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Ikääntyneiden kansalaisten palvelut tuotetaan 

lisääntyvässä määrin yksityisellä sektorilla. 

Tämän kehityksen syyt ja seuraukset ovat hyvin 

monimuotoisia.

Ikääntyneiden 
palvelujen 
markkinoistuminen

Y
ksityisen ja julkisen välinen raja-

pinta on ikääntyneiden palveluissa 

liikkuva ja epämääräinen. Etenkin 

hoivassa yksityisen vastuun ensisijaisuus 

on itsestään selvää eikä julkista vastuuta 

ole koskaan määritetty tarkasti. Valta-

osa vanhusten hoivasta tuotetaan per-

heiden piirissä, niiden käytössä olevien 

inhimillisten ja taloudellisten resurssien 

varassa. Yksityiset markkinat ovat vah-

vistuneet tällä kentällä vasta 2000-lu-

vulla valtion suojeluksessa ja kuntien 

avustamina. Suomen vanhustenhuollon 

historiaa on erityisesti leimannut ajatus 

yksityisestä vastuusta ja maa käyttää-

kin vanhusten palveluihin olennaisesti 

vähemmän rahaa kuin Norja, Ruotsi ja 

Tanska (NOSOSCO 2011, 171). 

Ikääntyneiden oikeudet palveluihin 

ovat heikot, mikä voi johtua avun ja hoi-

van tarpeen suuresta vaihtelusta. Van-

huus ei tuo tullessaan yksiselitteistä 

palvelutarvetta. Toiseksi ikääntyneiden 

omat taloudelliset ja sosiaaliset resurs-

sit vaihtelevat paljon (Aerschot ja Va-

lokivi 2011). Kolmanneksi asiaa ajavien 

poliittiset resurssit ovat olleet niukat, on-

han hoivaajien ja hoivattavien enemmis-

tö vanhoja naisia. Silti vanhojen ihmisten 

hoivapalvelut ovat sosiaalipolitiikassa 
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Anneli Anttonen ja Jorma Sipilä ihmettelevät, 
miksi kunnat eivät hyödynnä sitä runsasta 

kokemusta, mikä vanhuspalvelujen ostamisen 
sudenkuopista on maailmassa kertynyt jo 

useiden vuosikymmenten aikana.

myös myönteinen esimerkki yhtäläisten 

palvelujen tasa-arvoisesta saatavuudes-

ta. Vanhustenhuoltoon ei ole luotu kah-

ta tai kolmea kerrosta. Tässä vanhusten-

huolto muistuttaa sairaalahoitoa.

Julkisen rahan niukentuessa ja ikään-

tyneen väestön määrän kasvaessa nope-

asti yksityinen vastuu vanhojen ihmisten 

hoivasta ja hoidosta lisääntyy. Läheiset 

joutuvat hoitamaan entistä huonompi-

kuntoisia vanhuksia entistä pitempään, 

palvelumaksut nousevat ja yhä useam-

pi palvelu on ostettava markkinoilta, esi-

merkiksi siivousapu. Kuntalaisia kehote-

taan hankkimaan palveluita markkinoilta 

omalla rahalla, ja valtio tukee tätä kotita-

lousvähennyksen muodossa. Koska ihmi-

set itse pitävät kotona asumista ja läheis-

tensä hoivaamista tärkeänä, yksityinen 

hoivavastuu ei suinkaan ole vähenemäs-

sä (Häikiö, Aerschot ja Anttonen 2011).

Yksityinen vastuu ei kuitenkaan joh-

da itsestään palvelujen markkinoistu-

miseen. Vanhojen ihmisten ja heidän 

omaistensa käytössä olevat rahat ovat 

keskimäärin vähäiset. Ne riittävät eh-

kä ateria- ja siivouspalveluihin, mutta 

isommat hoivatarpeet pyritään hoita-

maan omin voimin. Varakkaimmat per-

heet saattavat hankkia italialaiseen ta-

paan hoivaajan harmailta markkinoilta. 

