /syöminen x x x

siirtyminen vuoteesta tuoliin x x

siivoaminen x

sänkyyn meno

ulkonäön hoito x

WC:ssä asiointi x x

pidätyskyky x x x

*) Katzin et al. (1963) mittarissa liikkuminen.
**) RAVA-mittarissa liikkumisen aste omatoimisuudesta vuodepotilaaseen. Henkilö voi käyttää liikkumiseen 
tarvittavia apuvälineitä.

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
%

alle 1 km 8,0 0,0 14,5 4,5 8,0

1–10 km 4,0 26,9 36,4 34,1 28,7

11–40 km 40,0 19,2 20,0 15,9 22,0

41–100 km 4,0 15,4 1,8 0,0 4,0

yli 100 km 4,0 3,8 14,5 6,8 8,7

puuttuva tieto/ lapsia ei ole 40,0 34,6 12,7 38,6  28,7

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Liitetaulukko 5. Hoitajan lomakkeen täyttäjä, vastaajan ikä sekä työkokemus ja kauanko
ollut nykyisessä työssään.

Liitetaulukko 6. Asiakkaan hoitoisuusaste hoitajan arvioimana.

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

 Tampere
%

Yhteensä
%

Lomakkeen täyttäjä
kodinhoitaja 52,0 57,7 34,5 28,2 40,0
kotiavustaja 20,0 3,8 14,5 53,8 24,1
kotisairaanhoitaja 4,0 0,0 5,5 0,0 2,8
kotipalveluohjaaja 0,0 0,0 5,5 0,0 2,1
lähihoitaja 0,0 26,9 18,2 5,1 13,1
perushoitaja 0,0 7,7 10,6 5,1 6,9
joku muu 8,0 0,0 3,6 5,1 4,1
puuttuva tieto 16,0 3,8 7,3 2,6 6,9

Vastaajan ikä
alle 25 vuotta 16,0 15,4 5,5 2,6 8,3
25–30 vuotta 0,0 0,0 10,6 15,4 8,3
31–35 vuotta 4,0 3,8 5,5 10,3 6,2
36–40 vuotta 20,0 36,0 16,4 7,7 17,9
41–45 vuotta 24,0 7,7 20,0 10,3 15,9
46–50 vuotta 0,0 19,2 18,2 17,9 15,2
51–55 vuotta 12,0 7,7 10,6 28,2 15,2
56–60 vuotta 16,0 7,7 3,6 5,1 6,9
yli 60 vuotta 0,0 0,0 0,0 2,6 0,7
puuttuva tieto 8,0 3,8 9,1 0,0 5,5

Vastaajan työkokemus 
alle 2 vuotta 4,0 15,4 3,6 5,1 6,2
2,5–5 vuotta 16,0 0,0 10,6 7,7 9,0
5,5–10 vuotta 4,0 3,8 7,3 10,3 6,9
10,5–20 vuotta 32,0 53,8 29,1 25,6 33,1
yli 20 vuotta 28,0 23,1 34,5 41,1 36,6
puuttuva tieto 16,0 3,8 14,5 10,3 11,7

Vastaajan työkokemus nykyisessä työssään
alle 2 vuotta 24,0 23,1 16,4 7,7 16,6
2,5–5 vuotta 16,0 11,5 14,5 12,8 13,8
5,5–10 vuotta 8,0 26,9 10,9 28,2 17,9
10,5–20 vuotta 20,0 30,8 40,0 38,5 35,2
yli 20 vuotta 16,0 7,7 12,7 7,7 11,0
puuttuva tieto 12,0 0,0 5,5 5,1 5,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
%

helppo 36,0 15,4 9,1 17,9 17,2
kohtalaisen helppo 44,0 30,8 34,5 35,9 35,9
keskiraskas 12,0 30,8 50,9 33,3 35,9
raskas 4,0 7,7 3,6 10,3 6,2
erittäin raskas 0,0 7,7 0,0 0,0 1,4
puuttuva tieto 4,0 7,7 1,8 2,6 3,4
yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Liitetaulukko 7. Asiakkaan tarvitsema apu vastaajan itsensä arvioimana.

