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Tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla millaisia ovat vanhuspolitiikan johtamisen strategiat 

valtionhallinnon johtamisessa, ja mitä arvoja niihin sisältyy vanhusten näkökulmasta. 

Vanhuspolitiikka kattaa kaikki  yhteiskunnalliset toimenpiteet, joilla julkisessa sosiaali- 

ja terveyspolitiikassa ja hyvinvointipolitiikassa huomioidaan vanheneminen ja vanhus-

ten tarpeet. Vanhuspolitiikan strategioilla tarkoitetaan valtionhallinnon vanhustenhuol-

lon johtamisen hankkeita, kehittämisohjelmia ja -suunnitelmia, joiden tavoitteena on 

vanhusten elinoloihin vaikuttaminen. Strategioiden taustalla vaikuttavat yhteiskunnan 

arvovalinnat. Strategiat ovat informaatiojohtamisen välineitä, joilla valtionhallinto to-

teuttaa vanhuspolitiikan strategioita.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineistona ovat valtionhallinnon ja sosiaali- ja terveyspolitii-

kan instituutioiden keskeiset vanhuspolitiikan asiakirjat (n=15) vuosilta 2010-2015. 
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ysministeriön, Valtiovarainministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ja Valvi-

ran työryhmät. Aineiston koko oli 540 sivua, josta valittiin vanhuspolitiikkaa koskevat 

tekstin osat lopulliseen analyysiin. Tutkimuksen taustateoria oli sosiaalinen konstrukti-

vismi, ja aineisto analysoitiin diskurssianalyysilla. Aineistosta rakennettiin viisitoista 

diskurssia, jotka kuvaavat vanhuspolitiikan johtamisen strategioita ja arvoja. Tulokset 

osoittavat, että vanhuspolitiikan strategiat tukevat hallitusohjelman tavoitteiden toteut-

tamista kunnissa. Rakenneuudistuksen tavoitteena on siirtyminen laitoshoidosta kotihoi-

toon, sekä korvaavien palveluiden kehittäminen. Vanhuspolitiikan strategioilla halutaan 

tukea vanhusten itsemääräämisoikeutta, valinnanvapautta, itsenäisyyttä, osallistumista. 

Strategioissa laatu oli keskeinen tekijä, ja esiin nousi vanhuspolitiikan kahtia jakaantu-

nut käsitys laadusta. Se heijastui myös muihin strategioihin. Kustannuksia painottava 

laskennallinen laatu ja perinteinen hoivan laatu olivat kilpailevia diskursseja. Diskurssit 

korostivat ikääntymisen vaikutuksia sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Van-

hukset koettiin yhteiskunnan taakkana. Keskeisiä arvoja strategioissa olivat itsenäisyys, 

osallistuminen, valinnan vapaus, yhteiskunnallinen hyväksyminen ja sopeutuminen 

vanhusväestön lisääntymiseen, sekä kohdennetut palvelut ja hyvä hoiva.  
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The purpose of the study is to describe the kind of strategies there are in state-level el-

der care policy in Finnish elder care management and to describe the values included in 

these strategies from older people’s point of view. On government level, elder care poli-

cy covers all the practices aimed to provide healthy life and welfare for older people. It 

is part of a wider-level national social and health policy. Strategic documents are the 

tools used in the government’s steering by information focusing on municipalities’ elder 

care policy implementation.  

 

The qualitative study is based on the state government’s and social and health institu-

tions’ documents between the years 2010–2015 concerning elder care policy and man-

agement. A purposeful sample of free-access documents was collected on the internet. 

These documents were aimed at supporting the implementation of the state govern-

ment’s elder care policy goals. The documents (n=15) include reports, memorandums, 

information guides and recommendations, and they were produced by working groups 

associated with the Ministry of Social Affairs and Health, Ministry of Economic Affairs, 

Department of Health and Welfare and the National Supervisory Authority of Welfare 

and Health (Valvira). The material comprised 540 pages, of which the parts concerning 

elder care policy and management were chosen for the final analysis. The study was 

based on social constructivist theory and data were analysed through discourse analysis. 

Fifteen discourses were constructed, describing strategies and values involved in elder 

care policy. The results show that the strategic main goals are structural changes in elder 

care services, a shift from institutional care to home care, and development of new 

forms of compensatory care. There were some conflicting discourses. The division of 

the quality concept produced two competing discourses, which was also reflected in 

other strategies. The discourses highlight the effect of longevity on economic and socie-

tal sustainability and future care costs. Ageing of the population is seen as a burden in 

society, and societal acceptance and adaptation are necessary for coping with it. The 

core values in the strategies were linked to older peoples’ good health and quality of life. 

The key values include autonomy, healthy ageing, appropriate aid, person-centred car-

ing, and freedom of choice.  

 

Keywords: Elder care policy, elderly care management, strategies, values, social and 

health policy 
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1 JOHDANTO  

 

Väestön ikääntyminen on keskeinen haaste sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikissa ke-

hittyneissä maissa, Suomen ja muiden Euroopan maiden väestörakenteessa tulevaisuu-

dessa (Hujala ym. 2014, Kulik ym. 2014). Väestön ikääntyminen merkitsee yhteiskun-

nan koko väestörakenteen muutosta, sillä iäkkäiden määrä kasvaa voimakkaimmin van-

himmissa ikäluokissa. On ennustettu, että 75-85 ikäisten määrä kaksinkertaistuu vuo-

teen 2030 mennessä. Tulevaisuudessa vanhustenhuollon palvelujen kasvava tarve edel-

lyttää yhteiskunnalta sekä asenteellista sopeutumista, että rakenteellisia muutoksia 

(Heikkinen 1997, Rechel ym. 2013). Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen 

osana vanhuspalvelujen rakennemuutos lisää vanhuspolitiikan ja vanhustenhuollon joh-

tamisen haasteita valtionhallinnossa (Finne-Soveri ym. 2014).  

 

Valtio osallistuu monin eri tavoin vanhusten hyvinvoinnin tukemiseen ja heidän arki-

elämänsä muotoutumiseen. Vanhuspolitiikalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspolitiik-

kaa ja yleistä hyvinvointipolitiikkaa ikääntymisen ja vanhuspalveluiden näkökulmasta. 

Vanhuspolitiikka kattaa kaikki julkishallinnon toimenpiteet, joiden tavoitteena on van-

husten tai ikäihmisten hyvinvoinnin, itsenäisen elämän ja toimintakyvyn tukeminen. 

(Guillermard 1986, Koskinen 1994.) Siihen luetaan kuuluvaksi niin vanhusten hyvin-

vointia, hoitoa, hoivaa, kuntouttamista, kuin asumispalveluita koskeva toiminta. 

 

Vanhuspolitiikka ja vanhustenhuollon johtaminen on osa laajempaa sosiaali- ja terveys-

politiikkaa, jonka taustalla on kattava lainsäädäntö. Poliitikot, eduskunta, hallitus ja 

sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittävät sosiaali- ja terveyspolitiikan linjaukset, 

joiden toteuttamisesta vastaavat kunnat. (Virtanen & Stenvall 2011.) Vanhustenhuollon 

johtaminen voidaan nähdä poliittishallinnollisena toimintana, jossa politiikan ja hallin-

non alueet kietoutuvat yhteen. Kuntien järjestämisvastuulla olevia vanhuspalveluita ovat 

erilaiset asumispalvelut, palvelutalot, kotihoito, tehostettu kotihoito, laitoshoito sekä 

tuettu omaishoito. (Vanhuspalvelulaki, VPL 980/2012, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.)  

 

Strateginen johtaminen on 2000 –luvulla vakiintunut valtionhallinnon johtamismuoto, 

jossa yhdistyvät tavoitteellinen suunnittelu, tapahtumien ennakointi ja toiminnan yhteen 
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sovittaminen (Tiili 2004, Johanson 2016). Valtionhallinnossa vanhuspolitiikan johta-

mista toteutetaan osana sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, kunnallisille päättäjille ja opera-

tiiviselle taholle kohdistetuilla strategioilla, jotka ovat kehittämisohjelmia ja -hankkeita, 

suosituksia ja oppaita. 

 

Valtionhallinnon vanhuspolitiikan johtamismenetelmänä lainsäädännöllisen ja taloudel-

lisen johtamisen rinnalla, strategioita toteutetaan informaatio-ohjauksella. Viime vuosi-

na informaatio-ohjaus on lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa (Oulasvirta ym. 

2002, Heinämäki 2012), ja sillä on merkittävä osuus myös vanhuspolitiikan johtamises-

sa (Voutilainen 2007). Informaatio-ohjaus johtamismenetelmänä on lisääntynyt, mutta 

sen sisällöstä ja vaikutuksesta on toistaiseksi vähän tietoa (Oulasvirta ym. 2002, Hei-

nämäki 2012).  

 

Vanhuksella tarkoitetaan iältään vanhuuseläkkeeseen oikeutettua henkilöä, joka sairau-

den tai iästä johtuvan fyysisten tai psyykkisten toimintojen heikentymisen vuoksi tarvit-

see hoitoa, hoivaa, ulkopuolista apua tai palveluja (VPL 2012). Vanhukset ovat ominai-

suuksiltaan heterogeeninen ryhmä ja heitä kutsutaan myös ikääntyviksi, ikääntyneiksi, 

iäkkäiksi, ikäihmisiksi ja senioreiksi. 

 

2000-luvulla uusi julkisjohtaminen on muuttanut vanhusten hoidon ja hoivan toimin-

taympäristöä. Kokonaisvaltaisesta julkisten palvelujen periaatteesta on siirrytty monien 

palveluntuottajien järjestelmään, jossa palvelut ovat sirpaloituneita. Palveluiden saata-

vuutta ja laatua on pyritty turvaamaan sekä lainsäädännöllä, että uudistamalla rakenteita. 

(Virkki ym 2012.) 

 

Sihto (2010) esittää, että terveyspolitiikan tutkimuksessa tulisi tarkastella operatiivisen 

palvelujärjestelmän lisäksi myös sosiaali- ja terveyspolitiikan strategista tietoperustaa ja 

normatiivista toiminnan suuntaa. Niin ollen myös valtionhallinnon tasolla vanhuspoli-

tiikkaa ja vanhustenhuollon johtamista tulisi tarkastella osana terveydenhuollon hallin-

non tutkimusta.  

 

Kaikissa yhteiskunnissa vaikuttavat erilaiset arvot ja arvojen hierarkiat, jotka sääntele-

vät vallalla olevia tapoja toimia. Myös monet terveyspolitiikan päämäärät ja tavoitteet 

ovat eri tavoin arvotettuja niin yksilöllisesti, kuin kollektiivisesti. Poliittisten päättäjien 
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ja poliittisten ohjelmien tekijöiden tehtävänä on tunnistaa ja tuoda esille kansalaisten 

arvot, sekä esittää visioita siitä, mikä on mahdollista ja millä keinoilla voidaan saavuttaa 

käytännön tarpeet, kun kaikkea toivottua ei voida toteuttaa. Tähän tarvitaan tietoa eri-

laisten arvojen ja arvosysteemien implisiittisistä vaikutuksista terveyspolitiikassa. 

(Kohn & White 1976, 392, 399.) 

 

Demografinen kehitys, eliniän piteneminen ja vanhusten määrän lisääntyminen ja hoi-

don tarpeen ja kysynnän voimakas kasvu ovat globaaleja haasteita, joihin hallitukset 

etsivät ratkaisuja kaikissa maissa. Eliniän piteneminen lisää hoidon tarvetta elämän lop-

puvaiheessa pitkäaikaista hoivaa tarvitsevien määrän kasvaessa, ja luo poliittisia painei-

ta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen turvaamiselle. Useissa kehitty-

neissä maissa haasteisiin on vastattu sosiaali- ja terveyspolitiikalla, jonka tavoitteena on 

taloudellisten resurssien puitteissa parantaa kansalaisten terveyttä, ja samalla rajoittaa 

palveluiden kysyntää. (Garcés ym. 2003, Colombo ym. 2012, Walton & Lazzaro-

Salazar 2016.) Kansainvälisesti vanhustenhuollon johtamista on tutkittu paljon. Suoma-

laista ja kansainvälistä tutkimusta vanhustenhuollon nykytilasta ja eri näkökulmista 

operatiiviselta tasolta yhteiskuntapoliittiseen, tarkastellaan lähemmin kappaleessa 3.4 

Vanhustenhuollon johtaminen tutkimuksessa. 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT  

 

Julkisen hallinnon viralliset ohjelmat ja politiikkaohjelmat kuuluvat Suomessa vähän 

tutkittuun alueeseen (Harisalo ym. 2007, 12, Heikkinen ym. 2000, 43). Sitä vastoin in-

formaatio-ohjaus johtamismuotona on ollut viime aikoina lisääntyvästi tutkimuksen 

kohteena, ja tutkimusta on tehty myös (Heinämäki 2012) valtionhallinnon ohjelmajoh-

tamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

 

Tämän tutkielman tarkoitus on tuottaa uutta tietoa ja luoda kokonaiskuva nykyisistä, 

2010 -luvun vanhuspolitiikan johtamisen keskeisistä strategioista, ja tehdä näkyviksi 

niiden taustalla vaikuttavia arvoja. Aikaisemmassa tutkimuksessa tämä näkökulma ei 

ole ollut keskiössä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla vanhustenhuollon johtamista 

valtionhallinnon tasolla vanhuspolitiikan näkökulmasta. Tutkimus asemoituu terveys-

hallintotieteeseen. Tutkimuskonteksti sijoittuu vanhustenhuollon johtamiseen, joka tar-

koittaa, että vanhuspolitiikka ja vanhustenhuollon johtaminen nähdään instituutiona, eli 

vakiintuneena toiminnan muotona yhteiskunnassa ja osana valtion harjoittamaa sosiaali- 

ja terveyspolitiikkaa.  

 

Tutkimustehtävät: 

 

1 Millaisia ovat vanhustenhuollon johtamisen strategiat vanhuspolitiikassa valtionhal-

linnon tasolla? 

 

2 Millaisia ovat vanhustenhuollon johtamisen arvot vanhuspolitiikassa valtionhallinnon 

tasolla? 

 

Valtionhallinto, kunnallinen hallinto ja operatiivinen taso ovat suomalaisen vanhuspoli-

tiikan kolme toimintatasoa (Paasivaara 2002). Ylimpänä tasona vanhuspolitiikassa toi-

mii Euroopan Unioni (EU). Tämä tutkimus asettuu valtionhallinnon vanhuspolitiikan 

tasolle.  

 

Tässä työssä käytetään käsitettä vanhuspolitiikka, joka ymmärretään osana sosiaali- ja 

terveyspolitiikkaa. Rinnalla käytetään käsitteitä hyvinvointipolitiikka ja hoivapolitiikka. 
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Vanhus-käsite edustaa eletyn elämän aiheuttaman haurauden ohella arvokkuutta, koke-

musta ja elämänviisautta, eikä tutkija koe sitä negatiivisena. Vanhus-sanan ohella käyte-

tään tutkimusaineistossa esiintyviä käsitteitä iäkäs, ikääntynyt, ikäihminen. Strategia-

käsitteen rinnalla tutkimuksessa käytetään termejä politiikkaohjelma, kehittämisohjelma 

ja hanke. 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan erikoissairaanhoito, sekä budjetti- ja eläkeasiat. 
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3 VANHUSPOLITIIKAN JOHTAMINEN 

 

3.1 Vanhuspolitiikka valtionhallinnossa osana sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 

  

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä on 2000-luvulla ollut hallitse-

vana ennaltaehkäisevän ja terveystavoitteisen yhteiskuntapolitiikan nousu, jossa poikki-

hallinnollinen lähestymistapa on keskeinen terveysstrategioiden toteuttamisessa. Suun-

nitelmallisesti poikkihallinnollisuutta on lähdetty toteuttamaan politiikkaohjelmassa 

vuonna 2006, jolloin ’Terveys kaikissa politiikoissa’ (Health in All Policies, HiAP) va-

littiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemaksi. (Melkas 2013.) Vanhuspolitiikka 

valtionhallinnon tasolla on sisällytetty hallitusohjelmaan, osana sosiaali- ja terveyspoli-

tiikan strategiaa (Hallitusohjelma 2011, 2015).  

 

Euroopan Unionin (EU) jäsenmaana Suomen valtakunnallista sosiaali- ja terveyspoli-

tiikkaa sääntelee myös EU:n lainsäädäntö, ja direktiivit, sekä OECD:n (Organization for 

Economic Cooperation and Development) ohjaus ja suositukset. Molemmat organisaa-

tiot ovat aktiivisia vaikuttajia jäsenmaiden sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Väestön 

ikääntymisestä aiheutuvan taloudellisen haasteen vuoksi EU:n ja OECD:n toiminta 

kohdistuu erityisesti jäsenmaiden vanhuspolitiikkaan, jossa organisaatiot tekevät yhteis-

työtä tutkimuksen, arvioinnin ja informaatio-ohjauksen alueella. (Colombo ym. 2012.) 

Vaikka Suomi noudattaa vanhuspolitiikassa omaa linjaansa, Rintalan (2005) mukaan 

EU vaikuttaa maamme vanhuspolitiikkaan vaikuttamalla asenteisiin ja muotoilemalla 

vanhuutta koskevia käsityksiä. EU:n sosiaalipolitiikassa vanhuspolitiikka ei kuitenkaan 

esiinny erillisenä alueena, vaan osana toisiaan vahvistavia poliittisia strategioita ohjel-

missa, kuten ’kaikenikäisten Eurooppa’ ja ’aktiivinen ikääntyminen’. (Rintala 2005.)  

 

Etsittäessä hyvinvointivaltioiden uusia muotoja nousevat keskeisiksi kysymyksiksi uni-

versaalisuus periaatteen rinnalle taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, sekä sosiaalinen 

vastuu. Sosiaalinen kestävyys sisältää, sekä universalistisen käsityksen kaikkien oikeu-

desta hyvinvointiin, että vastuun tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. (Garcés ym. 

2003.) 
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Paasivaaran (2002) mukaan hyvinvointivaltion kehittämisen aikakaudella (1990-2000) 

suomalainen vanhustenhuollon palvelujärjestelmä on laajentunut, monipuolistunut ja 

kattavuus on lisääntynyt. Eräs kehityksen käännekohta on tapahtunut 2000-luvulla, jol-

loin strategiatoiminta otettiin käyttöön vanhuspolitiikassa. Samaan aikaan siirryttiin 

laatuajatteluun, jossa vanhusten palveluja ja hoivaa lähestyttiin heidän omista tarpeis-

taan, eikä palvelujärjestelmän kautta. Samaan aikaan hyvinvointivaltion laajenemista on 

pyritty rajoittamaan.  

 

Julkisen hallinnon uudistus, 1990 -luvulla muutti sosiaali- ja terveydenhuollon johta-

misjärjestelmää ja sosiaali- ja terveysministeriön asemaa siinä. Uusi julkinen johtami-

nen (New Public Management), myöhemmin uusi julkinen hallinta (New Public Gover-

nance) muuttivat johtamistapoja yritysmaailman mallien mukaisiksi. Hallinnon uudis-

tumisen myötä muuttui myös valtionhallinnon poliittisen ohjauksen toimintaympäristö, 

vaikuttaen kaikkiin politiikan ohjausvälineisiin; juridiseen, taloudelliseen ja informaa-

tio- ohjaukseen. Hallinnon hajauttamisessa asiantuntija keskusvirastot itsenäisinä toimi-

joina lopetettiin ja muutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan virastoiksi, 

mikä muutti valtionhallinnon vaikutussuhteita kuntiin. (Temmes 2014, Stenvall & Vir-

tanen 2012, Lehto 2013b.) Tämä on ollut Lehdon mukaan merkittävä suunnanmuutos, 

jonka seurauksena valtion valtionhallinnon ja kuntien vuorovaikutussuhde on muuttunut 

2000-luvulla siten, että valtiovarainministeriön (VM) ja työ- ja elinkeinoministeriön 

(TEM) asema on vahvistunut sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksissa. Kunnan sisäi-

sen yleisjohdon vaikutusvalta on vahvistunut, ja valtion vaikutus kuntiin tapahtuu 

enemmän työ- ja elinkeinoministeriön suunnalta, tukien suoraan tai epäsuorasti palvelu-

tuotannon ulkoistamista. Lehto (2013b.)  

 

Managerialistinen johtamistapa otettiin käyttöön 1990 alkaneessa valtionhallinnon uu-

distusaallossa, josta se on laajentunut 2000-luvulla kattamaan koko julkisen sektorin. 

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa sovellettiin yritysmaailman periaatteita, 

kuten tulosjohtaminen. Keskeistä oli tiedon merkityksen ja arvioinnin lisääntyminen, 

sekä huomion siirtyminen toiminnan prosessista lopputulokseen. (Temmes 2008, 2014, 

Stenvall & Virtanen 2012.) Laadunhallinta otettiin käyttöön julkisten palvelujen johta-

misessa, ja potilaiden hoidossa alettiin korostaa tuloksellisuutta (Paasivaara 2002, Vou-

tilainen 2007). 2000-luvulla keskushallinnossa myös poliitikkojen ja virkamiesten työ 

on etääntynyt toisistaan, seurauksena eri hallinnonalojen virkamiestason valmistelutyön 
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lopettaminen ja tehtävien siirtyminen työryhmille ja selvityshenkilöille, myös sosiaali- 

ja terveydenhuollossa (Stenvall & Virtanen 2012, Temmes 2014).  

 

Lehto (2014b) esittää, että sosiaalipolitiikka on viime vuosien kehityksessä jäänyt julki-

sen politiikan ulkopuolelle (depolitication, myös Fairclough 2010, 227) Depolitisoitu-

minen voidaan tulkita niin, että toiminnassa ja julkisessa keskustelussa totutaan näke-

mään sosiaalipolitiikka yksipuolisesti hallinnollisina toimenpiteinä, yhteisten asioiden 

hoitamisena, joka toteuttaa hallintoa, johtamista ja toimeenpanoa, ilman poliittista deli-

beraatiota (Ahonen 2015, 154), keskustelua tavoitteista ja päämääristä, jossa ovat avain-

asemassa poliittisten päätösten demokraattiset perustelut sekä puolesta, että vastaan. 

Niin ollen on vaarana, että ohjelmat (policy) syrjäyttävät toiminnassa itse politiikan 

(politics). Tämän voidaan katsoa ulottuvan myös vanhuspolitiikkaan. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishankkeet ovat lisänneet palveluihin uusia toi-

mintamalleja. Palvelujärjestelmän kehittäminen on lisännyt erikoistumista, mutta lisän-

nyt samalla eriarvoisuutta. Valtion keskushallinnon kaikki kehittämistavoitteet eivät 

myöskään aina ole toteutuneet kuntatasolla. Tämä on esitetty yhtenä syynä siihen, miksi 

strateginen suunnittelu ja ohjelmajohtaminen on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi val-

tion johtamisjärjestelmää. (Stenvall & Virtanen 2012, 11-18, Mattila 2010, Johanson 

2016.)  

 

Lähtökohta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä on julkisen vallan 

vastuu palvelujen järjestämisessä. Tähän liittyy palvelujen lakisääteisyys, joka velvoit-

taa palvelujen järjestämiseen. Julkisen vallan velvollisuus edistää kansalaisten terveyttä, 

hyvinvointia ja turvallisuutta on kirjattu perustuslakiin. (Suomen perustuslaki PeL 

731/1999.) Julkisella vallalla tarkoitetaan tässä yhteydessä valtiota ja kuntia. 

 

Lehto (2013a) määrittelee terveydenhuollon laajasti yhteiskunnan poliittishallinnollise-

na osa-alueena, jota säädetään erityisillä laeilla, hallinnoidaan terveydenhuollosta vas-

taavien viranomaisten toimesta ja rahoitetaan siihen osoitetuista budjeteista, rahastoista 

ja maksuista. Osana valtioneuvostoa sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa hallitusoh-

jelmaa ja johtaa suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa; määrittelee kehittämisen 

suunnan, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset, sekä ohjaa niiden toi-

meenpanoa. Ministeriön tehtäviin kuuluu myös valvoa palvelujen toteuttamista ja niiden 



 9 

laatua. (STM 2011, 6, Stenvall & Virtanen 2012.) Siten terveydenhuolto on kattokäsite, 

johon sisältyvät kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon alueet, ja kaikki yhteiskunnallinen 

terveyttä edistävä toiminta. Se on merkittävä yhteiskunnallinen instituutio, jonka kus-

tannukset ovat lähes 10 % bruttokansantuotteesta, ja jossa politiikka aina tulee olemaan 

mukana. (Lehto 2013a.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla myös itsenäiset virastot toteuttavat yh-

teiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin. Vanhuspolitiikan 

näkökulmasta tärkeimmät ovat tutkimusta ja informaatio-ohjausta tuottava Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL), joka lisäksi toteuttaa laajasti omia kehittämishankkeita ja 

ohjelmia. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) kuuluu so-

siaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen ohjaus ja valvonta. (STM 2011, 25-26.) 

Hallinnon ja politiikan keskinäisessä suhteessa hallinto, käytännössä kunnat toteuttavat 

sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita. Politiikka määrittää millainen on julkisen hal-

linnon sisältö, millaisia tehtäviä se hoitaa ja millaisia muutoksia tehtävien sisällössä 

tapahtuu. (Virtanen & Stenvall 2011.) 

 

Vanhuspolitiikka laajasti määriteltynä viittaa kaikkiin niihin julkisen vallan toimenpitei-

siin, joilla vaikutetaan ikääntyneiden ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin. Se kattaa kaik-

ki yhteiskunnalliset toimenpiteet, joilla yleistä hyvinvointia edistetään ja tuetaan, ja 

joissa huomioidaan vanheneminen ja vanhusten tarpeet. (Guillemard 1986, 264.) Myös 

Koskinen (1994) kuvaa vanhuspolitiikan laajana toimintana, johon kuuluvat sosiaali- ja 

terveyspolitiikan lisäksi, sekä talous- että kulttuuripolitiikan toimenpiteet. Vanhuspoli-

tiikalla vaikutetaan vanhusten arkielämään kokonaisvaltaisesti.  

 

Vanhuspolitiikka käsitteen ohella puhutaan ikä- ja ikääntymispolitiikasta, joihin sisälly-

tetään vanhenemisen lisäksi myös työelämään liittyviä kysymyksiä (STM 2012, Eu-

rooppalainen teemavuosi). Hoivapolitiikka on laaja käsite, jonka tausta on aiemmin 

läheisten tekemässä hoivatyössä. Vakiintuneena käsitteenä se kattaa sekä vanhusten 

sosiaalipoliittisen hoivan, että informaalisen hoivan, joka nykyisin on myös pitkälle 

yhteiskunnallistunut ja politisoitunut. Omaishoitoon sisältyy sekä virallista, lakisäätei-

sesti tuettua vanhuspalvelua, että vapaaehtoista läheisten antamaa hoivaa. (Anttonen ym. 

2009, 7-15, Aarva 2009.)  
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Vanhuspalveluissa keskeinen periaate on universaalisuus (VPL 2012). Koskisen (1994, 

60) mukaan vanhuspalvelut on lähinnä tarkoitettu heille, joilla on vielä jäljellä toiminta-

kykyä hallita omaa elämäänsä, kun sitä vastoin vanhustenhuolto kohdistuu kaikkein 

huonokuntoisimpien vanhusten hoivaan. Laulainen (2010, 17-18) tekee käsitteiden vä-

lillä periaatteellisen valinnan. Hän sisällyttää vanhuspalveluihin sosiaali- ja terveyspal-

veluja, kotihoidosta laitosmaiseen hoitoon, sosiaalityö mukaan lukien. Valinnallaan hän 

haluaa tukea vanhusten omaa toimijuutta. Hänestä aiemmin vakiintunut nimitys vanhus-

tenhuolto, eli vanhoille ihmisille kohdistetut sosiaalipalvelut, kuvastaa vastuun siirtoa 

vanhukselta palvelujärjestelmälle, eikä siksi huolto- käsitteen käyttöä enää suosittaisi. 

