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Ikääntyneiden palvelujen kriisi 
näkyy yleisönosastokirjoituksi-
na, ajoittain kiihtyvinä poliittisi-
na keskusteluina ja kansalaisten 
jatkuvana huolena. Missä kaksi 

tai kolme kuudenkymmenen ikävuoden 
vaiheilla olevaa ihmistä tapaa, siellä kes-
kustellaan äitien ja isien hoito-ongelmis-
ta. Politiikkapuheessa toistuvia teemoja 
ovat julkisen talouden kestävyysvaje, 
kotona asumisen ylivertaisuus, laitos-
asumisen ongelmat ja omaishoitoon ja 
vapaaehtoistyöhön vetoaminen. Pal-
veluja tarvitsevat vanhat ihmiset itse 
kykenevät vain harvoin osallistumaan 
näihin keskusteluihin. Kokonaiskuvan 
hahmottamista vaikeuttaa hyvin van-
hojen ihmisten määrän nopea kasvu ja 
kuntien väliset suuret erot palvelujen 
järjestämisessä ja saatavuudessa.

TODELLINEN PITKÄIKÄISYYS ON UUSI 
ILMIÖ 
Vaikka eliniän nousu on jatkunut melkein 
yhtäjaksoisesti yli 200 vuotta, vanhuus-

iän piteneminen ja todella pitkäikäisten 
ihmisten määrän kasvu on kestänyt vasta 
muutaman vuosikymmenen. Yli 85-vuo-
tiaita ihmisiä oli Suomessa 30 vuotta sit-
ten noin 3 500, nyt heitä on 135 000 ja 
vuonna 2040 noin 360 000 (kuvio 1). Sata 
vuotta täyttäneitä oli 1980-luvun alussa 
vajaa sata, nyt heitä on 700. Tämä maail-
massa ennenäkemätön väestöllinen kehi-
tys muuttaa olennaisesti ikääntyneiden 
palveluiden maisemaa. 

Palvelujen tarve ei tietenkään selity 
pelkästään ikävuosilla vaan sillä, mil-
lainen on vanhojen ihmisten terveys ja 
toimintakyky. Onko vanhuusiän toimin-
takyky parantunut, tarvitsevatko vanhat 
nyt apua vähemmän kuin ennen? Varmaa 
vastausta on vaikea saada, koska ei juu-
ri ole olemassa tutkimuksia, joissa olisi 
samanlaisin mittarein seurattu vanho-
jen terveyttä vuosikymmenien ajan. 
Eri tutkimusten tietoja yhdistelemällä 
voi kuitenkin päätyä siihen, että alle 
80-vuotiaiden terveys ja toimintakyky 
ovat parantuneet parin kolmen viime 

vuosikymmenen aikana. Nopeasti kasva-
van yli 85-vuotiaiden ryhmän kunnossa 
ei paranemista näytä tapahtuneen. 

Tervaskannot 90+-tutkimuksessa 
(Jylhä ym. 2013)1 olemme seuranneet 
kaikkien 90 vuotta täyttäneiden tampere-
laisten tilannetta viitenä vuonna vuosien 
2001 ja 2014 välillä. Joukon koko on tänä 
aikana kasvanut, mutta toimintakyky on 
pysynyt samanlaisena. Yli 90-vuotiaista 
alle puolet kykenee liikkumaan ulkona 
ilman apua ja joka neljäs ei kykene itse 
nousemaan vuoteesta eikä pukeutumaan. 
Suunnilleen neljällä kymmenestä on de-
mentia eli muistisairaus, yleisimpänä 
Alzheimerin tauti. Nimestään huolimat-
ta nämä sairaudet eivät vahingoita vain 
muistia vaan heikentävät ajan mittaan 
sekä psyykkistä että fyysistä toiminta-
kykyä kokonaisuudessaan.

