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1. Johdanto 

 

Mediassa on ajoittain nostettu esille vanhustenhoidon huono tila. Viimeisin kohu sai alkunsa 

tammikuussa 2019, kun ympärivuorokautista hoivaa tarjoavien yksityisten hoivakotien toiminnassa 

ilmeni vakavia hoivan laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä puutteita (Taloussanomat 9.5.2019; 

Valvira 25.1.2019). Samaan aikaan uutisoitiin Imatralla tulipalossa kuolleesta täysin sokeasta ja lähes 

kuurosta 96-vuotiaasta naisesta, jolle ei ollut myönnetty ympärivuorokautista hoivapaikkaa, vaikka 

sitä oli hänelle kolme kertaa haettu (Ilta-Sanomat 1.3.2019). Tästä ei kuitenkaan syntynyt kohua, 

vaikka kotona pärjäämättömistä vanhuksista ja kuntien ympärivuorokautisten hoivapaikkojen liian 

korkeista kriteereistä on ajoittain uutisoitu (esim. Etelä-Suomen AVI 9.7.2019; Yle 6.5.2019).   

 

Hoivatutkija Silva Tedren (2006, s. 167) mukaan vanhusten hoivavaje ja huonon hoidon ongelmat 

nousevat usein esiin juuri laitoshoidon yhteydessä, mutta kotona tapahtuva huono hoito tai ilman 

hoivaa jääminen jää monesti piiloon kodin yksityisyyden vuoksi. Hän huomauttaakin, että tällaisten 

asuntoonsa suljetuksi tulleiden ja hoivavajeesta kärsivien vanhusten avuksi ei ole vieläkään noussut 

samanlaista kansanliikettä, joka on aiemmin syntynyt vanhusten laitostilanteesta. Kritiikki ja 

osittainen pelko laitoshoitoa kohtaan juontaa juurensa historiasta, sillä laitosten alkuperäinen 

tarkoitus oli holhota köyhiä ja avuttomia eli niin kutsuttuja ”vaivaisia”. Laitoksista tehtiin säästösyistä 

hyvin epämiellyttäviä paikkoja, jotta yhteiskunnan eläteiksi halajavat ”tekovaivaiset” pysyisivät 

loitolla. Sosiaalihuollon kehittymisen myötä köyhäinhoito erotettiin omaksi alueekseen ja laitokset 

eriytyivät hiljalleen paikoiksi, joissa tietyt ryhmät, kuten vammaiset ja vanhukset saivat omiin 

tarpeisiinsa suunniteltua hoitoa. (Hoppania ym. 2016, luku 2; Tedre 2006, s. 166.; Urponen 1994)  

 

1990-luvulle tultaessa huomattiin, että vanhustenhoito oli muotoutunut hyvin laitosvaltaiseksi, minkä 

vuoksi avopalvelut olivat jääneet kehittämättä (Kokko & Valtonen 2008). Samaan aikaan kodin ja 

laitoksen välinen vastakkainasettelu syveni, kun laitoshoidossa ilmenneet epäkohdat nousivat 

julkisuuteen. Laitos leimattiin epäinhimilliseksi ja toisaalta kalliiksi ratkaisuksi, kun taas koti nähtiin 

tuttuna ja turvallisena paikkana, jossa iäkkäät itse halusivat asua mahdollisimman pitkään. 

(Kaskiharju 2010, s. 147, 157–158, 167.) Nämä seikat johtivat palvelurakenneuudistukseen, jonka 

tavoitteena oli vähentää laitoshoitoa ja kehittää avopalveluita sekä välimuotoisia asumispalveluja. 

Tuolloin palveluvalikoimaan ilmestyi myös tehostettu palveluasuminen, joka erosi laitoshoidosta 
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käytännössä vain siinä, että kustannuksia siirtyi kunnalta enemmän Kelan ja palvelunkäyttäjän 

vastuulle. Tämän uuden palvelumuodon oli tarkoitus osittain korvata laitoshoitoa yhdessä kotihoidon 

kanssa. (Blomgren & Einiö 2015; Kokko & Valtonen 2008.)  

  

Sekä laitoshoito että tehostettu palveluasuminen ovat ympärivuorokautista hoitoa ja vastaavat näin 

ollen samaan palvelutarpeeseen (Jylhä 2014). 2010-luvulla ympärivuorokautista hoivaa on pyritty 

kokonaisuudessaan vähentämään niin, ettei tehostettu palveluasuminen lisääntyisi samassa määrin 

laitoshoidon vähenemisen kanssa. Entistä suurempi osuus iäkkäistä on tarkoitus hoitaa kotihoidon tai 

omaishoidon turvin. Palvelurakennemuutos on tapahtunut hyvin nopeassa ajassa. Taustalla ovat 

pääasiassa taloudelliset syyt, sillä vuosien 2008–2009 talouskriisi, sen jälkeinen eurokriisi, heikko 

kilpailukyky sekä väestön vanheneminen ovat hidastaneet talouskasvua ja syventäneet julkisen 

talouden kestävyysvajetta, mikä on puolestaan johtanut rakennepoliittisiin toimenpiteisiin – eli 

leikkauksiin. (HE 240/2014; Valtioneuvosto 29.11.2013.)  

 

Laitoshoidon purku on ollut niin nopeaa, ettei kotihoitoa ole ehditty kehittää tarpeeksi (Erkkilä 2015). 

Kotihoidon asiakas- ja käyntimäärät ovat nousseet ja entistä huonokuntoisempien asiakkaiden osuus 

on kasvanut (Alastalo, Vainio & Kehusmaa 2017; Kehusmaa ym. 2018). Tämä on lisännyt 

henkilöstön kuormitusta ja hoitajien kokemuksen mukaan myös laskenut hoivan laatua (Kröger, Van 

Aerschot & Puthenparambil 2018; Vehko ym. 2018). Henkilöstön kuormittumisen lisäksi 

ympärivuorokautisen hoivan väheneminen ja huonokuntoisten kotihoidon asiakkaiden lisääntyminen 

on johtanut ensihoitopalvelujen kasvaneeseen tarpeeseen. Huonokuntoisia vanhuksia kuljetetaan 

toistuvasti päivystykseen, mutta hoitopaikkojen vähyyden vuoksi heidät kotiutetaan nopeasti. (VTV 

2019, s. 17.) Vanhusten suunnittelemattomia ja toistuvia sairaalakäyntejä kutsutaan pyöröovi-

ilmiöksi (Pitkälä 2017) tai pyöröovidilemmaksi (Hoppania ym. 2016, luku 4). Ilmiön yleisyyttä ei ole 

tutkittu koko maan laajuisesti, mutta esimerkiksi Tampereella on todettu kotihoidon yleistymisen 

johtaneen lyhytaikaisten sairaalajaksojen lisääntymiseen. Kotihoidon asiakkailla on siellä vuodessa 

viisinkertainen määrä sairaalapäiviä verrattuna ympärivuorokautista hoitoa saaviin. (Lumio 2015.)  

 

Tutkin tässä maisterintutkielmassa kotihoidon asiakkaiden pyöröovi-ilmiön yleisyyttä kolme 

kuukautta ennen ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä. Päädyin näihin rajauksiin siksi, että 

vanhuspalvelulain (980/2012, 14 §, 18 §) mukaan pitkäaikainen hoito tulee ensisijaisesti tuottaa kotiin 
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tuotavilla palveluilla ja iäkkään tulee saada kiireettömät sosiaalihuollon palvelut viimeistään kolmen 

kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Kun iäkkäälle tehdään ympärivuorokautisen hoivan päätös, on 

kunta virallisesti todennut, ettei iäkäs enää pärjää intensiivisenkään kotihoidon turvin. Jos 

ympärivuorokautisen hoivan paikkaa joutuu jonottamaan, voisi otaksua, että sairaalakäynnit 

lisääntyvät tällä välin. Näin ollen pyöröovi-ilmiö olisi yhteydessä liian vähäiseen avun saantiin eli 

hoivaköyhyyteen. 

 

Olen valinnut tutkielmani teoreettiseksi viitekehykseksi käsitteen hoivaköyhyys, jonka ovat 

kehittäneet Teppo Kröger, Lina Van Aerschot ja Jiby Mathew Puthenparambil (2019). Hoivaköyhyys 

tarkoittaa riittämätöntä apua, joka voi johtua esimerkiksi vähävaraisuudesta, kaukana asuvista 

läheisistä tai sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ongelmista. Pyöröovi-ilmiön taustalla olevaa 

hoivaköyhyys-teoriaa tukee se, että sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu 

liian vähäisen avun, palveluiden saannissa koettujen vaikeuksien ja kotona pärjäämättömyyden 

lisäävän lääketieteellisten syiden ohella iäkkäiden riskiä joutua sairaalaan (DePalma ym. 2013; 

Mylläri, Kirsi & Valvanne 2014; Williams & Fitton 1988).  