Tässä tutkimuksessa vanhustenhuolto- käsitettä kuitenkin käytetään, sillä sen katsotaan 

kattavan vanhuspalvelut.  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan osana vanhuspolitiikka kytkeytyy julkisen politiikan ra-

kenteisiin, osana vallan ja vaikuttamisen kautta tapahtuvaa yhteiskuntapolitiikkaa, josta 

sitä ei pidä nähdä erillisenä, sillä vain sitä kautta tapahtuu vaikuttaminen, toiminta ja 

muutos (Lemieux 1989). Vanhustenhuollon järjestelmä on kompleksinen asiantuntija-

organisaatio. Toimijoiden kenttä on monikerroksinen, samoin yhteiskunnalliset val-

tasuhteet. (Lemieux 1989, Lehto 2013b.) Valtionhallinnon ja ministeriöiden sidosryh-

miä vanhuspolitiikassa ovat kunnallishallinnon ohella sosiaali- ja terveysalojen ammat-

tiryhmät, asiantuntijat, kansalaiset ja vanhukset itse. Lisäksi vanhustenhuollossa toimi-

vat yksityiset yritykset, kansalaisjärjestöt ja kolmannen sektorin organisaatiot. Järjes-

töistä merkittävin on Vanhustyön Keskusliitto (2010), joka katto-organisaationa noin 

300:lle muulle vanhustyön järjestölle käyttää vaikutusvaltaa asiantuntija-tehtävissä van-

huksia koskevassa valtakunnallisessa päätöksenteossa. Yhteiskunnallisissa suhteissa 

julkinen vallankäyttö toteutuu sekä toiminnassa, että toimimatta jättämisessä (Lemieux 

1989, Fairclough 2012, Harisalo ym. 2007, 27, Lehto 2013b). Vanhuspolitiikka on siten 

erilaisten tavoitteiden ja intressien yhteensovittamisen tulos. 

 

3.1.1 Lainsäädännöllinen ja taloudellinen johtaminen  

 

Vanhuspolitiikkaa sääntelevät lait ja taloudellinen resurssijohtaminen muodostavat val-

tionhallinnon vanhuspolitiikan johtamisen ytimen. Lainsäädännöllä toteutetaan velvoit-

tavaa johtamista, jolla luodaan vanhuspolitiikan toteuttamisen reunaehdot. Perustuslaki 
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turvaa kaikkien oikeuden hoivaan ja huolenpitoon (731/1999). 2010-luvulla lainsäädän-

nön alueella vanhuspolitiikassa merkittävin linjaus on ollut vanhuspalvelulaki 

(980/2012), laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-

li- ja terveyspalveluista. Lainsäädännöllä on ollut tavoitteena saada aikaan parannuksia 

vanhustenhuollon epäkohtiin, joihin aiemmin on pyritty vaikuttamaan informaatio-

ohjauksen keinoin (Voutilainen 2007). Ensisijaisesti laissa on pyritty tukemaan raken-

teellisia uudistuksia ja uudistamaan palvelujärjestelmää siten, että laitoshoidosta luovut-

taisiin korvaamalla se kokonaan uudenlaisilla hoivakonsepteilla. Lain toimeenpano on 

herättänyt keskustelua siitä, ettei se ole tuonut vanhustenhuoltoon odotettuja muutoksia. 

(Hoppania 2015.) Kuntien vastuulla on laissa säädettyjen hyvinvointipalvelujen järjes-

täminen. Itsehallintoon perustuen kunnat toteuttavat valtionhallinnon vanhuspolitiikan 

strategioita melko itsenäisesti. Itsenäinen päätösvalta saattaa muodostua esteeksi lain 

tasapuoliselle toteuttamiselle. Sen koetaan estävän universalismin toteutumista hyvin-

vointipalveluissa, mikä on pohjoismaisissa valtioissa keskeinen periaate vanhuspalve-

luissa. (Temmes 2008, Hanssen & Helgesen 2011.)  

 

Vanhuspalvelulain keskiössä on ennaltaehkäisevä toiminta, erityisesti terveen ja toimin-

takykyisen ikääntymisen turvaaminen, sekä laadukkaat palvelut, joissa kotiin annettavat 

palvelut nähdään ensisijaisina. Lisäksi painotetaan vanhusten osallistumis- ja että vaiku-

tusmahdollisuuksien lisäämistä. (VPL 2012.) Valinnanvapauden lisääntyminen tarkoit-

taa vapautta esimerkiksi hoitopaikan valinnassa (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Toi-

nen vanhuspalveluihin vaikuttava uudistus on sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Nämä 

kaksi lakia sääntelevät vanhustenhuollon palvelujärjestelmän kaksijakoisuutta, vastuun 

jakaantuessa palveluiden järjestämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon kesken. Kotihoi-

don ja asumispalvelujen järjestäminen kuuluu sosiaalihuollolle, ja terveydenhuolto vas-

taa sairaanhoidosta. Palvelujen saatavuus on universaali periaate vanhuspalveluissa, 

mikä ei tee niistä kuitenkaan subjektiivista oikeutta. Sosiaalihuoltolaki sääntelee palve-

lujen saatavuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja, kuten palvelutarpeen arvioinnin 

perusteita. Keskeinen ongelma vanhustenhuollossa onkin se, että oikeus saada palveluja 

vaihtelee kunnasta toiseen. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti vanhuspolitiikan 

strategioiden tavoitteena on lainsäädännöllisen ja taloudellisen johtamisen toteuttaminen 

vanhustenhuollossa, vanhusten terveyden, hyvinvoinnin ja elinolojen parantamiseksi 

(Kangasharju 2010).  
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Julkiset vanhuspalvelut ovat yhteiskunnallisia arvovalintoja, joita yhteisillä varoilla ha-

lutaan tukea (Vaarama 2015). Taloudellinen ohjaus on vanhuspolitiikan johtamisen 

keskeinen johtamisväline valtio-kuntasuhteessa. Sen keskiössä on kuntien valtionosuus-

järjestelmä, sekä erilaisten hankkeiden ja kehittämisohjelmien rahoitukset, joilla toimin-

taa ohjataan hallitusohjelman tavoitteiden suuntaisesti. Samalla taloudellinen ohjaus on 

tuottavuusohjausta, jolla ohjataan toiminnan suuntaa ja tuottavuustavoittelua. Valtion-

hallinnon taloudellisessa ohjauksessa painottuvat tuottavuuden ja vaikuttavuuden käsit-

teet, joiden määrittely on erilainen riippuen kohteesta ja tarkastelun näkökulmasta. VTV 

(2013) määrittelee tuottavuuden panosten ja suoritusten suhteena, jolla voidaan tarkoit-

taa esimerkiksi henkilöstön ja tuotettujen palvelujen suhdetta. Vaaraman (2015) mukaan 

vaikuttavuus vanhuspalveluissa tarkoittaa hoidolla tai palvelulla saavutettua muutosta 

vanhuksen terveydentilassa tai toimintakyvyssä. Vanhuspalveluissa tuottavuutta ja vai-

kuttavuutta seurataan mittareilla ja arviointimenetelmillä, jotka käytännössä pyritään 

yhdistämään vanhusten hyvän hoidon laatumääritelmiin (Katajaharju 2010). Valtion 

tuottavuus- ja vaikuttavuusohjauksessa käytetyt mittaamismenetelmät, indikaattorit, ja 

standardit luetaan informaatio-ohjauksen keinoihin kuuluviksi (Hansson 2002).  

 

Nykyistä kuntien vanhustenhuollon valtionosuusjärjestelmää kehitetään parhaillaan 

siten, että perusteissa huomioitaisiin yksinkertaisen laskentaperiaatteen ja iän ohella 

sairaudet ja toimintakyky. Tavoitteena on oikeudenmukaisempi rahoitusjärjestelmä, 

johon tasapuolisuuden ohella olisi mahdollista kytkeä valikoitua taloudellista ohjausta. 

(Vaalavuo ym. 2013.) Myös nykyinen valtiovarainministeriön ja kuntien yhteistyönä 

toteutettu vanhuspalvelujen vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma on taloudellista ohjausta, 

joka toimii vanhuspolitiikan strategisena johtamisvälineenä. Kuntien vanhustenhuollon 

toiminnassa ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottavuus, vaan vaikuttavuus, jolla laajem-

min ymmärrettynä tarkoitetaan asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja talouden kes-

kinäisessä suhteessa tavoitteena on tasapaino, jossa on kysymys oikeudenmukaisuudes-

ta ja yhteiskunnallisesta yhtenäisyydestä. Tämän tavoitteen saavuttaminen on riippuvai-

nen sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä. (Särkelä ym. 2014, VTT 2007, VTV 

2013.) 
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3.1.2 Informaatiojohtaminen 

 
Tieto ja informaatio ovat johtamisen keskeisiä elementtejä. Käytännön tasolla kaikki 

valtionhallinnon johtamisen menetelmät yhdistyvät toisiinsa tiedon ja informaation väli-

tyksellä (Oulasvirta ym. 2002). Johtaminen informaatio-ohjauksella on lisääntynyt 

2000-luvulla valtionhallinnon johtamismenetelmänä, erityisesti sosiaali- ja terveyden-

huollossa (Oulasvirta ym. 2002, Heinämäki 2012). Informaatio-ohjaus kuuluu hallin-

nonalojen yli toimivaan ohjelmajohtamisen kokonaisuuteen. Ohjelmajohtaminen valti-

onhallinnossa tarkoittaa hallitusohjelman toimeenpanon ja seurannan menetelmää, jo-

hon kuuluvat politiikkaohjelmat, strategiat ja asiakirjahallinto. Politiikkaohjelmat ja 

kehittämisohjelmat ovat informaatio-ohjausta, jossa painottuvat uuden tiedon tuottami-

nen, sekä uusien toimenpiteiden ja toimintatapojen määrittäminen (Heinämäki 2012, 

VTV 2009, 56, VTV 2013.) Informaatio on luonteeltaan suosittavaa, joten ohjauksesta 

puuttuu velvoittavuus, mikä heikentää vaikuttavuutta. Informaatio-ohjaus on vuorovai-

kutteista, ja se luetaan kuuluvaksi governance hallintaan, jossa korostuu alhaalta ylös 

suuntautuva hallinta. Se muuttaa valtion asemaa muutoksen toimeenpanijasta mahdol-

listajaksi, lisäten kuntien itsenäistä päätäntävaltaa vanhuspolitiikan strategioiden toteut-

tamisessa. (Heinämäki 2012, Hanssen & Helgesen 2011.)  

 

Ohjelmien toteuttamisen, seurannan ja vaikutusten valvonta luetaan osaksi informaatio-

ohjausta (Virtanen ym. 2015). Vanhuspolitiikassa valvonnasta vastaa Valvira, jolle ny-

kyisin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköjen valvonta (STM 2011). 

Valvira toteuttaa informaatio-ohjausta vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukevalla val-

vontaohjelmalla, jossa kohteena ovat sekä vanhuspalvelujen laadun seuranta, että van-

huspalvelulain linjaamat rakenteelliset uudistukset (Valvira 2015). 

 

3.2 Vanhuspolitiikan johtamisen strategiat 

 

Strategian ja strategisen johtamisen käsitteitä on määritelty monin tavoin. Strategisen 

johtamisen juuret ovat taloustieteessä, organisaatioteoriassa, sosiologiassa ja psykologi-

assa, ja taustan poikkitieteellisyys avaa useita käytännöllisiä lähestymistapoja (Meyer 

1991). Strategian hyödyt johtamisen alueella ovat riippuvaisia siitä, miten laajasta nä-

kökulmasta käsitettä tarkastellaan. Merkitys kasvaa, kun strategia ymmärretään areena-
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na, jossa erilaiset näkökulmat kohtaavat. Enemmän kuin teoria, strategia on pluralisti-

nen mahdollistaja, dynaaminen prosessi, jossa yhdistyvät käytäntö ja toiminta. (Meyer 

1991, Nag ym. 2007.) Strategiat syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja toimivat 

pluralistisina mahdollistajina. 

 

Quinn (2003) määrittää strategian toimintamalliksi, joka yhdistää organisaation pääteh-

tävät, politiikkaohjelmat ja niiden toteuttamisen kiinteäksi kokonaisuudeksi. Mintzberg 

ym. (1998) mukaan strategia tarkoittaa tietyn päämäärän saavuttamiseksi toteutettavia 

toimintoja, joista osa on suunniteltuja ja osa ennakoimattomia toimintoja. Strategioiden 

toteutumiseen liittyy ennalta arvaamattomuus. Menestyksellinen strategia edellyttääkin 

toiminnan valvontaa, joka liittyy samalla organisaation oppimiseen. Strategioiden on 

toisin sanoen muotoiltava ja samaan aikaan muotouduttava. Esimerkiksi ’sateenvarjo’ 

strategiassa laajat linjat ovat harkittuja, ja yksityiskohtien sallitaan muotoutua toteutta-

misessa. Tehokkaassa strategiassa yhdistyy olosuhteiden reflektointi, valmius ennakoi-

da ja varautua muutoksiin. (Mintzberg ym. 1998, 7-20, Quinn 2003.)  

 

Foucault’ in mukaan (Foucault 1989) strategia on tavoitteeseen suuntautuva toiminta-

suunnitelma, joka sisältää sekä taistelun että vallankäytön elementin. Politiikka toimin-

nassa taas konflikti voidaan nähdä sisäänrakennettuna intressiryhmien erilaisissa tavoit-

teissa. Mukana ovat aina myös erilaiset arvot – yksilölliset ja kollektiiviset.  

 

Johanson  (2016) toteaa strategian olevan nykyisin vakiintunut toimintamalli suomalai-

sessa valtionhallinnon johtamisessa. Koska strategia-käsitteen juuret ovat yritysmaail-

massa, sitä on myös kritisoitu nykyhallitusten toimintamuotona. Toimintana strategia on 

johtamista, jossa ylimmän johdon rooli korostuu. Strategian ensisijainen tehtävä on toi-

minnan ohjelmointi, jossa on kysymys tavoitteista ja päämääristä. Lisäksi, globaalissa 

maailmassa, epäselvässä ja kompleksisessa valtionhallinnon johtamisympäristössä, stra-

tegian tavoitteena on luoda järjestystä, ja vahvistaa luottamusta.  

 

Harisalo ym. (2007, 30) nimeää strategian julkisessa politiikassa keskeiseksi rakennete-

kijäksi, joka määrittää julkisen politiikan luonteen, joka voi olla kehittävää, sääntelevää 

tai valvovaa. Samalla se ilmaisee julkisen vallan johtamisen tavoitteet ja keinot. Siten 

vanhustenhuollon johtaminen valtakunnallisella tasolla toteutuu vanhuspolitiikan strate-
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gioissa, joiden tavoitteena on vanhustenhoidon ja palvelujen kehittäminen, toiminnan 

sääntely ja ohjaus, sekä tavoitteiden saavuttamiseen ja toimintaan liittyvä valvonta. 

 

Strategia ymmärretään tässä tutkimuksessa toimintasuunnitelmana halutun päämäärän 

saavuttamiseksi, sisältäen menettelytapojen ja tavoitteiden suhteet. Strategia nähdään 

politiikan ja johtamisen teoriassa tärkeänä käsitteenä ja kategoriana. Kaikessa politiikan 

teossa keskeinen ominaisuus on ’kyky toimijuuteen’, jossa tulee esiin strateginen di-

mensio. Strategiat kehittyvät, muotoutuvat ja toteutuvat puheessa ja tekstissä diskurs-

seina ja lopulta kuvina, joissa nähdään haluttu tulevaisuuden asiain tila. Siten ne ovat 

luonteeltaan diskursiivisia. (Fairclough & Fairclough 2012, 24.)  

 

Valtionhallinnon vanhuspolitiikassa strategioiden avulla pyritään vaikuttamaan ulkoi-

seen toimintaympäristöön, jolla tarkoitetaan valtion ohjaussuhdetta kuntiin. (Stenvall & 

Virtanen 2012, 28.) Strategiat muodostavat viitekehyksen poliittis-hallinnollisille tavoit-

teille, joiden toimeenpano täsmentyy myöhempinä suunnitelmina, ja kehittämisohjelmi-

na vanhuspolitiikassa (VTV 2013), ja ne ovat ovat merkitykseltään, laajuudeltaan ja 

toteuttamistavoiltaan monimuotoisia (VTV 2014). 

  

’Terveys kaikissa politiikoissa’ ohjelman ohella, 2010-luvulla Sosiaali- ja terveyden-

huollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE II, 2012-2015) on ollut vanhuspolitii-

kan tärkein strateginen ohjausväline. Nykyisellä vuonna 2015 alkaneella hallituskaudel-

la Kaste-ohjelman jatkuvuus toteutuu hallituksen kärkihankkeessa ’Ikäihmisten palvelu-

jen kehittäminen’ (Hallitusohjelma 2015). Osana hallitusohjelmaa Kaste ja kärkihank-

keet määrittelevät sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet ja toiminnan suunnan, sekä 

kehittämistoimenpiteet ja valvonnan vanhuspolitiikassa.  

 

Euroopan Unionin komissio on ottanut ’Health in all politics’ asialistalleen (Melkas 

2013) ja ohjelmaa toteutetaan Suomen lisäksi muissa jäsenmaissa tavoitteena varautu-

minen vanhusväestön kasvuun, ja kytkemällä vanhuspolitiikan haasteet osaksi eri hal-

linnonalojen toimintaan. Esimerkiksi Ranskan ministeriöiden välisen yhteistyön ohjel-

man (Broussy 2013) tavoitteena on yhteiskunnan sopeuttaminen vanhenevan väestön 

kasvuun. Ohjelmassa varaudutaan tukemaan kasvavan vanhusväestön elinoloja. Toi-

menpiteet kohdistuvat henkilöstön riittävyyteen, vanhusten kotona asumisen tukemiseen 

ja liikkumisen helpottamiseen liikennejärjestelyin, joilla tuetaan sosiaalista osallistumis-
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ta. Avainkysymys on, miten elinajan pidentyminen käännetään positiiviseksi mahdolli-

suudeksi ja estetään väestön vanhenemisen uhkaava katastrofi.  

 

Suomalaiselle sosiaali- ja terveyspolitiikalle on ominaista strategioiden, kehittämis-

hankkeiden ja -ohjelmien runsaus ja päällekkäisyys (Stenvall & Virtanen 2012). Valti-

ontalouden tarkastusviraston mukaan (VTV 2013) ne eivät kuitenkaan ole sisällöltään 

ristiriitaisia. Hankkeiden moninaisuus on herättänyt kysymyksiä laadullisista ja talou-

dellisista vaikutuksista osana johtamisjärjestelmää. Strategiat ja niitä toteuttavat kehit-

tämisohjelmat ovat osa sosiaaliturvan pitkän tähtäimen suunnittelua. Se on vuosia kes-

tävää, pitkäjänteistä toimintaa, joten vaikutukset käytännöissä ovat vaikeasti arvioitavis-

sa. (VTV 2013.) Haasteina nähdään toiminnan hajanaisuus, kokonaishallinnan puuttu-

minen, ohjelmien keskeneräisyys, sekä toiminnan vaikutusten ennakko- ja jälkiarvioin-

nin puuttuminen. (Stenvall & Virtanen 2012, 15-26.)  

 

Nyström ym. (2014) väittävät, että onnistuneet uudistukset ja kehittämisstrategiat edel-

lyttävät koordinoivaa johtamista. Myöskin ohjelmien seuranta, tulosten arviointi ja joh-

topäätökset tulee tehdä kokonaisvaltaisesti. Laulainen (2010) puolestaan kuvaa tutki-

muksessa vanhustyön strategioiden ristiriitaisuutta strategisen kehittämisen ja operatii-

visen toiminnan välillä. Työntekijöiltä odotetaan aktiivista ja vastuullista toimijuutta, 

mutta nykyisissä olosuhteissa mahdollisuudet käytännössä vastata vaatimuksiin ovat 

rajalliset, eikä vanhustenhuollon strategisessa kehittämisessä riittävästi huomioida to-

teuttamista arkitodellisuudessa. Heikan tutkimus (2008) osoitti, että kuntien sosiaali- ja 

terveystoimen johtajien rooli kehittämistyössä useimmiten rajoittui työryhmän jäsenyy-

teen tai resursseista vastaamiseen, ja siten kunnallisten johtajien työhön näyttäisi sisäl-

tyvän enemmän muutosten mahdollistaminen, kuin osallistuminen itse strategiatyöhön. 

Kehittämistyössä kunnallinen johto on kuitenkin tärkeässä osassa. Lunkka ym. (2015) 

nostivat tutkimuksessaan esiin kunnallisen keskijohdon keskeisen roolin strategioiden 

toteuttamisessa, ja etenkin projektin merkitysten ja visioinnin siirtämisessä henkilöstölle, 

johdon toiminnan ja erilaisten ammatillisten identiteettien kautta. Strategian merkitys 

määräytyy siten pitkälti toimijoiden  sille antamasta arvosta ja roolista (VTV 2014). 
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3.3 Vanhuspolitiikan johtamisen arvot 

 

Julkisen politiikan tavoitteena on tuottaa kansalaisille hyvä elämä, johon sisältyy yh-

teiskunnan monikerroksinen arvojen hierarkia (Nabatchi 2012). Vanhuspolitiikan joh-

tamisessa yhdistyvät sekä vanhusten omat arvot, että institutionaaliset arvot, joilla kuva-

taan yhteiskunnallisten järjestelyjen toivottuja ominaisuuksia (Tuomela & Patoluoto 

1976, 220, Koskinen 1994). Lisäksi hoitosuhdetta määrittävät perinteiset hoitotyöhön, 

organisaatioon ja toimintatapoihin liittyvät yhteiskunnalliset ja kulttuuriset arvot (Pih-

lainen 2000, Wallin 2012). Peruslähtökohtana on ihmisarvo, sekä siihen perustuvat kan-

sainväliset ihmisoikeussopimukset ja yhteiskunnan eettiset ja moraalisäännöt. Hyvän 

hoidon eettiset alkujuuret ovat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisessa, joille 

hoitajien ja lääkäreiden ammattietiikka perustuu. (Pihlainen 2000, Lääkärin etiikka 2013, 

Hämäläinen & Niemelä 1993.)  

 

Vanhuspolitiikan arvojen kohdalla huomio siirtyy politiikan tasolta operatiivisen hoidon 

alueelle, jossa vanhusten hyvinvointia tuotetaan. Arvoilla tarkoitetaan ihmisten usko-

muksia ja tunteita, liittyen heidän näkemyksiinsä hyvästä elämästä (Tuomela & Pato-

luoto 1976, 220, Hämäläinen & Niemelä 1993, Aaltonen ym. 2014). Schwartz (2006) 

esittää inhimillisten perusarvojen olevan universaaleja ja riippumattomia kansallisuu-

desta tai kulttuurista. Vanhusten perusarvot liittyvät heidän hyvinvointiinsa, ne ovat 

sidoksissa elämänkaareen, ja muuttuvat iän mukana. Ikääntyneillä korostuvat turvalli-

suuteen, jatkuvuuteen ja perinteisiin liittyvät arvot. Laadukkaat ja vaikuttavat vanhus-

palvelut voidaan nähdä sekä yhteisesti jaettuna kollektiivisena arvona, että vanhusten 

hyvän arkielämän ja hyvinvoinnin tuottajana (Vaarama 2015).  

 

Vanhustenhoidossa arvot kytkeytyvät eettisyyteen ja eettiseen toimintaan. Ylisen (2008, 

68,69) tutkimuksessa eettisten ongelmatilanteiden kääntöpuolena nousevat esiin van-

husten omat arvot, joita ovat itsemääräämisoikeus, arvokkuuden säilyttäminen, osalli-

suus oman elämän päätöksenteossa, sekä turvallinen, hyvän vanhenemisen mahdollista-

va ympäristö. Eettinen ongelma syntyy myös tilanteessa, jossa palvelua ei myönnetä 

yhteiskunnallisen edun nimissä, jolloin yksilölliset ja kollektiiviset arvot ovat ristiriidas-

sa. 
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Vanhustenhuollon johtamisessa keskeisenä tavoitteena ja arvona voidaan pitää ikäänty-

neiden hyvää elämänlaatua. Räsäsen (2011) tutkimuksessa selvitettiin, miten tämä to-

teutuu huonokuntoisten vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa. Tulosten mukaan 

vanhusten hyvä elämänlaatu edellyttää sekä gerontologisen hoivan ammattityötä, että 

johtamista, jossa hoivan sisältö vastaa joustavasti ikääntyneiden eritasoisiin ja muuttu-

viin hoidon tarpeisiin. Elämänlaadun vaihtelua selittivät fyysinen terveys, toimintakyky, 

vanhenemiseen sopeutuminen, sosiaaliset suhteet ja psyykkinen hyvinvointi. Ulkoisilla 

puitteilla ei ollut yhteyttä koettuun elämänlaatuun, eivätkä korkeammat kustannukset 

tuottaneet asiakkaille parempaa elämänlaatua, vaan elämänlaatu oli parasta yksiköissä, 

joissa kustannukset ja henkilömitoitus olivat pienimmät. Sen sijaan ammatillisen hoivan 

laadulla oli yhteys hyvään elämänlaatuun, samoin johtamisjärjestelmän käytännönlähei-

syydellä. Muistisairaiden kohdalla havainnot osoittivat, että elämästä on mahdollista 

nauttia myös iäkkäänä ja huonokuntoisena, edellyttäen että vanhukset saivat laadukasta 

hoitoa ja riittävästi tukea. Elämänlaatua lisäsivät oikein mitoitettu tuki, sosiaaliset suh-

teet ja turvallisuus. (Räsänen 2011, Vaarama 2009, 2015.)  

 

Elosua ’ n (2011) tutkimuksessa vanhusten hyvän elämänlaadun subjektiivisista arvoista 

merkityksellisin oli terveys. Toisena elämänlaatua lisäävänä tekijänä pidettiin henkilö-

kohtaista riippumattomuutta. Lisäksi hyvä elämä edellytti henkilökohtaisiin tarpeisiin 

mukautettua ympäristöä ja kotia, sekä perheen ja yhteisön tukea. Tuloksissa korostuivat 

kodin ja kodinomaisen asumisen merkitys vanhusten subjektiivisena arvona, sekä terve-

yttä ja hyvinvointia tukevan asumisympäristön osuus terveenä vanhenemisessa. Hyvä 

asuinympäristö nähtiin strategisena lähestymistapana vanhusten elämänlaadun paranta-

miseen, koska siinä yhdistyivät hyvän vanhenemisen edellytykset, autonomia ja oman 

identiteetin säilyttäminen. Asuinympäristön merkitys tuli esiin myös Kaskiharjun 

(2010) tutkimuksessa toivotuista ja ei-toivotuista vanhenemisen paikoista valtiopäivä-

puheissa. Tärkeimpiä arvoja vanhusten hyvinvoinnin tuottamisessa olivat asumisympä-

ristön turvallisuus ja yksinäisyyden poistaminen. 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja turvaaminen lainsäädännöllä on viime vuosina 

kuulunut sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteisiin laajalti eri maissa. Vanhukselle itse-

määräämisoikeus ja valinnanvapaus häntä itseään koskevissa päätöksissä ovat keskeisiä 

arvoja. Itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta koskevia säännöksiä on useassa lais-

sa, kuten laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (1301/2014), tervey-
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denhuoltolaki (1326/2010) sekä potilaslaki (785/1992). Vanhuspalvelulain (980/2012) 

mukaan vanhusta on kuultava ja otettava huomioon hänen mielipiteensä päätettäessä 

hänen omista asioistaan. Käytännössä vanhuksen tahdon toteuttaminen saattaa osoittau-

tua vaikeaksi, ja edellyttää eettistä ongelmanratkaisua, jos vanhuksen kognitiiviset ky-

vyt ovat heikentyneet (Woodward 1998). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeis-

tuksessa (THL 2016a) asiakkaan valinnanvapautta tulkitaan vanhuspalvelulain mukai-

sesti. Vanhuksen tulee itse saada päättää vaikka valinta olisi hänelle epäedullinen. Itse-

määräämisoikeuden kirjaaminen lakiin on lisännyt oikeuksia, ja samalla vastuu omasta 

terveydestä ja taloudesta on lisääntynyt (Batifoulier ym. 2008, Le Pen 2009).  