Kun vakuutuksia ei ole tarjolla, aidosti 

yksityisten palvelujen käyttö ei ole juu-

rikaan laajentunut muutoin kuin valtion 

tukemana. Varsinainen kysymys onkin, 

miksi kunnat ovat ryhtyneet käyttämään 

yhteisiä verovaroja niin, että omaa palve-

lutuotantoa supistetaan ja suositaan os-

topalvelua ja samalla yritysten tuloa hoi-

van maailmaan.
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Kohti monituottajamallia

Hyvinvointipolitiikan laajentaminen oli 

pohjoisen pallonpuoliskon teollistunei-

den valtioiden tärkeä tehtävä 1940-lu-

vulta aina 1970-luvulle saakka. Markkinat 

ja kansalaisyhteiskunta eivät pystyneet 

tuottamaan riittäviä palveluja kaikille. 

Demokratian vahvistuminen loi edelly-

tykset julkisen vastuun kasvattamiselle. 

Jopa ajateltiin, että jonain päivänä valtio 

hoitaisi kansalaisensa kehdosta hautaan.

 Jo 1970-luvun talousvaikeudet käyn-

nistivät laajenevan keskustelun valtion 

tehtävien rajoittamisesta. Kun keskus-

telu rantautui Pohjoismaihin, maaperä 

muutokselle oli varsinkin ikääntyneiden 

hoivan kohdalla otollinen. Informaa-

lin hoivan arvostus oli voimakasta, kun 

taas julkinen palvelu oli osin jäänyt ke-

hittämättä. 1980-lukulaisen sosiaalival-

tiokritiikin oli helppoa poimia esimerk-

kejä vanhustenhuollosta; sieltä löytyi 

yllin kyllin byrokraattisuutta, asiantunti-

javaltaa, joustamattomuutta ja asiakkai-

den itsemääräämisoikeuden mitätöintiä. 

Vaihtoehdoksi kriitikot tarjosivat muun 

muassa ulkomaisia esimerkkejä yhteisöl-

lisyyteen ja itsemääräämiseen perustu-

vista vanhusten yhteisöistä, joita ylläpiti-

vät aatteelliset järjestöt ja osuuskunnat 

(esim. Anttonen 1989). Yhteisöllisyydestä 

ei kuitenkaan tullut suurta tarinaa.

Vanhustenpalveluista tuli sosiaalipal-

velujen järjestämistapaa koskevan kes-

kustelun keskeinen areena, monine eri-

laisine painotuksineen. Hallintotieteilijät 

innostuivat uudesta julkisjohtamisesta, 

keskittyen erityisesti järjestelmän ja kus-

tannusten hallintaan (esim. Haveri 2002). 

Sosiaalitieteilijät taas perinteensä mu-

kaisesti kiinnittivät katseensa palveluja 

tarvitseviin ihmisiin: miten vanhat ihmi-

set voisivat saada parempaa palvelua? 

Miten päättää itse? Näihin kysymyksiin 

vastattiin ideaalin sosiaalipalvelujen mo-

nituottajamallin (Evers ja Svetlik 1993). 

Julkisen sektorin ensisijaisuuden sijasta 

moninaisuus näytti oikeanlaiselta ideal-

ta vanhuspalvelujen laadun ja talouden 

ongelmien ratkaisemiseksi.

Valtio voi taata muita paremmin pal-

velujen kattavuuden, verorahoituksen 

takaaman institutionaalisen vakauden 

sekä suhteellisen autonomisen tilan hoi-

van ammattilaisille. Yritysten vahvuus on 

tuotantoprosessien tehostamisessa ja 

kustannusten minimoinnissa. Ne voivat 

tarjota maksukykyiselle asiakkaalle sel-

laista palvelua ja niin paljon kuin tämä 

haluaa. Järjestöt onnistuvat kokoamaan 

inspiroituneita ryhmiä, joissa professio-

naalit, käyttäjät ja vapaaehtoiset luovat 

uusia käytäntöjä. Omaisten sitoutumi-

nen hoivatyöhön on vahvaa ja he osaa-

vat tunnistaa yksilölliset tarpeet. 