 

Koska Suomessa kunnat ovat vastuussa vanhuksille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisestä, on oletettavaa, että kuntien harjoittamat erilaiset hoivapolitiikat näkyisivät 

hoivaköyhyyden yleisyydessä (Kröger ym. 2019). Kunnat ovat 1990-luvulta lähtien saaneet melko 

vapaasti päättää omasta hoivapolitiikastaan, mikä on johtanut suuriin alueellisiin eroihin niin 

palveluiden laadussa kuin ylipäänsä palveluihin pääsyssä (Kröger 2009, s. 101–103). Oletusta 

pyöröovi-ilmiön alueellisista eroista tukee se, että kuntien väliset erot sekä iäkkäiden 

ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisessä että kotihoidon intensiivisyydessä ja kattavuudessa ovat 

suuret (Halminen ym. 2019; Kehusmaa, Erhola & Luoma 2017; Saukkonen ym. 2020). Näiden syiden 

perusteella toinen tutkimuskysymykseni käsittelee pyöröovi-ilmiön alueellisia eroja. 

 

Hoivaköyhyyttä tutkitaan usein erilaisin kyselytutkimuksin, joissa avun tarvetta selvitetään 

päivittäisissä fyysisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, vessassa käymisessä tai ruuanlaitossa  

(Kröger ym. 2019). Näiden toimintojen mittaamiseen käytetään erilaisia toimintakykymittareita, ja 

niiden avulla myös kunnissa selvitetään ikääntyneen palveluntarvetta. Palvelutarpeenarvioinnissa 

tulisi selvittää kaikki toimintakyvyn osa-alueet sekä ympäristön esteettömyys ja turvallisuus, mutta 
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testit keskittyvät usein lähinnä fyysiseen toimintakykyyn. Monet kunnat ovat määritelleet palveluihin 

pääsemiseksi tietyn raja-arvon, joka perustuu johonkin toimintakykymittariin. (Perttola 2019, s. 86–

87.) Jos mittareita käytetään liian yksiselitteisesti ja kapeasti, syntyy samanlainen tilanne kuin 

Imatralla, jossa ympärivuorokautisen hoivan raja-arvot eivät ylity, vaikka vanhus ja hänen omaisensa 

kokisivat, ettei kotona enää pärjää turvallisesti. (Hoppania ym. 2016, luku 4.)  

 

Turvallisuuden, merkityksellisyyden ja arvokkuuden tunne kuuluvat niin sanottuihin sosiaalisiin 

harkintaperusteisiin, mutta ne toimivat usein ympärivuorokautisen hoivan saamisen lisäehtoina. 

Vaikka kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alenemiseen liittyy usein 

turvattomuuden tunne, asuinolosuhteiden laatu sekä läheisverkoston puute, eivät kaikki kunnat 

myönnä näiden syiden perusteella ympärivuorokautista hoitoa. Vanhusten palvelujärjestelmä 

painottuukin nykyisin lähinnä lääketieteellisten tarpeiden hoitoon. (Perttola 2019, s. 87–89.) 

Vanhuuteen liittyy kuitenkin haurautta ja raihnaisuutta, kuulon ja näön heikkenemistä, väsymystä ja 

yleistä toimintakyvyn laskua sekä muistisairauksia. Tällöin apua ei tarvitse koko ajan, mutta sitä on 

oltava saatavilla koko ajan. Tällaiseen hoivan tarpeeseen kotihoidon on vaikea vastata. (Jylhä 2014.) 

Sen vuoksi on tärkeää selvittää myös toimintakyvyn, masentuneisuuden, kognition, terveyden 

vakauden ja läheisavun yhteyttä toistuviin sairaalakäynteihin.  

 

Jotta nykyistä palvelujärjestelmää ja vanhuspoliittisia tavoitteita voidaan ymmärtää, on ensin 

sukellettava vanhustenhuollon historiaan. Käyn seuraavassa luvussa läpi sekä vanhustenhuollon että 

hyvinvointivaltion historiaa. Esittelen samalla myös valtion ohjauskeinoja sekä hallinnollisia 

uudistuksia, jotka etenkin 1990-luvulta lähtien ovat vaikuttaneet voimakkaasti kuntien 

hoivapolitiikkaan. Kolmannessa luvussa pureudun hoivatutkimukseen ja esittelen laajemmin 

tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimivaa hoivaköyhyys -käsitettä. Neljännessä luvussa 

määrittelen, mitä pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan ja kerron, mitä siitä aiempien tutkimusten perusteella 

tiedetään. Viidennessä luvussa esittelen aineiston, kuudennessa luvussa tulokset ja seitsemännessä 

luvussa on pohdinnan ja johtopäätösten paikka. 
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2. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kehittyminen 

 

Suomi on noussut verraten nopeassa ajassa köyhästä agraariyhteiskunnasta menestyväksi 

hyvinvointivaltioksi. Virallisesti Suomi on kuulunut pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden joukkoon 

1980-luvulta lähtien (Anttonen & Sipilä 2000, s. 15–16). Tuo vuosikymmen oli Kyösti Urposen 

(1994, s. 252) sanoin ”eräänlainen hyvinvointivaltion hienosäädön aikakausi”, sillä varsinainen 

sosiaalipoliittinen työ oli tehty edellisillä vuosikymmenillä; perhepolitiikka oli ollut keskipisteenä 

heti sotien jälkeen 1940-luvun lopussa, sosiaalivakuutusjärjestelmän vuoro oli 1950- ja 1960-luvuilla 

ja 1970-luvulle tultaessa katse kääntyi sosiaalipalveluihin. Tuolloin valtio pyrki keskitetyllä 

ohjauksella turvaamaan kansalaisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua. Laajat ja 

kansallisesti kattavat uudistukset, kuten kansanterveyslaki, lasten päivähoitolaki ja peruskoulu-

uudistus pystyttiin viemään läpi kuntien valtionosuuksien tarkalla kohdentamisella sekä tiukalla 

lainsäädännöllisellä ohjauksella. (Niiranen 2013, s. 35.) Vuonna 1984 modernisoitiin 

sosiaalihuoltolaki, jolloin sosiaalihuoltoon kuuluneet kontrolli- ja pakkotoimenpiteet korvautuivat 

palvelu- ja asiakaskeskeisyydellä (Kröger 2014, s. 33–34). Muutos kieli siirtymisestä 

köyhäinhoidollisesta kohti hyvinvointivaltiollista sosiaalipolitiikkaa (Palola 2011, s. 285; Väärälä 

2011, s. 31).  

 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeinen piirre on vahvan julkisen sektorin olemassaolo, jonka 

tehtävä on turvata kansalaisten taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet  

(Lammintakanen & Rissanen 2011b, luku 1). Niillä tarkoitetaan toimeentuloturvaa, sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa sekä koulutusta. Sosiaalipoliittisessa keskustelussa näitä yhtenäisiä ja kaikille 

tarkoitettuja ratkaisuja nimitetään universalismiksi. Käsite erottaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

muiden maiden, kuten esimerkiksi Saksan vakuutus- ja työsuoritusperusteisesta tai Yhdysvaltain 

niukasta ja vain köyhien avustamiseen perustuvista sosiaalipoliittisista malleista. Universalismia 

pidetään usein naisten etuna, sillä hoivan yhteiskunnallistuminen on mahdollistanut naisten 

työssäkäynnin, mutta myös työllistänyt naisia julkiselle sektorille kotona tapahtuvan palkattoman 

hoivatyön sijasta. (Anttonen & Sipilä 2000, s. 13, 192–194.)  

 

Julkisella sektorilla tarkoitetaan kuntia ja valtiota, joilla on oikeus kerätä veroja. Suomessa verotus 

on korkeaa ja tuloja tasaavaa. Tämän lisäksi palvelujärjestelmää rahoitetaan käyttäjiltä sekä 

työnantajilta kerätyillä maksuilla. Kansalaiset voivat ottaa itselleen myös yksityisiä 
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terveysvakuutuksia. (Anttonen & Sipilä 2000, s. 15; Lammintakanen & Rissanen 2011, luku 1.) 

Valtio jakaa osan keräämistään veroista takaisin kunnille valtionosuuksina auttaen näin kuntia 

selviytymään menoistaan. Samalla se myös velvoittaa niitä lainsäädännöllä tiettyyn 

palvelutarjontaan. Tämä toisaalta kaventaa kunnallista itsehallintoa mutta toisaalta varmistaa 

kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisen. (Lammintakanen & Rissanen 2011a, luku 2.)  