 

Asiakaslähtöisyys on yksi politiikan asiakirjoissa julkituotu tavoite ja normatiivinen 

arvo, joka on sisällytetty lainsäädäntöön palveluperiaatteena (terveydenhuoltolaki 

1326/2010, vanhuspalvelulaki 980/2012, sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Se on keskei-

nen laatutekijä palveluissa (Virtanen ym. 2011, Wallin 2012). Asiakaslähtöisyys mer-

kitsee palveluntarjoajan kykyä ottaa huomioon asiakkaan tausta ja olosuhteet, ja nähdä 

ne hänen lähtökohdistaan (Darby & Daniel 1999). Se perustuu ammatilliseen kohtaami-

seen, ja dialogiin hoidonantajan ja hoidettavan välillä (Wallin 2012), ja on siten arvo 

vanhusten näkökulmasta. Koskinen (1994) käyttää asiakaslähtöisyyden sijaan korvaavia 

käsitteitä ihmislähtöisyys ja vanhuslähtöisyys, vastakohtana järjestelmälähtöisyydelle 

vanhuspalveluissa, koska niihin sisältyy ihmisarvon kunnioittaminen ilman asiakkuutta 

korostavaa asiakaslähtöisyyttä. 

 

Palveluiden universaalisuus, hoidon integraatio ja hoitopolun jatkumo ovat arvoja, jotka 

vaikuttavat hoitotuloksiin, tuottaen parempaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä, joten ne 

ovat arvoja vanhustenhuollon näkökulmasta. Vanhuspolitiikassa integraatiota edistetään 

sekä rakenteellisissa uudistuksissa, että palveluorganisaatioiden toiminnassa, että käy-

tännön hoivatyössä. Vanhustenhuollossa koordinaatio on integraation edellytys. Se tar-

koittaa kumppanuuksien kehittämistä, yhteistyötä eri tahojen kesken, sekä potilastieto-

järjestelmien yhtenäistämistä. Vanhuspalvelujen integraation tavoitteena on yhden pal-

velupisteen malli. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen yhdistäminen vanhusten-

huollossa kuuluu useiden eurooppalaisten maiden tavoitteisiin rakenneuudistuksissa. 

(Nyström ym. 2012, Glendinning 1989.) 
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Aaltonen ym. (2014) tutkivat millainen on vanhuksen hyvä elämä ja kuva, joka hänestä 

välittyy valtionhallinnon asiakirjoissa ja vanhusten haastattelupuheessa. Tutkimusai-

neistona olivat lait ja keskeiset sosiaali- ja terveyspolitiikan asiakirjat. Tutkimuksen 

viitekehys rakentui Aristoteleen Nikomakhoksen etiikan hyvän elämän eudaimonia-

käsitteen ympärille. Tulosten mukaan kokemuksellisuus, kognitiivinen toiminta ja mi-

nuus, sosiaaliset suhteet, osallisuus, vaikuttaminen ja tavoitteiden asettaminen olivat 

vanhuksen hyvän elämän osatekijöitä, joita verrattiin lakien ja politiikka-asiakirjojen 

hyvän elämän arvopohjaan. Asiakirjoissa keskeisessä osassa oli  vanhusten perustarpei-

den tyydyttäminen. Lisäksi keskeisiä vanhusten hyvinvoinnin tuottajia olivat aineelliset 

resurssit, ihmissuhteet ja itsensä toteuttaminen. 

 

Arvot olivat vanhustenhuollon johtamisen tutkimuksissa samansuuntaisia ja niistä voi-

daan muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Ne olivat yhteydessä palveluiden ja hoidon 

laadukkuuteen, henkilökohtaiseen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, arkielämän 

turvallisuuteen ja sujuvuuteen, riippumattomuuteen, oman identiteetin säilyttämiseen, 

sekä oman elämän hallintaan ja hyvän elämän edellytyksiin. Tutkimuksista esille nou-

sevat arvot on esitetty koosteena taulukossa 1, jossa ne jaettiin neljään kategoriaan: ins-

titutionaaliset vanhusten arvot, henkilökohtaiset arvot, hyvän elämän arvot ja hyvän 

vanhenemisen arvot. 
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Taulukko 1. Kooste vanhustenhuollon johtamisen arvoista tutkimuksessa 

Tutkimus Arvot Kategoria 

Nyström ym. 2012, 

Glendinning 1989, 

 

Ylinen 2008, Kaskiharju 2010, 

Räsänen 2011, Vaarama 2015, 

 

Palveluiden universaalisuus 

Hoidon integraatio 

Hoitopolun jatkuvuus 

Osallisuus päätöksenteossa 

Asumisen turvallisuus  Yksinäi-

syyden poistaminen 

Hyvä ammatillinen hoiva 

Tuettu pitkäaikaishoiva 

Institutionaaliset vanhusten 

arvot 

Darby & Daniel 1999, Wallin 

2012, 

Asiakaslähtöisyys 

 

 

Koskinen 1994, 

Ylinen 2008,  

 

Vanhuslähtöisyys/Ihmislähtöisyys 

Itsemääräämisoikeus Valinnanva-

paus 

 

Elosua 2011, Räsänen 2011,  

Aaltonen ym. 2014, 

Schwartz 2006, 

Asumisen mukavuus 

Tarpeisiin mukautettu ympäristö 

Turvallisuus  

Sosiaalinen läheisyys 

Perinteet ja jatkuvuus 

Taloudellinen turvallisuus 

Hyvän elämän arvot 

Elosua 2011, Aaltonen ym. 

2014, Vaarama 2015, 

Terveys 

Itsenäisyys  

Henkilökohtainen riippumatto-

muus 

Oma identiteetti ja minuus 

Osallistuminen 

Perheen ja läheisten tuki 

Henkilökohtaiset arvot  

 

 

Räsänen 2011, Vaarama 2009, Hyvä elämyksellinen arki 

Sopeutuminen vanhenemiseen 

Tuettu fyysinen ja psyykkinen 

hyvinvointi 

Sosiaalinen läheisyys 

Hyvän vanhenemisen arvot 

 

 

3.4 Vanhustenhuollon johtaminen tutkimuksessa 

 

Kehittyneissä maissa sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavat kustannukset ovat uhka 

yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Väestön ikääntyminen näh-

dään osasyynä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysynnän ja kustannusten kas-

vuun. Vanhuspolitiikan johtamisen tutkimus painottuukin vahvasti taloudelliseen näkö-

kulmaan. Euroopan Unionin ja OECD:n tuella vanhustenhuollossa on tehty laajasti tut-

kimusta, jossa Suomi on ollut mukana. Bos ym. (2007) tutkivat pitkäaikaishoidon pal-

veluita, samoin Onder ym. (2012), mukana seitsemän jäsenmaata. Genet ym. (2011) 

ovat tutkineet kotihoitoa Euroopassa systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Tutkimus 

kuuden Euroopan maan pitkäaikaishoidon rahoitusmallista, palveluseteli (Cash-for-

Care) periaatteella kuvaa pitkäaikaishoidon järjestämistapoja, joiden tavoitteena on 

edistää valinnanvapautta, omaishoitoa, kehittyviä markkinoita ja kustannusten hallintaa 
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(Da Roit & Le Bihan 2010). Myös OECD:n tutkimukset vanhusten pitkäaikaishoidossa 

(Colombo ym., 2012, De la Maisonneuve & Martins 2013), kohdistuivat erityisesti kus-

tannusten hallintaan ja hoidon tarvearviointiin, sekä näyttöön perustuvan toiminnan 

kehittämiseen.  

 

Yleinen käsitys väestön ikääntymisen taloudellisista vaikutuksista on suora yhteys 

ikääntymisen ja kustannusten nousun välillä. Toisaalta se on liian yksinkertainen näkö-

kulma tulevaan kehitykseen. Breyer ym. (2010) mukaan ilmiö pitäisi ymmärtää koko-

naisvaltaisesti, ja tutkia tekijöitä, jotka voidaan yhdistää iäkkäiden terveydentilan ja 

toimintakyvyn parantamiseen. Jos pitkäikäisyys on seuraus parantuneesta terveydenti-

lasta, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten riippuvuussuhde väestön ikääntymisen 

vaikutuksista tulevaisuudessa on yliarvioitu, sillä muutos koko elämänkaaressa siirtää 

tulevaisuudessa myös palvelujen tarvetta myöhemmäksi. 

 

Niukkojen taloudellisten resurssien ohella nähdään tulevaisuuden vanhustenhuollossa 

haasteena henkilöstön riittävyys ja osaamistarpeet. OECD:n tutkimuksessa (Colombo 

ym. 2012) selvitettiin vanhustenhoidon nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita jäsenmaissa, 

tutkimuskohteena huonokuntoisten ikääntyneiden pitkäaikaishoito, joka on eniten re-

sursseja vaativa alue vanhustenhuollossa. Tutkimuksessa esitettiin keskeisiä suuntauksia 

ja strategiamalleja vastauksena kasvavaan vanhustenhoidon ja palveluiden kysyntään, 

sekä työvoimapolitiikan, että talouden kannalta. OECD-tutkimuksen johtopäätöksissä 

korostuivat tutkimus, arviointi ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen. Suoma-

laisen vanhustenhuollon kustannusten hallintaa käsittelevässä tutkimuksessa Kehusmaa 

ym. (2014) esittää, että omaishoidolla voitaisiin huomattavasti vähentää hoidon julkisia 

kustannuksia. Lisäämällä sosiaalipalveluiden osuutta vanhustenhoidossa, olisi mahdol-

lista vähentää terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia. Sen mukaan nykyistä sosiaali- 

ja terveydenhuollon työnjakoa tulisikin muuttaa vanhustenhuollossa entistä enemmän 

sosiaalipalvelujen alueelle suuntautuvaksi.  

 

Taloudellisen näkökulman ohella vanhuspolitiikan tutkimuksen lähestymistapa on kriit-

tinen näkökulma, jossa pyritään saamaan muutos vanhustenhuollon nykyisiin käytän-

töihin. Tutkimuksissa tarkastellaan kriittisesti uuden julkisen johtamisen (NPM) ja ma-

nagerialismin vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja vanhuspolitiikkaan. On 

haasteellista sovittaa yhteen perinteisiin eettisiin ja inhimillisiin arvoihin nojaava hoito, 
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ja toisaalta taloutta, vaikuttavuutta, tuloksia, mittaamista ja arviointia korostava johta-

misjärjestelmä. Useat tutkijat yhtyvät käsitykseen, että hallitseva poliittinen diskurssi on 

keskeinen käytäntöjen muokkaaja sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2000-luvun vanhus-

politiikan diskursseissa se on merkinnyt käsitteiden sisällön määrittelemistä yhä enem-

män tuottavuustermein. (Björnsdóttir 2009, Dahl 2011, Henriksson & Wrede 2011, Ant-

tonen & Häikiö 2011, Raymond & Grenier 2013.)  

 

Björnsdottir (2009) nostaa esille huolen eettisten kysymysten sivuuttamisesta nykyises-

sä palvelujärjestelmässä ja erityisesti vanhusten kotihoidossa. Hän esittää, että uuden 

julkisen johtamisen myötä vanhuspoliittinen diskurssi on vaihtunut perinteisestä eetti-

sestä hoitodiskurssista yhä vahvemmin hallitsevan talousdiskurssin suuntaiseksi, aiheut-

taen palvelujen heikentymistä, ja vaikeuttaen hoidonantajien eettisten periaatteiden 

noudattamista hoitotyössä. Nykyisen kotihoidon sisältöä ja palvelujen toteuttamisen 

reunaehtoja tarkasteltiin laajasti useissa kansainvälisissä tutkimuksissa (Ceci ym. 2011). 

Laatu esitettiin politiikan työkaluna kotihoidon palvelujen uudistamisessa. Laatuvaati-

mukset ja kustannustenhallinta luovat jännitteitä vanhustenhoidossa, jossa laatukritee-

rein perustellaan nykyisen kotihoidon palvelujärjestelmän standardoiminen (Dahl 2011).  

 

Myös suomalaisen vanhustenhuollon palvelujärjestelmää on kehitetty markkinoitumisen 

suuntaan, hoiva- ja kotipalveluiden siirtyessä yksityisen tahon tuottamiksi, samaan ai-

kaan kun julkisia palveluja on vähennetty ja hoitoon pääsyn kriteereitä on tiukennettu 

(Anttonen & Häikiö 2011). Hoivan johtamisen tutkimuksessa on osoitettu (Aarva 2009, 

Laulainen 2010), että vanhuspolitiikan strategisen johdon ja henkilöstön käsitykset hoi-

vatyöstä ovat ristiriitaisia, ja on käsitteellisiä eroja siinä, miten johtajat ja alaiset ym-

märtävät johtamistoiminnot vanhustenhuollossa. Tästä on päätelty, että nykyiset tulos-

johtamisen periaatteet eivät kohtaa hoivan moniulotteisuutta käytännön tasolla.  

 

Rintala (2003) on tutkinut suomalaista vanhuspolitiikkaa ja vanhuskuvan muuttumista 

valtionhallinnossa valtiollisista asiakirjoista. Tutkimus osoitti, miten politiikalla vaiku-

tetaan vanhuskuvan muotoutumiseen ja palveluiden tarpeen määrittymiseen, sekä palve-

lujärjestelmän ominaisuuksiin. Hoppanian (2015) tutkimuksen kohteena oli vanhuspoli-

tiikan ja vanhustenhuollon palvelujärjestelmän kehittyminen vanhuspalvelulain toteut-

tamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan vanhuspalvelulain valmistelua po-

liittisen kamppailun tuloksena. Julkisella politiikalla on keskeinen rooli prosessissa, 
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jossa vanhusten avuntarpeet legitimoidaan sosiaalisina ongelmina yhteiskunnassa, ja 

päätetään mihin suuntaan palvelujärjestelmää kehitetään. (Koskinen 1994, Rintala 2003, 

Dahl 2011, Hoppania 2015.)  

 

Walton ja Lazzaro-Salazar (2016) tutkivat Uuden-Seelannin sosiaali- ja terveyspolitii-

kan strategioita, jotka olivat pitkäaikaishoidon politiikkaohjelmia. Tutkimuksessa osoi-

tettiin, miten toiseus rakennettiin pitkäaikaishoidon potilaita kuvaavilla sanavalinnoilla, 

ja miten teksteissä tuotettiin hallitsevan ryhmän asenteita. Kriittisessä diskurssianalyy-

sissa esitettiin johtopäätös, että politiikkaohjelmissa luotiin pitkäaikaispotilaille ’toiseu-

den’ rooli, joka oli vastakohta ’normaaliudelle’. Poliittisen diskurssin todettiin myös 

syyllistävän pitkäaikaispotilaita heidän erilaisuudestaan ja yhteiskunnalle aiheuttamas-

taan taloudellisesta taakasta. 

 

Nyström ym. (2014) tutkimuksessa useilla projekteina toteutetuilla strategioilla onnis-

tuttiin parantamaan heikkojen vanhusten elämänlaatua Ruotsissa. Kansallinen kehittä-

misohjelma ”Better life for the most ill elderly people in Sweden” käynnistettiin, kun 

informaatio-ohjaus ja suositukset hoitokäytännöissä eivät tuottaneet tulosta. Projektissa 

toteutettiin kymmenen strategiaa, joilla parannettiin vanhusten hoitoa ja palveluita. Oh-

jelma tuotti vanhuspolitiikan arvoja ja elämäntilanteita yhdistävän tulevaisuusvision, ja 

osoitti nykytilanteen ja vision välillä vallitsevan eron. Suomessa vastaavassa tilanteessa 

vanhustenhuollon ongelmiin on pyritty vaikuttamaan sekä informaatio-ohjauksella, laa-

tusuosituksilla, että lainsäädännöllä (Voutilainen 2007). 

 

Terveydenhuollon tavoitteiden ohella voivat valtionhallinnon strategiat yhdistyä muiden 

hallinnonalojen poliittisiin päämääriin. Victoor’ in ym. (2012) tutkimus kuvasi valin-

nanvapauden kehittämisohjelmaa Hollannin terveydenhuollon reformissa. Tutkimukses-

sa tarkasteltiin ’Patient’s Choice’ käsitteen instrumentaalista käyttöä terveysministeriön 

dokumenteissa. Valinnanvapauden kehittämiseen liittyi kaksi tavoitetta. Valinnanva-

pauden katsottiin olevan arvo sinänsä ja toisena tavoitteena oli vahvistaa potilasta itse-

näisenä toimijana, joka luo valinnoillaan kilpailutilanteen, parantaa laatua ja avaa mah-

dollisuuksia terveyspalvelujen markkinoille.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Tutkimuksen eettiset lähtökohdat  

 
Laadullisen tutkimuksen eettisyys perustuu tutkijan arvovalinnoille, koskien koko tut-

kimusprosessia (Polit & Beck 2008). Hammersleyn ja Traianoun (2012) mukaan tiedon 

tuottaminen on eettinen arvo yhteiskunta- ja ihmistieteessä, ja yhtenä tutkimuksen teh-

tävänä on tuottaa tietoa yhteiskunnallisista instituutioista. Vanhuspolitiikan johtaminen 

valtionhallinnon tasolla on Suomessa vähän tutkittu aihe, mikä koettiin tutkimuksellise-

na haasteellisena, mutta myös hyödyllisenä tutkimusalueena. 

 

Tutkimusetiikan keskeiset periaatteet koskevat henkilöiden yksityisyyden suojaa, salas-

sapitovelvollisuutta, vahingoittamisen välttämistä ja luottamuksellisuutta, ja niissä tulee 

toimia virallisten eettisten säännösten mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

TENK 2012). Sääntöjen mukaan yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita ei sovelleta 

vapaasti saatavilla oleviin julkisiin asiakirja-aineistoihin, jotka olivat aineistona tässä 

tutkimuksessa. Internetistä kerättyä julkista aineistoa koskevia eettisiä ohjeita on toistai-

seksi vähän. Tässä työssä noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvää tieteel-

listä käytäntöä koskevia suosituksia ja keskeisiä tutkimuseettisiä periaatteita soveltuvin 

osin. Tutkimuksen alusta lähtien, aiheessa, tutkimustehtävissä ja aineiston valinnassa 

otettiin huomioon eettiset näkökohdat, ja hyvän tutkimustavan vaatimukset (TENK 

2012, Polit & Beck 2008). Ennen aineiston keräystä selvitettiin tutkimusluvan ja mah-

dollisen haastattelun ehtoja sosiaali- ja terveysministeriössä, ja samalla kerrottiin tutki-

muksesta. Tässä yhteydessä asiakirjat määriteltiin julkisiksi ja vapaasti saataviksi, eikä 

tutkimuslupaa tarvittu. Alussa suunniteltu viranomaisten haastattelu olisi edellyttänyt 

haastateltavien suostumuksen. (STM, Heiliö 2016.)  

 

Henkilökohtaisen moraalikäsityksen ohella tutkijan etiikkaan sisältyy ammattietiikka, 

joka on vastuuta yksilöstä ja yhteiskunnasta (Ryen 2007). Salassapito rinnastettiin tässä 

tutkimuksessa rehellisyyteen ja kunnioittavaan asenteeseen tutkimusaluetta kohtaan. 

Eettiseen sitoumukseen kuuluu tutkimuskohteen vahingoittamisen välttäminen, mikä 

tarkoitti neutraalia otetta, välttäen tutkimuskohteen leimaamista tai koko tutkimusalueen 

saattamista huonoon valoon. Luottamuksellisuus tässä työssä merkitsi sitä, että ei tuote-
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ta vahinkoa esittämällä totuudesta poikkeavia tuloksia tai johtopäätöksiä. (Ryen 2007, 

TENK 2012, Hammersley & Traianou 2012.)  

 

Tutkijan eettinen vastuu ulottuu laajalle alueelle. Vanhuspolitiikkaa voidaan pitää sensi-

tiivisenä tutkimusalueena, mikä on huomioitu eettisenä haasteena (Aho & Kylmä 2011). 

Eettisyyden vaatimus kulminoituu tutkimustehtävän ja tutkimuskontekstin yhteiskun-

nallisessa merkityksessä. Aiheen keskiössä on yhteiskunnan hauras väestön osa, heidän 

tarpeensa ja arvonsa. Ikääntymiseen liittyy negatiivisiksi koettuja määreitä, kuten sai-

raudet, toimintakyvyn heikkeneminen, riippuvuus ja avun tarve. Elämän pituus nähdään 

arvona, mutta toisaalta siinä nähdään uhka taloudelliselle vakaudelle. Vanhustenhuollon 

johtaminen on yksi ristiriitaisimpia alueita julkisessa politiikassa. Tässä yhteydessä eet-

tiset sitoumukset tarkoittivat tutkimuskohteen, aiheen ja tutkimustehtävien yhteiskun-

nallisen luonteen ja merkityksen huomioonottamista tutkimusprosessissa. (Ryen 2007.) 

Eettisyys oli myös rehellisyyttä lähteiden käytössä, analyysissa ja raportoinnissa (Polit 

& Beck 2008).  

  

4.2 Tutkimuksen metodologinen tausta  

 
Tutkimus on aineistolähtöinen laadullinen, empiirinen analyysi. Laadullinen tutkimus 

soveltuu menetelmäksi, kun aiheesta on vähän, tai hajanaista tietoa, eikä taustalla ole 

valmista teoriaa (Polit & Beck 2008). Denzin & Lincoln (2011, 74) esittävät, että sosi-

aalitieteissä tutkimuksen taustalle valittuun paradigmaan sitoutumisen tulisi tapahtua 

tutkijan maailmankatsomuksen tasolla, mikä tässä tarkoittaa joukkoa perususkomuksia, 

jotka ohjaavat metodologisia, ontologisia ja epistemologisia valintoja.  

 

Tutkimuksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi, joka perustuu olettamuk-

seen, että todellisuus sosiaalisessa maailmassa, syntyy vuorovaikutuksessa toisten ih-

misten kanssa. Sosiaalinen konstruktionismi edustaa relativistista käsitystä tieteestä. 

Siinä ei ole yhtä ainoaa totuutta, vaan tiedon katsotaan olevan subjektiivisesti tuotettua, 

ja siten sidoksissa historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa. (Creswell 2013.) 

 

Tutkijan käsitys todellisuudesta on tutkimuksen ontologinen suhde, joka ymmärtää van-

hustenhuollon johtamisen osana yhteiskunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
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VANHUSPOLITIIKAN STRATEGIAT/ 

              POLITIIKKAOHJELMAT 

Valtionhallinto – STM – THL 

  

 ARVOT 

Ympäristön arvot Vanhusten arvot 

telmää ja valtakunnallista terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa, jossa vallitsevat yhteisesti 

jaetut arvot ja kulttuuri. Epistemologinen suhde muodostuu tutkimuksen pääkäsitteiden 

kautta, kuvaten hankittavan tiedon luonnetta ja tutkijan suhdetta siihen. Tässä yhteydes-

sä se merkitsee reflektiivistä vuoropuhelua tutkijan ja dokumenttiaineiston välillä, koh-

distuen vanhustenhuollon johtamisen strategioihin ja niihin sisältyviin arvoihin valtion-

hallinnossa.  

 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti vanhuspolitiikan johtamista ei nähdä yksipuo-

lisena vaikutussuhteena, vaan se rakentuu vuorovaikutuksessa ihmisten välillä (Gergen 

& Thatchenkery 2004). Poliittiseen toimintaan liittyvä valta ymmärretään tässä tutki-

muksessa yhteisöllisenä. Vanhuspolitiikan johtamisen vallan konteksti yhtyy Hannah 

Arendt’ in aristoteliseen tulkintaan, jonka mukaan poliittinen areena on näyttäytymistila, 

jossa yhdistyvät puhe ja toiminta. Valta on yhdessä tekemistä, ja se on aina mukana 

inhimillisessä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Arendt 2002, Foucault 1989.) Tut-

kimusasetelma on esitetty kuviossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              
              ONTOLOGIA DISKURSSI                 EPISTEMOLOGIA 
   



    
 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimusasetelma 
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4.3 Tutkimusaineiston kuvaus  

 

Tutkimuksen aineistona olivat valtionhallinnon sosiaali- ja terveydenhuollon ja vanhus-

tenhuollon kehittämisohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat, raportit, muistiot ja 

suositukset, jotka ovat vapaasti kaikkien saatavilla olevia asiakirjoja (Laki viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta 1999/621). Ne ovat julkisen hallinnon virallisia asiakirjoja, 

jotka sisältävät kuvauksen toimeksiannosta ja tarkoituksesta, tekijöistä ja työryhmistä, 

sekä kohderyhmistä. Asiakirjoille oli ominaista viranomaiskielen retorinen genre ja 

tekstiaineiston heterogeenisuus. Valtionhallinnossa tekstit ovat osa organisaatioiden 

toimintaa ja viranomaisten työväline, josta säädetään lailla. (Tiililä 2015, Hallintolaki 

2003/434.)  

 

Hallitusohjelman linjaukset sisältyvät strategisiin asiakirjoihin, joten valtionhallinnon 

julkiset asiakirjat katsottiin luontevaksi tietolähteeksi tässä tutkimuksessa. Internet-

aineisto oli aikaa säästävä ja helppo tapa käyttää dokumenttiaineistoa. Valmis asiakirja-

aineisto oli mahdollista tallentaa tietokoneelle, ja ottaa omaan käyttöön kopiot merkin-

töjä ja muistiinpanoja varten. Asiakirjat olivat saatavilla myös paperiversioina Helsingin 

yliopiston ja eduskunnan kirjastoissa. Tutkimuksen alkuvaiheessa suunnitelmana oli 

aineiston täydentäminen kahden sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen haastatte-

lulla, mikäli asiakirja-aineisto ei olisi riittävä. Asiakirja-aineisto osoittautui kuitenkin 

riittäväksi tutkielman tarkoitukseen, joten haastattelu päätettiin jättää tekemättä. 

 

Tutkimusaineistoa etsittiin valtionhallinnon internet-sivuilla julkisista asiakirjoista. Tut-

kimusaineistoa etsittiin joulukuussa 2015 ja tammi-helmikuussa 2016. Haku kohdistet-

tiin taustamateriaalin ja tutkimustehtävien mukaisesti valtionhallinnon kehittämisohjel-

miin ja hankkeisiin. Hakusanoja olivat ’vanhuspolitiikka’, ’vanhuspalvelut’, ’koti- ja 

laitoshoito’, ’työryhmä’, ’kehittäminen’, ’hanke’ ja ’ohjelma’. Tutkimus kohdistuu ny-

kyiseen vanhuspolitiikkaan, joten aineisto rajattiin vuosille 2010-2015. Teoreettista 

taustatietoa kerättiin syksyllä 2015 sähköisistä tietokannoista: Medic, Medline, Arto, 

Cinahl, ProQuest Health Management, Google scholar. Hakusanoja olivat ’van-

hus’, ’vanhuspolitiikka’, ’sosiaali- ja terveyspolitiikka’, ’elderly care’, ’health’ and ’so-

cial’, ’policy’ and ’ageing’. Lähteitä etsittiin lisäksi kirjastossa manuaalisesti, sekä ar-

tikkelien ja väitöskirjojen lähdeluetteloista. Tiedonhaussa ei tavoiteltu kattavuutta, vaan 
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aineistossa kiinnitettiin huomio lähteen luotettavuuteen, aiheeseen sopivuuteen ja tie-

teelliseen arvoon tämän tutkimuksen kannalta.  

 

Aineiston valinnassa kriteerinä oli, että asiakirjoissa käsitellään vanhuspolitiikan johta-

miseen liittyviä strategisia aiheita: vanhusten hoitoa, hoivaa, palveluiden suunnittelua ja 

järjestämistä, koti- ja asumispalveluita, omaishoitoa, sekä väestön ikääntymisen haastei-

ta. Valintaa ohjasi tieto, että vanhuspolitiikka sisältyi hallitusohjelmaan, jonka linjauk-

sia toteutettiin sekä yleisen sosiaali- ja terveyspolitiikan, että vanhuspolitiikan omissa 

strategisissa suunnitelmissa, kehittämisohjelmissa ja hankkeissa. Vanhuspolitiikka oli 

hajanaisina osina mukana laajassa ja heterogeenisessa asiakirja-aineistossa. Valintakri-

teerinä oli asiakirjan keskeisyys ja painoarvo vanhuspolitiikassa ja läheinen linkittymi-

nen hallitusohjelman tavoitteisiin. Aineiston runsaudesta johtuen valinta perustui har-

kintaan. Ensi kertaa lukiessa huomio kiinnittyi aiheiden toistumiseen, josta muodostui 

käsitys, että vastauksia tutkimustehtäviin saadaan rajatusta aineistosta. Harkinnanvarai-

sen aineiston perusteena oli siten saturoituminen, jossa laajentaminen ei lisäisi merkittä-

vää uutta tietoa tutkimuskohteesta (Lincoln & Guba 1985, 202).  