Olemme siis keskellä kaksijakoista 
muutosta. Ihmiset elävät pidempään 
hyväkuntoisina samalla kun hauraiden 
ja apua tarvitsevien hyvin vanhojen mää-
rä kasvaa. Vielä 75- tai 80-vuotiaanakin 

Vanhuus pitenee, hoiva vähenee?
Suomessa on päädytty karsimaan ikäihmisten ympärivuorokautista hoitoa samaan aikaan kun 

todellinen pitkäikäisyys yleistyy ennenäkemättömällä tavalla ja palvelujen tarve kasvaa. Kotihoidon 
parantaminen voisi auttaa ihmisiä asumaan pidempään kotona, mutta muistisairaiden määrän 

kasvaessa ympärivuorokautista hoitoa tarvitaan välttämättä nykyistä enemmän. Osaoptimointiin 
perustuva palvelupolitiikka tuottaa toivottujen säästöjen sijasta ei-toivottuja seurauksia sekä 

kustannuksiin että elämänlaatuun. Ikäihmisten palvelut kannattaisi suunnitella kokonaisuutena ja 
tietoon perustuen. Siitä hyötyvät sekä vanhat että nuoret. 
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MARJA JYLHÄ mielestä on hölmöä 
järjestää vanhuspalvelut huonosti. 

Hyvä palvelukokonaisuus säästää kus-
tannuksia ja tekee elämän paremmaksi 

sekä vanhoille että nuoremmille. 
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VIIME VUOSIKYMMENINÄ TERVEYS JA TOIMINTAKYKY OVAT PARANTUNEET 
ALLE 80-VUOTIAILLA, MUTTEIVÄT YLI 85-VUOTIAILLA.

väestö kokonaisuudessaan vaan myös 
siitä, mikä on tämän väestönosan sisäi-
nen ikärakenne. Jos palvelut mitoitetaan 
75 vuotta täyttäneiden kokonaismäärän 
mukaan samalla kun yhä useampi tästä 
joukosta on jo täyttänyt 85 vuotta, pal-
velujen saatavuus suhteessa tarpeeseen 
heikkenee. 

Palvelujen tarve ei riipu vain 
ikäihmisten kokonaismäärästä, 

vaan myös ikääntyneiden 
joukon sisäisestä 
ikärakenteesta.

MONIMUTKAINEN PALVELUVALIKKO
Ikääntyneiden palveluilla tarkoitetaan 
yleensä sellaisia palveluita, joiden tavoite 
on auttaa ihmistä selviytymään arkises-
sa elämässään ja joita voi nimittää myös 
hoivapalveluiksi (Anttonen ym. 2009; 
taulukko 1). Viime aikoina on kuultu vah-
voja kielikuvia yhtäältä ”laitoksessa ma-
kuuttamisesta”, toisaalta kodista ”vanki-
lana”. Palveluiden luokittelu on mutkikas 
ja vaikeaselkoinen. Vanhainkoti ja ter-
veyskeskuksen vuodeosasto ovat laitok-
sia. Tehostettu palveluasuminen taas on 
avopalvelua niin kuin kotihoitokin. Van-
hainkoti, tehostettu palveluasuminen ja 
terveyskeskuksen vuodeosastohoito ovat 
kaikki ympärivuorokautista hoitoa. 

Tehostetun palveluasumisen ajatus on 
olla paljolti tavallisen kodin kaltainen ja 
antaa asukkaalle vanhainkotia enemmän 
itsenäisyyttä ja päätösvaltaa. Käytännös-
sä se vastaa samaan palveluntarpeeseen 
kuin vanhainkoti. Suurin ero on maksa-
jissa. Vanhainkotihoidon päämaksaja on 
kunta, mutta tehostetun palveluasumisen 
kuluista suuremman osan maksavat asia-
kas itse ja Kela. Osaoptimoinnin johdosta 
tehostettu palveluasuminen on siis kun-
nalle edullista, mutta asukkaalle itselleen 
tulevat maksut voivat nousta korkeiksi. 
Myös Kelan kustannukset kasvavat.

Kuvio 1. 85-vuotiaat ja sitä vanhemmat suomalaiset vuosina 1865–2013 ja ennuste vuoteen 
2040.

Lähde: Tilastokeskus.
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useimmat tarvitsevat vain vähän apua 
arkiseen elämäänsä ja hakeutuvat terve-
ysongelmissaan tavanomaisten, kaikille 
tarkoitettujen palveluiden piiriin. Myös 
hyvin vanhat ihmiset ovat terveytensä 
ja toimintakykynsä puolesta yksilöllisiä 
eikä avun tarvetta voi päätellä vain iästä. 
Väestötasolla toimintakyky kuitenkin on 
suorassa yhteydessä ikään: 90-vuotiaiden 
toimintakyky on huonompi ja avun tarve 
suurempi kuin 85-vuotiaiden, ja 95-vuo-

tiaat tarvitsevat enemmän apua kuin 
90-vuotiaat. 