Liitetaulukko 8. Asiakkaan asunnon koko.

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
%

aamulla 36,0 65,4 72,7 36,4 54,7

päivällä 28,0 57,7 61,8 34,1 47,3

illalla 28,0 53,8 47,3 20,5 37,3

yöllä 8,0 0,0 5,5 9,1 6,0

satunnaisesti 20,0 11,5 5,5 15,9 12,0

säännöllistä, useita kertoja viikossa 44,0 26,9 32,7 38,6 35,3

ympärivuorokautista 20,0 3,8 12,7 15,9 13,3

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
%

alle 20 m2 8,0 3,8 0,0 0,0 2,0

20–40 m2 52,0 46,2 30,9 18,2 33,3

40,5–60 m2 20,0 23,1 38,2 38,6 32,7

60,5–80 m2 8,0 15,4 18,2 34,1 20,7

80,5–120 m2 12,0 7,7 9,1 4,5 8,0

yli 120 m2 0,0 3,8 1,8 0,0 1,3

puuttuva tieto 0,0 0,0 1,8 4,5 2,0

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Liitetaulukko 9. Asiakkaan asuntoon tehdyt muutostyöt viimeisen 5 vuoden aikana ja
halukkuus muutostyön maksamiseen.

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
%

kaiteiden laitto 
kunta maksanut 8,0 3,8 18,2 4,5 8,7
itse” 0,0 3,8 3,6 6,8 5,3
omainen” 4,0 11,5 1,8 4,5 4,7
vuokranantaja 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7
valmis maksamaan itse 8,0 11,5 9,1 9,1 9,3

kynnyksen poisto
kunta maksanut 8,0 3,8 9,1 2,3 5,0
itse” 0,0 3,8 1,8 6,8 3,3
omainen” 0,0 11,5 7,3 6,8 6,7
vuokranantaja 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7
valmis maksamaan itse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ammeen poisto tai suihkun laitto
kunta maksanut 0,0 7,7 9,1 6,8 6,7
itse” 0,0 3,8 7,3 11,4 6,7
omainen” 0,0 3,8 0,0 4,5 2,0
itse+ invalidiliitto ” 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7
vieras” 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7
taloyhtiö” 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7
kotilinna -säätiö 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7
valmis maksamaan itse 4,0 11,5 3,6 11,4 7,4

liuskojen laitto
kunta maksanut 0,0 3,8 7,3 2,3 4,0
itse” 0,0 0,0 0,0 4,5 1,3
omainen” 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7
valmis maksamaan itse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wc:n muutostyöt
kunta maksanut 0,0 3,8 14,5 6,8 8,0
itse” 8,0 0,0 1,8 9,1 4,7
omainen” 4,0 3,8 1,8 4,5 3,3
taloyhtiö” 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7
kotilinna -säätiö 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7
valmis maksamaan itse 4,0 3,8 1,8 4,5 3,3

muu muutostyö
kunta maksanut 4,0 3,8 1,8 4,5 3,3
itse” 4,0 0,0 0,0 4,5 2,0
omainen” 4,0 0,0 1,8 0,0 1,3
taloyhtiö” 0,0 0,0 1,8 0,0 0,7
vieras 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Liitetaulukko 10. Mitkä muutostyöt asiakkaalla hoitajan mielestä olisi itsellä vara
rahoittaa.

Hämeenkyrö
%

Lohja
%

Oulu
%

Tampere
%

Yhteensä
%

asunnon varustelutason parantaminen 16,0 23,1 30,9 28,2 26,2

kaiteiden laitto 0,0 7,7 5,5 17,9 8,3

kynnyksen poisto 0,0 11,5 12,7 7,7 9,0

ammeen poisto 0,0 7,7 7,3 7,7 6,2

liuskojen laitto 0,0 7,7 5,5 5,1 4,8

Wc:n muutostyöt 4,0 7,7 12,7 7,7 9,0

muut muutostyö 0,0 3,8 1,8 0,0 1,4

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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