Sosiaalipalvelujen järjestäminen yh-

distämällä kuntien, yritysten, järjestöjen 

ja perheiden vahvuuksia näytti 1990-lu-

vun alussa vastaansanomattomalta rat-

kaisulta. Tavoitteena oli saada aikaan 

motivoituneiden ammattilaisten pal-

velua yhdessä omaisten kanssa. Tällai-

nen kumppanuusmalli toimisi käyttäjien 

kannalta joustavasti ja palvelut tuotet-

taisiin edullisesti ja oikeudenmukaises-

ti, kohdistaen ne kansalaisten tarpeiden 

mukaan.

Julkisen sektorin asemasta tuossa mal-

lissa käytiin paljonkin keskustelua. Keski-

eurooppalaiset pitivät welfare mixiä eri 

tahojen yhteisenä palapelinä. Pohjois-

maalaisille sen sijaan oli selvää, että wel-

fare mix tarkoitti hyvinvoinnin tuottajien 

yhteisöä, jota demokraattiset poliittiset 

instituutiot koordinoivat ja johtavat. Po-

litiikka asettaa normit, järjestää rahoituk-

sen ja johtaa yhteensovittamista. Ja näin 

Suomessa pitkälti toimittiinkin. Kunnat 

tukeutuivat yrityksiin ja järjestöihin sekä 

alkoivat tukea perheitä omaishoidon tu-

en muodossa (Anttonen ja Sipilä 1992).

1980-luvulta alkaen julkisen sektorin 

reformiaalto on tuonut paljon muita-

kin ideoita ja oppeja käytäntöön. Mut-

ta myös uudessa julkisjohtamisessa ja 

muissa reformeissa on monituottajamal-

lilla selvä kannatuksensa. Radikaali idea 

kaupallisen, vapaaehtoisen ja informaa-

lin yhteensovittamisesta julkisen vallan 

johdolla on kuitenkin sisäisesti muuntu-

nut. Poliittisen vallan suvereniteetti on 

vähentynyt ja markkinoiden taloudelli-

nen valta kasvanut (Crouch 2004).

Politiikan ja markkinoiden uusi 
synteesi

Talouden globalisoituminen heijastuu 

rikkaiden maiden sosiaalipolitiikan jär-

jestelmiin eri tavoin. Työnantajien ra-

hoittamat järjestelmät eivät kärsi mak-

sukyvyn puutteesta, mutta järjestelmät 

sinänsä saattavat supistua, kun työvoima 

vähenee tuotantoyksiköitä lakkautetta-

essa. Verovaroin rahoitettavat järjestel-

mät sen sijaan kärsivät valtion ja kunti-

en veropohjaan avautuneista aukoista. 

Valtio ja kunnat eivät kykene keräämään 

riittävästi tuloja pitääkseen yllä entistä 

palvelutasoa. Tilanne on erityisen vaikea 

aloilla, joilla palvelujen tarve kasvaa, ku-

ten vanhustenhuollossa.

 Yritykset puolestaan ovat löytäneet 

houkuttelevat markkinat aiemmin jul-

kisen sektorin tuottamista sosiaalisista 

hyödykkeistä. Yrityksiä houkuttelevat 

paikoin huikeat ansaintamahdollisuu-

Miksi kunnat supistavat 
omaa palvelutuotantoaan 
ja lisäävät ostopalveluja?

1990-luvulla julkisiin
palveluihin kohdistunee-
seen kritiikkiin vastattiin 

sosiaalipalvelujen 
monituottajamallilla.
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det (Laiho ja Lith 2011), jotka tietysti 

kertovat myös julkispalvelujen poliitti-

sen ohjauksen heikkouksista. Myös jul-

kisia hankintoja koskevat säädökset ovat 

kasvattaneet yritysten mahdollisuuksia, 

erityisesti suhteessa järjestöihin (Kan-

salaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelu-

kunta 2008). Elinkeinoelämä on lisäksi 

harjoittanut laajamittaista mielipiteiden 

muokkausta julkista palvelutuotantoa 

vastaan. Yrityksillä ei kuitenkaan ole pää-

syä julkisiin palveluihin kuin julkisen 

sektorin järjestämän rahoituksen kaut-

ta. Valtion ja kuntien on kerättävä rahat 

sosiaalisiin hyödykkeisiin kuten koulu-

tukseen ja hoivaan ennen kuin yritysten 

kannattaa niitä tuottaa.