 

Aineistoon valittiin viisitoista (n=15) vanhuspolitiikan keskeisiä strategioita käsittelevää 

asiakirjaa, yhteensä 540 sivua. Varsinaiseen analyysiin oli mahdollista sisällyttää vain 

pieni määrä aineistoa, joten asiakirjoista valittiin vanhuspolitiikkaa, vanhustenhuoltoa ja 

vanhustenhuollon johtamista käsitteleviä tekstin osia, perustuen laajasti ymmärrettyyn 

vanhuspolitiikan määritelmään (Guillermard 1986, Koskinen 1994). Tämä varsinaisen 

analyysin aineisto sisälsi noin 150 sivua. Harkinnanvaraisen näytteen avulla haluttiin 

saada mahdollisimman rikas, monipuolinen, ja todellisuutta vastaava kuva nykyisestä 

vanhuspolitiikan johtamisesta valtionhallinnon tasolla (Lincoln & Guba 1985, Polit & 

Beck 2008, 337). 

 

Aineiston asiakirjat olivat: 

 

(1) Kaste 2012-2015. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma.  

(2) Sosiaali- ja terveysministeriön strategian ja hallitusohjelman toimeenpanosuunni-

telma 2012-2015. STM 2014. 

(3) Hallituksen kärkihanke 2015. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kai-

kenikäisten omaishoitoa. STM. 2016:41 
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(4) Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. STM 

2013. 

(5) Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. STM 2014.  

(6) Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän loppuraportti. STM. 2014.  

(7) Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ikähoivatyöryhmän muistio. STM 2011.  

(8) Yksitoista teesiä ikääntymisestä. Kokeneet ja viisaat asiantuntijaryhmä. STM. 2015.  

(9) Aina on oikea ikä! Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 

eurooppalainen teemavuosi 2012. Kansallinen toimintasuunnitelma. STM. 2011:20 

(10) Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirja. Vaikutta-

vuuden huomioonottava tuottavuus vanhuspalveluissa. VM. 2014.  

(11) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien määräytymisperusteiden kehittä-

mishanke. THL 2013.  

(12) Terveys 2015 kansanterveysohjelman väliarviointi. STM 2013. 

(13) Tulevaisuuskatsaus. Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta. STM. 2014:13.  

(14) Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. STM 

2011. 

(15) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016-

2019. Valvira 2015. 

 

Asiakirjat olivat kollektiivisesti, työryhmien yhteistyönä tuotettuja. Tekijät olivat minis-

teriöiden ja hallinnon virkamiehiä, asiantuntijoita, kuntien ja kuntayhtymien viranhalti-

joita, sekä järjestöjen edustajia. Kohderyhmiä olivat kuntien sosiaali- ja terveydenhuol-

lon päättäjät ja ammattilaiset, mutta asiakirjat olivat myös kansalaisten vapaasti luetta-

vissa. 

 

Asiakirjat kopioitiin ja mapitettiin lukemista varten, ja merkittiin numeroilla järjestyk-

sen ja yhteyden säilymiseksi läpi analyysin. Aineistoon saattoi palata yhä uudestaan 

työn aikana. Toistetulla lukemisella, tutkimustehtäviin peilaten, jokaisen asiakirjan si-

sältöä arvioitiin yksilöllisesti, mutta myös suhteessa kokonaisuuteen.  

 

Vanhuspolitiikan hankkeiden kokonaismäärää (N) selvitettiin tuloksetta valtioneuvoston 

hankerekisteristä (HARE). Aineiston erittely osoittautui vaikeaksi, johtuen ohjelmien 

runsaudesta, epäselvästä hierarkkisuudesta. Selvitys olisi edellyttänyt yksilöityä aineis-
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tonhakua sosiaali- ja terveysministeriön tietohallinnossa, jota ei pidetty tarpeellisena, 

koska tutkimusaineisto oli valittu, ja rajaus oli perusteltu. 

 

Tutkimusaineisto on kuvattu taulukossa 2, jossa asiakirjojen suuntaa antavana jaotteluna 

ja ajattelun apuvälineenä käytettiin Harisalon ym. (2007) julkisen politiikan johtamis-

strategioiden jaottelua: kehittävä, sääntelevä ja valvova. Jaotteluperuste on häilyvä, sillä 

strategioita on vaikea sovittaa yhteen luokkaan kuuluviksi. Se osoittaa valtionhallinnon 

johtamisvälineiden läheisen liittymisen toisiinsa. Informaatio-ohjauksen kautta kaikki 

kolme johtamisen menetelmää kytkeytyvät toisiinsa. (Oulasvirta ym. 2002.)  

 

Taulukko 2. Tutkimusaineiston strategia-asiakirjat (n=15) Harisalon ym. (2007) valti-

onhallinnon johtamismenetelmien jaottelun mukaan.  

Kehittävä/ohjaava Sääntelevä Valvova 

Hoitoa ja huolenpitoa ympäri 

vuorokauden. 

Ikähoivatyöryhmän muistio. 

STM 2011. 

Terveys 2015 kansanterveysoh-

jelma. 

Valtioneuvoston periaatepäätös 

2001. 

Vanhuspalvelujen valvonta. 

Vanhuspalvelulain toimeenpa-

noa tukeva ohjelma 

Valvira. 2015. 

Yksitoista teesiä ikääntymisestä.  

STM 2011. 

 

 

Kaste 2012-2015. Kansallinen 

kehittämisohjelma 

 

Kestävän kuntatuottavuuden ja 

tuloksellisuuden mittaamisen 

käsikirja.: Vanhuspalvelujen 

vaikuttavuus VM. 2014. 

Laatu-suositus hyvän ikääntymi-

sen turvaamiseksi. STM 2013. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön 

strategian ja hallitusohjelman 

toimeenpanosuunnitelma 

2012-2015. STM 

 

Kansallisen muistiohjelman 

toimeenpanosuunnitelma 2012-

2050. THL. Työpaperi 37/2015. 

 

Sosiaalisesti kestävä Suomi 

2020. Sosiaali- ja terveyspolitii-

kan strategia. STM 2011. 

 

Aina on oikea ikä! Ikääntymisen 

kansainvälinen teemavuosi 2012. 

Kansallinen ohjelma 

Kärkihanke 2015. Kehitetään 

ikäihmisten kotihoitoa ja vahvis-

tetaan kaikenikäisten omaishoi-

toa. STM. Raportteja ja muistioi-

ta 2016:41. 

 

STM:n tulevaisuuskatsaus 2014. 

 

Omaishoidon kansallinen kehit-

tämisohjelma. STM 2014. Lain-

säädäntöhanke 

 

 Valtionosuusuudistuksen 

kehittämishanke. VM. THL 

Raportti.  
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4.4 Diskurssi-analyysin toteuttaminen 

 

Kieli muodostuu yhteisesti jaetuista merkityksistä, jotka ovat suhteessa toisiinsa muo-

dostaen merkityssysteemeitä. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan kielenkäyttö ei 

pelkästään kuvaa sosiaalista todellisuutta, vaan se rakentaa ja uusintaa sitä. Kieli luo 

sosiaalista todellisuutta. Kieli, puhe ja teksti ovat sosiaalista toimintaa, johon diskurssi-

analyysi soveltuu tutkimusmenetelmäksi. (Fairclough 2003, Hepburn & Potter 2007, 

Jokinen ym. 2016, Suoninen 2016.) Yhteiskunnallisissa organisaatioissa lähes kaikki on 

tekstin muodossa, eivätkä organisaatiot voi toimia ilman tekstejä. Valtionhallinnon 

asiakirjoissa kieli on julkisen vallan toteuttamisen kieltä, jossa sosiaaliset käytännöt ja 

rakenteet syntyvät diskursseissa. Poliittisissa asiakirjoissa kielellä luodaan hallitsevia 

merkityksiä ja ideologioita. (Fairclough 2003, Tiililä 2015.) Tekstit ovat dialogisia 

(Holquist 1981, 279 [Bakhtin 1953]) ja intertekstuaalisia siten, että ne rakentuvat aiem-

min tiedetystä ja sanotusta (Fairclough 2003, Johnstone 2002, 49, 139). Diskurssiana-

lyysi on sosiaalisessa ympäristössä ja strategisissa toiminnan prosesseissa usein käytetty 

tulkintamenetelmä, ja siksi se soveltui hyvin valtionhallinnon vanhuspolitiikan strategi-

oiden tutkimusmenetelmäksi (Heikkinen ym. 2000, 297). 

 

Analyysiyksiköksi valittiin vanhuksia, vanhustenhuoltoa ja vanhuspolitiikan johtamisen 

strategioita ja arvoja kuvaavat lauseet, asia- ja ajatuskokonaisuudet, sekä erilliset merki-

tykset, joista merkityssysteemit muodostuvat. Se, mitä ymmärretään analyysiyksikkönä, 

toimii kehyksenä myöhemmille johtopäätöksille (Johnstone 2002). 

 

Tutkimukseen liittyi ontologinen käsitys, että valtionhallinnon poliittiset päättäjät ja 

viranomaiset muotoilevat vanhuspolitiikan strategioiden sisällön, tavoitteet ja toiminnan 

suunnan valtionhallinnon politiikka-, hanke- ja kehittämisohjelmissa. Internet aineiston 

asiakirjat muodostivat tutkimuksen kontekstin, jossa merkitysten tulkinta tapahtuu.  

Konteksti voi myös olla analyysissa muuttuva, ja yhteisesti jaettu sosiaalinen todelli-

suus edellyttää kulttuurisen kontekstin huomioimista, joka sitoo diskurssin yhteiskun-

nalliseen ympäristöön ja aikaan. (Johnstone 2002, Fairclough 2003, Jokinen ym. 2016.) 

Diskurssianalyysi ymmärrettiin jatkumona, alkaen empiirisenä tekstin pinnallisen tason 

tarkasteluna ja kuvailuna, syventyen aineiston sallimissa rajoissa ensin hermeneuttiseen 

tulkitsevaan ja selittävään, ja lopulta kriittiseen analyysiin (Remes 2006). Kriittisen dis-

kurssianalyysin tavoite on saada aikaan vallitsevien yhteiskunnallisten olosuhteiden 
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muutos. Vaikka vanhuspolitiikkaa olisi luontevaa tarkastella kriittisellä otteella (Fair-

clough 2003), tässä tutkimuksessa ei tavoiteltu muutosta, vaan tutkittavan ilmiön kuvai-

levaa tulkintaa. Siksi tutkielmassa toteutettiin kriittistä diskurssianalyysia soveltaen, ja 

analyysimenetelmäksi valikoitui kriittis-hermeneuttinen diskurssianalyysi.  

 

Diskurssianalyysissa sisällön ja toiminnan kuvailemiseen yhdistyy aina tulkintaa 

(Johnstone 2002). Hermeneuttisessa tutkimusotteessa pyritään ymmärtävään tulkintaan. 

Gadamer’in mukaan kaikki tieto, myös arkinen ymmärtäminen perustuu yhteisten mer-

kitysten avulla jaettuun tietoon, jossa emme voi ymmärtää osia, tuntematta kokonaisuut-

ta. Ymmärtäminen ja tulkinta edellyttävät ajattelun kehämäistä prosessia, liikkumista 

osasta kokonaisuuteen ja takaisin, jossa yksittäisen sanan tai ilmaisun merkitys määräy-

tyy sen suhteesta laajempaan asiayhteyteen. Tässä tutkimuksessa tutkijan hermeneutti-

sen kehän muodostivat vanhuspolitiikan diskurssit osana valtionhallinnon vanhuspoli-

tiikan johtamisen kokonaisuutta. (Benton & Craig 2001, 103-104, Gadamer 2009, 29-

39.) Kriittisyys ilmenee siinä, että konstruktivistinen, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

muodostuva todellisuus ymmärretään monitasoisena, jossa kielellisen vaikutuksen li-

säksi on samanaikaisesti monia muita toisiinsa vaikuttavia tekijöitä (Houston 2001, 

Fairclough 2003, 8).  

 

Kuvailevassa tutkimuksessa analyysia aluksi toteutettiin esittämällä aineistolle ’mitä’ 

kysymyksiä. Seuraavaksi olisi mahdollista syventää analyysia siirtymällä ’miten’ ky-

symyksiin, sekä tarkastelemalla asiakirjojen virkakielessä retorisen suostuttelun ja va-

kuuttamisen esiintymistä ja sen funktionaalisuutta. (Remes 2006, Jokinen ym. 1999, 

Suoninen 2016.)  

 

Diskurssianalyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistoa luettiin toistuvasti, ja asiakirjois-

ta etsittiin merkityksiä ja niistä muodostuvia merkityssysteemejä. Etsityt merkityssys-

teemit olivat vanhuksia, vanhustenhuoltoa, vanhuspolitiikan strategioita ja vanhusten 

arvoja kuvaavia lauseita ja tekstin paloja. Merkityksissä pyrittiin kiinnittämään huomio 

niihin, joita tekstin tuottajat itse painottivat (Jokinen ym. 2016). Koska aineistoa oli 

paljon, oli tehtävä valintoja, jossa jokainen teksti joka sisältyisi analyysiin, jättäisi jota-

kin ulkopuolelle. Merkityssysteemien etsinnässä käytettiin tukena viitekehyksen tar-

joamaa taustatietoa. (Johnstone 2002.) 
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Merkitysten ja merkityssysteemien paikallistamiseksi aineistosta etsittiin eroja, yhtäläi-

syyksiä, ristiriitoja ja toistuvuutta. Merkityssysteemit, joiden pohjalta diskurssit raken-

nettiin, olivat hajanaisia tekstin osia (Suoninen 2016). Seuraavassa vaiheessa merkitys-

systeemeistä muodostettiin teemoja, joiden pohjalta diskurssit rakennettiin. Esimerkki 

diskurssin rakentamisesta on kuvattu taulukossa 2. Teemat olivat apuvälineitä diskurssi-

en rakentamisessa. Tekstin pelkistämisessä teemojen avulla varmistettiin, että diskurssit 

olivat peräisin aineistosta, eikä tekijän subjektiivisia mielipiteitä.  

 

Diskurssit rakennettiin ymmärtävän tulkinnan avulla, viitekehykseen peilaten (Jokinen 

ym. 1999, Suoninen 2016), ja kielenkäytön konteksti huomioiden (Fairclough 2003). Se 

tarkoitti analyysissa yhteyden säilyttämistä aineistoon, ja liikkumista osien ja kokonai-

suuden välillä. Tulkinta tehtiin reflektoimalla löydettyjä merkityssysteemejä asiakirjoi-

hin, taustateoriaan, ja kulttuuriseen, sekä ajalliseen eli historialliseen kontekstiin. Dis-

kurssien muotoutuminen alkoi työn varhaisessa vaiheessa, ja ne muuttuivat analyysin 

aikana loppuun asti, ymmärryksen lisääntyessä (Suoninen 2016, 62-64). Aihetta tukevat 

teoriat ja niiden ’löytäminen’ ja muistiin kirjaaminen olivat osa jatkuvaa analyysia. Tau-

lukot, jotka kuvaavat analyysissa rakennettuja diskursseja ja vastaavia teemoja ovat 

liitteinä työn lopussa (Liitteet 1 ja 2).  

 

Taulukko 3. Esimerkki diskurssin rakentamisesta.  

Merkityssysteemi Teemat Diskurssi 

Ihmisten rooli on muuttumassa 

aktiivisemmaksi. Palvelujen 

käyttäjä on myös arvioija ja 

kehittäjä  

 

Ikäihmisten.. itsenäistä toiminta-

kykyä tuetaan hyvinvointia.. 

edistävillä palveluilla 

 

Tavoitteena on itsenäisen asumi-

sen ja kotiin vietävien palvelujen 

kehittäminen 

Muutos palvelujen kohteesta 

palvelujen käyttäjäksi ja kehittä-

jäksi 

 

Vastuu omasta hoidosta.  

 

Itsenäisen toimintakyvyn tuke-

minen 

 

 

Selviytyminen itsenäisesti koto-

na 

Itsenäisyys ja omavastuu dis-

kurssi 
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5 VANHUSPOLITIIKAN DISKURSSIT 

 

5.1 Vanhuspolitiikan strategian diskurssit  

 

5.1.1 Kahtia jakautunut laatu diskurssi 

 

Vanhuspolitiikan diskursseissa laatu-puhe oli keskeinen elementti, johon toiminnassa 

referoitiin. Laatudiskurssi nousi esiin aineistossa ristiriitaisena ja jakaantuneena. Toi-

saalta tavoitteena nousi esiin vanhusten hyvä hoito, ja toisaalta laatupuhe yhdistyi kus-

tannuksiin, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Palvelujen laadukkuus on keskeinen arvo 

vanhusten palveluissa, ja palveluiden suunnittelun ja järjestämisen kannalta olisi tärkeää 

määritellä mitä laadulla sosiaali- ja terveydenhuollossa tarkoitetaan. Se miten laatua 

sosiaali- ja terveyspolitiikassa määritellään, on riippuvainen kenen näkökulmasta sitä 

arvioidaan ja mitä tavoitteita ja ominaisuuksia painotetaan. Vanhuspolitiikassa määri-

telmän pitäisi lähteä vanhusten tarpeista ja toiveista ja olla yksiselitteisesti tulkittavissa 

Asiakaslähtöisyyttä pidetään yhtenä laadukkaiden palveluiden kriteerinä. Sosiaali- ja 

terveysministeriön ’Laatusuosituksen’ ja valtiovarainministeriön ’Tuottavuuden ja tu-

loksellisuuden mittaamisen käsikirjan’ laadun määritelmät eroavat eniten toisistaan juu-

ri tässä suhteessa. Näistä syntyy kaksi erilaista näkemystä, joilla pitäisi olla sama tavoi-

te; asiakkaan tarpeet tyydyttävä hoito ja kokonaisvaltainen hoiva. Laatunäkökulmien 

sisältämät erilaiset arvot tekevät niistä käytännössä toisensa poissulkevia: 

 

Palvelujen laatu tarkoittaa palvelun kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palve-

lutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannuste-

hokkaasti. Laadukas palvelu ylläpitää tai parantaa asiakkaan toimintakykyä ja li-

sää terveyshyötyä, mutta turvaa myös hyvän palliatiivisen ja muun hoidon elämän 

loppuvaiheessa. Hyvälaatuinen palvelu on a) vaikuttavaa ja turvallista; b) asiakas-

lähtöistä ja asiakkaan tarpeisiin vastaavaa ja c) hyvin koordinoitua. (4, 10) 

 

Valtiovarainministeriön  kuntaosaston tuottavuuskäsikirjan laatumääritelmässä korostuu 

numeerinen, laskennallinen laatu sekä toimijoiden ja toiminnan tehokkuuden tavoitteel-

linen ensisijaisuus. Kustannustehokkuutta korostava positio jättää asiakkaan objektin 

asemaan ulkopuoliseksi: 

Keskeinen käsite on myös laatu: voidaan tarkastella mm. panosten, tuotantopro-

sessin, tuotoksen tai tarjonnan laatua. Laatuun liittyvät myös valtion vaikuttavuus- 

ja tuloksellisuusohjelmassa käytetyt aikaansaannoskyvyn ja palvelukyvyn käsit-
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teet. Laatu kuvaa tarkasteltavan kohteen ominaisuuksia tai haluttavuutta. Ominai-

suudet ovat yleensä objektiivisesti määriteltävissä, haluttavuuteen liittyy asiak-

kaan subjektiivinen kokemus. (11, 41) 

 

Laatukäsite näyttäytyi strategioissa ristiriitaisena. Analyysissa ilmeni, että strategioissa 

oli tulkittavissa kaksi erilaista linjaa, miten laatukäsitettä määritellään. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön ja valtiovarainministeriön käsitteen määrittelyt kuvasivat ministeriöi-

den erilaisia näkemyksiä siitä, miten laatukäsite määriteltiin vanhustenhuollossa, miten 

laatua parannettiin ja kehitettiin, ja mitä tavoitteita ja odotuksia sille asetettiin. Kahtia 

jakautuneen laatudiskurssin vastapuolet ovat keskenään kilpailevia diskursseja, ne pe-

rustuvat erilaisiin arvoihin ja ovat siten osittain toisensa poissulkevia. 

 

5.1.2 Taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden diskurssi 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa korostetaan taloudellista ja sosiaalista kestä-

vyyttä. Vanhustenhuolto esitetään useissa yhteyksissä yhteiskunnan taloudellisena taak-

kana. Taloudelliset resurssit luovat edellytykset sille, mitä julkisilla palveluilla voidaan 

tarjota, ja toisaalta poliittisiin päätöksiin perustuu minkälaisia palveluita julkisilla va-

roilla päätetään tukea. Taloudellisten resurssien riittämättömyys nähdään uhkana tule-

vaisuudessa, kun väestön ikääntyessä palvelujen tarve kasvaa. Tulevaisuuden kasvavaan 

kysyntään pyritään vaikuttamaan ennalta ehkäisevin toimenpitein, ja yleisen hyvinvoin-

nin ja terveyden edistämisellä. Nämä toimenpiteet ovat strategioissa keskeisessä osassa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön strategian ja hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmas-

sa (2012-2015) päätavoitteet olivat laajoja ja kattoivat lupauksen sosiaalisesta kestävyy-

destä sekä yhteiskunnan universaalista hyvinvoinnista ja turvallisesta elinympäristöstä. 

Vanhuspolitiikassa se tarkoittaa kaikki hallinnonalat kattavaa näkökulmaa. Sosiaalinen 

kestävyys edellyttää, että taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys otetaan 

huomioon kaikissa politiikoissa. 

 

..sosiaalisesti kestävä yhteiskunta toteutetaan kolmella päästrategialla: hyvinvoin-

nin perusta vahvaksi, hyvinvointi mahdolliseksi kaikille, sekä elinympäristö tu-

kemaan terveyttä ja turvallisuutta. (2, 5) 

 

Euroopan unionin suositukset näkyivät taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden diskurs-

sissa. EU:n linjauksessa sosiaali- ja terveyspolitiikka on osa kaikki hallinnonalat katta-

vaa politiikkaa, jossa eri alueet huomioidaan suhteessa kokonaisuuteen. Siinä sosiaali- 
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ja terveyspolitiikka asetetaan osaksi talouspolitiikkaa ja elinkeinotoimintaa. EU:n linja-

uksissa vanhuspolitiikkaa ei eroteta sosiaali- ja terveyspolitiikasta. Kilpailuttaminen, 

sekä vanhusten valinnanmahdollisuuksien lisääminen, nähdään laatua parantavina ja 

innovaatioita lisäävinä tekijöinä palvelutuotannossa, samalla kun ne luovat uusia mah-

dollisuuksia yritystoiminnalle. Näin elinkeinopoliittiset tavoitteet yhdistyvät strategiois-

sa hoivapolitiikkaan.  

 

Kuntien palvelustrategioilla on oltava kiinteä yhteys sosiaali- ja terveyspoliittisiin 

sekä elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin. Elinkeinopoliittisen näkökulman kytkemi-

sessä palvelujen järjestämiseen tarvitaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista ja 

elinkeinopolitiikasta vastaavien toimijoiden ja alueen yritysten ja järjestöjen tii-

vistä yhteistyötä. (7, 31) 

 

Kilpailutusta hyödyntämällä voitaisiin myös parantaa laatua, edistää tuottavuutta 

sekä kehittää uusia palvelukonsepteja.. Ikähoiva-työryhmä toimittaa omat ehdo-

tuksensa kilpailuttamista pohtivan työryhmän käyttöön.(7, 33) 

 

Sosiaali- ja terveyspoliittiset näkökohdat on otettava samanarvoisina huomioon 

talous-, työllisyys- ja ympäristönäkökulmien rinnalla kehitettäessä EU:n sisä-

markkinoita ja kilpailupolitiikkaa .. (14, 17) 

 

5.1.3 Managerialistisen vanhustenhoidon diskurssi 

 
Julkisen talouden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen on kuulunut 2000-

luvulla valtionhallinnon strategisiin tavoitteisiin, ja 2010-luvulla tavoitteita on laajen-

nettu myös kuntien vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelujen vaikuttavuuden seurantaoh-

jelma aloitettiin ensin suurimmissa kunnissa, joista sitä on pyritty laajentamaan kaikki-

en kuntien vanhustenhuoltoon.  

 

Julkisen talouden kestävyysvajeen poistaminen edellyttää rakenteellisia toimia.. 

julkisten palvelujen parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä 

korkeampaa kasvupotentiaalia. (2, 11) 

 

Managerialistisen vanhustenhoidon ytimessä on näyttöön perustuva toiminta. Siinä on 

keskeistä arviointi, sekä huomion siirtäminen hoitoprosessista lopputulokseen. Manage-

rialistisessa vanhustenhoidossa palvelujen suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat mit-

taamiseen, arviointiin, indikaattoreihin ja kriteereihin. Mittaaminen ja arviointi muodos-

tavat toiminnan viitekehyksen. Keskeisiä tavoitteita vanhuspalveluissa ovat tuottavuu-

den ja kustannustehokkuuden parantaminen lisäämällä palvelujen vaikuttavuutta. Tek-



 38 

ninen laatu korostuu siinä keskeisenä elementtinä, ja sitä arvioidaan ensisijaisesti nu-

meerisilla ja taloudellisilla indikaattoreilla. Vanhuspalvelujen vaikuttavuuden kehittä-

misohjelman tavoitteena on luoda koko maan kattava, yhtenäinen  tuottavuuden ja vai-

kuttavuuden mittaamisjärjestelmä. Mittaus- ja arviointimenetelmät, joilla vanhusten 

fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, sekä selviytymistä arjesta mitataan, ovat toistai-

seksi kuntakohtaisesti vaihtelevia. Vaikuttavuutta vanhuspalveluissa mitataan vertaa-

malla hoito- ja asumismuodon hintaa vanhuksen toimintakyvyssä tietyssä ajassa tapah-

tuneeseen muutokseen. Lisäksi arvioidaan erilaisten palvelujärjestelmien vaihtoehtoisia 

vaikutuksia ja kustannuksia  

 

..on tarkoitus olla tiivis mittaripaketti, joka sisältää keskeisimmät mittarit, joita 

valtakunnan tasolla tulisi yhdenmukaisin määritelmin seurata.. lisäksi kunnat 

käyttävät omia mittareita tarpeen mukaan.. (10, 13) 

 

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaristo.. Tuloksellisuus.. 

ikäihmisten palvelujen kokonaismenot (suhde) kyseinen ikäluokka.. Rinnalla va-

likoituja hyvinvointi-indikaattoreita.. esimerkiksi vaikuttavuus (suhde) palvelut.. 

ja .. laatu (suhde) palvelut.. (10, 11) 

 

Vaikuttavuus vanhuspalveluissa .. Vanhainkotihoito.. tai hoito terveyskeskusten 

vuodeosastolla (on) asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky .. ja sen keskimää-

räinen vuosimuutos.. Vanhusten palveluasuminen sekä kotihoito (on) keskimää-

räinen toimintakyky .. ja sen muutos (ajassa). (10, 17) 

 

Vanhustenhuollossa vaikuttavuuden mittaaminen on vaikea tehtävä, sillä hoivatyö koos-

tuu toiminnoista, jotka ovat vaikeasti mitattavia. Lisäksi vanhusten toimintakyvyn muu-

tosta on vaikea arvioida, koska sen heikkeneminen iän myötä on luonnollinen ilmiö. 