 

Kunnallishallinnon asema suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on ollut hyvin ristiriitainen: 

valtakunnallisella tasolla on haluttu varmistaa kaikille tasavertaiset ja yhdenmukaiset palvelut 

sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta, mutta toisaalta alueellinen yhdenmukaisuus ei 

ole sopinut yhteen kunnallisen itsehallinnon kanssa. Vaikka valtion ja kuntien suhteet ovat olleet 

tärkeässä asemassa sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä, on kuntatutkimus keskittynyt lähinnä 

kuntien ja valtion väliseen vastakkainasetteluun, kun taas sosiaalipoliittinen tutkimus on ollut 

ennemmin kiinnostunut valtiosta ja sen roolista sosiaalipolitiikassa, jättäen kunnat vähemmälle 

huomiolle. Sosiaalipolitiikkaa on kuitenkin tärkeää katsoa myös kuntien näkökulmasta, sillä 

kunnallinen sosiaalipolitiikka vaikuttaa lähes jokaiseen ihmiseen kunnan järjestämien 

hyvinvointipalveluiden kautta. (Möttönen & Kettunen 2014, s. 110; Palola & Parpo 2011, s. 48–49, 

52.) 

 

Kunta-valtio -suhdetta sekä kunnallisia hyvinvointipalveluita voi tarkastella myös sosiaali- ja 

terveyshallintotieteen avulla. Se tutkii hallintotieteellisen lähestymistavan kautta sosiaali- ja 

terveystieteitä antaen työkaluja muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännöllisen sekä 

taloudellisen ohjauksen tutkimiseen (Niiranen & Lammintakanen 2011). Tästä näkökulmasta 

katsottuna hallinnon tulee toteuttaa politiikan tuottamat lait ja päätökset, mikä kunta-valtio -suhteessa 

merkitsee sitä, että kunnat toteuttavat valtion politiikkaa. Valtio lainsäätäjänä velvoittaa kuntia 

tiettyyn palvelutarjontaan ja osin myös rahoittaa nämä palvelut valtionosuuksilla. Näin ollen valtiolla 

on vahvempi asema suhteessa kuntiin. Valtion ja kuntien väliseen suhteeseen vaikuttavat myös 

erilaiset poliittis-hallinnolliset ohjauskeinot. Ohjaus on politiikkaprosessin vaihe, jonka avulla 

politiikka tai ohjelma pannaan toimeen. Ohjaus tapahtuu päättäjien valitsemilla ohjausvälineillä, jotka 

jaotellaan normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaukseen. Normiohjaus tarkoittaa oikeusnormeja eli 

lakien säätämistä, kun taas resurssiohjausta ovat esimerkiksi valtionavut ja verotus. Informaatio-

ohjauksella tarkoitetaan erilaisia ohjelmia, suosituksia sekä strategioita, ja ne ovat viime vuosina 

yleistyneet etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ohjauskeinot vaikuttavat politiikan teon 
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prosessiin ja sisältöön, jolloin myös ne ovat poliittisten kiistojen kohteena. (Lammintakanen & 

Rissanen 2011, luvut 1–2; Oulasvirta, Ohtonen & Stenvall 2002, s. 16, 23–28, 42.)  

 

Hoitajamitoituksen säätäminen lakiin on hyvä esimerkki vanhuspalveluihin liittyvästä 

normiohjauksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton vuosina 2008, 2013, 2017 

ja 2020 julkaisemat laatusuositukset hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

edustavat sen sijaan informaatio-ohjausta. Informaatio-ohjaus eroaa normi- ja resurssi-ohjauksesta 

siinä, ettei se sisällä pakkoa eikä myöskään resurssien antamista tai viemistä  (Oulasvirta ym. 2002, 

s. 28). Vaikka informaatio-ohjaus on viime vuosikymmeninä yleistynyt, on välillä kuitenkin jouduttu 

turvautumaan lainsäädännöllisiin keinoihin, kuten hoitotakuuseen, jotta kansalaisten palveluiden 

saatavuus voitaisiin varmistaa. Informaatio-ohjauksen tavoitteena on ollut lisätä kuntien 

itseohjautuvuutta, mutta sen vaikutus kuntien toimintaan on ollut paikoitellen heikkoa. Tämä on 

johtanut kuntien erilaistumiseen palveluiden järjestämisessä ja siten lisännyt huolta kansalaisten 

alueellisesta eriarvoistumisesta. (Lammintakanen & Rissanen 2011, luku 2.)   

 

Vielä hyvinvointivaltion rakentamisvaiheessa 1980-luvulla kunnat toteuttivat sosiaalipolitiikkaansa 

valtion tiukan normi- ja resurssiohjauksen avulla siten, että valtio määritteli mitkä palvelut 

kansalaisten pitää saada, mihin valtionavut tulee tarkalleen kohdentaa ja minkälaisilla organisaatioilla 

kuntien tulee palvelut tuottaa (Möttönen & Kettunen 2014, s. 110; Niiranen 2013, s. 35; Palola & 

Parpo 2011, s. 50). Tuolloin pyrkimyksenä oli sekä rakentaa alueellisesti tasavertainen järjestelmä 

että vahvistaa kansallista kehittämispolitiikkaa tukevia työkaluja. Sen vuoksi sosiaalihuolto liitettiin 

vuonna 1984 terveydenhuollon kanssa samanlaisen suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmän alle. 

Suunnittelujärjestelmä toimi siten, että sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli yhdessä sen 

alaisuuteen kuuluneiden sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen sekä osin myös lääninhallituksen 

kanssa valtakunnalliset suunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Suunnitelmat 

tehtiin aina seuraavaksi viisivuotiskaudeksi, mutta valtioneuvosto hyväksyi ne vuosittain. 

Valtionosuutta saadakseen kunnan oli hyväksytettävä omat investointi- ja henkilöstösuunnitelmansa 

lääninhallituksella, joka toimi kuntien ja valtion yhteysorganisaationa. (Niiranen 2013, s. 35–36; 

Ohtonen 2002, s. 74; Teperi 2006, s. 148; Urponen 1994, s. 255.)  
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Valtionosuusjärjestelmä oli tuohon aikaan kustannusperusteinen ja tehtäväkohtainen, mikä tarkoitti, 

että valtio korvasi tietyn prosenttiosuuden kunnan sosiaali- ja terveysmenoista eivätkä kunnat saaneet 

itse päättää, mille sektorille rahat kohdennettaisiin. Kunnat jaettiin niiden taloudellisen kantokyvyn 

mukaan 10 luokkaan niin, että ensimmäiseen luokkaan kuuluneiden kuntien valtionosuusprosentti oli 

suurin ja viimeiseen luokkaan kuuluneiden pienin. Järjestelmän kustannusperusteisuus rohkaisi 

kuntia lisäämään menojaan ja laajentamaan palvelutuotantoaan, mitä ei nähty ongelmana vielä 

hyvinvointivaltion rakennuskaudella. (Oulasvirta 2002, s. 86, 91–92; Palola & Parpo 2011, s. 50–51; 

Teperi 2006, s. 148; Väisänen 2013, s. 52.)  

 

Hyvinvointivaltion laajeneminen pysähtyi kuitenkin 1990-luvun alussa, kun Suomi vajosi syvään 

lamaan. Samaan aikaan kritiikki raskasta ja byrokraattista suunnittelujärjestelmää ja siihen 

kytkeytynyttä valtionosuusjärjestelmää kohtaan yltyi, sillä massiivisen hallintokoneiston katsottiin 

kasvattavan liikaa menoja ja kaventavan kuntien itsehallintoa.  (Kröger 2014, s. 36–37; Teperi 2006, 

s. 148; Urponen 1994, s. 244.) Tuolloin käynnistettiin laajoja rakenteellisia uudistuksia, jotka 

tähtäsivät normien purkamiseen ja hallinnon keventämiseen. Näitä olivat muun muassa keskitetyn 

suunnittelujärjestelmän purkaminen, palvelutuottajien yksityiskohtaisen ohjauksen lopettaminen ja 

valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. (Ohtonen 2002, s. 71; Väärälä 2011, s. 33.) 

Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 1993 tehtäväkohtaisesta ja kustannusperusteisesta 

järjestelmästä yleisavustustyyppiseksi laskennalliseksi järjestelmäksi. Se tarkoittaa, että valtionapu ei 

enää nykyisin määräydy suoraan kunnan menojen, vaan asukastiheyden, pinta-alan, 

työttömyysasteen, sairastavuuden ja eri ikäluokkien koon mukaan. (Oulasvirta 2002, s. 92; 

Valtiovarainministeriö 2019, s. 13, 20.) Lisäksi vuosina 1989–1996 toteutetun vapaakuntakokeilun 

ja sen pohjalta säädetyn uuden kuntalain myötä kuntien itsehallintoa vahvistettiin, mikä antoi kunnille 

vapauden muodostaa omat organisaationsa  (Möttönen & Kettunen 2014, s. 110; Niiranen 2013, s. 