Useimmilla pitkään elävillä on elämän-
sä loppuvaiheessa haurauden ja avun 
tarpeen jakso. Toimintaa tukeva elinym-
päristö, hyvä hoito ja kuntoutus voivat 
auttaa pysymään kunnossa pidempään, 
mutta biologisen vanhenemisen voimaa 
ne eivät voi kumota. Palvelupolitiikalle 
tässä on selvä viesti: avun tarve ei riipu 
vain siitä, kuinka suuri on ikääntynyt 
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Kotipalvelu Kotisairaanhoitoa ja kodinhoitoa yleensä 1-5 kertaa vuoro-
kaudessa. Maksu riippuu tuloista. Useimmiten kunnan 
järjestämää.

Tehostettu palveluasuminen Vuokra ja palvelut maksetaan erikseen. Palvelumaksu 
riippuu tuloista. Vaatteet, lääkkeet jne. asukkaan omalla vas-
tuulla. Kunnat järjestävät itse tai ostavat palvelun yrityksiltä 
tai järjestöiltä. Kunta voi myös antaa palvelusetelin, jolloin 
asiakas itse maksaa enemmän mutta myös valinnanvapaus 
kasvaa. Myös täysin yksityisiä, itse maksettavia paikkoja. 

Vanhainkoti Sisältää asumisen, hoidon, lääkkeet jne. Maksu riippuu 
tuloista. Useimmiten kunnan järjestämä. 

Terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaishoito Sairaalahoitoa. Maksu riippuu tuloista. 

Taulukko 1. Ikääntyneiden palvelut.

VANHUSPALVELULAKI EI OIKEUTA PALVELUJEN SAAMISEEN, 
VAAN SE RIIPPUU KUNNAN RESURSSEISTA.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn 
kriteerit ja käytännöt ovat eri kunnissa 
erilaiset.   Erityisen villi on tilanne tehos-
tetussa palveluasumisessa, joka sisällöt, 
kustannukset ja asukkaalle lankeavat 
maksut vaihtelevat suuresti sekä kuntien 
että palvelujen tarjoajien kesken.

Virallisen politiikan linja on pitkään ol-
lut laitoshoidon vähentäminen ja kotona 
asumisen edistäminen. Sitten 2000-lu-
vun alun hoito vanhainkodissa ja terveys-
keskuksen vuodeosastolla onkin selvästi 
vähentynyt samalla kun tehostettu palve-
luasuminen on lisääntynyt. Omaishoidon 
tukea saavien osuus yli 75-vuotiaista on 
kasvanut. Kotihoitoa saavien yli 65-vuo-
tiaiden ihmisen absoluuttinen määrä on 
kasvanut, mutta hoidon kattavuus on 
parantunut vain 85 vuotta täyttäneillä 
(Noro ym. 2014). 

Ympärivuorokautinen hoito on yhä 
voimakkaammin keskittymässä kaikkein 
vanhimpien viimeisiin elinkuukausiin ja 
vuosiin. Pääosin vanhat ihmisen asuvat 
kotonaan.  Vuonna 2011 yli 90-vuotiaana 
kuolleista reilu kolmannes ja kaikista yli 
70-vuotiaista yli puolet asui tavallisessa 
kodissa vielä kolme kuukautta ennen 
kuolemaansa. Elämänsä viimeisen vuo-
den vietti kokonaan ympärivuorokauti-
sessa hoidossa, siis joko vanhainkodis-

sa, tehostetussa palveluasumisessa tai 
terveyskeskuksen vuodeosastolla, noin 
30 prosenttia yli 90-vuotiaina kuolleista 
mutta vain 7 prosenttia 70–79-vuotiaina 
kuolleista (Aaltonen ym. 2010; 2015). 

Valinnanvapaus sopii niille, 
jotka eivät tarvitse palveluja 

ja jotka eivät ole niihin 
oikeutettuja.