Käytettyjä resursseja ja voimavaroja suhteessa saavutettuun tulokseen ja vaikuttavuu-

teen tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti. Jos mittarissa ei huomioida kaikkia osatekijöitä, 

se voi tuottaa harhaisia tuloksia, johtaa vääriin johtopäätöksiin ja vanhusten kannalta 

epäedullisiin hoito- ja palveluvaihtoehtojen valintoihin. Toiminnasta voi seurata mit-

taamisen illuusio, jossa panostaminen hyvään hoitoon näkyy odotusten vastaisesti tu-

loksissa vaikuttavuuden ja tuottavuuden heikentymisenä. Hyvän kustannustehokkaan 

laadun ja mahdollisimman hyvien mittaustulosten tavoittelu saattaa kuntatasolla muo-

dostua itsetarkoitukseksi. Mittarit saattavat silloin viedä huomion pois hoidon keskeisil-

tä alueilta, ja jättää varjoon perinteisen hyvän hoivan laatukriteerit. 
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Kustannustietojen vertailemiseen liittyy .. laadun ja vaikuttavuuden huomioimi-

nen. Haastavasta asiakaskunnasta, korkeasta laadusta tai vaikuttavuudesta aiheu-

tuneita lisäkustannuksia ei tulisi tulkita tehottomuudeksi. (10, 33) 

 

.. Mittaria tulkittaessa tulee.. ottaa huomioon, että siinä ei oteta huomioon.. tehtä-

vien laajennuksia, ikärakenteen muutosta ja panostusta ennaltaehkäisyyn ja vai-

kuttavuuteen, mitkä heikentävät mitattua tuottavuutta.. (10, 12)  

 

..mittarit kuvaavat palvelutuotannon tuottavuuden muutosta,.. rinnalla on seurattu 

myös palvelun vaikuttavuutta.. laatua indikoivia muuttujia. Ajatuksena.. seurata 

tapahtuvatko parannukset tuottavuudessa vaikuttavuuden tai laadun kustannuksel-

la. (10, 23)  

 

Managerialistisen vanhustenhoidon diskurssiin kuuluu palvelujen tuotteistaminen, sekä 

hoito- ja palvelustandardit, joiden perusteena on laatu ja tasapuolisuus. Niissä ei kuiten-

kaan huomioida asiakaslähtöisyyden periaatetta. Ennalta määritellyt hoitostandardit 

tarkoittavat kotihoidon palveluissa järjestelmälähtöisesti suunniteltuja palveluita, joissa 

hoidonantajan ei ole mahdollista huomioida asiakkaan sen hetken tarpeita. Se tarkoittaa, 

että kotihoidon palvelut määritellään järjestelmästä käsin, ei hoitajien tilannearvioinnin, 

eikä vanhusten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Hoito on kuitenkin vaikuttavinta sil-

loin, kun palvelut kohdennetaan oikein.  

 

(kotihoidossa) Työntekijälle ja asiakkaalle on annettava mahdollisuus yhdessä 

päättää, mitä apua kunakin päivänä tarvitaan. (8, 10) 

 

Vakiinnutetaan terveydenhuollon menetelmien .. yhtenäiset hoidon perusteet ja 

yhtenäisten työmenetelmien käyttö osaksi terveydenhuollon palvelujen suunnitte-

lua ja päätöksentekoa. (2, 41) 

 

Managerialistiseksi vanhustenhoidoksi voidaan tulkita myös vanhusten asumispalvelu-

jen maksujärjestelmän uudistamisen. Rakenneuudistuksessa tehtiin maksujärjestelmän 

muutos, jonka perusteena oli, että julkisten ja yksityisten kunnan palvelujen hinnoittelu 

oli erilainen. SATA- komitea, suositti asiakasmaksujen hienovaraista muutosta. Ikä-

hoiva- työryhmä esitti välttämättömänä kokonaisuudistamista ja palvelumaksujen yh-

denmukaistamista. Uudistuksessa julkisen laitoshoidon maksut yhdenmukaistettiin yksi-

tyisen tehostetun avohoidon palveluasumisen maksuja vastaaviksi. Perusteena oli asia-

kasmaksujen yhdenvertaisuus, mutta samalla se on tehnyt mahdolliseksi kunnallisen 

laitosasumisen asiakasmaksujen korottamisen rinnastamalla sen avohoidon yksityiseen 

palveluasumiseen.  
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Palvelurakenteen muuttaminen edellyttää samanaikaisia toimia asumispalvelujen 

asiakasmaksujärjestelmän kehittämiseksi. (7, s. 23) 

 

Tehostetun palveluasumisen maksut ovat ongelmallisia yhdenvertaisuuden näkö-

kulmasta. Palveluasumisen asiakasmaksuista ei ole erityissäännöksiä asiakasmak-

sulaissa, ja siitä syystä kuntiin on syntynyt kirjavia maksukäytäntöjä. (7, 16) 

 

Palvelujen aikaperusteisiin maksuihin siirtymisen jälkeen kotihoidon vanhusten palve-

luihin osallistuvien joukko laajentunut, mikä on tehnyt kotihoidosta sirpaloitunutta, kun 

palvelut koostuvat useista ulkoistetuista tukipalveluista. Vanhusten yksilölliset tarpeet 

ja toiveet jäävät huomiotta järjestelyssä, jossa vanhusten arkielämän ulkoinen hallinta 

lisääntyy, kun päivittäiset tukitoiminnot edellyttävät useiden eri palveluita tarjoavien 

henkilöiden käyntejä  vanhusten kotihoidossa.  

 

Käynti perusteisista maksuista siirryttäisiin aikaperusteiseen maksuun, joka perus-

tuisi hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyyn hoitoaikaan. (7, s. 23) 

 

..on hyvä, että iäkkäällä .. on valinnanvapautta omien palvelujensa suhteen. .. sii-

voukseen.. kodin ylläpitotöihin, kauppapalveluun.. ateriapalveluun valinnanvaraa 

tuovat .. kaupalliset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. (8, 9) 

 

Vuoden 2015 hallituksen kärkihankkeen tavoitteena oli luoda vanhuspalvelujen alueel-

linen, integroitu palvelukokonaisuus ja keskitetty palveluohjaus. Keskitetyn palveluoh-

jauksen mallissa omaishoidon ja kotihoidon toimintaa seurataan, mitataan ja arvioidaan 

tunnusluvuilla, jotka kuvaavat palveluohjauksen ratkaisuja ja kustannuskehitystä. Ma-

nagerialistista vanhustenhoitoa kuvaa huomion keskittyminen tunnuslukuihin ja kustan-

nuskehitykseen, palvelujen sisältö jää siinä vähemmälle huomiolle.  

 

Keskitetyn palveluohjauksen toimintaa tuetaan ja seurataan.. tunnusluvuilla ja in-

dikaattoreilla, jotka kuvaavat hoitoprosesseja, tiedonkulkua.. tuovat näkyviksi 

palveluohjaajien tekemiä päätöksiä ja .. niiden vertailtavuutta ja kustannuksia. 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat siinä keskeisiä. (3, 13) 

 

5.1.4 Vanhainkodista kotiin diskurssi 

 
Hallituksen rakennemuutosohjelmassa 2012 päätettiin kuntien tehtävien vähentämisestä. 

Ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen oli yksi hallituksen strategia-valinnoista, 

jossa päätavoite oli laitoshoidosta luopuminen, ja vanhustenhoidon siirtäminen kotihoi-

toon, palveluasumiseen tai muuhun hoitoon. Vanhuspalvelujen rakennemuutos nähtiin 
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välttämättömänä, ja siitä odotetaan ratkaisua tulevaisuudessa ennen kaikkea kasvaviin 

kustannuksiin. Vanhuspalvelulain keskeinen tavoite on tukea ja nopeuttaa siirtymää 

laitoksesta kotihoitoon tai palveluasumiseen, jota tuetaan valvontaohjelmalla.  

 

.. päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältyy laitoshoidon 

vähentäminen vanhustenhuollossa siten, että vuoden 2017 loppuun mennessä kun-

tien menot kasvavat 300 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna siihen, mitkä me-

not olisivat nykyisellä palvelurakenteella jatkettaessa. (6, 17) 

 

Valvontaohjelma tukee hallitusohjelman .. ennalta ehkäiseviä palveluja kohdista-

malla valvontaa toisaalta kotiin annettavien palvelujen saatavuuteen ja toisaalta 

laitoksissa hoidettavien iäkkäiden henkilöiden määrän vähentämiseen. Valvonnan 

painopiste on .. iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavien palvelujen saatavuudes-

sa .. (15, 14) 

 

Taloudellisen näkökulman ohella vanhuspalvelujen rakennemuutosta perustellaan ih-

misoikeuskysymyksenä, oikeutena asua kotona. Myös muissa uudistuksen asumisrat-

kaisuissa halutaan lisätä kodinomaisuutta. EU:n raportissa vuonna 2009 perusteltiin 

laitoshoidon purkamista vanhusten oikeuksilla ja elämänlaadun parantamisella. 

 

Työryhmä ehdottaa nykyisen kolmeportaisen palvelujärjestelmän (tehostettu pal-

veluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskusosastot) muuttamista vähitellen kohti 

yksiportaisen ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää, eikä laitoshoidon tilalle 

tule luoda laitosmaisia ratkaisuja. (7, 3) 

 

..siirtymää laitoksesta asumispalveluihin perustellaan ihmisoikeuksien toetutumi-

sen ja itsemääräämisoikeuden, elämänlaadun ja osallisuuden paranemisen vaateil-

la. (7, 18) 

 

Vanhuspalvelujen laatusuositus edellyttää uusien palveluvaihtoehtojen kehittämistä 

pitkäaikaishoidon tilalle. Nykyisessä rakenneuudistuksessa tarvitaan vielä paljon palve-

lujen ja toiminnan tehostamista, jotta ympärivuorokautinen hoiva olisi riittävä kaikkein 

heikoimmille vanhuksille. Myös heidän kohdallaan laitoshoito halutaan korvata ensisi-

jaisesti kotiin annettavilla palveluilla.  

 

.. vanhainkotihoidon ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla annettavan pitkäaikai-

sen hoidon tilalle on kehitettävä uusi palvelukonsepti.. kuntien palvelurakenteita 

kehitettäessä on ympärivuorokautista hoivaa tarkasteltava kokonaisuutena. (4, 39) 

 

Ikääntyneiden itsenäistä elämää, toimintakykyä ja osallisuutta tuetaan ensisijaises-

ti heidän omassa asuinympäristössään. Apuna tässä voidaan käyttää uutta tekno-

logiaa. (14, 12)  
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5.1.5 Itsenäisyys ja omavastuu diskurssi 

 
Vanhuspolitiikan strategioissa oli tavoitteena lisätä asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja 

omaa vastuuta. Omavastuu diskurssi sisältää henkilökohtaisen vastuun omasta tervey-

dentilasta. Itsenäisyys ja omavastuu-diskurssi esiintyi vanhuspolitiikan strategioissa 

eksplisiittisenä, mutta siihen kätkeytyi piilomerkityksiä, kuten lisääntyvä taloudellinen 

vastuu hoito- ja palvelukustannuksista. Koska avun tarve on suuri juuri elämän loppu-

vaiheessa, kaikkein iäkkäimpien, huonokuntoisten vanhusten kohdalla omavastuun ta-

voite jää useimmiten toteutumatta. Omavastuu vanhuspolitiikassa onkin haasteellinen 

tavoite, kun toisaalta ydintehtävänä on juuri tuottaa vanhuksille huolenpitoa ja hoivaa. 

Omin avuin selviytymisen liiallinen korostaminen hoitotilanteessa saattaa estää näke-

mästä todellista avuntarvetta. 

 

Ihmisten rooli on muuttumassa aktiivisemmaksi. Palvelujen käyttäjä on myös ar-

vioija ja kehittäjä. Ihmiset asettavat uudenlaisia tavoitteita asiakkuudelle, palvelu-

jen saatavuudelle ja liikkuvuudelle. Suomi voi olla kansainvälinen edelläkävijä 

uusien toimintatapojen kehittämisessä. (13, 11) 

 

Itsenäisyys ja omavastuu diskurssissa näkyy se, että taloudellista vastuuta palveluiden 

kustannuksista halutaan siirtää lisääntyvästi vanhuksille itselleen. Tätä kuvastaa vanhus-

tenhuollon asiakasmaksujärjestelmän uudistaminen ja omavastuun lisääminen tukipal-

veluissa. Kunnilla on asiakasmaksuissa itsenäinen päätäntävalta, ja maksuissa todetaan 

olevan kuntakohtaisia eroja, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta. Vastuun siirtyminen asiak-

kaalle tulee näkyväksi palvelusetelin käytön yhteydessä. Samalla kun valinnanvapautta 

lisätään, kasvaa taloudellinen omavastuu. Palvelusetelin käyttöön liittyvä sääntely ku-

vastaa taloudellisen omavastuun lisääntymistä ja itsenäistä vastuunkantoa omasta hoi-

dosta.  

 

Palveluseteli lisää ikäihmisen valinnan mahdollisuuksia ja samalla hänelle.. tulee 

vastuuta palveluiden järjestelyissä .. käyttö edellyttää .. tietoa tarjolla olevista 

vaihtoehdoista .. Kun ikäihminen valitsee palvelusetelin, hän myös hyväksyy .. et-

tä palveluseteli ei kata hoidosta aiheutuvia kustannuksia täysimääräisesti. Palve-

lusetelin valitseva asiakas maksaa palveluasumisestaan enemmän kuin kunnan 

muulla tavoin järjestetyssä palveluasumisessa. (7, 33) 

 

Vuoden 2015 hallitusohjelman kärkihankkeessa ’Ikäihmisten omais- ja kotihoidon ke-

hittämisohjelma’, korostetaan vanhusten itsenäisyyttä ja omavastuuta palvelujen valin-

nassa. Palveluohjaajat jakavat informaatiota erilaisista palveluvaihtoehdoista ja auttavat 
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asiakkaita valinnoissa. Vanhukset voivat myös itse valita haluamiaan palveluja, joista 

he vastaavat taloudellisesti tai palvelusetelillä. Palveluohjauksella pyritään löytämään 

sopivat palvelukokonaisuudet, järjestäjinä kunnat, yksityiset yritykset ja kolmas sektori. 

Strategian keskeisiä käsitteitä olivat asiakkuus, valinnat ja omavastuu. Palvelujen tarvit-

sijat identifioituvat itsenäisinä vastuunkantajina. Strategia muotoilee vanhustenhuollon 

tulevaisuuskuvaa ja hoitotyöntekijöiden roolin muutosta yhä enemmän hoidonantajasta 

neuvojaksi. 

 

..palveluohjauksen tavoitteena on tehdä.. näkyväksi.. tuet ja palvelut, jotka alueel-

la.. saatavissa. Julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin.. palveluista muotou-

tuu alueellinen palveluvalikko, josta palveluohjaajat voivat tarjota asiakkaille 

vaihtoehtoisia palveluja. Jos.. palveluvalikko on julkinen.. asiakkaat voivat itse tai 

tuetusti valita tarvitsemiansa palveluita mikäli he maksavat tai heillä on käytettä-

vissä..  palveluseteli. (3, 13) 

 

Keskitetyn palveluohjauksen ohella kärkihankkeen tavoitteisiin koti- ja omaishoidon 

kehittämisohjelmassa kuuluu palvelujen digitalisaation kehittäminen, siten että se tukisi 

itsenäistä selviytymistä, mahdollistaisi kotona asumisen, ja säästäisi ammattilaisten 

voimavaroja.  

 

Digitalisaation .. haaste.. Kehittämistyön ytimessä on.. sellaisten ratkaisujen kehit-

täminen, joiden avulla.. kotona asumista tukevista teknologiaratkaisuista saadaan 

muodostettua.. kokonaisuus, josta.. tieto ja hyöty ovat.. asiakkaan, omaisten.. 

ammattilaisten käytössä. Näin eri tahojen voimavarat ovat parhaiten hyödynnettä-

vissä asiakkaan parhaaksi. (3, 10) 

 

.. Esteettömyyttä tukeva teknologia vahvistaa.. omatoimisuutta ja kotona asumista. 

(8, 8) 

 

Hyvinvointiteknologia.. käyttöönottoon liittyy.. eettisiä .. ongelmia, jos iäkkään 

kunnon seuraaminen uhkaa siirtyä etätyöksi ja hoitajakäynnit korvataan tietojär-

jestelmien tekemällä seurannalla. (8, 8) 

 

Kärkihankkeen strategiassa on tavoitteena edistää koti- ja omaishoidon asiakkaiden 

osallisuutta ja valinnanvapautta. Osallisuuteen liittyy siinä ajatus vastuusta omasta ter-

veydestä ja itsenäisen toimintakyvyn ylläpitämisestä. Iäkkäiden tulee ottaa vastuuta 

omista valinnoistaan, jotka vaikuttavat heidän terveyteensä. Tulevaisuudessa he voivat 

tehdä valintoja entistä enemmän, ja sen katsotaan lisäävän osallisuutta. Osallisuutta ei 

tarkemmin määritellä, eikä sen suhdetta ikääntyneiden erilaisiin toimintarajoitteisiin, 

jotka ovat esteitä osallisuuden toteutumiselle. 
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Iäkkäiden osallisuus tarkoittaa myös omaa vastuuta omasta terveydestä ja toimin-

takyvyn ylläpitämisestä, ja valintoja joita jokainen tekee.. joilla on vaikutusta 

omaan ikääntymiseen. - Iäkkäiden osallisuutta edistetään.. kehittämällä valinnan-

vapautta tukevia toimintamalleja. (3, 9) 

 

5.1.6 Omaishoidon diskurssi 

 
Laitoshoidon lopettaminen edellyttää muiden hoito- ja palvelumuotojen kehittämistä. 

Omaishoidon kehittäminen ja omaishoidon huomattava lisäys tulevaisuudessa ovat stra-

tegisia tavoitteita nopeasti ikääntyvissä EU maissa. Omaishoidon tukipalvelujen kehit-

tämisohjelma on ollut osa Kaste ohjelmaa, ja jatkuu nykyisen hallitusohjelman koti- ja 

omaishoidon kehittämisohjelman kärkihankkeessa. 

 

Omaishoito korvaa ..kunnan järjestämiä palveluja ja siksi.. hillitsee .. menojen 

kasvua. Omaishoidon tuen piirissä .. olevan hoito vaatisi ilman omaishoitoa .. jo-

ko säännöllistä kotihoitoa, palveluasumista tai laitoshoitoa. (6, 27) 

 

Omaishoidon edellytysten parantaminen vaatii poliittista päätöksentekoa, kuten 

lainsäädännön ja rahoituksen uudistamista, sekä informaatio-ohjauksen vahvista-

mista. (6, 17) 

 

Nykyisen lain mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos perusteet täyttyvät. 

Myöntämisperusteet vaihtelevat huomattavasti. Kuntien laaja harkintavalta tuen myön-

tämisperusteissa voi siten olla esteenä omaishoitajaksi ryhtymiselle. 

 

Kuntien itsensä laatimat yksityiskohtaisemmat omaishoidon tuen myöntämispe-

rusteet vaihtelevat huomattavasti. (6, 17) 

 

.. omaishoidon tuki, kuten suurin osa kunnan järjestämistä sosiaalipalveluista.. an-

taa sijaa kunnan laajalle harkintavallan käytölle. ..sosiaalipalveluja tarvitsevat 

henkilöt ovat asuinkunnasta riippuen hyvin eriarvoisessa asemassa. Tämä koskee 

myös omaishoidon tuen hakijoita ja saajia. (6, 26) 

 

Omaishoidon uhkana voivat olla yhteiskunnan toimintatavat, arvot ja asenteet.. 

Omaishoitajaksi ryhtymisen halukkuutta vähentää .. jos omaishoitoa pidetään vain 

keinona vähentää kustannuksia eikä omaishoitaja voi luottaa saavansa tarpeellista 

tukea .. (6, 32) 

 

5.1.7 Integroitujen palvelujen diskurssi 

 

Rakenneuudistuksen tavoitteita ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen ja hoi-

topolun yhtenäisyys. Valtionhallinnon strategioissa painotetaan yhteistyötä, kumppa-
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nuuden lisäämistä ja palveluiden integraatiota. Hoidon integraatio tarkoittaa asiakkaan 

näkemistä kokonaisuutena, ja se on arvo, joka pitäisi sisäistää palvelukulttuuriin sosiaa-

li- ja terveydenhuollossa. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon rakenteissa eheyden 

tavoite edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistamista, jotta hoito 

toteutuisi asiakaskeskeisesti. Huomio tulisi kiinnittää asiakaskeskeisten palveluketjujen 

saumattomaan toteutumiseen.  

 

Tavoitteena eheys .. erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että ympärivuoro-

kautista hoitoa kehitetään osana palvelurakenteen kokonaisuutta ja ympärivuoro-

kautinen hoito muodostaa eheän toiminnallisen ja maantieteellisen kokonaisuuden. 

(7, 16) 

 

Eheä ja toimiva palvelujen kokonaisuus turvataan iäkkäälle ihmiselle palveluoh-

jauksen avulla .. monipuolinen tieto tarjolla olevista julkisen, yksityisen ja kol-

mannen sektorin toimista ja palveluista. (7, 16) 

 

Johtamisen haasteena on turvata katkeamaton hoito- ja palveluketju. Hoito- ja 

palveluketjun toimivuus on iäkkäiden ihmisten palveluiden .. tärkeä.. laatutekijä. 

Yhtäältä palveluketjut katkeavat .. ja toisaalta suurimmat laatupuutteet osuvat eri 

palveluiden rajapinnoille .. harmaalle alueelle. (7, 16) 

 

Tavoitteena on, että vanhuspalvelut suunnitellaan joustavasti muunneltaviksi. Palvelu-

jen integraatio turvaa hoidon jatkuvuuden niin, ettei asiakasta siirretä paikasta toiseen 

hoidon tarpeen muuttuessa. 

 

Palvelujärjestelmä on suunniteltava kokonaisuutena ja sen on joustettava yksilöl-

listen tarpeiden mukaan. (8, 9) 

 

Sairaalasta kotiuttaminen.. ja.. muut siirtymät ovat palvelujen laadun ja vaikutta-

vuuden kannalta.. haavoittuvaisia, ellei jatkohoito ole koordinoitu.. kokonaiskoor-

dinointi on.. tärkeässä asemassa palveluiden kokonaisuudessa. (3, 7) 

 

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia laatimaan palvelusuunnitelman vanhusväestölle. 

Suunnitelman tulisi kattaa vanhuksen hoidon tarve kokonaisvaltaisesti, ja sen pitäisi olla 

tilanteen mukaan joustava. Kunnallisten palveluiden piiriin pääseminen edellyttää pal-

velutarpeen arviointia, joka toteutuu kunnissa erilaisilla periaatteilla. Se asettaa vanhuk-

set eriarvoiseen asemaan hoitoon pääsyssä. Joissakin tapauksissa palvelujen myöntä-

misperusteet voivat olla äärimmäisen tiukat.  

 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla.. voidaan lisätä toimintakykyisiä 

elinvuosia ja siirtää .. palvelujen tarvetta elinkaarella myöhempään vaiheeseen.. 

Tarpeiden pohjalta on tehtävä palvelusuunnitelma. (4, 24) 
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Kunnan on laadittava ja julkaistava.. perusteet, millä edellytyksillä henkilöillä on 

oikeus sosiaalipalveluihin ja .. muihin tukitoimiin. (4, 31) 

 

Hallituksen kärkihankkeen koti- ja omaishoidon hankesuunnitelmassa on tavoitteena  

iäkkäiden palvelujen integraatio. Ikääntyneiden palvelujärjestelmää pyritään kehittä-

mään tulevaisuudessa entistä yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi tavoitteena iäkkäiden 

yhteen sovitettu alueellinen palvelukokonaisuus. Uudistamishanke toteutetaan poikki-

hallinnollisena yhteistyönä. 

 

5.1.8 Vanhukset kulueränä diskurssi 

 
Valtionosuusuudistamisen kehittämishankkeessa halutaan täsmentää resurssien kohden-

tamisen perusteita, jotka nykyisin asettavat kunnat eriarvoiseen asemaan. Valtionosuuk-

sien laskennalliset perusteet ovat osoittautuneet ongelmalliseksi, koska ikään perustu-

vissa valtionosuuksissa ei huomioida alueellisia eroja sairastavuudessa, joka lopulta 

ratkaisee pärjääkö vanhus kotona vai ei. Vanhukset ja heidän hoidontarpeensa ovat hy-

vin erilaisia, ja se edellyttää tarkempia perusteita. Vanhus saatetaan nähdä näissä las-

kelmissa yhteiskunnan kulueränä. Tämä herättää kysymyksiä vanhusten asemasta kan-

salaisina, heidän mahdollisuuksiensa ja oikeuksiensa toteutumisesta.  

 

Vanhusvaltainen kunta on eräänlainen vanhainhoidon vakuutusyhtiö, joka saa val-

tiolta vakuutusmaksua vanhusten lukumäärän mukaan ja kantaa riskin vanhusten 

hoidon tarpeesta. (11, 17) 

 

Valtionosuusuudistuksessa on tarkoitus muuttaa maksujärjestelmä kunnille aiempaa 

oikeudenmukaisemmaksi. Ikääntyneet ovat heterogeeninen väestönosa, jonka keskuu-

dessa tarpeet, aktiivisuus ja toimintakyky vaihtelevat suuresti. Vanhuspolitiikan käytän-

nöissä asenne erilaisuuteen saattaa aiheuttaa polarisaation, joka ilmenee heikompiin 

kohdistuvana syrjintänä. Syrjintää kuvaa oheinen intertekstuaalinen näyte. Se osoittaa 

diskurssin rakentumisen moniäänisyyttä, jossa ’toista ääntä’ käytetään kuvaamaan dis-

kurssin ulkopuolista todellisuutta (Johnstone 2003, 49). 

 

”Arvo Ylppö – tyypin vanhus, joka elää satavuotiaaksi ja käyttää ainoana kunnal-

lisena palveluna työväenopiston ranskankurssia, on kunnalle lottovoitto, kun taas 

60-vuotiaana dementoitunut mutta laitoshoidossa 90-vuotiaaksi elävä on taloudel-

linen katastrofi.” (11, 17) 
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..kuntien välillä on suurta vaihtelua ikärakenteessa mutta myös sairastavuudessa, 

jolloin esitetty järjestelmä (painotetut kertoimet) on tarpeellinen oikeudenmukai-

suuden takaamiseksi. (11, 44) 

 

5.1.9 Ympärivuorokautisen hoivan uudistamisen diskurssi 

 
Vanhuspolitiikan strategiat halutaan kytkeä yhä tiiviimmin osaksi kuntien elinkeinora-

kennetta. Ympärivuorokautisen hoivan kokonaisuudistamisella pyritään paitsi turvaa-

maan paljon tukea tarvitseville vanhuksille hyvä hoiva ja palvelut, myös toteuttamaan 

elinkeinoelämän intressejä. Palvelujen järjestämisessä kiinnitetään yhä enemmän huo-

miota niihin taloudellisiin mahdollisuuksiin, joita uusien palvelu- ja asumismuotojen 

kehittäminen tarjoaa laajenevilla palvelumarkkinoilla.  

 

.. ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen on strateginen valinta, jossa kunnat 

kehittävät omaa palvelustrategiaansa tai ikääntymispoliittista strategiaansa osana 

asumisen, palvelurakenteen ja palvelujen kokonaisuutta. Palvelumarkkinoita hyö-

dyntämällä turvataan ympärivuorokautinen hoito ja palvelut sekä lisätään valin-

nanvapautta. (7, 30) 

 

Väestön ikärakenteen muutokseen varautuminen edellyttää erilaisten vaihtoehtois-

ten palvelu- ja tuotantotapojen kehittämistä.. Lain tavoitteena on palvelusetelin 

avulla lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, 

monipuolistaa, tehostaa ja joustavoittaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien so-

siaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yh-

teistyötä. (7, 15) 

 

Asiakaskeskeisyys .. iäkkäiden asiakkaiden ja heidän läheistensä mahdollisuus 

tehdä valintoja sekä taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat olleet .. (ympäri-

vuorokautisen hoivan uudistaminen) työtä ohjaavia tekijöitä, ..sillä hallittu raken-

teellinen muutos edellyttää näiden kaikkien kokonaisuuksien samanaikaista tar-

kastelua. (7, 20) 

 

Ympärivuorokautisen hoidon kehittämisohjelmassa kohteena ovat myös henkilöstön 

riittävyys ja pätevyys. Haasteena nähdään vanhustenhuollon henkilöstön riittävyys tule-

vina vuosina. Ratkaisuja etsitään hoiva-avustajien koulutuksella ja tehtävien delegoin-

nilla. Kansallisessa muistiohjelmassa kuitenkin korostuu gerontologisen, monipuolisen 

substanssiosaamisen merkitys vanhustenhoidossa.  