36).  

 

Muutokset merkitsivät valtion luopumista osasta niistä ohjauskeinoista, joiden avulla se oli ohjannut 

koko maan sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Uudistusten myötä kuntien ei 

enää ole ollut pakko noudattaa valtion toiveita, eikä valtionosuuksia ole enää korvamerkitty tiettyihin 

palveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että kunnat saavat käytännössä itse päättää, mihin valtionosuutensa 

kohdentavat. (Möttönen & Kettunen 2014, s. 110; Ohtonen 2002, s. 71, 74.) Samalla valtion tiukka 

normiohjaus on vaihtunut vähemmän pakottavaksi informaatio-ohjaukseksi (Pajukoski 2011, s. 89). 
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Asiaa tutkineen Markku Lehdon (2005, s. 19–20) mukaan kunnat olivat pitkään havitelleet suurempaa 

päätäntävaltaa omista asioistaan, mutta ne joutuivatkin ojasta allikkoon, kun laman vuoksi 

valtionosuuksia leikattiin. Kunnissa oli ajateltu, että rakenteellisten uudistuksien myötä normeja olisi 

entistä vähemmän, mutta vapaasti käytettävää valtionosuutta vuosi vuodelta enemmän, kuten vielä 

1980-luvulla. Sen sijaan uudistukset merkitsivät sitä, että kunnat saivat lähinnä itse päättää omat 

säästökohteensa. Tämän vuoksi valtionosuuksia oli helppo leikata, sillä korvamerkityistä osuuksista 

luopuminen tarkoitti sitä, ettei kansallisella tasolla toimivien päättäjien tarvinnut kantaa vastuuta siitä, 

mistä leikataan; se jäi kunnan tehtäväksi. Kuntien valtionosuuksia vähennettiinkin pitkin 1990-lukua.  

 

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen lama-aikaan heikensi sosiaalihuollon asemaa, sillä 

korvamerkityistä osuuksista luopuminen tarkoitti, että kunnan sosiaalitoimi joutui kilpailemaan alati 

pienenevistä resursseista muiden hallinnonalojen kanssa. Näin ollen sosiaalitoimen lakisääteisten 

tehtävien perusta heikkeni. (Möttönen & Kettunen 2014, s. 110.) Koska sosiaalipalvelujen saaminen 

liittyy keskeiseltä osalta perusturvaan ja siten myös perusoikeuksien toteutumiseen, heikentyivät 

myös nämä oikeudet paikallisen päätösvallan lisääntymisen ja sitä seuranneen kuntien erilaistumisen 

myötä. Tällä on ollut vaikutusta etenkin niihin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, joilla ei ole 

juurikaan voimavaroja ajaa omaa etuaan. (Väärälä 2011, s. 42–43.) Näihin ryhmiin kuuluvat 

esimerkiksi vanhukset. 

 

Kuntien eriävät kyvyt huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluistaan ja siitä seurannut kansalaisten 

välinen epätasa-arvo palveluiden saannin suhteen on ollut päättäjien tiedossa pitkään. Ensimmäiset 

rakenneuudistuskokeilut aloitettiin jo vuonna 2005, mutta laajemmissa uudistuspyrkimyksissä 

vastaan ovat tulleet esimerkiksi perustuslailliset ongelmat, uudistukselle asetetut aikaikkunat ja 

alueiden erilaisuus. Tätä tutkielmaa kirjoitettaessa eduskunnassa hyväksyttiin vihdoin sosiaali- ja 

terveyspalveluiden rakenneuudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen 

järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2023 alussa. Uudellemaalle tehtiin erillisratkaisu, 

jossa maakunta jaetaan neljään eri hyvinvointialueeseen. Sen sijaan Helsinki järjestää palvelut 

samaan tapaan kuin ennenkin, eikä muodosta hyvinvointialuetta minkään muun kunnan kanssa. 

Hyvinvointialueilla valtaa käyttää vaaleilla valittava aluevaltuusto. Jatkossa palveluiden rahoitus 

tulee pääosin suoraan valtiolta, ja se perustuu tarvevakioituihin kriteereihin, kuten esimerkiksi 

väestön ikärakenteeseen, sairastavuuteen ja sosioekonomisiin tekijöihin. (HE 241/2020.)  
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Käyn seuraavissa alaluvuissa läpi vanhuspalveluiden kehittymistä näihin päiviin saakka. Aloitan 

vaivaishoidon ajoista, josta etenen laitoshoidon ja kotipalvelun vaiheiden kautta nykyaikaisen 

kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan tarkasteluun. Luvun lopussa käyn läpi vuonna 2012 

säädetyn vanhuspalvelulain (980/2012) vaikutusta iäkkäiden palveluihin. Samalla tarkastelen 

vanhuspalveluihin vaikuttavien ohjauskeinojen ristiriitaa sekä niiden vaikutusta kotihoidon 

kattavuuteen ja alueellisiin eroihin.  

 

2.1. Vaivaistalon välttelystä vanhuspalveluihin 

 

Vanhuksista huolehtiminen on aikoinaan kuulunut seurakuntien ja vuoden 1879 

vaivaishoitoasetuksesta lähtien kuntien vastuulle. Tällöin vanhuksia ei tosin nähty omana ryhmänään, 

vaan he olivat osa sairaiden, orpojen, vammaisten sekä muiden vaivaisten ja osattomien joukkoa, 

joilla oli vaikeuksia hankkia itse elantonsa. Jos perhettä tai muita avunantajia ei ollut, huutokauppasi 

kunta nämä vaivaiset niille, jotka pienintä maksua vastaan suostuivat heidät eläteikseen ottamaan. 

Toinen tapa oli ruotukierto, jossa talot järjestäytyivät omiin ruotuihinsa ja kullakin ruodun talolla oli 

velvollisuus vuorollaan elättää avuntarvitsijaa. Kolmas vaihtoehto oli joutua kunnan vaivaistaloon, 

jossa vallitsi ankara kuri ja työntekovelvoite, jotta työtä välttelevät köyhät pystyttiin erottamaan 

oikeista vaivaisista. Vaivaistaloon hakeutumisen kynnys oli siten korkealla ja sinne joutumista 

pidettiin syvästi häpeällisenä. (Hoppania ym. 2016, luku 2; Jaakkola 1994, s. 112–114.) 

 

Vuosisadan vaihteessa vaivaisten joukosta alettiin erottaa erilaisia ryhmiä, kuten turvattomat lapset, 

vammaiset, ja psyykkisesti sairaat, joilla kaikilla oli erilaiset hoidon tarpeet. Vuoden 1922 

lainmuutoksen myötä vaivaishoito muuttui köyhäinhoidoksi ja vaivaistalosta – jota myös 

köyhäintaloksi aikaisemmin kutsuttiin – tuli kunnalliskoti, jollainen tuli rakentaa jokaiseen kuntaan 

vuoteen 1933 mennessä. Samalla laitokset eriytettiin toisistaan ja vaivaisten huutokaupittelu sekä 

ruotuhoito kiellettiin niiden epäinhimillisyyden vuoksi. Avohuolto, jota annettiin rahallisina 

avustuksina tai hyödykkeinä myös vanhusten ja vammaisten kotona tapahtuvaan hoitoon, nousi 

ensisijaiseksi avustusmuodoksi ja laitoshoitoon tuli turvautua vasta viimesijaisena keinona. 

Todellisuudessa laitoshoito kuitenkin lisääntyi vauhdilla, sillä sen oli korvattava ruotu- ja 

huutolaisjärjestelmän jättämä ”hoiva-aukko”. Tämän vuoksi myös vanhusten määrä laitoksissa alkoi 

pikkuhiljaa kasvamaan, vaikka niihin päätymistä pelättiinkin niiden huonon maineen vuoksi: 

olivathan laitokset edelleen osa köyhäinhoitoa, ja niihin joutuessaan päätyi kunnan 
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holhouksenalaiseksi ja menetti samalla myös omaisuutensa. (Hoppania ym. 2016, luku 2; Jaakkola 

1994, s. 120–121, 139; Urponen 1994, s. 179–181.) 

