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PALK ANSAAJ IEN T U T K I M U S L A I T O S

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordi-
naattori Ilpo Suoniemi, tutkimusavustaja Vesa Syr-
jä ja vanhempi tutkija Heikki Taimio ovat tutkimuk-
sessaan ”Vanhusten asumispalvelujen kilpailuttami-
nen” arvioineet vanhusten asumispalvelujen kilpai-
luttamisen vaikutuksia teoreettisesti sekä Ruotsista
saatujen tutkimustulosten, Suomen kuntatilastojen
ja vanhuspalveluista vastaaville virkamiehille tehty-
jen kyselyiden avulla. Tutkimus on tehty Palkansaa-
jasäätiön ja neljän julkisen alan ammattiliiton tuella.

Suomen kunnat eivät ole kilpailuttaneet juuri lain-
kaan laitoshoitoa antavia vanhusten asumispalveluja
(vanhainkoteja ja vastaavia). Viime vuosina kunnat
ovatkin laajentaneet palveluasumista, joka tulee niille
halvemmaksi: merkittävä osa palveluasumisen kus-
tannuksista voidaan siirtää asukkaille ja (asumis-,
lääke- ja kuntoutustukien muodossa) myös Kelalle.
Tällainen rahoitusjärjestelmä saattaa luoda eriarvoi-
suutta ja vääristymiä vanhuspalvelujen rakenteeseen.

Vanhusten asumispalvelujen ulkoistaminen ja kil-
pailuttaminen synnyttää myös uusia kannustinjär-
jestelmiä, kun kunnat solmivat sopimuksia yksityis-
ten palveluntuottajien kanssa tarjouskilpailun perus-
teella. Tutkimuksessa korostetaan sitä, että arvioita-
essa kilpailuttamisen vaikutuksia tulee ottaa huomi-
oon paitsi palveluntuottajien kanssa tehtyihin sopi-
muksiin sisältyvät hinnat ja kustannukset myös kil-
pailuttamisesta ja sopimusten valvonnasta aiheutu-
neet lisäkustannukset sekä palveluntuottajien mah-
dollisuus siirtää kustannuksia (heikomman laadun

muodossa) asiakkaiden ja (heikompien työehtojen
ja huonomman työhyvinvoinnin muodossa) henki-
löstön kannettaviksi.

Ei ole itsestään selvää, että vanhusten asumispalve-
lujen kilpailuttaminen tuo kunnille merkittäviä kustan-
nussäästöjä. Kuntien vanhuspalveluista vastaavilla vir-
kamiehillä oli pikemminkin se mielikuva, että kilpai-
luttamisen seurauksena kustannukset olivat jonkin ver-
ran nousseet. Samalla heidän mielestään laatu ja sen
valvonta oli parantunut, joskaan laatua ei oltu arvioitu
kovin täsmällisillä kriteereillä. Toisaalta tyytymättömyys
kilpailuttamiseen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön oli
yleisempää vanhusten asumispalveluja kilpailuttaneissa
kunnissa kuin niissä kunnissa, jotka eivät vielä olleet
kilpailuttaneet. Nämä havainnot osoittavat, että on tar-
vetta kehittää kilpailuttamista, laatutietoisuutta ja laa-
dun valvontaa sekä myös jatkossa kerätä tarkempia
tietoja kilpailuttamisen vaikutuksista.

Vanhusten palveluasumisen
kilpailuttaminen etenee kunnissa,
vähän tietoa sen vaikutuksista

Vanhusten palveluasuminen on yleisimpiä ja nopeimmin laajenevia kuntien järjestämien sosiaalipalve-
lujen kilpailuttamiskohteita varsinkin isoissa kaupungeissa. Yleensä kunnat ovat kilpailuttaneet uusia
hoitopaikkoja hankintalainsäädännön ja Raha-automaattiyhdistyksen vaatimuksesta. Jo olemassa ole-
vaa omaa palvelutuotantoa kunnat eivät ole halunneet kilpailuttaa. Kilpailuttamista vähentää erityi-
sesti tuottajien ja kilpailuttamisosaamisen puute varsinkin pienillä paikkakunnilla. Kunnissa on niu-
kalti tietoa kilpailuttamisen vaikutuksista vanhusten asumispalvelujen kustannuksiin ja laatuun sekä
niiden henkilöstön asemaan.
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