 

Tavoitteena on, että aiempaa vaativampia tehtäviä ohjataan alempiasteisia tutkin-

toja omaaville. (2, 17) 
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Henkilöstörakenteen rikastamisena koulutuksen osalta tarve kehittää hoito- ja lai-

tosapulaisia avustaviin tehtäviin kasvaa. Tarve kehittää joustava väylä kouluttau-

tua avustaviin tehtäviin sosiaali- ja terveysalalla nousee .. iäkkäiden ihmisten mää-

rän kasvusta johtuvien palvelutarpeiden määrän kasvusta.. (7, 42) 

 

Optimaaliseen hoitajamitoitukseen vaikuttaa paitsi ikääntyneen toimintakyky, myös 

työn suorittamiseen ja organisointiin liittyvät tekijät. Hoitajien lukumäärä tai muodolli-

nen pätevyys eivät ole laadun tae, sillä hoiva on monimuotoinen, ja sen sisältö on osoit-

tautunut ulkoisia puitteita tärkeämmäksi.  

 

Henkilöstön mitoitusperusteita kehitettäessä on kehittämisen lähtökohdaksi otet-

tava iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hoitoisuus, ei se, minkä nimisessä hoito-

yksikössä he asuvat. (7, 42) 

 

Tulevaisuuden visiossa asetetaan odotukset uusiin sähköisten palvelujen mahdollisuuk-

siin, joiden toivotaan edistävän hoito- ja hoivatyön osittaista korvaamista etätyöllä. Etä-

työn arvioidaan lisäävän tehokkuutta kotihoidon ajankäyttöön, jättäen enemmän aikaa 

yksittäisen asiakkaan kohtaamiseen.  

 

Tavoitteena on.. tehostaa kotihoidon henkilöstön ajankäyttöä siten, että asiakas-

kohtainen välitön työaika lisääntyy. Geroteknologian ja sähköisten palvelujen se-

kä.. tukipalvelujen roolia kotihoidon tukena selvitetään. (3, 14) 

 

Jos .. avustavasta hyvinvointiteknologiasta halutaan todellinen kotona asumisen 

edistäjä, tarvitaan aitoa vanhojen ihmisten omien tarpeiden analyysia, uutta luovaa 

tutkimusta.. (8, 8) 

 

5.2 Vanhuspolitiikan arvojen diskurssit 

 

5.2.1 Yhteiskunnallisen sopeutumisen ja hyväksymisen diskurssi 

 
Eräs keskeinen tavoite vanhuspolitiikan strategioissa on yhteiskunnallisen asenteen 

muutos vanhus- ja ikäystävälliseksi. Toivottuun asenteenmuutokseen katsottiin liittyvän 

yhteinen vastuu, jossa vanhustenhoito kuuluu kaikille. Väestön ikääntymisen seuraukset 

edellyttävät yhteistä vastuunkantoa ja ennakoivaa varautumista tulevaisuuteen yhteis-

kunnan kaikilla osa-alueilla. Se tarkoittaa yhteistä suunnittelua  ja vanhusväestön tarpei-

siin vastaamista tulevaisuudessa yli sektorirajojen. Yhdyskuntasuunnittelussa huomioi-

tiin erilaisia ympäristöön liittyviä tekijöitä, joilla helpotetaan vanhusten arkielämää ja 

tuetaan heidän itsenäistä toimintakykyään.  
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Muistisairaudet koskettavat jo nyt koko yhteiskuntaa, minkä vuoksi myös kaupal-

listen yritysten, median ja kansalaisten toivotaan liittyvän laajasti yhteiskunnan 

kehittämiseen muistiystävälliseksi. (5, 3) 

 

Yhteiskunnallisen sopeutumisen ja hyväksymisen diskurssiin kuuluu sukupolvien väli-

nen solidaarisuus, sekä varautuminen väestön ikääntymisen vaikutuksiin. Suomessa ei 

ole nähtävissä varsinaista sukupolvikonfliktia, mutta tavoitteena kaikenikäisten hyvä 

yhteiskuntaa nähdään  silti haasteellisena. 

 

Jokaisessa sukupolvessa on.. ryhmiä, joiden arvot, odotukset, osaaminen ja toi-

mintakulttuuri poikkeavat toisistaan. Sukupolvien.. solidaarisuuden kehittäminen 

edellyttääkin näiden erilaisten ryhmien,.. toimintatapojen ja tarpeiden identifioin-

tia. (9, 11) 

 

Yhteiskunnan asenteenmuutoksen vanhus- ja ikäystävälliseksi voidaan tulkita päätavoit-

teeksi ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden 2012, Suomen kansallisessa ohjel-

massa. Aktiivinen ikääntyminen oli teemavuoden toimintasuunnitelmassa ikäpolitiikkaa 

kuvaava käsite, jota on tulkittu eri tavoin. OECD:n näkökulmasta siinä korostettiin työ-

elämää, sukupolvien välistä  solidaarisuutta ja koko väestön hyvinvointia. WHO:n ikä-

politiikka on suuntautunut ikääntyneiden terveyteen, sosiaaliseen osallistumiseen  ja 

turvallisuuteen. Suomen kansallisessa toimintasuunnitelmassa aktiivinen ikääntyminen 

kuvattiin terveenä ja vireänä ikääntymisenä arjessa ja työssä. Teemavuoden kansallises-

sa suunnitelmassa se on laajentunut käsitteeksi terve ikääntyminen, jota on tuettu tee-

mavuoden monipuolisella ohjelmalla. 

 

.. teemavuoden yleistavoitteena on.. parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen ikään-

tymisen tärkeydestä,.. korostaa iäkkäiden ihmisten panosta yhteiskunnan ja talou-

den kannalta.. ja saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön ja pa-

rantaa kansalaisten asenteita ikäkysymyksissä. (9, 7) 

 

Aktiivisen hyvän vanhuuden esille nostot eri foorumeilla. Käsitellään auttamis-

käytäntöjä, harrastamista, identiteetin ja minäkuvan muutoksia ikääntyessä, kult-

tuurin ja liikunnan .. hyvinvointivaikutuksia sekä hyviä ravitsemustottumuksia. (9, 

15)  

 

Asennemuutosta tarvitaan, jotta ikääntyminen nähtäisiin normaalina, elämään 

kuuluvana vaiheena, johon pitää varautua monella tavalla. (3, 9) 
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5.2.2 Itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus diskurssi 

 

Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus ovat vanhuksille tärkeitä arvoja, silloin kun 

vanhuspalveluissa niiden tavoitteena on vanhusten kuulluksi tuleminen ja oman tahdon 

toteuttaminen heitä koskevissa asioissa. Tästä näkökulmasta ne luetaan inhimillisiin 

perusoikeuksiin. Sen ohella vanhuspolitiikan strategioissa itsemääräämisoikeus ja va-

linnanvapaus diskurssin taustalla oli nähtävissä taloudellisia ja elinkeinopoliittisia in-

tressejä. Esimerkiksi palveluseteli vanhuspalvelujen yhtenä vaihtoehtoisena järjestämis-

tapana perustuu asiakkaan itsenäiselle valinnanvapaudelle, ja mahdollisesti tulevalle 

raha seuraa asiakasta periaatteen toteuttamiselle. 

 

.. tavoitteena on palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, 

parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa, tehostaa ja joustavoittaa palvelu-

tuotantoa, sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten 

palvelujen tuottajien yhteistyötä. (7, 15) 

 

Ongelmana valinnanvapaudessa on, että valinnanvapaus ei toteudu, jos iäkäs on avuton 

ja heikkokuntoinen, jolla ei ole riittävää tietoa, voimia, kykyä, eikä aina haluakaan itse-

näisten valintojen tekemiseen. Valinnanvapaus hyödyttää enemmän aktiivisia ja hyvä-

kuntoisia, jotka kykenevät käyttämään hyväkseen sen mahdollisuuksia. Valinnanvapaus 

saattaa asettaa ikääntyneet eriarvoiseen asemaan palvelujen käytössä. Sen ohella riittä-

vän tiedon puute valintojen taustalla saattaa johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen epätar-

koituksenmukaiseen käyttöön. 

 

Palvelusetelin käyttö edellyttää ikäihmisen näkökulmasta sitä, että hän tarvitsee 

tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista: sijainnista, palveluiden sisällöstä, hinnoista, 

laadusta. (7, 15) 

 

5.2.3 Hyvän hoivan diskurssi 

 

Tähän sisältyi sekä henkilökohtainen hoiva, että laajasti nähtynä ikääntyneiden arkea ja 

yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Siihen luetaan kuuluvaksi vanhusten 

arkea tukeva infrastruktuuri, ympäristön ja liikennejärjestelyjen muokkaaminen, tavoit-

teena hyvä asuinympäristö, jossa on tarjolla riittävästi tukea arjen toimintoihin. Ympä-

ristön ohella, iäkkäät otetaan laajasti mukaan toimintaan. Omatoimisuutta tukevat palve-

lut, mielekäs harrastustoiminta, sekä uuden oppiminen voivat tukea vanhuksen omin 

avuin selviytymistä. Seuraavassa näytteessä viitataan useisiin diskursseihin, joita yhdis-
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tää yhteiskunnallinen suunnittelu ja varautuminen vanhusten hyvään hoitoon. Hyvän 

hoivan diskurssi yhdistyi monin tavoin yhteiskunnallisen sopeutumisen ja hyväksymi-

sen diskurssiin.  

 

Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa ..yhteiskunnan on mukauduttava entistä 

iäkkäämmän väestön tarpeisiin.. edistettävä .. terveen ja toimintakykyisen ikään-

tymisen turvaavia toimia, .. esteettömiä asuin- ja elinympäristöjä ja .. yhdyskunta-

suunnittelua. Tarvitaan .. liikenneratkaisuja tukemaan mahdollisuuksia asiointiin, 

mielekkääseen tekemiseen, .. elinikäiseen oppimiseen .. sosiaalisten suhteiden yl-

läpitoon. Tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arviointiin perustuvia, 

yksilöllisesti räätälöityjä palveluita, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään henki-

lön omaa toimijuutta. .. Tarvitaan siis aitoa yhdessä tekemistä niin, että kaikessa 

kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni.. (4, 15) 

 

Asennemuutos nähdään tärkeänä tavoitteena, jotta ikäihmiset kohdattaisiin persoonina, 

eikä anonyymina ryhmänä. Tämä liittyy moniarvoisuuden tunnistamiseen yhteiskunnas-

sa, joka on myös arvo vanhustenhuollossa. Heterogeenisuus on tässä yhteydessä laa-

jempi käsite, kuin erilaisuus palvelutarpeessa. Se on vastakohta vanhuuteen liitetyille 

stereotypioille. Toisaalta liiallisen huomion kiinnittäminen heterogeenisuuteen voi estää 

näkemästä huono-osaisuutta. 

 

Erityinen haaste liittyy asennemuutokseen .. on tunnistettava ja otettava huomioon 

kaikessa toiminnassa, että iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Ikäystäväl-

linen yhteiskunta ottaa huomioon moninaisuuden kirjon toiminnassaan. (4, 15) 

 

Ikääntyminen koskee koko yhteiskuntaa. Se on otettava huomioon kaikessa lain-

säädännössä ja kaikissa politiikoissa. Ikäsyrjintä on poistettava. Palvelujärjestel-

mä .. suunniteltava kokonaisuutena .. joustettava yksilöllisten tarpeiden mukaan.. 

taattava yhdenvertainen oikeus .. huolenpitoon. Kotihoitoa on uudistettava.. Iäkäs 

ihminen tarvitsee vakituisen ..vastuuhenkilön.. tarpeeksi aikaa .. muuttuviin tar-

peisiin vastaavaa joustavuutta. Järjestelmällinen kuntoutus.. Sairauksien ennalta-

ehkäisemiseksi .. ohjausta terveisiin elämäntapoihin .. kognitiivista harjoittelua 

muistitoiminnan ylläpitämiseksi.(8, 5) 

 

Hyvän hoivan diskurssi nousi esiin kansallisessa muistiohjelmassa. Muistisairaiden 

kohdalla laitoshoidosta luopuminen on haasteellinen ja siihen liittyy myös eettisiä on-

gelmia. Kotihoidossa voidaan lisätä päivittäisiä käyntejä, mutta sairauden edetessä van-

hukset eivät enää selviydy kotihoidon tuella, vaan tarvitaan jatkuvaa läsnäoloa ja ympä-

rivuorokautista hoivaa. On määriteltävä se raja, jossa vanhus ei enää voi asua kotona, ja 

laitoshoito tai ympärivuorokautinen hoito on ainoa vaihtoehto. Raja on häilyvä, eikä sitä 

ole helppo määritellä huomioimatta vanhuksen perustarpeiden lisäksi myös hoidon eet-
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tisiä ulottuvuuksiin, kuten arvokkuuden säilymistä ja arvokkaan elämän edellytyksiä. 

Vanhuspalvelulain ehtoja laitoshoidolle on lain voimaantulon jälkeen muutettu poista-

malla arvokkuus, sillä arvokkaan elämän käsite on käytännössä osoittautunut ongelmal-

liseksi määritellä.  

 

Muistin ja ajatustoimintojen heiketessä.. useatkaan käynnit eivät.. riitä.. tarvitaan 

toisen ihmisen jatkuvaa läsnäoloa. Ympärivuorokautisen hoidon perusteena ei täl-

löin ole lääketieteellisen hoidon tarve vaan elämän inhimillisyys ja turvallisuus. (8, 

10) 

 

Pitkäaikaisen hoidon .. palvelu toteutetaan laitoshoitona vain jos siihen on lääke-

tieteelliset perusteet tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön (arvokkaan) 

elämän tai turvallisuuden kannalta. (4, 39) 

 

Ympärivuorokautisen hoidon tulee vastata pidentyvän vanhuusiän ja muistisaira-

uksien luomiin tarpeisiin. Kuoleman lähestyessä ..oikeus kärsimyksen lievityk-

seen, turvallisuuden kokemiseen .. toisen ihmisen .. läsnäoloon. (8, 13) 

 

Koti- ja omaishoidon kärkihankkeessa tavoitteena on yhteen sovitettu palvelukokonai-

suus, jossa hoito ja tukipalvelut toteutetaan parhaimmillaan kunkin tilanteen edellyttä-

mällä tavalla ja asiakasta kuunnellen.  

 

Yhteen sovitettu palvelukokonaisuus varmistaa yhdenvertaisuuden, asiakasläh-

töisten ja laadukkaiden palvelujen tuottamisen perustuen asiakkaiden palveluiden 

tarpeeseen. (3, 12) 

 

5.2.4 Hyvän vanhenemisen diskurssi 

 

Diskurssiin soveltuu Aaltonen ym. (2014) tutkimuksen vanhusten hyvän elämän eu-

daimonia käsite, jossa huomioidaan kokonaisuutena hyvinvoinnin fyysinen, henkinen ja 

sosiaalinen ulottuvuus. Terveenä vanheneminen edellyttää palvelujärjestelmässä enna-

koivaa asennetta. Ongelmia ehkäistään tukemalla terveitä elämäntapoja, joilla voidaan 

siirtää palvelujen tarvetta myöhempään elämän vaiheeseen. Preventiivinen hoito, jossa 

huomioidaan myös ravinnon ja liikunnan merkitys, sekä varhainen ongelmiin puuttumi-

nen ja tuki. Ikähoiva muistiossa laajennetaan näkemys byrokraattisesta, standardoidusta 

hoidosta mahdollisuuksiin huomioida hoivassa myös inhimillisesti arvokkaita, henkisen 

hyvinvoinnin ulottuvuuksia. 
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Myös sosiokulttuurinen avustava työ on varteenotettava mahdollisuus: Iäkkäiden 

ihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua voivat merkittävästi tukea myös muiden 

alojen, kuten luovan työn ammattilaiset .. musiikki .. tai kuvallinen ilmaisu, joiden 

osaaminen turvaa iäkkäille .. mielekkään tekemisen, itsensä toteuttamisen ja es-

teettisistä kokemuksista nauttimisen mahdollisuuksia. (7, 43) 

 

Koti- ja omaishoidon kehittämisen kärkihankkeessa edistetään toimintakykyisyyt-

tä ja tervettä ikääntymistä lisääviä palveluja. Lisäksi rinnalla kehitetään asumisen 

vaihtoehtoja ja ennakointia yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. (3, 7) 

 

Tarpeisiin mukautetut palvelut ja itsenäistä selviytymistä tukeva asumismuoto kuuluvat 

hyvän vanhenemisen edellytyksiin. Tavoitteena on asumisen kodinomaisuus ja vanhus-

ten toiveisiin ja omiin valintoihin sopeutetut asumisratkaisut. Vanhojen ihmisten asumi-

seen liittyvät vaatimukset eivät kuitenkaan poikkea muiden ihmisten tarpeista, joten 

asumisympäristöjen alueellisessa suunnittelussa tulisikin lähteä liikkeelle kaikille sopi-

vista hyvän asumisen ja yhdyskuntasuunnittelun perusteista.  

 

Palvelurakenteen muutoksen ohella on tavoitteena.. myös ajattelutavan muutos: 

kodin käsitteen laajentuminen. Koti on joko yksityiskoti tai ihmisen avuntarpeen 

arvioinnin perusteella valittu ryhmä- tai vastaava koti. (7, 17) 

 

Tavoitteena oleva muutos (kotiin annettavat palvelut) korostaa ikäihmisen oikeut-

ta toiminnalliseen arkeen ja itsemääräämiseen kodinomaisessa ympäristössä riip-

pumatta hänen toimintakyvystään ja avuntarpeestaan. (7, 17) 

 

Asuinympäristön suhteen ikäihmisten tarpeet eivät ole erityisiä vaan iäkkäälle hy-

vä lähiympäristö on hyvä myös vaikkapa lapsiperheelle. (8, 7) 

 

5.2.5 Osallistumisen diskurssi 

 
Strategioissa halutaan tukea ja lisätä vanhusten osallisuutta ja osallistumista. Tämä tulee 

esiin vanhusten arvona aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen eurooppalaisen 

teemavuoden kansallisessa toimintasuunnitelmassa, jossa painotetaan osallisuuden tu-

kemista perustana terveelle ikääntymiselle. Osallisuutta voidaan tarkastella monesta 

näkökulmasta, ja laatusuosituksessa vanhusten osallistumisen mallit ovat monipuolisia 

ja vaihtelevia. Niissä tuodaan esiin ikääntyvien erilaisia elämäntilanteita, tarpeita ja toi-

veita. Joillekin osallistuminen toteutuu omaa hoitoa koskevassa päätöksenteossa, toisille 

se merkitsee osallisuutta yhteisön jäsenenä, tai laajempaan vaikuttamista yhteiskuntaa ja 

elinympäristöä koskevissa kysymyksissä. Laajasti ottaen osallisuus vanhusten arvona 

tarkoittaa, että heidät nähdään luonnollisena osana yhteiskuntaa.  
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Ikääntyvässä yhteiskunnassa osallisuus on turvattava laajasti. On tärkeää turvata 

ikäihmisten kulttuurinen tasa-arvo, kulttuurinen osallistuminen sekä kuluttajana, 

että sen tuottajana. Erilaisten kulttuuriaktiviteettien kautta ikäihmiset tulevat ”nä-

kyviksi”; tälle ”näkyväksi tulemiselle” on yhteiskunnassa vahva tilaus, se muok-

kaa asenteita, murtaa myyttejä ja stereotypioita. (9, 10) 

 

Pitäisi olla itsestään selvää, että ikäihmiset ovat muiden aikuisten tavoin mukana 

sekä itseään että yhteiskuntaa koskevassa päätöksenteossa. (8, 6) 

 

Iäkkäiden osallistumista tukemaan on kehitetty erilaisia toimintamalleja, joista osa on 

lakisääteisiä, kuten kuntien vanhusneuvostot. Myös kolmannen sektorin toiminta van-

hustenhuollossa nähdään osallistumista ja yhteisöllisyyttä lisäävänä mahdollisuutena, ja 

kuntia kannustetaankin tukemaan erilaisia osallistumismuotoja mahdollistavaa järjestö- 

ja vapaaehtoistoimintaa.  

 

Yhteisiä foorumeita iäkkäiden.. kanssa ovat .. säännölliset tapaamiset vanhusneu-

vostojen kanssa.., yhteistyö.. asiakas- ja kansalaisraatien sekä .. muistiaktiivien ja 

omaishoidon asiakasraatien kanssa. (3, 9)  

 

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä .. vahvistettava ja vapaaehtoistyötä 

koordinoitava yhteiseksi eduksi. (8, 10) 

 

Ikääntyneiden mahdollisuudet kuluttajina ja palvelujen käyttäjinä on entistä pa-

remmat.. Tämä tulisi näkyä .. markkinoiden tarjonnassa siten, että kasvavan 

ikääntyneiden joukon tarpeet otetaan huomioon. Ikääntyneillä kuluttajilla tulee ol-

la enemmän mahdollisuuksia ja foorumeja vaikuttaa palvelumuotoiluun ja käyttä-

jälähtöiseen suunnitteluun. (9, 10) 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelua  

 
Aineistosta rakennettiin viisitoista diskurssia, joilla kuvaillaan nykyistä suomalaista 

vanhuspolitiikkaa valtionhallinnon tasolla. Diskursseista viisi kuvaa arvoja strategioiden 

taustalla. Variaatioita olivat keskenään kilpailevat ja ristiriitaiset diskurssit (Fairclough 

2003). Vanhuspolitiikan strategioissa viitattiin useihin eri diskursseihin ja tekstit kyt-

keytyivät toisiinsa intertekstuaalisten olettamusten, aiemmin tiedetyn kautta. Siten dis-

kurssia muotoilee niin asiakirjoihin sisällytetty, kuin ulkopuolelle jätetty teksti. (Fair-

glough 2003, 19, 40, Johnstone 2002 Heikkinen ym. 2000, 216-217, 235.)  

 

Valtionhallinnon hallitusohjelmassa esitetyt strategiset päätavoitteet olivat laajoja. ’Hy-

vinvoinnille vahva perusta’, ’Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin’ ja ’Elinympäristö 

tukemaan terveyttä’ kuuluivat hallitusohjelman sateenvarjotavoitteisiin (Mintzberg ym. 

1998), joiden tarkoitus oli luoda päälinjat myöhempien, yksityiskohtaisempien strategi-

oiden toteuttamiselle (VTV 2014).  

 

Tässä tutkimuksessa strategioita ja niiden taustalla vaikuttavia arvoja tulkittiin vanhus-

ten näkökulmasta. Vanhusten arvot liittyivät vanhuspolitiikan strategioissa hyvään hoi-

vaan ja riittävään tukeen, sekä terveeseen vanhenemiseen, ja hyvän elämän edellytyk-

siin. Niissä erottuivat toisaalta henkilökohtaiset, hyvään elämään liittyvät arvot ja toi-

saalta institutionaaliset arvot. Koti ja asumisen mukavuus kuuluivat tärkeimpiin arvoi-

hin, samoin turvallisuus, sosiaalinen elämä ja yhteisöllisyys. Vanhusten hyvän elämän 

osa-alueet olivat tulkittavissa strategioissa. Strategioiden arvot olivat yhdenmukaisia 

niiden universaalien arvojen kanssa, joita on esitetty aikaisemmassa vanhustenhuollon 

tutkimuksessa (Vaarama 2015, Elosua 2011, Räsänen 2012).  

 

Vanhuspolitiikan strategioissa keskeinen eetos oli laatupuhe, johon toiminnassa viitat-

tiin. Laatu nousi strategioissa esiin kahtiajakautuneena. Siitä seurasi keskenään kilpaile-

via diskursseja, joiden taustalla vaikuttivat ristiriitaiset laatukäsitykset. Ensinnäkin laatu 

vanhuspolitiikassa merkitsi perinteisen, hyvän hoidon kriteerien mukaista hoivaa. Dis-

kurssissa nousivat esiin universaalit ikääntyneiden hyvän hoidon periaatteet, joiden poh-

jana ovat hyvinvointivaltion julkinen vastuu vanhustenhuollossa, ihmisoikeussopimuk-
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set ja ammattietiikka (Pihlainen 2000). Kilpailevassa laatudiskurssissa painotettiin ta-

loudellista näkökulmaa, jossa tekninen laatu liittyi taloudelliseen tuottavuuteen ja van-

huspalvelujen vaikuttavuuteen. Hyvän laadun määritelmä oli erilainen, riippuen siitä 

valittiinko näkökulmaksi järjestelmä ja taloudelliset tekijät, vai vanhus itse, tarpeineen. 

Kahtiajakautuneessa laatukäsityksessä avautui kaksi erilaista arvonäkökulmaa vanhus-

politiikan strategioiden taustalla. Näkemys laadusta ja siihen liittyvistä tavoitteista 

muodostuu erilaiseksi, kun sitä tarkastellaan vanhusten henkilökohtaisten tarpeiden, 

taloudellisen vaikuttavuuden, markkinatalouden, tai valtionhallinnon johtamisen tehok-

kuuden näkökulmasta. Vastaavaa ei ole esitetty aiemmassa tutkimuksessa, mutta tämän 

tuloksen voidaan katsoa täydentävän (Ceci ym. 2011, Dahl 2011) tutkimusta, jossa laa-

tupuhe nostettiin esiin poliittisena keinona vanhuspolitiikan päätösten perustelussa.  

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa esitettiin taloudellisten vaatimusten ja markkinoitumisen 

kielteisiä vaikutuksia vanhuspolitiikan linjauksiin, ja käytännön hoivatyöhön (Björns-

dottir 2014, Ceci ym. 2011). Tässä tutkimuksessa tuli esiin, että vanhuspolitiikka kyt-

keytyy osaksi taloutta ja elinkeinotoimintaa. Myös suomalaisessa vanhuspolitiikassa 

julkinen valta ohjaa valinnoillaan markkinoitumisen kehitystä (Harisalo ym. 2007, 28), 

ja vanhuspalvelut ovat jo suurelta osalta yksityistä yritystoimintaa (Anttonen & Häikiö 

2011). 

 

Itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus diskurssissa nousi esiin kaksi erilaista tulkintaa. 

Siihen sisältyi vanhuksille tärkeitä arvoja, jotka tukivat oman elämän hallintaa. Itsemää-

räämisoikeus on inhimillistä koskemattomuutta suojaava arvo, mutta vanhustenhuollon 

toimijoille sen toteuttaminen voi olla ongelmallista. Jos vanhus toimii itselleen vahin-

gollisella tavalla, syntyy eettinen ongelmatilanne, jossa itsemääräämisoikeuteen vetoa-

minen voidaan tulkita yhtäläisesti heitteillejätöksi kuin vanhuksen oikeuksien toteutta-

miseksi. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeessa vanhuspalvelulakia tulkitaan kir-

jaimellisesti: asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta tulee aina kunnioittaa, 

vaikka valinta olisi hänelle vahingollinen. (THL 2016, 6.) Siten muistisairaiden kohdal-

la itsemääräämisoikeutta voidaan kunnioittaa jopa liikaa. Säädöksiin ei sisälly hoitosuh-

teen molempia osapuolia koskevaa eettistä ulottuvuutta, eikä ohjeistusta siitä, miten 

hoidonantajan moraalinen dilemma ongelmatilanteissa tulisi ratkaista. (Woodward 

1998.) 
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Kilpailevaan itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus diskurssiin liittyi vanhusten hyvän 

elämän tavoitteiden ohella kätkettyjä intressejä. Diskurssissa kuvastui julkisen vallan 

pyrkimys siirtää vanhuksille itselleen enemmän vastuuta omasta taloudesta ja hoidosta. 

Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty, että itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lain-

säädännöllä on lisännyt vanhusten oikeuksia ja valinnanvapautta, lisäten samalla vas-

tuuta omasta terveydestä ja taloudesta. Siinä oikeudet yhdistyvät asiakkuuteen, tavoit-

teena tehdä potilaasta asiakas, joka tukee valinnoillaan talouselämän tavoitteita. (Bati-

foulier ym. 2008, Le Pen 2009, Victoor ym. 2012.)  