 

Vuonna 1936 köyhäinhoitolain rinnalle tulivat sosiaalihuoltoa edustavat irtolais-, alkoholisti- ja 

lastensuojelulait. Samana vuonna voimaan tullut laki sosiaalihuollon hallinnosta määritteli entistä 

tarkemmin huoltotoiminnan sisällön ja loi perustan sosiaalioikeudelliselle toiminnalle. (Anttonen & 

Sipilä 2000, s. 28; Urponen 1994, s. 195.) Vaikka senaatti olikin pyrkinyt yhtenäistämään kunnallista 

vaivaishoitoa jo 1880-luvun lopulta asti erinäisin ohjesäännöin, otti kunnallinen huoltotoiminta vasta 

nyt harppauksen kohti valtiojohtoisempaa järjestelmää. Lakien taustalla vaikutti ajatus uudenlaisesta 

palvelukulttuurista, jossa sosiaalipalvelujen saamiseen liittyvää stigmaa haluttiin hälventää. Se ei 

kuitenkaan vielä yltänyt vanhustenhuoltoon asti, sillä ainut iäkkäille tarjolla ollut sosiaalipalvelu – 

jos sitä palveluksi tohtii kutsua – oli edelleen köyhille tarkoitettu kunnalliskoti. (Anttonen & Sipilä 

2000, s. 64–65; Jaakkola 1994, s. 116.) 

 

Vanhusten kannalta 1950-luvulla tapahtui merkittäviä muutoksia, kun vuonna 1937 säädettyyn 

kansaneläkelakiin tehtiin vuonna 1956 parannuksia niin, että kaikki eläkeläiset saivat vähintään 

minimieläkkeen ja tarvehankintaisen tukiosan (Urponen 1994, s. 233). Samana vuonna vanhusten 

laitoshoito erotettiin köyhäinhoidosta ja huoltoapulain myötä kunnalliskodin asukkaat vapautettiin 

työntekovelvollisuudesta ja kunnan holhouksesta. Asukkaille määrättiin hoitomaksut, joita 

köyhimpien ei tarvinnut maksaa. Kunnalliskodin nimi muutettiin vanhainkodiksi ja niihin alkoi 

vähitellen muuttaa entistä varakkaampia vanhuksia. (Anttonen & Sipilä 2000, s. 66.) 

  

Vanhuksille suunnattu kotihoito syntyi 1950-luvulla, kun Vanhustyön keskusliitto alkoi vuonna 1952 

tarjoamaan kodinhoitoapua vanhuksille. Järjestö oli saanut innoituksensa Mannerheimin 

lastensuojeluliitolta, joka oli 1930-luvulta lähtien tarjonnut kodinhoitoapua maaseudun lapsiperheille. 

Kodinhoito kuului sosiaalihuollon piiriin ja kodinhoitajan tehtävät liittyivät perheen, kodin- ja 

karjanhoitoon. Kunnatkin alkoivat pian järjestöjen ohella tarjoamaan kotiapua vanhuksille, mutta 

lakiin velvoite säädettiin vasta vuonna 1966. Lain myötä palvelua annettiin kaikille sitä tarvitseville 

ja maksu perittiin maksukyvyn mukaan, jolloin vähävaraisuus ei ollut enää avunsaannin peruste. 

Tästä kotipalvelu lähti vauhdilla kehittymään ja laajentumaan aina 1990-luvulle asti.  (Anttonen 2009, 

s. 72–73; Ikonen 2013, s. 51–52; Satka 1994, s. 323.) 



 

12 

 

Kotipalvelun lisäksi myös terveydenhuollon piiriin kuulunut kotisairaanhoito tuki iäkkäiden kotona 

asumista. Avoterveydenhoito onkin käytännössä vanhempaa perua kuin sosiaalihuollon avopalvelut, 

sillä kiertävät terveyssisaret antoivat kotisairaanhoitoa jo 1920-luvulla. Heidän työsarkaansa kuului 

kansanterveyden parantamisen ohella myös sosiaaliset tehtävät kodin ja lapsiperheiden parissa. 

Kotisairaanhoito vakiintui kuitenkin vasta vuoden 1972 kansanterveyslain myötä, kun kunnalliset 

terveyskeskukset perus- ja avoterveydenhuollon palveluineen perustettiin. (Ikonen 2013, s. 51–52; 

Satka 1994, s. 284–286.) Uusi laki vahvisti Eija-Riitta Ikosen (2013, s. 52–54) mukaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistyötä, mutta kotipalvelut ja kotisairaanhoito jakautuivat tuolloin silti vielä 

tiukasti omiin organisaatioihinsa, joissa oli erilaiset toimintakulttuurit: samoja asiakkaita palveltiin 

yhteistyössä, mutta päällekkäistä työtä tehtiin paljon. Vasta 1990-luvun lopulla kunnat alkoivat 

yhdistää kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa yhtenäiseksi kotihoidoksi.  

 

Vaikka kotipalvelu laajentui kovasti 1990-luvun alkuun asti, luonnehti sitä Annelin Anttosen ja Jorma 

Sipilän (2000, s. 117) mukaan ”monille vähän” -periaate. Se tarkoitti, että apu oli universaalia eikä 

sen tarvetta juurikaan rajattu, mutta vastaavasti avun kokonaismäärä oli niukka: 1980-luvun lopussa 

keskimäärin kaksi tuntia viikossa kotitaloutta kohden. Vuonna 1988 jopa 46,2 prosenttia yli 75-

vuotiaista vastaanotti kodinhoitoapua (Vaarama ym. 2000, s. 76). Avun laaja kattavuus mutta 

vähäinen määrä merkitsi sitä, että avun tarpeen lisääntyessä iäkkäät joutuivat turvautumaan herkästi 

laitoshoitoon. Järjestelmän laitosvaltaisuuteen havahduttiin 1990-luvun laman ja resurssien 

niukkenemisen myötä. Laitoshoitoa alettiin pitää kalliina, mutta myös monille vääränä ja 

vaihtoehdottomana hoitomuotona. Resurssipulan vuoksi henkilöstöä oli liian vähän, mikä heijastui 

hoidon laatuun. Päättäjien puheissa esiintyi huoli siitä, miten vanhukset makasivat laitoksissa omissa 

eritteissään nälkäisinä ja lääkittyinä vailla virkistysmahdollisuuksia. Tästä huolimatta laitoshoidon 

resursseja ei haluttu parantaa, vaikka eduskunnan yksittäisissä puheenvuoroissa hallitukselta 

vaadittiin normi- ja resurssiohjauksen lisäämistä, jotta laitosten henkilöstömäärää voitaisiin nostaa. 

Sen sijaan kotona asumista avopalveluiden turvin haluttiin edistää, sillä sen katsottiin olevan 

kustannustehokkain ja inhimillisin vaihtoehto. Sen ajateltiin olevan myös ikääntyneiden oman tahdon 

mukaista. (Kaskiharju 2010, s. 147–157.) 

 

Kun laitoshoitoa vähennettiin laman aikana rajusti ja kotipalvelusta tehtiin sille selkeä vaihtoehto, 

jouduttiin kotipalvelua samalla rajaamaan entistä kohdennetummalle joukolle. Vain vähän apua 

tarvitsevat karsittiin pois ja tilalle tuli tiukka tarpeen arviointi, mikä heikensi universalismia.  
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(Anttonen & Sipilä 2000, s. 118–119.) Myös hoidon kohde koki muutoksen, kun entisten 

kodinhoitajien tilalle alettiin kouluttaa lähihoitajia, jotka keskittyivät kodin sijasta hoitamaan 

”ruumista ja sen tarpeita”. Kodin siivous ulkoistettiin tukipalveluksi ja sosiaaliset tarpeet jäivät 

sairaanhoidon jalkoihin. (Kröger 2009, s. 106.) Nämä rakenteelliset muutokset merkitsivät sitä, että 

vuosien 1988–1998 välillä yli 75-vuotiaiden saaman kotipalvelun kattavuus lähes puoliintui 46,2 

prosentista 26,2 prosenttiin. Muutos oli suurinta lamavuosina, mutta sen jälkeen palveluiden 

kattavuus hiukan kohentui. Kaiken kaikkiaan ainut palvelu, joka ei tuona aika supistunut, oli 

palveluasuminen. (Vaarama ym. 2000, s. 76.) Laitospaikkojen määrän väheneminen korvautuikin 

osin tehostetulla palveluasumisella, mutta kunnat eivät kuitenkaan valtion informaatio-ohjauksesta 

huolimatta lisänneet samassa määrin muita avopalveluitaan (Kokko & Valtonen 2008). 

 

2.1.1. Nykyiset vanhuspalvelut 

 

Vaikka tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito ovat molemmat ympärivuorokautista hoitoa ja 

vastaavat siten samaan palveluntarpeeseen (Jylhä 2014), eroavat ne toisistaan järjestämistapansa ja 

maksuperusteidensa kautta (Finne-Soveri ym. 2014, s. 56). Vanhainkodit ja terveyskeskusten 

vuodeosastohoito ovat määritelmällisesti laitoshoitoa. Laitoksissa asuvilta peritään hoitomaksu, joka 

on enintään 85 prosenttia asiakkaan tuloista. Se kattaa asumisen, hoivan ja lääkkeet. Tehostettu 

palveluasuminen katsotaan sen sijaan asiakkaan kodiksi ja on siten avopalvelua. Tämä johtuu, siitä, 

että asiakas asuu palvelutalossa vuokralla ja maksaa erikseen lääkkeistään ja hoivapalveluistaan. 