Palvelukeskusteluissa korostetaan usein 
valinnanvapauden merkitystä. Nuorem-
pien, vähän palveluja tarvitsevien ja 
maksukykyisten ikäihmisten kannalta 
omien valintojen lisääntyminen on pa-
rannus ja erilaisten yritysten, järjestöjen 
ja projektien tarjoamat kotipalvelut, vir-
kistyspalvelut, kerhot, harrastuspiirit ja 
senioritalot ovat oikea palvelujen valinta-
myymälä. Paljon apua tarvitsevan ja eten-
kin muistisairaan ihmisen on sen sijaan 
vaikea toimia rationaalisena asiakkaana 
palvelumarkkinoilla. Heille palvelujen 
moninaisuus näyttäytyy viidakkona, jos-
sa suunnistamiseen ei ole minkäänlaista 
kompassia. Lähiomaisia ei läheskään 
kaikilla ole, eikä viranomainen tai viral-
linen edunvalvoja kykene paneutumaan 

yksittäisen, usein huonosti tuntemansa 
asiakkaan palvelujen yksityiskohtiin. 

Ruotsalaistutkimuksessa kaikista 77 
vuotta täyttäneistä vain noin puolet ja 
hoidon piirissä olevista harvempi kuin 
joka kymmenes kykeni tekemään valin-
toja hoitopaikkansa suhteen. Tutkijoiden 
johtopäätös oli, että ne, jotka kykenevät 
itse valitsemaan, eivät palveluita tarvitse 
eivätkä kuntonsa puolesta ole niihin oi-
keutettuja (Meinow ym. 2011a, 2011b). 

VÄESTÖRAKENNE JA RAKENNE-
POLITIIKKA TÖRMÄYSKURSSILLA
Vuonna 2013 voimaan tullut Laki ikään-
tyneen väestön toimintakyvyn tuke-
misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista (”vanhuspalvelulaki”) 
velvoitti kunnat tekemään suunnitel-
man ikääntyneen väestön tukemisesta 
ja perustamaan vanhusneuvostot. Laki 
säätää myös palvelutarpeen selvittämi-
sestä, palvelusuunnitelmasta ja vastuu-
työntekijästä. Lain kaikkia vaikutuksia on 
vaikea vielä arvioida, mutta luultavasti se 
on saanut kunnat pohtimaan vanhuspal-
veluitaan paremmin ja ryhdistänyt niiden 
järjestämistä (Alastalo ym. 2014). Laki 
ei kuitenkaan anna suoraa oikeutta pal-
velujen saamiseen, vaikka asiantuntija 
olisi sen tarpeen todennut, vaan palve-
lun saaminen riippuu kunnan resursseis-
ta (Sosiaali- ja terveysministeriö 
ja Kuntaliitto 2014).

Hallituksen rakennepoliittisen oh-
jelman velvoittamana lakia muutettiin 
jo vajaan kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Tavoitteena oli 300 mil-
joonan euron säästö vanhuspalvelujen 
menokehityksessä vuoteen 2017 men-
nessä. Muutetussa laissa laitoshoitoon 
voi päästä vain lääketieteellisten syiden, 
asiakasturvallisuuden tai potilasturval-
lisuuden perusteella, kun aiemmassa 
versiossa perusteena oli myös arvokkaan 
elämän turvaaminen. Ensisijaisena hoi-
topaikkana mainittiin ennen yksityiskoti 
tai muu kodinomainen asuinpaikka; uu-
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dessa versiossa ensisijainen hoitopaikka 
on yksiselitteisesti koti.

Rakennepoliittinen ohjelma 
tähtää 300 miljoonan euron 

säästöihin vanhuspalveluiden 
menokehityksessä vuoteen 

2017 mennessä.

Nopeasti kasvavaa tehostettua palve-
luasumista ei näy lainkaan lakipykä-
lissä, mutta lain perusteluosassa kyllä. 
Sen mukaan kaiken ympärivuorokau-
tisen hoidon saatavuutta heikennetään 
niin, että vuonna 2017 sitä on saatavilla 
vuoden 2011 10,3 prosentin sijasta vain 
9 prosentille 75 vuotta täyttäneistä. Van-
hainkotihoitoa ja terveyskeskuksen pit-
käaikaishoitoa on tarkoitus vähentää ja 
tehostettua palveluasumista lisätä, mutta 
ei kuitenkaan niin paljoa että se korvaisi 
laitoshoidon vähennykset. Säännöllisen 
kotihoidon kattavuutta halutaan lisätä 
0,8 prosentilla ja omaishoidon tuen kat-
tavuutta 1,1 prosentilla.