 

Itsenäisyys merkitsi tässä tutkimuksessa vanhuspolitiikan strategioissa ensisijaisesti 

vanhusten arvoa, jolla tarkoitettiin vapautta ja riippumattomuutta, sekä henkilökohtaisen 

identiteetin ja arvokkuuden säilyttämistä. Kilpailevassa diskurssissa itsenäisyyteen yh-

distyi valinnanvapaus, joka tarkoitti osallisuutta ja vastuuta omaan terveyteen vaikutta-

vista valinnoista. Siinä yhteiskunnallisesta vastuusta siirryttiin yksilölliseen, kun vastuu-

ta omasta terveydestä ja sitä koskevista valinnoista haluttiin siirtää lisääntyvästi van-

huksille itselleen. Aikaisemmassa vanhuspolitiikan diskurssin tutkimuksessa kiinnittyy 

huomio tähän itsenäisyys, valinnanvapaus, osallisuus ja omavastuu käsitteiden yhtey-

teen. Aikaisemmassa tutkimuksessa Rintala (2003) on esittänyt samansuuntaisia tulok-

sia, samoin Raymond ja Grenier (2013), jotka tutkivat osallisuutta vanhuspolitiikan stra-

tegioissa. Kun vanhuspolitiikan asiakirjoissa osallistuminen yhdistettiin itsenäisyyteen 

ja valinnanvapauteen, katsottiin osallisuuden muuttuvan vanhusten hyvinvoinnin käsit-

teestä yhteiskunnalliseksi hyötykäsitteeksi.  

 

Osallistuminen tuli tässä tutkimuksessa esiin myös arvodiskurssissa, jossa korostettiin 

vanhusten erilaisuutta. Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen ryhmä, ja siksi myös osallisuu-

den tarpeet ovat moniulotteiset. Ne ovat yhteydessä elämänkaareen ja aiemmin koettuun. 

Laajasti ottaen osallisuudella tarkoitettiin ikääntyneiden mahdollisuuksia vaikuttaa yh-

teiskunnalliseen elämään ja elinympäristön kehittämiseen. Myös Koskisen (2004) mu-

kaan osallisuutta vanhusten arvona tulisi lisäksi tarkastella voimavarojen näkökulmasta; 

missä määrin ikääntyneet ovat kykeneviä osallistumaan, ja toisaalta heidät tulisi myös 

nähdä yhteiskunnassa voimavarana.  

 

Euroopan unionin linja tuli esiin vanhuspolitiikan strategioissa siinä, miten vanhusten-

huoltoa halutaan kehittää politiikan poikkihallinnollisessa kontekstissa. Se yhdistää 
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vanhuspolitiikan talouteen, sekä työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteisiin. EU:n linjauk-

sissa korostetaan vanhusten aktiivisuutta, omin avuin selviytymistä, osallistumista ja 

oma vastuuta (Rintala 2003), ja tämä linja tulee esille myös tässä tutkimuksessa. EU:n 

vanhuspolitiikan strategia, jossa eri hallinnonalojen yhteistyöllä  pyritään turvaamaan 

ikääntyvän väestön terveys, toimintakyky ja itsenäinen elämä, on yksi toimintamalli, 

jolla unionin jäsenmaissa väestön vanhenemisen haasteet pyritään muuttamaan positii-

viseksi mahdollisuudeksi (Broussy 2013). 

 

Strategiseen suunnitteluun kuuluvat arvioinnit ikäryhmäkohtaisen hoivapalvelujen tar-

peen kehityksestä elinajan pidentyessä, sekä sen taloudellisista vaikutuksista. Breyer 

(2010) on esittänyt, että nykyinen arvio väestön ikääntyminen vaikutuksista sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannuskehitykseen on yliarvioitu. Ikääntyneiden terveyden ja toi-

mintakyvyn on todettu  2000 –luvulla parantuneen, ja kehityksen ennustetaan jatkuvan 

saman suuntaisena (STM 2013, Terveys 2015). Breyer’ in (2010) mukaan tämä tulee 

vaikuttamaan vanhusten asemaan myös kansalaisina. Heidän näkyvyytensä ja roolinsa 

ja vaikutusvaltansa yhteiskunnan eri osa-alueilla kasvaa. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraation tavoitteet tulivat esiin rakenneuu-

distuksessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisessä, sekä yhteistyön  ja koordinaa-

tion parantamisessa. Integraation tavoite tuli esiin potilastietojärjestelmien kehittämises-

sä, sekä hoito- ja palveluketjun eheytenä hoitotyössä. Integraation avulla halutaan vä-

hentää vanhusten siirtoja hoitopaikasta toiseen ja turvata hoitopolun jatkuvuus. Tavoit-

teena on myös vähentää vanhustenhoidon harmaata aluetta, jolla hoidon laadun heikko-

uksia esiintyy. Hoidon koordinaatio estää liian aikaisen kotiuttamisen, ja toistuvat hoito-

jaksot. Aikaisemman tutkimuksen mukaan (Glendinning 1989, Lemieux 2003) integraa-

tio vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia parantamalla kokonai-

suuden hallintaa. Lisäämällä  sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä voitaisiin vähen-

tää myös suomalaisen vanhustenhuollon kustannuksia (Kehusmaa ym. 2014).  

 

Asiakaslähtöisyys esitetään usein laatukriteerinä vanhuspolitiikan strategioissa. Tutki-

muksessa se jää kuitenkin irralliseksi käsitteeksi, eikä edellytyksiä sen toteuttamiselle 

esitetä. Kriittisestä näkökulmasta asiakaslähtöisyys-puhetta pidetään retoriikkana, jolla 

ei todellisuudessa ole aitoa sisältöä (Virtanen ym. 2011). Siinä asiakaslähtöisyys liittyy 

yritysmaailman kieleen, jossa tavoitteena on muokata palvelujen käyttäjästä asiakas. 
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Siten sosiaali- ja terveydenhuollon strategioissa myös asiakaslähtöisyys periaate voi olla 

monimerkityksinen. On esitetty, että asiakaslähtöisyys organisaatiossa on mahdollista 

vain jos se on osa yhteistä arvomaailmaa (Darby & Daniel 1999, Wallin 2012). Vanhus-

tenhuollossa asiakaslähtöisyyttä voitaisiin lisätä lähtemällä liikkeelle palvelujen sisäl-

löstä, sillä liiaksi rakenteisiin keskittyvää ajattelutapaa pidetään esteenä sen toteuttami-

selle (Stenvall &Virtanen 2012).  

 

Vanhuspolitiikan strategioissa nousi toistuvasti esiin taloudellisen ja sosiaalisen kestä-

vyyden tavoite. Taloudellisen kestävyyden strategioita, joilla pyritään hillitsemään sosi-

aali- ja terveyspalvelujen kasvavia kustannuksia, ovat vanhuspalvelujen palveluraken-

teen kokonaisuudistaminen ja palvelujen vaikuttavuuden parantaminen. (VTV 2013.) 

Sosiaalinen kestävyys strategioissa on myös pitkän aikavälin tavoite. Garcés’ in ym. 

(2003) mukaan tulevaisuuden uusi hyvinvointimalli edellyttää, että taloudellisen kestä-

vyyden rinnalla huomioidaan sosiaalinen kestävyys, ja siihen sisältyvä sukupolvien vä-

linen solidaarisuus. Se on visio vanhuspolitiikan tasapuolisesta kehittämisestä osana 

sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.  

 

Valtionhallinnossa tiedolla johtaminen on tullut yhä tärkeämmäksi (Johanson 2016, 

VTV 2009), ja se tulee esiin vanhuspolitiikan strategioissa. Managerialistinen vanhus-

tenhoidon diskurssi kuvaa strategisia tavoitteita, joissa mittaaminen ja arviointi ovat 

nousseet keskeiseen osaan vanhuspolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa. Vanhus-

palvelujen rakenneuudistuksen ohella julkisten palvelujen tuottavuuden ja vanhuspalve-

lujen vaikuttavuuden lisääminen nähdään välttämättömänä kustannusten hillitsemiseksi. 

Lisäksi vaikuttavuuden mittaamisessa ja arvioinnissa tavoitteena on myös vanhusten-

hoidon uusien palveluinnovaatioiden kehittäminen. Tuottavuutta ja vaikuttavuutta van-

huspalveluissa on mitattu suurimmissa kunnissa, joista toimintaa halutaan laajentaa yh-

denmukaisin menetelmin.  

 

Aikaisempi tutkimus tuo esiin mittaamisen haasteita. Mittaustuloksessa on vaikea erot-

taa palvelujen vaikutusta, ja normaalia iän tuomaa toimintakyvyn heikkenemistä. Palve-

lujen vaikutusta tulisikin arvioida monipuolisesti, seuraamalla rinnalla perinteisiä hyvän 

hoidon laatuindikaattoreita, sekä erityisesti palveluiden sisällön laatua ja sen vaikutusta 

vanhusten hyvinvointiin. (Kangasharju 2010.) Mittaus voi tuottaa harhaisen tuloksen 

siten, että investointi hoidon laatuun saattaakin näkyä vaikuttavuuden heikentymisenä. 
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Mittaaminen saattaa tulla kunnissa esiin osaoptimointina, jossa tuottavuusluvut koros-

tuvat tavoitteina liikaa, ja keskittyminen mittaamiseen voi vaikeuttaa todellisten tarpei-

den näkemistä. (Vaalavuo ym. 2014.) Aiemmassa tutkimuksessa eurooppalaista vanhus-

tenhuollon näyttöön perustuvaa toimintaa, sekä mittaamis- ja arviointimenetelmien ke-

hittämistä edustavat OECD:n tutkimukset Colombo ym. (2012), sekä De la Maison-

neuve ja Martins (2013). 

 

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen laskennallista vanhuspalveluiden vaikuttavuut-

ta ja tuottavuutta kartoittavassa tutkimuksessa (Kangasharju 2010) hoidon laatua mit-

taavat tulokset olivat jossain määrin vastakkaisia Räsäsen (2011) löydösten kanssa. 

Tutkimus osoitti, että vanhustenhoidon korkeammat kustannukset olivat yhteydessä 

parempaan laatuun ja tuottavuuteen. Räsäsen tulosten mukaan, vanhusten kokemana 

hyvä laatu ei ollut yhteydessä korkeisiin kustannuksiin, vaan hoidon inhimillisiin ulot-

tuvuuksiin. Yhtenä syy tulosten poikkeavuuteen saattoi olla VTT:n tutkimuksen talou-

dellinen lähestymistapa, erilainen laatu-käsitteen määrittely, ja se kenen näkökulmasta 

laatua tarkasteltiin.  

 

Vanhuspolitiikan strategioissa esiintyy toisensa poissulkevia tavoitteita, kun toisaalta 

halutaan parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta, ja samanaikaisesti hillitä kustannus-

ten kasvua. Lakisääteisen palvelutarpeen arvioinnin tarkoitus on parantaa vanhusten 

palvelujen saatavuutta ja oikeaa kohdentumista, mutta se voi toimia portinvartijan ta-

voin hoitoon pääsyn säännöstelykeinona (Garcés ym. 2003). Tässä tutkimuksessa ilme-

ni, että vanhusten palvelutarpeen arvioinnin perusteet ovat kunnissa vaihtelevia. Niissä 

havaitut erot ovat suurimpia syitä, jotka johtavat eriarvoisuuteen vanhuspalveluissa 

(Hanssen & Helgesen 2011). Hoidon ja palvelujen ulkopuolelle sulkeminen nostaa esiin 

eettisen ongelman, jossa yksilölliset ja kollektiiviset arvot ovat ristiriidassa (Ylinen 

2008).  

 

Vanhuspolitiikan strategioiden toteuttamisessa valtio - kunta suhteella on keskeinen 

merkitys. Aiemmassa tutkimuksessa on osoitettu, että valtionhallinnon johtamisen stra-

tegiat jäävät etäisiksi käytännössä (Aarva 2009, Laulainen 2010). Ohjeita ja suosituksia 

ei tunnisteta johtamismenetelmiksi, eikä tiedetä, kenen pitäisi niitä toteuttaa (Oulasvirta 

ym. 2002, Heinämäki 2012). 
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6.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

 

1.Taloudella on merkittävä osa nykyisessä vanhuspolitiikan muotoutumisessa. Sosi-

aali- ja terveysministeriön nykyinen asema tulee esiin alisteisena valtiovarainministe-

riön ja työ- ja elinkeinoministeriön vahvalle asemalle sosiaali- ja terveyspolitiikassa. 

Poikkihallinnollisuuden kautta vanhuspolitiikka asettuu osaksi talous- ja elinkei-

noelämää. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan omat tavoitteet suodattuvat 

valtiovarainministeriön talous-diskurssin kautta.  

 

2. Julkinen valta ohjaa valinnoillaan markkinatalouden kehitystä, ja siten myös van-

huspolitiikan markkinoitumista. Vanhuspolitiikan tavoitteet kytkeytyvät yhä enem-

män muiden hallinnonalojen toimintaan, jolla pyritään laaja-alaisesti vaikuttamaan 

vanhusten hyvinvointiin ja hyvän elämän edellytyksiin. Vanhuspolitiikka liittyy osak-

si elinkeinotoimintaa edistämään talouskasvua ja sosiaaliturvan kestävää pohjaa.  

 

3. Kahtia jakautunut laatu avasi strategioissa kaksi vanhuspolitiikkaa ohjaavaa ar-

vonäkökulmaa. Siinä kulminoitui keskeinen tutkimustulos, joka auttoi ymmärtämään 

aineistosta nousevia, muita arvopohjaltaan erilaisia, keskenään kilpailevia diskursseja.  

 

4. Tutkijoiden mukaan perinteisen hoivan ihanne sopii huonosti yhteen teknisen, ta-

louteen, tuottavuuteen ja kustannuksiin keskittyvän toiminnan kanssa. Strategioiden 

ristiriitaiset tavoitteet saattavat vaikeuttaa vanhuspolitiikan tavoitteiden tulkintaa ja 

toteuttamista kuntatasolla, ja heijastua aina käytännön toimintaan asti.  

 

5. Vanhus ja hänen hyvinvointinsa esiintyivät vanhuspolitiikan strategioissa sekä it-

seisarvona, että välinearvona. Nämä lähtökohdat määrittävät vanhuspolitiikkaa. Van-

huspolitiikan strategiat heijastavat yhteistä yhteiskunnallista arvomaailmaa ja yhtei-

sesti tehtyjä valintoja. 

 

6. Vanhuspolitiikan strategioita tulkittiin kunnissa eri tavoin. Kuntien itsenäisestä 

päätösvallasta johtuen, kaikki valtionhallinnon vanhuspolitiikan strategiat eivät toteu-

du tarkoitetulla tavalla. Eriarvoisuutta vanhustenhuollossa aiheuttaa erityisesti kunti-
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en itsenäinen päätösvalta palvelutarpeen arviointiperusteissa ja omaishoidon tuen 

myöntämisperusteissa.  

 

7. Strategiat muotoilevat vanhuspolitiikka. Niillä vaikutetaan asenteisiin ja ohjataan 

vanhuskuvaa ja palvelujärjestelmää halutun suuntaiseksi. 2010 –luvun vanhuskuva 

kiteytyy käsitteissä ’aktiivinen vanheneminen’ ja ’terve vanheneminen’. Iäkäs ihmi-

nen on fyysisesti ja psyykkisesti toimintakykyinen, itsenäinen, aktiivinen ja osallistu-

va.  

 

8. Vanhuspolitiikan arvodiskurssit kuvasivat vanhusten hyvän elämän edellytyksiä, 

yhteiskunnan hyväksyntää, osallistumista, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä. Yhteis-

kunnallisen sopeutumisen ja hyväksymisen arvodiskurssissa oli tulkittavissa tulevai-

suuden visio, jossa vanhukset nähdään ilman stigmaa ja stereotypioita, luonnollisena 

osana yhteisöä, kuten kaikki muut, lapset, nuoret, aikuiset ja työikäiset.  

 

9. Sosiaaliseen kestävyyteen sisältyy universalistinen käsitys kaikkien oikeudesta hy-

vinvointiin. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus edellyttävät sosiaali- ja terveyspolitii-

kassa vanhusten ja muiden väestöryhmien välistä tasapainoa, jossa ratkaisevia ovat 

arvovalinnat, joihin pohjautuvat päätökset siitä, miten ja minkälaisia investointeja 

kunkin ryhmän hyvinvoinnin edistämiseksi päätetään toteuttaa. Vaihtoehtoisista ta-

voitteista ja toimintatavoista tulisi enemmän keskustella julkisuudessa, sillä ne ovat 

arvovalintoja, joille kaikille löytyy oikeuttavia perusteita. 

 

10. Strategioissa valtio etsii uutta roolia tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa. Vanhus-

ten määrän ja hoidon tarpeen kasvaessa, ja talouden tiukentuessa, yksilön vastuu ko-

rostuu, ja taloudelliset näkökohdat saavat enemmän painoarvoa yhteisöllisten tavoit-

teiden kustannuksella. Kun kaikkeen haluttuun nähden toteuttamismahdollisuudet 

ovat rajalliset, olisi arvioitava uudelleen yhteiskunnalliset arvot ja prioriteetit.  

 

Tässä tutkimuksessa tuli esiin arvojen ristiriita vanhuspolitiikan taustalla. Jatkossa olisi 

tarpeellista tutkia millaisia vaikutuksia tällä on siihen, miten strategioita ymmärretään, 

vastaanotetaan ja toteutetaan käytännössä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että stra-

tegiat eivät aina toteudu käytännössä tarkoitetulla tavalla. Jatkotutkimusaiheena olisi 
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tärkeää tutkia miten valtionhallinnon vanhuspolitiikan strategiat vastaanotetaan kuntata-

solla ja millä tavoin ne muotoilevat tosiasiallista toimintaa.  

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan laadullisen tutkimuksen kriteereillä: us-

kottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), seuraamuksellisuus (dependabili-

ty) ja vahvistettavuus (confirmability) (Lincoln & Guba 1985, 189). Luotettavuudella 

kuvataan sisäistä validiteetista, jonka laadullisessa tutkimuksessa katsotaan perustuvan 

tiedon totuuteen ja uskottavuuteen, sekä tulosten siirrettävyyteen. Uskottavuus syntyy 

ensisijaisesti tiedon oikeellisuudesta, joka on tässä tutkimuksessa pyritty varmistamaan 

kaikkien tutkimusprosessin vaiheiden huolellisella toteuttamisella. Tulosten siirrettä-

vyyttä heikentää se, että diskurssianalyysin tulkinnalliset merkitykset ovat sidottuja tä-

män tutkimuksen kontekstiin, aineistoon, aikaan ja paikkaan. Siirrettävyys tulisi kysy-

mykseen vain harkinnanvaraisin perustein, jotka ovat riippuvaisia vastapuolesta. (Lin-

coln & Guba 1985.) 

 

Diskurssianalyysissa liikuttiin pinnallisella tasolla, mutta tulokset loivat selkeän yleis-

kuvauksen nykyisestä vanhuspolitiikasta, ja ne osittain täydentävät aikaisempaa van-

huspolitiikan laadullista tutkimusta. Tulosten uskottavuuteen ja tiedon totuuteen vaikut-

taa tutkimusaineisto ja sen valintaperusteet. Valtionhallinnon julkisten asiakirjojen luo-

tettavuutta lisäsi tiedot ministeriöiden työryhmistä ja tekstin tuottajista, jotka olivat ni-

mettyjä virkamiehiä ja asiantuntijoita. Tavoitteena oli löytää monipuolinen aineisto, 

johon sisältyisi myös ohjelmien ja hankkeiden valmisteluvaiheita, joissa teksti kertoisi 

enemmän, kuin retorinen virkakieli, ja sisältäisi myös eroavia mielipiteitä. Näitä työvai-

heita ei sisältynyt valittuihin asiakirjoihin, joten teksteissä ei ollut tätä vuorovaikuttei-

suutta (Fairclough 2003, Jokinen 2016). Aineiston yksipuolisuus myönnetään tutkimus-

suunnitelman heikkoutena. Vaihtoehtoiseen suunnitelmaan kuului aineistotriangulaatio, 

jossa asiakirja-aineistoa täydennettäisiin kahden virkamiehen haastattelulla sosiaali- ja 

terveysministeriössä. Lopulta asiakirja-aineisto katsottiin riittäväksi, sillä aineisto vasta-

si odotuksia tarjoamalla vastauksia tutkimustehtäviin, ja osoittautui sisällöltään ensivai-

kutelmaa rikkaammaksi.  
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Valinta lopulliseen analyysiin sisältyvästä osuudesta muodostui kriittiseksi kysymyk-

seksi, sillä ollakseen luotettava, laadullisen tutkimuksen analyysin tulisi kattaa koko 

aineisto. Aineistosta oli mahdollista käyttää vain pieni osa aineistosta, mikä heikentää 

tutkimuksen luotettavuutta. (Lincoln & Guba 1985.) Siksi diskurssien rakentamiseen 

valittuihin teksteihin kohdistettiin erityistä huomiota. Analyysissa ei tavoiteltu tulosten 

yleistettävyyttä, vaan spesifiä tietoa kuvailevan tulkinnan kautta. (Johnstone 2002, Den-

zin & Lincoln 2011.) 

 

Kiinnostus kohdistui ennen kaikkea tutkittavan aineiston yksityiskohtiin ja prosesseihin, 

joista ne nousevat. Tekstien valintaperuste oli informatiivinen, tukeutuen viitekehyksen 

teoriaan, refleksiiviseen harkintaan, ja tutkijan tietotaustaan (Lincoln & Guba 1985, 

202). Aineiston koko oli perusteltu, sillä diskurssianalyysin fokus on erityisessä, enem-

män kuin yleisessä, ja vain pienen aineiston syvempi analyysi oli mahdollinen. Merki-

tyksellisyys syntyy viime kädessä tulkinnassa. Diskurssit rakentuivat ja muotoutuivat 

koko prosessin ajan, reflektoimalla aineistoon ja viitekehykseen. ja niissä pyrittiin us-

kottavuuteen ja edustavuuteen. (Johnstone 2002, Fairglough 2003, Prior 2003.) 

 

Konstruktivistisen taustaoletuksen mukaan ei ole olemassa yhtä totuutta, vaan useita 

erilaisia tulkintoja totuudesta, ja tämä tutkimus on yksi niistä. Tutkimuksen seuraamuk-

sellisuutta pyrittiin lisäämään siten, että toinen tutkija voisi sen toistaa ja saada saman-

kaltaisia tuloksia. Tähän pyrittiin tutkimusprosessin läpinäkyvyydellä, lisäämällä objek-

tiivisuutta, ja omaa osallisuutta tiedostaen. Diskurssianalyysissa on erilaisia toteuttamis-

tapoja, tutkimus on kontekstiin sidottu, ja tulkinnat suodattuvat tutkijan oman kulttuurin 

kautta, joten toisen tutkijan tulokset samasta aineistosta muodostuisivat erilaisiksi. (Lin-

coln & Guba 1985.) 

 

Osana luotettavuutta vahvistettavuus osoittaa, missä määrin aineisto ja tulokset vastaa-

vat toisiaan. Minimoimalla omaa subjektiivisuutta pyrittiin lisäämään varmuutta siitä, 

että vastaukset kysymyksiin nousivat aineistosta, eikä tutkijan johdattelemina. Lisäksi 

vahvistettavuutta voidaan arvioida vertaamalla löydöksiä aikaisempaan tutkimukseen. 

Tämän tutkimuksen tulokset olivat saman suuntaisia aikaisemman tutkimuksen tulosten 

kanssa, ja osittain täydentävätkin niitä. Lukijalla on mahdollisuus arvioida analyysia ja 

tutkimuksen luotettavuutta vertaamalla tulosten ja valittujen empiiristen näytteiden vas-

taavuutta. (Lincoln & Guba 1985, Hepburn & Potter 2007.) 
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Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät kysymykset totuudesta. Sosiaalisen konstruktio-

nismin mukaisesti ei ole olemassa yhtä totuutta, on ainoastaan tulkintoja totuudesta ja 

tämä tutkimus on yksi niistä. Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa tutkija on mukana, 

reflektiivisessä vuorovaikutuksessa aineiston kanssa. (Lincoln & Guba 1985.) Tutki-

musprosessi on kuvattu niin, että lukija voi sitä seurata, ja arvioida sen vaiheita. Lisäksi 

luotettavuus kytkeytyi lähdeaineiston rehelliseen tulkintaan ja totuudenmukaiseen ra-

portointiin. (Lincoln & Guba 1985, Fairclough 2003, Johnstone 2002, 236, 237.)  

 

Analyysissa ja johtopäätöksissä pyrittiin huomioimaan suomalaisen valtionhallinnon 

vanhuspolitiikan moninaiset diskurssia määrittävät tekijät, jotka liittyivät tutkimus kon-

tekstiin, aikaan ja paikkaan (Johnstone 2002, 236-237). Luotettavuus on myös oman 

osallisuuden tiedostamista. Tutkijan tulee tiedostaa, että hän on osallinen tutkimuksessa, 

ja tulee itse jollain tavalla muotoilleeksi diskurssia. Tähän liittyy vastuu mahdollisista 

vaikutuksista ja seuraamuksista. Osallisuutta tutkimuksessa pyrittiin vähentämään tie-

dostamalla oma maailmankuva, sekä aineiston tietoisesti neutraalilla lukutavalla. (Joki-

nen ym. 2016, Fairclough 2003, Johnstone 2002.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 66 

LÄHTEET 

 
Aaltonen T, Henriksson L, Tiilikka T, Valokivi H & Zechner M (2014) Vanhuksen hy-

vä elämä asiakirjoissa ja haastattelupuheessa. Teoksessa: Metteri A, Valokivi H & 

Ylinen S (toim) Terveys ja sosiaalityö. Juva. Bookwell Oy. 244-270.  

Aarva K (2009) Hoivan ja hoidon lähijohtaminen. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. 

Tampere. Yliopistopaino. 

Aho A, Kylmä J (2011) Sensitiivinen tutkimus hoitotieteessä. Hoitotiede 24 (4): 271-

280. 

Ahonen P (2015) Politiikan institutionaalinen logiikka. Teoksessa: Virtanen P, Stenvall 

J & Rannisto P-H (toim) Tiedolla johtaminen hallinnossa. Teoriaa ja käytäntöjä. 

Tampere. Yliopistopaino. 153-155.  

Anttonen A, Häikiö L (2011) Care ’going market’: Finnish elderly-care policies in tran-

sition. Nordic Journal of Social Research. Special Issue. 70-90.  

Anttonen A, Valokivi H & Zechner M (2009) (toim) Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. 

Tampere. Vastapaino.  

Batifoulier P, Domin JP & Gadreau M (2008) Mutation du patient et construction d’un 

marché de la santé. Revue Francaise de Socio-Économie. 1(1): 27-46. 

Benton T & Craib I (2001) Philosophy of Social Science. The Philosophical Founda-

tions of Social Work. Hampshire and New York. Palgarve. 

Björnsdóttir K (2009) The ethics and politics of home care. International Journal of 

Nursing Studies. 46: 732-739.  

Bos J, Frijters D, Wagner C, Carpenter I, Finne-Soveri H & Topinkova E (2007) Varia-

tions in quality of home care between sites across Europe, as measured by Home 

Care Quality Indicators. Aging clinical and experimental research. (19): 323-329.  

Breyer F, Costa-Font J & Felder S (2010) Ageing, health, and health care. Oxford Re-

view of Economic Policy. Vol. 26(4): 675-690. 

Broussy L (2013) L’ adaptation de la société au vieillissemant de sa population. Mission 

interministériel-

lesurl’adaptationdelasociétéfrancaiseauvieillissementdesapopulation. 

www.dokumentti.http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/134000173.pdf. Luettu 2015/10/15. 

Arendt H (2002) [1958] Vita Activa. Tampere. Vastapaino. 139-251.  

Ceci C, Björnsdóttir K & Purkis ME (2011) (toim) Perspectives on Care at Home for 

Older People. NewYork. Routledge. Taylor & Francis.  

Colombo F & Mercier J (2012) Help Wanted! Balancing Fair Protection and Financial 

Sustainability in long-term care. Euro Health 17(2-3): 3-7.  

Creswell JW (2013) Qualitative inquiry & research design. Choosing among Five Ap-

proaches. California. SAGE Publications.  

Da Roit B, Le Bihan B (2010) Similar and Yet So Different: Cash-for-Care in six Euro-

pean Countries’ Long–Term Care Policies. The Milbank Quarterly. Vol. 88(3): 

286-309.  

Dahl HM (2011) Who can be against quality? Teoksessa: Ceci ym. Perspectives on 

Care at Home for Older People. NewYork. Routledge. Taylor & Francis. 

Darby DN & Daniel K (1999) Factors that influence nurses’ customer orientation. Jour-

nal of Nursing Management. 7. 271-280. 

Denzin NK & Lincoln YS (2011) The SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE 

Publications Inc. Los Angeles. 61-77.  



 67 

Elosua P (2011) Subjective Values of Quality of Life Dimensions in Elderly People. A 

SEM Preference Model Approach. Social Indicator Research. (104): 427-437. 