Hoitohenkilökunta on kuitenkin paikalla ympäri vuorokauden, minkä vuoksi tehostettu 

palveluasuminen lasketaan kuuluvaksi ympärivuorokautisen hoivan kategoriaan aivan kuten 

vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastotkin. (Noro ym. 2014, s. 20–21.)  

 

Tehostettua palveluasumista nimitetään usein myös hoivakotiasumiseksi, joka mielletään 

kodinomaisemmaksi, itsenäisemmäksi ja vähemmän passivoivaksi vaihtoehdoksi kuin negatiiviselta 

kalskahtava laitoshoito. Sen lisäksi se tulee kunnalle laitoshoitoa halvemmaksi, sillä asiakkaat 

maksavat suuremman osan kustannuksistaan itse. Vaikka tehostetun palveluasumisen ajatellaan 

olevan edellä mainittujen syiden takia laitoshoitoa laadukkaampaa, on joissain kohdin kyse ollut vain 

vanhainkodin tai vuodeosaston nimen muuttamisesta hoivakodiksi. Tällöin hoivakoti on saattanut 

nimestään huolimatta muistuttaa hyvinkin paljon laitoshoitoa. Toisaalta myös laitos voi olla viihtyisä 
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ja kodinomainen paikka, jossa tarjotaan hyvää hoivaa. (Hoppania ym. 2016, luku 2; Jylhä 2014; 

Kokko & Valtonen 2008.)  

 

Vaikkei tehostettu palveluasuminen muistutakaan perinteistä kotihoitoa, on se silti ”kodinomaista 

hoitoa” ja kuuluu laitoshoidon sijaan rakenteeltaan kotihoidon1 palveluihin samoin kuin omaishoidon 

tuki, tavallinen palveluasuminen sekä tukipalvelut. Kotihoidossa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on 

yhdistetty yhdeksi ja samaksi palveluksi, joka tuotetaan iäkkään ihmisen kotona tai palveluntuottajan 

tiloissa. Omaishoidossa iäkästä, vammaista tai sairasta henkilöä hoitaa joko hänen omaisensa tai joku 

hänelle läheinen henkilö. Hoito järjestetään kotioloissa ja siitä laaditaan omaishoitosopimus kunnan 

ja omaishoitajan välillä. Tällöin hoidettava saa tarvittavia palveluita ja omaishoitaja rahallisen 

palkkion sekä tarvittavaa tukea. Tukipalveluiden ajatuksena on tukea itsenäistä elämää ja arjen 

sujumista. Ne sisältävät muun muassa ateria-, kuljetus-, vaatehuolto-, kylvetys-, saattaja- ja 

turvapalvelut ja niitä voidaan tarjota asiakkaan kodin lisäksi myös laitoksissa sekä palvelu- tai 

päiväkeskuksissa. Tavallinen palveluasuminen tarkoittaa sitä, että iäkäs muuttaa vuokralle 

toimintayksikön asuntoon, jossa on tarvittaessa tarjolla erilaisia palveluja. Se kuitenkin eroaa 

tehostetusta palveluasumisesta siinä, ettei paikalla ole henkilökuntaa ympärivuorokautisesti. (Noro 

ym. 2014, s. 20–21.) 

 

Sekä ympärivuorokautinen hoito että kotihoito tukipalveluineen ovat sosiaalihuoltolain  (1301/2014) 

mukaisia sosiaalipalveluja, ja ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle. Kunta voi järjestää palvelut 

joko omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelin avulla. Palvelujen tuottajina toimivat kuntien 

lisäksi erilaiset järjestöt sekä yksityiset toimijat. Kunnan järjestämiin palveluihin haetaan kunnan 

vanhuspalveluiden kautta ja niiden maksut ovat usein tulosidonnaisia. Tavallisesta ja tehostetusta 

palveluasumisesta peritään vielä erikseen vuokraa, ja elleivät palvelumaksut ole tulosidonnaisia, 

peritään niistä kunnan tai palveluntarjoajan hinnaston mukainen palvelumaksu. Kunnat hankkivat 

suunnilleen puolet tehostetusta palveluasumisesta yksityisiltä palveluntuottajilta. (Kuntaliitto 

2.12.2020a; Kuntaliitto 1.12.2020b; STM 2020a; STM 2020b.) 

 

 
1 Tässä tutkielmassa kotihoidolla tarkoitetaan kuitenkin perinteistä iäkkään yksityiskotiin tuotavaa palvelua ja 

tehostetusta palveluasumisesta puhutaan ympärivuorokautisena hoivana. 



 

15 

 

2.2. Iäkkäiden palvelujen resurssit ja kattavuus ovat supistuneet 2010-luvulla  

 

2000-luvulle tultaessa iäkkäiden palveluita on omaishoitoa lukuun ottamatta supistettu entisestään. 

Ikävakioitu2 vertailu vuosina 2001–2012 osoittaa, että kotihoito vähentyi yhdeksän prosenttia, 

tukipalvelut 12 prosenttia ja ympärivuorokautinen hoito 17 prosenttia. Tehostettu palveluasuminen 

sen sijaan lisääntyi, mutta se ei riittänyt kattamaan laitoshoidon alasajoa. Etenkin vuoden 2008 

jälkeen ympärivuorokautisen hoivan väheneminen on kiihtynyt, mutta kotihoito ei ole pysynyt 

perässä, vaikka sen lisääminen on ollut tavoitteena. (Noro ym. 2014, s. 28.) 

 

Vuosi 2013 oli vanhuspalveluiden järjestämisen kannalta sikäli merkittävä, että silloin astui voimaan 

vanhuspalvelulaki (980/2012), jonka tarkoitus oli turvata ensimmäistä kertaa lailla juuri iäkkäiden 

henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan (Valtioneuvosto 2011). Laki 

säädettiin kuitenkin hoivan laadun ja riittävyyden suhteen hyvin ylimalkaiseksi, sillä missään kohdin 

ei tarkasti määritellä, millaista on riittävä ja laadukas hoiva. Laki ei myöskään takaa iäkkäille 

subjektiivisia oikeuksia palveluihin. Ainoat velvoittavat pykälät ovat 14, 14a, ja 18, joiden mukaan 

myönnetyt palvelut tulee antaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, pitkäaikainen hoito tulee 

toteuttaa ensisijaisesti kotiin tuotavilla palveluilla, eikä laitoshoitoon enää pääse ilman 

lääketieteellisiä tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä perusteita. Muilta osin laki edustaa 

löyhää puitelainsäädäntöä, jonka perimmäinen tarkoitus on lähinnä alleviivata niitä tavoitteita, joita 

paikallisen toiminnan tulisi toteuttaa (Oulasvirta ym. 2002, s. 40, 44). Teppo Kröger (2014, s. 38) 

luonnehtiikin lakia ”näennäisreformiksi”, jonka ei oletetakaan tuovan näkyvää parannusta 

palvelujärjestelmään tai palvelujen käyttäjien asemaan.   

 

Toinen, jopa tärkeämpi vanhuspalveluihin vaikuttanut asia vuonna 2013 oli Jyrki Kataisen hallituksen 

rakennepoliittinen ohjelma (Valtioneuvosto 29.11.2013), jossa muun muassa kuntien 

vanhuspalveluista päätettiin leikata vuoteen 2017 mennessä 300 miljoonaa euroa laitoshoitoa 

vähentämällä. Rakennepoliittisen ohjelman taustalla oli vuosien 2008–2009 talouskriisi ja sen 

jälkeinen hidas elpyminen, jota seurasi eurokriisi. Näiden lisäksi Suomen teollisuuden 

rakennemuutos, heikko kilpailukyky sekä väestön vanheneminen hidastivat talouskasvua ja 

syvensivät julkisen talouden kestävyysvajetta. Rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena oli hillitä 

 
2Väestön ikääntymisen vaikutus poistettu palvelujen määrien kehityksestä 
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julkisen talouden velkaantumista karsimalla kuntien velvoitteita ja samalla niiden kustannuksia. 

Ohjelman myötä vanhuspalvelulakia päätettiin seuraavana vuonna muuttaa vielä enemmän kotona 

asumista painottavammaksi. Tällöin esimerkiksi arvokkaan elämän turvaaminen poistettiin 

laitoshoidon saamisen edellytyksistä. Lisäksi lakimuutoksen perusteluosaan kirjoitettiin, että 

ympärivuorokautista hoitoa tullaan vähentämään niin, ettei tehostettua palveluasumista lisätä samassa 

suhteessa laitoshoidon vähentämisen kanssa. (HE 240/2014; Jylhä 2014.) Gerontologian professori 

Marja Jylhän  (2014) mukaan tämäntyyppinen piilolainsäädäntö, jossa asian varsinainen ydin 

sijoitetaan lain sijasta sen perusteluosaan, on viime aikoina yleistynyt.  