Lain perusteluosaa eduskunta ei viral-
lisesti hyväksy eikä sillä ole lain voimaa. 
Se on kuitenkin ministeriön, hallituksen 
ja epäsuorasti eduskunnankin selkeä tah-
donilmaus, jonkinlaista piilolainsäädän-
töä.  Palvelujen karsintaa kannustamaan 
on lisäksi tarkoitus laatia budjettikehys-
järjestelmä, joka antaa ”muutoksen oh-
jausta tukevan rakenneraamin”.

Palvelujen uusi mitoitus merkitsee 
ympärivuorokautisten hoitopaikkojen 
yhteismäärän absoluuttista vähenemistä 
samana ajanjaksona, jolloin kaikkien 75 
vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 63 000 
ja 85 vuotta täyttäneiden määrä 29 000 
hengellä. Hoidon tarpeen ja tarjonnan 
välille luodaan näin kasvava epäsuhta. 
Muutoksen perustelut sivuuttavat sekä 
väestökehityksen että tutkimustiedon 
hoivan tarpeen kehityksestä. 

Lain perusteluissa ja keskusteluissa 

kyllä viitattiin Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen vanhuspalvelulain toteu-
tumista seuraavan ryhmän raportteihin 
(Alastalo  ym. 2014, Mäkelä ym. 2014, 
Noro ja Alastalo 2014). Ne kuitenkin 
keskittyvät palvelujen piirissä jo oleviin 
ikäihmisiin ja esittävät tuloksensa enim-
mäkseen ikävakioituina. Siksi niiden pe-
rusteella on vaikea tehdä päätelmiä tu-
levasta hyvin vanhojen määrän kasvun 
aiheuttamasta palvelujen tarpeesta.  

TOIMIKO KOTIHOITO, TULEEKO 
SÄÄSTÖJÄ?
Vanhuspalvelukeskusteluissa on väsy-
mykseen saakka toisteltu kotona asumi-
sen hyvyyttä, mutta sen edellytyksiä ei 
paranna ympärivuorokautisen hoidon 
karsiminen vaan kotihoidon parantami-
nen. Suurin osa ympärivuorokautisen 
hoidon tarpeesta on kuitenkin dementi-
an aiheuttamaa, ja siihen haasteeseen on 
kotihoidon vaikea vastata. Sairauden ede-
tessä vanha ihminen ei tunnista olinpaik-
kaansa kodikseen, ei erota päivää yöstä, 
ei ymmärrä kelloa, ei osaa avata televisi-
ota eikä käyttää puhelinta, ei muista että 
kotihoidon työntekijä oli paikalla puoli 
tuntia sitten eikä tiedä, tuleeko asuntoon 
koskaan enää ketään. Tästä syntyvää tur-
vattomuutta ja paniikkia eivät useatkaan 
päivittäiset kotihoidon käynnit voi aut-
taa. Toisen ihmisen on oltava jatkuvasti 
saatavilla, vaikka hänen apuaan ei koko 
aikaa tarvitakaan. 

Ympärivuorokautisen hoidon rajoit-
tamisen motiivi on julkisten kustannus-
ten säästö. Voi kuitenkin kysyä, syntyykö 
säästöjä todella ja mitä ei-toivottuja seu-
rauksia tällä politiikalla on. Ympärivuo-
rokautisen hoidon karsiminen kohdistuu 
erityisesti kaikkein vanhimpien ihmisten 
viimeisiin elinvuosiin, mutta sillä on vai-
kutuksia nuorempiinkin. Lapset ja muut 
omaiset ovat jo nyt vanhojen ihmisten 
tärkeimpiä auttajia, tärkeämpiä kuin 
mikään virallinen palvelu.  Hoidon saa-
misen vaikeutuessa keski-ikäiset ihmiset, 

joiden odotetaan jatkavan työelämässä 
entistä pidempään, joutuvat käyttämään 
entistä enemmän aikaa vanhempiensa 
palvelujen hankkimiseen ja niiden puut-
teen paikkaamiseen.

Ympärivuorokautisen hoidon 
tarpeen suurin aiheuttaja on 
dementia, jota sairastavia ei 

voida jättää kotihoidon varaan.