Valtiolla ja kunnilla on toki omiakin in-

tressejä käyttää yrityksiä julkisten pal-

velujen tuottamiseen. Julkistalouksien 

krooninen kriisi pakottaa selvittämään 

oman toiminnan kustannuksia ja hake-

maan halvempia tuotantotapoja. Julki-

sella sektorilla kuitenkin irtisanominen 

on vaikeaa, ammattitaitoisia professio-

naaleja on vaikea korvata halvemmalla 

työvoimalla ja sekä työntekijät että kan-

salaiset esittävät ankaraa kritiikkiä pal-

velujen heikennyksistä. Ulkoistamisen 

voidaan odottaa leikkaavan palvelujen 

kustannuksia ja hillitsevän kuntaan koh-

distuvaa kritiikkiä. 

Suomessa ulkoistamisen keskeinen vä-

line on ollut tilaajan ja tuottajan erotta-

minen toisistaan siten, että kunnat ovat 

kilpailuttaneet palvelutuotantoa yritys-

ten kesken. Aluksi pienet, kokeneiden 

professionaalien vetämät yritykset me-

nestyivät tarjouskilpailussa ja raivasi-

vat tietä markkinavetoisen palvelutuo-

tannon hyväksymiselle. Nuo yritykset 

ovat kuitenkin väistymässä tullessaan 

suurten ketjujen ostamiksi ja hävites-

sään niille tarjouskilpailuissa. Kansainvä-

listen sijoittajien vallattua terveyspalve-

lumarkkinat niiden omistamat yritykset 

ovat siirtyneet valtaamaan hoivamarkki-

noita (Laiho ja Lith 2011). Sijoittajien eri-

tyinen osaaminen keskittyykin tarjous-

kilpailujen voittamiseen (Crouch 2004). 

Kun samaan aikaan transaktiokustan-

nusten ja tuottajariskien vähentämisek-

si sopimuksia on laajennettu kattamaan 

kokonaisia palvelujärjestelmiä ja pitkä-

aikaisia palvelutehtäviä, ovat pienyritys-

ten osallistumismahdollisuudet kaventu-

neet entisestään. Tämä kehityskulku on 

huolestuttava. Monopolisoituvilla tai oli-

gopolisoituvilla markkinoilla kunnille jää 

ostajan heikentyvä rooli, samalla kun ide-

aali luovista ratkaisuista haihtuu ilmaan.

Kilpailuttaminen näyttää saavan ai-

kaan täydellisiä laatudokumentteja, 

nousevia hintoja ja vaikenemiseen si-

toutettuja työntekijöitä. Yksilöllisten pal-

velujen ja innovaatioiden sijasta kan-

sainväliset ketjut tuottavat muuallakin 

kuin Suomessa standardoituja minimi-

palveluja. Kunnat joutuvat valvomaan 

niitä yhä yksityiskohtaisemmin ja pai-

suvin byrokratiaresurssein. Sääntely, val-

vonta ja suora kontrolli lisääntyvät, kun 

luottamussuhteet muuttuvat. Kunnat 

kohtaavat myös tilaaja-tuottajamalliin 

sisältyvän korruptioriskin.

Ulkoistamalla julkinen valta pystyy 

ohentamaan vastuutaan sekä palvelusta 

että työntekijöistä ja siirtämään poliitti-

sesti ikäviä toimenpiteitä yritysten tehtä-

väksi. Kun kansalaiset moittivat heikkoja 

palveluja, jotka on tuotettu riittämättö-

min resurssein, kritiikki kohdistuu tuotta-

jayritykseen, ei kuntaan. (Samaan tapaan 

omaishoidon tuki ei ainoastaan eliminoi 

kunnan vastuuta järjestää palvelua vaan 

myös poistaa palvelun toteuttamista kos-

kevan kritiikin.) Huonokuntoisimmat ja 

yksinäisimmät vanhukset ovat tällaisessa 

julkisen ja yksityisen liitossa järkyttävän 

suojattomia. Viranomaisvastuu näyttää 

löytyvän vain oikeuslaitoksen avulla. Jot-

kut kunnat ovat ulkoistaneet jopa muis-

tisairaiden vanhusten hoidon asiakasoh-

jauksen ja valvonnankin. Ei ole ihme, että 

vanhusten omaiset ovat vihaisia. Ruotsin 

kokemukset ovat tärkeitä jälleen kerran. 

