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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

”Kunnallisiin palvelutaloihin on  lisättävä henkilöstöä, kos-
ka korkea kuormitus voi tulevaisuudessa lisätä sairaus-
poissaoloja, varhaista eläköitymistä ja heikentää hoidon 
laatua”, ennustaa THL:n erikoistutkija Timo Sinervo.  

Hoidon laatuun ja henkilöstön määrään on kiinnitetty 
kilpailutuksissa entistä enemmän huomiota. 

Iäkkäiden palveluasuminen 
kehittämisen kohteena

Sosiaali- ja terveysministeriössä suunnitellaan yksipor-
taista ikäihmisten palvelujärjestelmää. Siinä  iäkäs hen-
kilö muuttaa korkeintaan kerran toimintakyvyn laskiessa. 
Se edellyttää  kilpailuttamiselta uusia menetelmiä. 

Geriatrian dosentti, yksikön päällikkö Harriet Finne-
Soverin mukaan tulokset tukevat palvelurakenteen ny-
kyisiä muutospyrkimyksiä laitoshoidosta kodinomaiseen 
hoitoon. Terveyskeskusten pitkäaikaishoito voitaneen pur-
kaa turvallisesti lähes kokonaan, mikäli akuuttihoidosta ja 
palveluketjuista huolehditaan nykyistä paremmin. Ter-
veyskeskuksen pitkäaikaishoidosta vapautuvien voima-
varojen kohdentaminen ikäihmisten akuuttihoidon tueksi 
saattaa vähentää sairaalapalvelujen käyttöä. 

Asiakkaan kuntoisuus on voitava jatkossa ottaa huo-
mioon hinnoittelussa, kun perinteinen hoidon porrastus 
hoitopaikan mukaan ei enää toimi ja asiakkaan hoidon 
tarve vääjäämättä lisääntyy hoidon aikana, jatkaa Finne-
Soveri.

Tuoreessa julkaisussa vertaillaan iäkkäille henkilöille 
tarkoitettujen asumispalveluiden julkisten ja yksityisten 
tuottajien välisiä eroja kustannusten, laadun ja henkilös-
tön hyvinvoinnin suhteen. Tutkimuksessa on tarkasteltu 
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Palveluasunnoissa lähes samanlaatuista 
hoitoa erilaisilla kustannuksilla

myös tilaajien ja tuottajien kokemuksia palvelutuotannon 
kilpailuttamisesta.

Kustannuksia ja työhyvinvointia koskevaa tietoa oli 
saatavissa 134 palveluasumisen yksiköstä ja 45 vanhain-
kotiyksiköstä. Tiedot asiakasrakenteesta, ammatillisesta 
hoidon laadusta ja hoidon tuloksellisuudesta pohjautuvat 
RAI-arviointeihin, joita on koottu kaikkiaan 618 osastolta. 

Tutkimusaineisto on kerätty Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
(PT) yhteistyönä toteutetussa KILPA-hankkeessa (2007–
2011). 
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Iäkkäille suunnattujen julkisten ja yksityisten asumispalveluiden vertailussa hoidon laadussa ja tulok-
sellisuudessa ei ollut juurikaan eroa. Sen sijaan kustannuksiltaan kuntien järjestämä palveluasuminen 
on halvempaa kuin yksityisellä. Syinä siihen ovat asiakasrakenne, henkilöstön määrä ja yksikkökoko. 
Asukkaiden hoidon vaativuuteen nähden liian alhainen henkilöstön määrä tuo kustannussäästöjä. Sillä 
on kuitenkin vaikutuksia työntekijöiden kokemaan stressiin, psyykkiseen hyvinvointiin ja unihäiriöihin. 
Vähäinen henkilöstömäärä myös lisää asukkaiden lääkkeiden käyttöä.
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