Uhkana on myös eriarvoisuuden kasvu. 
Jos yhteiskunnan tukemia palveluita ei 
ole saatavissa, kaikkein varakkaimmat 
hankkivat ne kokonaan yksityisesti. Vain 
harvoilla on kuitenkaan tähän varaa. 

Ympärivuorokautisesta hoidosta halu-
taan erityisesti vähentää pitkäaikaishoi-
toa terveyskeskuksen vuodeosastolla. 
Terveyskeskuksissa onkin paljon vanho-
ja ihmisiä, jotka eivät ole sairaalahoidon 
tarpeessa. Hoito on kallista eikä sängyn 
reunalla viikko- tai kuukausikausia istu-
van elämänlaatu ole häävi. Suurelta osin 
nämä ihmiset kuitenkin ovat terveys-
keskuksessa siksi, että he eivät kykene 
asumaan kotona, eikä muuta ympärivuo-
rokautista hoitoa ole tarjolla. Jos muita 
hoitovaihtoehtoja suljetaan, terveyskes-
kushoito lisääntyy. Paras tapa vähentää 
terveyskeskuksen pitkäaikaishoitoa on 
vanhainkotihoidon ja tehostetun palve-
luasumisen lisääminen.

Kun eri hoitovaihtoehtojen kustannuk-
sia vertaillaan, ei riitä katsoa vain yhden 
hoitopäivän kuluja vaan hoidettavien 
koko loppuelämän aikaisia kustannuk-
sia. Kolme kuukautta ennen kuolemaan-
sa kotona asuvat joutuvat viimeisinä 
elinkuukausinaan siirtymään useampia 
kertoja eri hoitopaikkojen välillä kuin 
ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. 
Tehostetussa palveluasumisessa olleilla 
siirtymiä on selvästi enemmän kuin van-
hainkodissa asuneilla (Forma ym. 2012, 
Aaltonen ym. 2014). 

IKÄIHMISTEN PALVELUJA LEIKATAAN JUURI SILLOIN KUN 
NIIDEN TARVE KASVAA.
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Jos julkisesti rahoitettuja 
vanhuspalveluita ei ole 
saatavilla, palveluihin 
on varaa vain kaikkein 

varakkaimmilla. 

Hoidon kokonaiskustannuksissa kahden 
viimeisen elinvuoden aikana ei näytä ole-
van eroa tehostetun palveluasumisessa 
ja vanhainkodin kesken. ”Lähtöpaikan” 
kustannukset ovat kyllä palveluasumises-
sa pienemmät, mutta suurempi terveys-
palvelujen käyttö tasaa eron (Rissanen 
ym. 2015). Osaoptimointi ei siis kannata 
vanhojenkaan hoidossa.

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN 
VAIHTO EHDOT
Kun todellinen pitkäikäisyys yleistyy, 
välttämätön hoivan tarve kasvaa. Jos 
dementoivien sairauksien ehkäisyssä 
tai hoidossa edettäisiin, tilanne olisi ko-
konaan toinen. Toistaiseksi tärkein tun-
nettu dementian riskitekijä on ikä, eikä 
Alzheimerin taudin lääkehoito ole juuri 
kehittynyt kymmeneen vuoteen. 

On siis päätettävä, miten hoiva järjes-
tetään, jos julkinen valta ei siitä halua 
vastata. Yksi vaihtoehto on eläkeva-
kuutuksen tapaan järjestetty hoivava-
kuutus. Vai olisiko parempi järjestää 
työttömyysputken tapaan rahoitettu 
hoivavapaa keski-ikäisille lapsille? Jos 
muita ratkaisuja ei ole, uhkana on ete-
läeurooppalaistyylinen harmaa talous: 
varakkaat ihmiset voivat palkata kotiin 
hoitajan ilman sosiaaliturvaa tai veroja. 
Valtiovallan tehtävä on päättää, mikä 
näistä on paras vaihtoehto. Hoitamatta 
jättäminen se ei ole. •

Viite

1 Tässä olen hyödyntänyt myös saman aineiston 

julkaisemattomat tulokset vuoteen 2014 asti.

VAIKKA JULKINEN VALTA EI HALUAISIKAAN VASTATA IKÄIHMISTEN 
HOIDOSTA, EI HEITÄ VOI JÄTTÄÄ HOITAMATTA.