Siellä hoivaskandaalit ovat arkipäivää ja 

erityisesti Dagens Nyheter on kunnos-

tautunut niiden julkistamisessa.

Ulkoistamista puolustetaan kustan-

nussäästöillä ja innovaatioilla, mutta pi-

demmällä aikavälillä ei ole saatu aikaan 

toivottuja seurauksia: kustannusten ale-

nemista ja laadun parantamista. Tämän 

ei olisi tosin pitänyt olla yllätys jo aikaa 

sitten kertyneiden kansainvälisten tutki-

mustulosten valossa (ks. esim. Johnson 

1987). Markkinoistamisen toteutus ei 

kerro hyvää kunnallisen hallinnon kyvys-

tä hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia, 

ei myöskään politiikan toimivuudesta.

Ikääntyneiden palvelujen markkinois-

tumista on edistänyt myös se, että käyt-

täjien suhde julkiseen palveluun on 

muuttunut. Sodan jälkeinen yhteisyyden 

eetos on vuosikymmenten varrella hei-

kentynyt. Yhteiset hyvinvointipalvelut 

eivät riitä hyvin toimeentuleville ihmi-

sille, he kertovat haluavansa parempaa. 

Uusi palvelukulttuuri korostaa yksilöl-

listä vapautta valita. Valinta mutkistuu 

hoivan alueella, koska se on luonteel-

taan henkilökohtaista, intiimiä ja pitkä-

kestoista. Kuka tulee minun kotiini? Ku-

ka tulee minun äitini kotiin? Keneen voin 

luottaa sairaan läheisen hoitajana? Hoi-

va on individualisoituvassa yhteiskun-

nassa yksilöitävää palvelua, ei mikään 

standardihyödyke.

Yksilöllistä valintaa voidaan tukea va-

lintaoikeuksilla, hoivattavalle myönnet-

tävällä tuella ja palveluseteleillä. Palvelu-

seteli voi olla keino murtaa jo tapahtunut 

monopolisoitumiskehitys. Kansalaiset ja 

käyttäjät saavat valita jos vain osaavat, 

jaksavat ja haluavat. Mutta kun elämä ty-

pistyy sängyn, keittiön ja kylpyhuoneen 

muodostamaksi alueeksi, oikeus valita on 

jotakin muuta kuin äänestäjien mieliku-

va asiasta. Ja tietysti pitää olla mistä vali-

ta. Seteli voi suosia hyvätuloisia, etenkin 

Ulkoistaminen ei pitkällä 
aikavälillä ole parantanut 

palvelujen laatua eikä 
alentanut kustannuksia.
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jos sen arvo on matala. Setelin avulla pal-

velun kohdentaminen ja rajaaminen voi 

tarpeen sijasta perustua tulevaisuudes-

sa etenkin maksukykyyn (Rahkola 2011).

Suuri hiljainen muutos

Miten on ollut mahdollista toteuttaa suu-

ri vanhusten palvelujen rakennemuutos 

ilman laajaa julkista keskustelua?

Ikääntyneiden palvelu tuntuu olevan 

erityisen avoin yhteiskunnassa jylläävil-

le muutosvoimille. Palvelutarpeen kas-

vaessa ja kuntatalouden heikentyessä on 

vanhuspalvelun marginalisointi levinnyt 

vanhusten laitoshoidosta myös kotipal-

veluun. Kynnykset niin laitoshoitoon kuin 

kotipalveluunkin ovat nousseet korkeiksi 

ja kunnat alkaneet kehottaa omaisia os-

tamaan palvelut markkinoilta. Kotitalous-

vähennys on tässä tärkeä kannustin.