 

Vuonna 2016 polkaistiin käyntiin Juha Sipilän hallituksen I&O-kärkihanke, jota sosiaali- ja 

terveysministeriö hallinnoi. Sen tavoitteena oli uudistaa kotihoitoa, omaishoitoa ja perhehoitoa 

kehittämällä iäkkäille ja omaisille entistä yhdenvertaisempia, paremmin koordinoituja ja 

kustannusten kasvua hillitseviä palveluita. (Voutilainen ym. 2016.) Kärkihankkeesta huolimatta 

vanhuspalvelujen rahoitus jäi kyseisellä hallituskaudella nettovaikutuksiltaan miinusmerkkiseksi, 

sillä samaan aikaan kuntien peruspalveluiden valtionosuuksia leikattiin, mikä vaikutti myös 

vanhuspalveluihin. Kaiken kaikkiaan kuntien peruspalveluiden valtionosuutta on 2010-luvulla 

leikattu lähes 10 prosenttiyksikköä: vuonna 2010 peruspalveluiden valtionosuusprosentti oli yli 34 

prosenttia, mutta vuonna 2019 enää noin 25 prosenttia. (Kuntalehti 7.11.2019.)  

 

Peruspalvelujen valtionosuusprosentin pienenemiseen on saattanut vaikuttaa huonon taloudellisen 

tilanteen ja poliittisten päätösten lisäksi myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtionosuuslainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2010 niin, että peruspalvelujen valtionosuudet 

siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä valtiovarainministeriön hallinnon alle (1704/2009). Marja 

Pajukosken (2011, s. 89–90) mukaan siirto on merkinnyt käytännössä rahoituksen erottamista 

palvelujen ja etuuksien sisällöstä, mikä on perusoikeuksien näkökulmasta kohtalokasta. Hän 

kysyykin, mikä on valtiovarainministeriön sosiaalipoliittinen kompetenssi. Samaa pohtii Reijo 

Väärälä  (2011, s. 41), jonka mukaan valtiovarainministeriön rooli kaventaa muiden ministeriöiden 

ohjausvaltaa ja muuttaa siten ohjausta entistä enemmän taloutta ja tehokkuutta korostavaksi.  

 

Valtiovarainministeriön vahtiessa yhä tiukemmin julkisen talouden tasapainoa ja näin ollen myös 

sosiaalipalveluiden rahoitusta, näyttää sosiaali- ja terveysministeriön kontolle jääneen lähinnä 
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informaatio-ohjaukseen liittyvä vastuu, kuten ikääntyneiden palveluiden laatusuositusten laatiminen 

(esim. STM & Kuntaliitto 2020) ja I&O:n kaltaisten kärkihankkeiden toteuttaminen. Niiden kaikkien 

kantavana teemana on ollut kotihoidon lisääminen ja kehittäminen, mutta siitä huolimatta kotihoidon 

suhteellinen kattavuus on 75 vuotta täyttäneen väestön keskuudessa laskenut pitkin 2010-lukua. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetin 

(2022a) mukaan kotihoidon kattavuus on ollut korkeimmillaan vuonna 2011, jolloin se oli 12,2 

prosenttia. Vuonna 2018 se oli laskenut 11 prosenttiin3, vaikka hallituksen esityksessä (HE 240/2014) 

asetettiin tavoitteeksi, että vuoteen 2017 mennessä yhä suurempi osuus iäkkäistä olisi ylipäätään 

vanhuspalvelujen piirissä ja kotihoidon kattavuus olisi tällöin jopa 13 prosenttia.  

 

Kuten luvussa 2 mainittiin, informaatio-ohjauksen vaikutus kuntiin on ollut paikoitellen heikkoa, 

mikä on johtunut muun muassa ohjauskeinojen ja niiden tavoitteiden ristiriitaisuudesta. Jotta palvelut 

voitaisiin järjestää kunnissa normi- ja informaatio-ohjauksen mukaisesti, tulisi etenkin 

resurssiohjauksen olla tasapainossa muiden keinojen kanssa. (Oulasvirta ym. 2002.) On selvää, että 

valtionosuuksien leikkaamisen ja säästöpaineiden myötä kunnat eivät ole kyenneet toteuttamaan 

palvelujärjestelmän rakennemuutosta täysimittaisesti pelkän informaatio-ohjauksen avulla. Lisäksi 

ympärivuorokautisen hoivan alasajo on ollut paikoin niin nopeaa, etteivät kunnat ole ehtineet kehittää 

kotihoitoa samassa tahdissa (Erkkilä 2015). Muutoksen nopeus käy ilmi myös Sotkanetin tiedoista, 

joiden mukaan 75 vuotta täyttäneiden ympärivuorokautisen hoivan osuus oli 8,7 prosenttia vuonna 

2017, vaikka hallituksen esityksessä (HE 240/2014) kyseisen vuoden tavoitteeksi oli asetettu 

yhdeksän prosenttia. Vuonna 2018 osuus oli pysynyt edelleen 8,7 prosentissa (Sotkanet 2022c). 

 

Vaikka kotihoidon suhteellinen osuus on vastoin tavoitteita vähentynyt, näkyy taloudellisuuden ja 

tehokkuuden vaatimus silti kotihoidon arjessa. Absoluuttiset asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet, 

sillä iäkkäiden määrä kasvaa koko ajan. Ympärivuorokautisen hoivan väheneminen on kasvattanut 

myös erittäin huonokuntoisten asiakkaiden määrää, minkä vuoksi kotihoito tarvitsee entistä enemmän 

resursseja. (Erkkilä 2015; THL 11.4.2017.) Siksi on yllättävää, että vuonna 2016 kotihoidon 

henkilöstön määrä jopa laski suurimmassa osassa maakuntia (Alastalo ym. 2017). Vaikka henkilöstön 

 
3 Vuonna 2021 THL muutti kotihoidon laskennan tilastointitapaa siten, että nykyisin tiedot kattavat koko tilastovuoden, 

kun aiemmin ne koskivat vain marraskuun tilannetta. Tilastointitavan muutos nosti asiakkaiden määrää niin, että vanhan 

tilastointitavan mukaan vuonna 2018 kotihoidon kattavuus oli 11 prosenttia (Sotkanet2022a) ja uuden tilastointitavan 

mukaan 17 prosenttia (Sotkanet 2022b). Tässä tutkimuksessa käytetään jatkossa uudempaa tilastointitapaa, joka on 

vanhempaa tilastointitapaa vertailukelpoisempi tutkimuksessa käytetyn aineiston kanssa.  
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määrä on vuodesta 2018 asti ollut usealla alueella kasvussa (Kehusmaa ym. 2018), joudutaan 

kotihoidossa silti työvoimapulan takia tekemään usein ylitöitä vajaalla henkilöstömäärällä: vuonna 

2021 kotihoidon yksiköistä 43 prosenttia ilmoitti henkilöstönsä tekevän ylitöitä viikoittain tai 

useammin ja 26 prosenttia ilmoitti että töitä tehdään vajaalla henkilöstöllä viikoittain tai useammin 

(Kehusmaa & Alastalo 2022). 

 

Tutkimukset kotihoidon työntekijöiden hyvinvoinnista eivät imartele, sillä Teppo Krögerin ja hänen 

tutkimusryhmänsä (2018) toteuttaman Nordcare 2 -tutkimushankkeen mukaan asiakasmäärien nousu 

on johtanut suomalaisten kotihoidon työntekijöiden työpaineen nousuun Pohjoismaiden 

korkeimmalle tasolle. Työntekijöiden työhyvinvointi on huonontunut selkeästi vuosien 2005 ja 2015 

välillä, ja sairauslomat ovat yleisempiä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Riittämättömyyden tunteet 

ovat kasvaneet, sillä kiireen ja vähäisen henkilöstömäärän vuoksi työntekijät kokevat, etteivät he 

pysyt tarjoamaan asiakkailleen riittävää hoitoa. Tämän koetaan myös aiheuttavan riskejä asiakkaille. 

Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että kotihoitopainotteisissa kunnissa työntekijät voivat huonommin 

ja kokevat hoidon laadun heikommaksi, mikä johtuu liian vähäisestä henkilöstömäärästä, kiireestä ja 

huonosta johtamisesta. (Vehko ym. 2018.) 