Fairclough N (2003) Analysing Discourse. Textual analysis for social research. London 

and New York. Routledge. Taylor & Francis Group.  

Fairclough N (2010) Critical Discourse Analysis. London. New York. Routledge. Tay-

lor & Francis Group.  

Fairclough I & Fairclough N (2012) Political Discourse Analysis. A Method forAd-

vanced Students. London. New York.Routledge. Taylor & Francis Group. 17-116. 

Finne-Soveri H, Mäkelä M, Noro A, Nurmi P & Partanen S (2014) Vanhustenhoidon 

laatua ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa. Suomen lääkärilehti 50-52(69): 

3467-3473. 

FoucaultM(1984)The Subject and Power.Teoksessa: Dreyfus H & Rabinow Beyond 

Structuralism and Hermeneutics. 

http://foucault.info/documents/foucault.power.en.html. Luettu 2015/10/15. 

Gadamer HG (2009) Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteessä ja filosofiassa. Tampere. 

Vastapaino. 29-39. 

Garcés J, Ródenas F & Sanjosé V (2003) Towards a new welfare state: the social sus-

tainability principle and health care strategies. Health Policy (65): 201-215. 

Genet N, Boerma W, Kringos D, Bouman A, Francke A, Fagerström C, Melchiorre M, 

Greco C & Deville W (2011) Home Care in Europe: a systematic literature review. 

Health Services Research. (11): 207.1-14.  

Gergen KJ & Thatchenkery TJ (2004) Organization science as social construction: 

postmodern potentials. Journal of Applied Behavioral Science. Vol. 40(2): 228-

249. 

Glendinning C (2003) Breaking down barriers: integrating health and care services for 

older people in England. Health Policy. (65): 139-151. 

Guillermard A-M (1986) Social Policy and Ageing in France. Teoksessa: Phillipson C, 

Walker A (1986) (toim) Ageing and Social Policy. England. Gower Publishing 

Company. 236-279. 

Hammersley M & Traianou A (2012) Ethics in Qualitative Research. Controversies and 

contexts. London. Sage Publications.  

Hanssen GS & Helgesen MK (2011) Multi-level Governance in Norway: Universalism 

in Elderly and Mental Health Care Services. International Journal of Sociology 

and Social Policy. Vol. 31(3-4): 160-172. 

Hansson AI (2002) Selvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta. 

STM. Työryhmämuistioita. 2002:8.  

Harisalo R, Aarrevaara T, Stenvall J & Virtanen P (2007) Julkinen toiminta – julkinen 

politiikka. Tampere. Yliopistopaino. 29-31.  

Hepburn A & Potter J (2007) Discourse analytic practice. Teoksessa: Seale C ym. 

(toim.) Qualitative Research Practice. 168-184. 

Heikka H (2008) Sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältö ja kompetenssit. Väitöskirja. 

Oulun yliopisto.  

Heikkinen E (1997) Le viellissement de la population en Europe: incidences sur la santé. 

Rapport trimestrielle statistique sanitaire de la santé. OMS. www-dokumentti. 

http://www.popline.org/node/348014. Luettu 2014/10/20. 

Heikkinen V, Hiidenmaa P & Tiililä U (2000) Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki. 

Gaudeamus. 

Heinämäki L (2012) Valtion ohjelmaohjaus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa 

2000-luvulla. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Kuopio.  



 68 

Henriksson L & Wrede S (2011) The making of medico-managerial care work culture 

in public home care for the elderly. Teoksessa: Ceci C ym. (toim) Perspectives on 

Care at Home for Older People. New York. Routledge. 

Holquist M (1981) (toim.) Bakhtin M [1953] The Dialogic Imagination. Austin. Univer-

sity of Texas Press. 279.  

Hoppania H-K (2015) Care as a Site of Political Struggle. Väitöskirja. Helsingin ylio-

pisto. Unigrafia. 

Houston S (2001) Beyond Social Contructionism: Critical Realism and Social Work. 

British Journal of Social Work. 31. 845-861. 

Hujala A, Laulainen S & Lindberg K (2014) Powerless positions, silenced voices? – 

critical views on health and social care management. Journal of Health Organiza-

tion and Management 28(5): 590-601. 

Hämäläinen J & Niemelä P (1993) Sosiaalialan etiikka. Juva. WSOY. 10-17, 95-106. 

Johnstone B (2005) Discourse Analysis. USA. Blackwell Publishing.  

Jokinen A, Juhila K & Suoninen E (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere. Vas-

tapaino. 151-186. 

Jokinen A, Juhila K & Suoninen E (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere. Vas-

tapaino. 236-240. 

Jokinen A, Juhila K & Suoninen E (2016) Diskursiivinen maailma: teoreettiset lähtö-

kohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa: Jokinen A, Juhila K & Suoninen E 

(toim) Diskurssianalyysi. Teoria, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere. Vastapaino. 

25-50.  

Kangasharju A (2010) Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. VATT. 160/2010. 

Kaskiharju E (2010) Tutkimus vanhenemisen paikoista valtiopäiväpuheissa. Koteja ja 

kodinomaisuutta. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. 

Kehusmaa S, Autti-Rämö I, Helenius H & Rissanen P (2014) Does informal care reduce 

public care expenditure on elderly care? Estimates based on Finland’s Age Study. 

Health Services Research. (13): 317. 

Kohn R & White KL (1976) Health Care. An International Study. Report of WHO. 

London. Oxford University Press. 392-399. 

Koskinen S (1994) Gerontologinen sosiaalityö vanhuspolitiikan mikrorakenteena. 

Väitöskirja. Rovaniemi. Lapin yliopisto. 

Kulik C, Ryan S, Harper S & Gerald G (2014) Aging populations and management. 

Academy of Management Journal 57(4): 929-935.  

Laulainen S (2010) ”Jos mittää et anna niin mittää et saa” - Strateginen toimijuus ja 

organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Väitöskirja. Kuopio. Itä-Suomen yliopisto. 

Lehto J (2013a) Terveydenhuoltopolitiikka. Teos: Sihto M ym. (toim) Terveyspolitiikan 

perusta ja käytännöt. THL. Tampere. Juvenes Print. 160-168. 

Lehto J (2013b) Kunnallisen sosiaalipolitiikan toiminta, toimijat ja areenat. Julkaisema-

ton lähde. IX Bruno Sarlin-työseminaari. Huoltaja-säätiön 60-

vuotisjuhlaseminaari. 

Lemieux V (1989) Le pouvoir dans la réalisation des politiques sociales. Service Social. 

Vol. 38(2-3): 179-196. 

Le Pen C (2009) ’Patient’ ou ’Personne malade’. Presse de Science Politique. Revue 

Économique. Vol 60. 257-271. 

Lincoln YS & Guba EG (1985) Naturalistic Inquiry. Beverly Hills. California. Sage 

Publications Inc. 



 69 

Lunkka N & Suhonen M Paasivaara L (2015) Sairaalan projektit merkitysten materia-

lisoitumisen areenoina – ylihoitajien kokemuksia muutosprosesseista. Hallinnon 

tutkimus 34(3): 233-248. 

Lääkärinetiikka (2013) Suomen lääkäriliitto. Lahti. Esa Print Oy. 

https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1273/laakarin_etiikka_2013.pdf. www-

dokumentti. Luettu 2016/10/28. 

Mattila Y (2011) Suuria käännekohtia vai tasaista kehitystä? Tutkimus Suomen tervey-

denhuollon suuntaviivoista. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Tampere. Juvenes 

Print.  

Melkas T (2013) Terveys kaikissa politiikoissa - Health in All Policies. Teoksessa: 

Sihto M ym. (toim) Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. 187-194. 

Meyer A (1991) What is Strategy’s Distinctive Competence? Journal of Management. 

17(4): 821-833. 

Mintzberg H, Ahlstrand B & Lampel J (1998) Strategy Safari. The complete guide 

through the wilds of strategic management. London. Pearson Education. FT Pren-

tice Hall. 7-21. 

Nabathci T (2012) Public Values Universe: Understanding values in administration and 

governance. Public Value Consortium Workshop. Chicago. Conference Paper 1-

35. PDF-dokumentti. http://publicvaluesconference. Luettu 2015/10/19. 

Nag R, Hambrick D & Chen M-J (2007) What is strategic management, really? Induc-

tive derivation of a consensus definition of the field. Strategic Management Jour-

nal. (28): 935-955. 

Nyström ME, Strehlenert H, Hansson J & Hansson H (2014) Strategies to facilitate im-

plementation and sustainability of large system transformation: a case study of na-

tional program for improving quality of care for elderly people. BMC Health Ser-

vices Research (14):401.  

Onder G, Carpenter L, Finne-Soveri H, Gindin J, Fritjters D, Henrard JC, ym. (2012) 

Assessment of nursing home residents in Europe: the Services and Health for El-

derly in Long Term Care (Shelter) study. BMC. Health Services Research. 12:5. 

Oulasvirta L, Ohtonen J & Stenvall J (2002) Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen oh-

jaus. Tasapainoista ratkaisua etsimässä. STM. Julkaisuja 2002:19. Valtioneuvos-

ton julkaisuarkisto. 

Paasivaara L (2002) Tavoitteet ja tosiasiallinen toiminta. Suomalaisen vanhusten hoito-

työn muotoutuminen monitasotarkastelussa 1930 luvulta 2000 luvulle. Väitöskirja. 

Oulun yliopisto. 

Pihlainen A (2000) Hyvä, ihanteellisuus ja epäitsekkyys arvo- ja arvostuskäsityksinä 

terveydenhuollon koulutuksessa ja työelämässä. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. 

Tampereen yliopistopaino.  

Polit DF & Beck CT (2008) Nursing research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Prior L (2003) Using Documents in Social Research. London. Sage Publications. 

Quinn JB (2003) Strategies. Teoksessa: Mintzberg H, Lampel J, Quinn JB, Ghoshal C 

The Strategie Process, Concepts, Contexts, Cases. England. Pearson Education. 

Raymond E & Grenier A (2013) Participation in Policy Discourse: New forms of exclu-

sion for seniors with disabilities? Canadian Journal of Aging. 32(2): 117-129. 

Rechel B, Grundy E, Robine J-M, Cylus J & Mackenbach J (2013) Ageing in the Euro-

pean Union. The Lancet 381.9874: 1312-1322. 

Remes L (2006) Diskurssianalyysin perusteet. Teoksessa: Metsämuuronen J (toim) 

Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä. Gummerus Oy. 288-373. 



 70 

Rintala T (2003) Vanhuskuvat ja vanhustenhuollon muotoutuminen 1850-luvulta 1990-

luvulle. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.  

Rintala T (2005) Euroopan unionin sosiaalipoliittiset linjaukset ja suomalainen vanhus-

politiikka. Yhteiskuntapolitiikka. 70 (4): 396-409.  

Ryen A (2007) Ethical Issues. Teoksessa: Seale C (toim) Qualitative Research Practice. 

London. Sage Publications. 218-235. 

Räsänen R (2011) Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoi-

vassa sekä hoivan ja johtamisen laadun merkitys sille. Väitöskirja. Rovaniemi. 

Lapin yliopisto. 

Schwartz S (2006) Les valeurs de base de la personne: Théorie, mesures et applications. 

Revue Francaise de Sosiologie. Presses de Sciences Po. 4(47): 929-968. 

Sihto M (2010) Tarvitaan enemmän ja parempaa terveyspolitiikan tutkimusta – mutta 

millaista? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2 (47): 81-83. 

Sihto M, Palosuo H, Topo P, Vuorenkoski L & Leppo K (2013) (toim) Terveyspolitii-

kan perusta ja käytännöt. Tampere. Juvenes Print. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2011) Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonala. 

STM. Esitteitä 2011:1. 25-26.  

Stenvall J & Virtanen P (2012) Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämi-

sen mallit toimintatavat ja periaatteet. Helsinki. Tietosanoma Oy. 27-37. 

Suoninen E (2016) Kielenkäytön vaihtelevuuden analysoiminen. Teoksessa: Jokinen A, 

Juhila K & Suoninen E (toim) Diskurssianalyysi. Teoria, perusteet ja käyttö. 

Tampere. Vastapaino. 51-74. 

Särkelä R, Siltaniemi A, Rouvinen-Wilenius P, Parviainen H & Ahola E (2014) Hyvin-

vointitalous. Helsinki. SOSTE. 

Temmes M (2008) Suomen hallintopolitiikan pitkät aallot ja käännekohdat. Hallinnon 

tutkimus. 27(3): 69-79.  

Temmes M (2014) Politiikan politisoituminen – virkamiestyön kriisi. Hallinnon tutki-

mus. 33(1): 54-62. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2016a) THL. Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyden-

huollossa – kriittiset askeleet toteuttamisessa. www-dokumentti. 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat. Luettu 

2016/02/10. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2016b) THL. Esitteitä. www-dokumentti. Luettu 

2016/02/10.  

Tiili M (2008) Ministers as strategic political leaders? Strategic political steering after 

NPM reforms in Finland. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

Tiililä U (2015) Valta virkakielessä – tarua ja totta. Kotimaisten kielten keskus. Kotus. 

pdf-dokumentti. http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto/ Luettu 

2015/11/22. 

Tuomela R & Patoluoto I (1976) Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet. Helsinki. 

Gaudeamus. 220-226. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen louk-

kausepäilyjen käsittely Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje. PDF-

dokumentti. www.tenk.fi. Luettu 2014/10/15. 

Vaalavuo M, Häkkinen U & Fredriksson S (2013) Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve-

tekijät ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. THL. Raportti 24/2013. 

Vaarama M (2009) Care related quality of life in old age. European Journal of Ageing. 

Vol. 6(2)113-125. 

Vaarama M (2015) Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja em-

piirisiä esimerkkejä. Itä-Suomen yliopisto. GeroMetron vaikuttavuusseminaari. 



 71 

Helsinki.21.10.2015. www-dokumentti. 

http://www.slideshare.net/Socca_osaamiskeskus/vaikuttavuus.  Luettu 2016/09/15. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. VTT (2007) Hankerahoitus ohjausvälineenä. 

Toimintakertomus. 147/2007. www-dokumentti. 

http://www.hare.vn.Fi/m/Aloitussivu.asp. Luettu 2015/11/15. 

Valtiontalouden talouden tarkastusvirasto VTV (2009) Sosiaali- ja terveydenhuollon 

hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Tuloksellisuuskertomukset 196/2009.  

Valtiontalouden talouden tarkastusvirasto VTV (2013) Tuottavuusohjaus valtion ja kun-

tien välisessä suhteessa. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 2/2013. 

Valtiontalouden talouden tarkastusvirasto VTV (2014) Strategiatyö ministerihallinnossa. 

Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 1/2014. 

Valvira (2015) Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla. Esite. 

www.dokumentti.http://www.valvira.fi/documents/Luettu 2016/02/10. 

Vanhustyön keskusliitto (2014) Esite. www-dokumentti. 

http://www.vtkl.fi/fin/liitto/tehtavat_toiminta_ajatus_saannot/. Luettu 2015/10/15.  

Victoor A, Friele R, Delnoij D & Pademakers J (2012) Free choice of healthcare pro-

viders in the Netherlands is both a goal itself and a precondition: modeling the 

policy assumptions underlying the promotion of patient choice through documen-

tary analysis and interviews. BMC Health Services Research (12): 441.  
Virkki T, Vartiainen A & Hänninen R (2012) Talouden ja hoivan ristipaineissa. Van-

hustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista. Yhteiskuntapolitiikka 77(3): 

253-264. 

Virtanen P & Stenvall J (2011) Julkinen johtaminen. Tallinna. Tietosanoma. 

Virtanen P, Stenvall J & Rannisto PH (2015) (toim) Tiedolla johtaminen hallinnossa: 

teoriaa ja käytäntöjä. Tampere. Tampere University Press. 

Virtanen P, Suoheimo M, Lamminmäki S, Ahonen P & Suokas M (2011) Matkaopas 

asiakaslähtöisten terveyspalvelujen kehittämiseen. Tekes. Katsaus. 281:2011. 

Väärälä R (2010) Sosiaalihuolto murroksessa. Yhteiskuntapolitiikka 75 (5): 554-561. 

Wallin O (2012) Asiakassuhde ja hyvinvointityöhön sitoutuminen. Hallinnon tutkimus. 

31(2): 85-98. 

Walton JA & Lazzaro-Salazar M (2016) Othering the Chronically Ill: A Discourse 

Analysis of New Zealand Health Policy Documents. Health Communication. Vol. 

31(4): 460-467. 

Voutilainen P (2007) Laatua laatusuosituksella? (toim) Stakes. Raportteja 2/2007. Hel-

sinki. Valopaino. 

Woodward VM (1998) Caring, patient autonomy and the stigma of paternalism. Journal 

of Advanced Nursing. 28(5). 1046-1052. 

Ylinen S (2008) Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Väi-

töskirja. Kuopio. Itä-Suomen yliopisto.  

 

Lait 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terve-

yspalveluista 980/2012 www-dokumentti. https://www.finlex.fi/fi/ajantasa/Luettu 

2014/09/10. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. www-dokumentti. 

http://www.finlex.fi./fi/laki/ajantasa/Luettu 2014/10/15. 

Suomen perustuslaki 731/1999. www-dokumentti. http://www.finlex.fi./fi/laki/ajantasa/ 

Luettu 2014/09/10. 



 72 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. www-dokumentti. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 

Luettu 2015/09/10. 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. www-dokumentti. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/. Luettu 2015/09/10. 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010. www-dokumentti. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 

Luettu 2014/10/15. 

 

Hallitusohjelmat 

 

Hallitusohjelma (2011). PDF -dokumentti.http://valtioneuvosto.fi/ /hallitusohjelmat. 

Luettu 2015/10/20. 
Hallitusohjelma (2015). PDF -dokumentti.http://valtioneuvosto.fi/ /hallitusohjelmat. 

Luettu 2015/10/20. 

 

Julkaisemattomat lähteet 

 

Heiliö P-L (2016) Puhelinhaastattelu. Neuvotteleva virkamies. STM. 2016/03/10. 

Johanson JE (2016) Strategia hallituksen ohjenuorana. Seminaariluento. Haastava tule-

vaisuus–mistä yhteinen suunta? Tampereen yliopisto. Helsinki. Valtiovarainmi-

nisteriö. 2016/05/12. 

 

Tutkimusaineiston asiakirjat diskursseissa käytetyn numeroinnin mukaisessa jär-

jestyksessä 

 
Kaste 2012-2015. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. STM. 

Julkaisuja 2012:1. PDF -dokumentti. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112146/STM_2012_%20KASTE_F

I_uusi.pdf?sequence=3. Luettu 2014/09/15. 

Sosiaali- ja terveysministeriön strategian ja hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma 

2012-2015. STM. Raportteja ja muistioita 2014:21. PDF -dokumentti. Luettu 

2015/03/10. 

Hallituksen kärkihanke (2015) Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kai-

kenikäisten omaishoitoa. STM. Raportteja ja muistioita 2016:41. PDF –

dokumentti. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf

?sequence=1. Luettu 2016/09/04. 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2013) 

STM. Julkaisuja 2012:11 PDF- dokumentti http://www.stm.fi/c/document–

library/get-file?folderld=5197397&name=DLFE-18303.pdf. Luettu 2015/09/19. 

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi. STM. 

2014. PDF –dokumentti. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111919/URN%3ANBN%3Afi-

fe201504226359.pdf?sequence=1. Luettu 2016/02/13. 

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän loppuraportti. STM. Raportte-

ja ja muistioita 2014:2. PDF -dokumentti. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-

3483-2. Luettu 2016/02/13.  

Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ikähoivatyöryhmän muistio (2011) STM. 

Selvityksiä 2010:28. PDF -dokumentti. 

http://julkari.fi/bitstream/handle/10024/111866/URN%3aNBN%3afi-

fe201504225753.pdf?sequence=1. Luettu 2015/11/26. 



 73 

Yksitoista teesiä ikääntymisestä. Kokeneet ja viisaat asiantuntijaryhmä (2015) STM.  

Muistio. 2015. http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-

raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-029da6f8d6c0. Luettu 2015/11/26. 

Aina on oikea ikä! Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eu-

rooppalainen teemavuosi 2012. Suomen kansallinen toimintasuunnitelma. STM. 

Raportteja ja muistioita. 2011:20. PDFdokument-

ti.http://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/116799. Luettu 2015/09/29. 

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirja (2014) Vaikutta-

vuuden huomioonottava tuottavuus vanhuspalveluissa. Valtiovarainministeriö. 

Kunta- ja aluehallinto-osasto. PDF -dokumentti. 

http://www.kuntatuottavuus.fi/vm.fi. Luettu 2015/12/09. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien määräytymisperusteiden kehittämishan-

ke. THL. 2013. Tutkimus ja asiantuntijatyö. PDF -dokumentti. 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-

ohjelmat/hankkeet/33946. Luettu 2015/10/10.  

Terveys 2015 –kansanterveysohjelman väliarviointi (2013) STM. Raportteja ja muisti-

oita 2012:4. PDF -dokumentti. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3207-4. Luet-

tu 2015/11/10. 

Tulevaisuuskatsaus. Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta. STM. Julkaisuja. 

2014:13. PDF-dokumentti.http://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/116799. Luettu 

2015/09/29. 

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. STM. 2011. 

PDF-dokumentti. Luettu 2015/10/10. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016-2019. 

Valvira 2015. PDF-dokumentti. Luettu 2015/11/10. 

 



 
 LIITE 1/1 

 

Taulukko 4. Tutkimusaineistosta nostetut teemat ja niistä rakennetut strategioiden dis-

kurssit  

  

Teemat Diskurssi 

- Vanhuspalvelujen laadun seuranta tuottavuus- ja 

vaikuttavuusmittareilla 

- Arvioinnin kriteerien ja indikaattorien perustana 

laskennallinen laatu ja kustannusvaikuttavuus 

- Mittaamisen illuusio: panostaminen palveluihin 

saattaa näkyä vaikuttavuuden vähenemisenä 

Kahtia jakautunut laatu diskurssi (laatu VM:n 

määritelmän mukaan) 

- Inhimillisyys ja turvallisuus hoidon kriteereinä  

- Hyvä laatu edellyttää geriatrista osaamista 

- Laadun seuranta toimintakyky-, turvallisuus- ja 

hyvinvointimittareilla 

- Hyvä kotihoito vähentää muita palveluita 

- Apua asiakkaan tarpeen, ei hoitostandardien 

mukaan 

- Asiakaslähtöisyys auttamisen lähtökohta  

- Toiminnan eettisyys hoidon ja palvelujen toteut-

tamisessa 

Kahtia jakautunut laatu diskurssi (laatu STM:n 

määritelmän mukaan) 

 

 

- Vanhuspalvelujen rakenneuudistus 

- Julkisten palvelujen tuottavuus 

- Terveys, osallisuus, toimintakyky, turva ja palve-

lut turvataan kaikille  

- Hoitamisen vaihtuminen ennalta ehkäisemiseen 

- Vastuu ikääntyneiden hoidossa kuuluu kaikille 

- Tavoitteena hyvinvoinnin universalismi, sosiaa-

linen kestävyys ja yhdenvertaisuus 

- Yksilön oikeuksien ja julkisten velvoitteiden 

tasapaino 

- Väestön ikääntyminen ja elatussuhteen heikke-

neminen  

- Vanhuspolitiikka osana talouspolitiikkaa 

Taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden diskurssi 

 

 

- Vanhuspalvelujen kustannusten vähentäminen 

tavoitteena 

 - Vaikuttavuuden ja tuottavuuden mittaaminen 

vanhuspalveluissa 

- Palvelujen aikaperusteinen laskutus 

- Standardoidut palvelut 

- Palvelujen tuotteistaminen  

- Arviointi, mittaaminen, kriteerit 

Managerialistisen vanhustenhoidon diskurssi 

 

 

- Siirtyminen laitoshoidosta kotihoitoon ja palve-

luasumiseen 

- Rakenneuudistus ja kuntien tehtävien vähentämi-

nen laitoshoidosta luopumalla 

- Vanhuspalvelujen uudistamisessa ei luoda lai-

tosmaisia ratkaisuja 

- Muistisairaan kuntoutus tapahtuu kotona 

- Avohoitoon siirtymä vanhuspalvelulain nojalla 

- Tarpeisiin mukautettujen asumisvaihtoehtojen 

luominen 

- Painopiste ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen tu-

keen 

- Kotona asumisen perusteluna ihmisoikeudet ja 

hoidon laatu 

Vanhainkodista kotiin diskurssi 
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Teemat Diskurssi 

- Iäkkäiden itsenäisen elämän ja toimintakyvyn 

tukeminen  

- Itsenäinen asuminen ja kotiin annattavat palvelut 

- Neuvontapalvelut ja tietoa palveluvaihtoehdoista 

- Julkisen vastuun ja yksilövastuun tasapaino 

- Käyttäjät mukana palvelujen uudistuksessa 

- Lisätään käyttäjän kykyä kantaa vastuuta omasta 

hyvinvoinnista 

- Osallisuus, itsenäisyys ja omavastuu terveydestä  

Itsenäisyys ja omavastuu diskurssi 

- Palvelutarpeen arviointi. Selkeät perusteet henki-

lön oikeudesta sosiaalipalveluihin, tukitoimiin ja 

omaishoidon tukeen. 

- Kotiin annettava hoito vähentää ympärivuoro-

kautisen hoidon tarvetta 

- Omaishoito ja tukipalvelut mahdollistavat kotona 

asumisen. 

- Omaishoito vähentää merkittävästi yhteiskunnan 

kustannuksia.  

- Omaishoidon kehittäminen on strateginen tavoite 

Omaishoidon ja kotihoidon diskurssi 

- Eliniän piteneminen on yhteiskuntapoliittinen 

saavutus ja julkisen talouden pysyvä haaste  

- Eliniän piteneminen sisältää taloudellisia riskejä 

- Hoidossa vietetty aika pitenee, jos lisävuodet 

eivät ole terveitä elinvuosia 

- Huoltosuhteen heikkeneminen on uhka talouden 

kestävyydelle 

Vanhukset kulueränä diskurssi 

- Vanhuspalvelujen rakenneuudistus 

- Laitoshoidon korvaaminen palveluita uudistamal-

la 

- Vaihtoehtoisten asumis- ja palvelumallien kehit-

täminen laitoshoidolle  

- Laitospaikkojen vähentäminen asteittain  

- Laitospaikkoja ei enää perusteta 

Ympärivuorokautisen hoivan uudistamisen dis-

kurssi 
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Taulukko 5. Tutkimusaineistosta nostetut teemat ja niistä rakennetut arvojen diskurssit.  

Teemat Diskurssi 

- Yhteiskunnan asennemuutos  

- Ikäystävällinen yhteiskunta asenteisiin vaikutta-

malla 

- Toiminnan eettinen perusta. 

- Yhteiskunnallinen vastuu muistisairauksista 

- Ikärasismin torjuminen 

- Ikääntyneiden potentiaalisten voimavarojen käyt-

töönotto 

- Pitkä elinikä käännettävä positiiviseksi mahdolli-

suudeksi  

Yhteiskunnallisen sopeutumisen ja hyväksymisen 

diskurssi 

- käihmisten arvostaminen ja itsemääräämisoikeu-

den turvaaminen 

- Iäkkäiden oikeudet huomioivan ja asiakasta kun-

nioittavan toimintakulttuurin kehittäminen  

Itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus diskurssi 

- Geriatrinen substanssiosaaminen 

- Eheä ja toimiva palvelujen kokonaisuus. 

- Ympärivuorokautisen hoidon perusteena elämän 

inhimillisyys ja turvallisuus 

Hyvän hoivan diskurssi 

- Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut 

- Ikääntyneiden arvostaminen 

-Terveyden edistämisellä lisää toimintakykyisiä 

elinvuosia 

-Palvelutarpeen siirtäminen myöhemmäksi elä-

mässä kuntouttavan hoidon avulla 

Hyvän vanhenemisen diskurssi 

- Osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen omien 

elämänkokemusten pohjalta. 

- Osallistuminen ja vaikuttaminen omassa elämäs-

sä ja laajemmin yhteiskunnassa 

- Vanhusneuvostot, kansalais-, asiakasraadit osal-

listumisen mahdollistajina  

- Uusi rooli palvelujen arvioijana ja kehittäjänä 

- Kolmas sektori osallisuuden tukijana 

Osallistumisen diskurssi 

 

 

 

 

 