Useimpien kuntien surkeat talousnä-

kymät pakottavat hakemaan menoke-

vennyksiä tässä ja nyt, ilman suuria pe-

riaatekeskusteluja. Sitä paitsi julkisen 

vanhustenhuollon poliittinen puolus-

tuskyky on heikko. Tällä kentällä ei ole 

työmarkkinajärjestöjen kaltaisia vahvo-

ja etujärjestöjä, ei myöskään yhtä paljon 

vaikutusvaltaisia professionaaleja kuin 

koulussa ja terveydenhuollossa. Hoidet-

tavat ja hoitajat ovat useimmiten vanho-

ja naisia, joita politiikan tekijöiden ei tar-

vitse kuunnella. Kansalaisjärjestöjen ja 

uskonnollisten yhdyskuntien vanhat pal-

velutuottajat eivät ole Pohjoismaissa ky-

enneet torjumaan markkinoistumista 

samassa määrin kuin vaikkapa Keski-Eu-

roopassa. Mutta vaikeampi on sanoa, mik-

si juuri Ruotsista ja Suomesta tuli uuden 

julkisen hallinnan mallimaita, kun taas 

Norja ja Tanska ovat pitäneet tiukemmin 

kiinni pohjoismaisesta traditiosta. 

Toki myös kulttuurinen ilmasto on 

muuttunut. Sitä normatiivista yhteisöl-

lisyyttä, jota haettiin sodan jälkeisinä 

vuosikymmeninä luokkayhteiskuntaa 

purettaessa, ei enää pidetä tavoittele-

misen arvoisena. Tasa-arvon ja yhtei-

sen kansalaisuuden korostamisesta on 

siirrytty erojen ja erityisesti yksilöllisyy-

den korostamiseen. Poliittisen keskus-

telun argumentit keskittyvät talouteen 

ja tehokkuuteen. Toki politiikassa puo-

lustetaan edelleen myös tasa-arvoa ja 

oikeudenmukaisuutta, mutta vasemmis-

tonkin keskuudessa vallitsee paljon epä-

varmuutta siitä, miten näitä arvoja tulisi 

edistää ja miten suhtautua julkiseen sek-

toriin (Gingrich 2011). 

Varmasti markkinoistumisella ja sitä 

tukevilla hallinnan muodoilla kuten ti-

laaja-tuottajamallilla on rajansa ja vaih-

toehtonsa. Ylilyönneistä noussut kritiikki 

on niin Ruotsissa kuin Suomessakin ollut 

voimakasta. Kansalaiset arvostavat yksi-

tyistä yritystoimintaa, mutta eivät veroil-

la kerättyjen varojen kasautumista sijoit-

tajille veroparatiiseihin. Suurien voittojen 

kasaaminen säästämällä milloin vaipois-

ta, milloin lääkkeistä on osoitus poliitti-

sen ohjauksen epäonnistumisesta.

Hoivassa tärkeintä ovat pysyvät ja 

henkilökohtaiset suhteet, joita ei voi kor-

vata juristeilla, ekonomeilla, lomakkeilla 

eikä tietotekniikalla. Hoivan onnistunut 

tuottaminen edellyttää henkilökohtais-

ta luottamussuhdetta, ja sellaisena se 

sopii hyvin pienyrityksille, osuuskunnil-

le ja järjestöille. Tämäntapainen moni-

arvoistuminen saattaa hyvinkin edetä 

vanhusten ja heidän omaistensa valin-

toja tukevien palvelusetelien avulla, sillä 

vain käyttäjien valinnat voivat palauttaa 

pienten tuottajien kilpailukykyä.

Pääasia julkisen ja kaupallisen yh-

teensovittamisessa on, että asiakkaiden 

pääsy julkisesti rahoitettujen palvelu-

jen piiriin, tarpeiden määritys, palvelujen 

kohdentaminen ja tuloksen valvonta py-

syvät viranomaistehtävinä. Erityisesti tä-

mä on tärkeää ihmisille, joiden toiminta-

kyky on vähäinen. Yritykset, järjestöt tai 

omaiset eivät voi näissä tehtävissä kor-

vata julkista valtaa. 
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