 

Iäkkäiden yhdenvertaisuuden kannalta huolestuttavana piirteenä nousevat esiin alueelliset erot niin 

kotihoidon intensiivisyydessä kuin kattavuudessa. Vuonna 2018 Kanta-Hämeessä vain 9,1 prosenttia 

75 vuotta täyttäneistä oli säännöllisen kotihoidon piirissä, kun taas Keski-Pohjanmaalla osuus oli 23,7 

prosenttia (ks. kuvio 1). Jotta kotihoito voisi korvata ympärivuorokautisen hoivan tarvetta, on 

kotihoidon kyettävä antamaan intensiivistä hoitoa paljon hoivaa tarvitseville. Intensiivisellä 

kotihoidolla tarkoitetaan vähintään 60 kotihoidon käyntiä kuukaudessa, eli vähintään kahta käyntiä 

päivässä. (Kehusmaa ym. 2017.) Kuviosta 2 näkee, että Etelä-Karjala on onnistunut panostamaan 

intensiiviseen kotihoitoon eniten, sillä siellä jopa 60,8 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä kotihoidon 

asiakkaista sai vähintään 60 kotihoidon käyntiä kuukaudessa. Vähiten intensiivistä kotihoitoa 

tarjottiin Pohjanmaalla, jossa vain 31,5 prosenttia kotihoidon asiakkaista sai vähintään 60 käyntiä 

kuukaudessa. Kotihoidon kattavuutta ja intensiteettiä tarkastellessa Etelä-Karjala, Päijät-Häme, 

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa nousevat esiin mielenkiintoisina esimerkkeinä, sillä sekä Etelä-

Karjalassa että Päijät-Hämeessä tarjotaan selkeästi ”vähälle paljon” kun taas Etelä- ja Keski-

Pohjanmaalla politiikkana on tarjota ”monille vähän”.  
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Kuviosta 3 näkee, että ympärivuorokautisessa hoivassa alueelliset erot eivät ole aivan yhtä räikeitä, 

vaikkakin Etelä-Karjala erottuu jälleen selvästi muista 6,4 prosentin kattavuudella, kun taas Lappi on 

”laitosvaltaisin” (9,9 %), mikä saattaa johtua harvasta asutuksesta ja pitkistä etäisyyksistä. Silloin ei 

olisi järkevää, että kotihoito kuluttaisi suurimman osan ajastaan asiakkaalta toiselle ajamiseen. Etelä-

Karjalan tapaan myös kotihoitoa ”vähälle paljon” antavassa Päijät-Hämeessä ympärivuorokautisen 

hoivan kattavuus on maan keskiarvoa matalampi, mikä mahdollisesti selittyy intensiivisen kotihoidon 

määrällä. Kotihoitoa ”monille vähän” tarjoavalla Etelä-Pohjanmaalla on odotetusti maan keskiarvoa 

korkeampi ympärivuorokautisen hoivan kattavuus. Voisi olettaa, että näin olisi myös saman 

politiikan omaksuneella Keski-Pohjanmaalla, mutta yllättäen ympärivuorokautista hoivaa 

tarjotaankin siellä lähes saman verran kuin maassa keskimäärin.  

Kuvio 1. 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden osuus 

vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2018. Lähde: Sotkanet 

2022b. 

Kuvio 2. 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden osuus, 

joilla vähintään 60 käyntiä kuukaudessa. Lähde: Sotkanet 2022d. 

(Laskettu yhteen 60–89 käyntiä ja 90 tai enemmän käyntejä 

saaneiden osuudet) 
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Vaikka Keski-Pohjanmaalla tarjotaan hyvin vähän intensiivistä kotihoitoa ja ympärivuorokautisen 

hoivan kattavuus on maan keskitasoa, on alueella maan keskiarvoon verrattuna vain hieman enemmän 

kotihoidon asiakkaita, joilla on päivystyksenä alkaneita eli suunnittelemattomia sairaalajaksoja 

(kuvio 4). Sen sijaan ”monelle vähän” antavalla Etelä-Pohjanmaalla on kaikista eniten kotihoidon 

asiakkaita, joilla on päivystyksenä alkaneita sairaalajaksoja. Myös ”vähän monelle” antavassa Päijät-

Hämeessä sekä laitosvaltaisessa Lapissa kotihoidon asiakkaiden suunnittelemattomia sairaalajaksoja 

on keskimääräistä enemmän, kun taas Etelä-Karjalassa niitä on keskimäärin vähemmän. Vähiten 

kotihoidon asiakkaiden sairaalajaksoja on Kymenlaaksossa ja seuraavaksi vähiten Kanta-Hämeessä. 

Kanta-Hämeessä kotihoidon kattavuus on maan matalin ja Kymenlaaksossakin keskiarvoa 

matalampi, mutta kotihoidon intensiteetti on molemmilla alueilla hieman maan keskiarvoa korkeampi 

samoin kuin ympärivuorokautisen hoivan kattavuus. Selitys kotihoidon asiakkaiden sairaalajaksojen 

pienelle määrälle voikin löytyä asiakkaan luona käytetystä ajasta. On mahdollista, että Kanta-

Hämeessä ja Kymenlaaksossa asiakaskäynneille on kotihoidon pienen kattavuuden vuoksi kyetty 

resursoimaan enemmän aikaa, jolloin asiakkaan hoivan tarpeet tulevat paremmin kohdatuiksi. 

Asiakkaan luona kulutettu aika onkin yksi tärkeä hoivan riittävyyteen liittyvä ulottuvuus, mutta siitä 

ei ole saatavilla tilastoja.  

Kuvio 3. 75 vuotta täyttäneiden ympärivuorokautisessa hoidossa olevien 

asiakkaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä maakunnittain vuonna 2018. 

Lähde: Sotkanet 2022c. (Laskettu yhteen tehostetun palveluasumisen, 

vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaiden osuudet) 
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Kuvioiden mukaan osassa maakunnista ajatus ”monille vähän” elää yhä, kun taas toisaalla kotihoitoa 

annetaan harvoille, mutta paljon. Näyttääkin siltä, ettei palvelutarpeen arviointi ole alueellisesti 

yhtenäistä. Myös Sari Kehusmaa on kollegoineen (2017) päätynyt samaan tulokseen tarkasteltuaan 

hoivan tarvetta ja kotihoidon intensiteettiä, jotka eivät tulosten mukaan kulje kaikkialla käsikädessä. 

Tästä herää kysymys, kärsiikö osa vanhuksista hoivavajeesta asuinpaikkansa hoivapolitiikan tai 

epäyhtenäisen palvelutarpeen arvioinnin takia? Entä näkyisikö mahdollinen hoivavaje 

suunnittelemattomien sairaalajaksojen suurempana määränä? On nimittäin tiedossa, että jos 

kotihoidon palvelut eivät toimi, lisääntyvät iäkkäiden päivystyskäynnit ja sairaalapäivät (HE 4/2020; 

Kehusmaa & Luoma 21.8.2020; THL 3.1.2019a).  

 

 

 

Kuvio 4. Niiden kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus vastaavan ikäisistä 

kotihoidon asiakkaista, joilla päivystyksenä alkaneita sairaalajaksoja vuonna 2018. 

Lähde: Sotkanet 2022e. 
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3. Hoivaköyhyys pyöröovi-ilmiön taustalla 

 

Käyn tässä kappaleessa läpi hoivaköyhyyden määritelmää sekä sitä, miksi olen valinnut sen 

tutkielmani teoreettiseksi viitekehykseksi. Toisessa alaluvussa erittelen toimintakyvyn eri 

ulottuvuuksia sekä niiden mittaustapoja ja selvitän, miten ne otetaan huomioon ikääntyneiden 

palvelutarpeen arvioinnissa.  

 

3.1. Hoivaköyhyys tarkoittaa riittämätöntä apua 

 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, erot kotihoidon intensiivisyydessä ja kattavuudessa ovat suuret, 

mikä johtuu kuntien vahvasta itsehallinnosta ja näin ollen myös niiden suuresta päätäntävallasta oman 

hoivapolitiikkansa suhteen. Sen vuoksi esimerkiksi iäkkäille tarkoitettujen palveluiden saantikriteerit 

ja laatu ovat kiinni siitä, kuinka paljon kunnassa halutaan vanhuspalveluihin panostaa. Iäkkäille ei 

ole taattu laissa subjektiivista eli yksiselitteistä oikeutta hoivaan, mikä asettaa heidät oikeudellisesti 

heikkoon asemaan. Vanhukset ovatkin hyvin riippuvaisia kunnan poliittisista ja professionaalisista 

päätöksentekijöistä, eikä heillä ole juurikaan vaikutusvaltaa omien palveluidensa sisältöön. Tästä ovat 

esimerkkinä kodinhoitopalvelujen ulkoistaminen tukipalveluiksi sekä hoivan rajaaminen vain 

kaikkein huonokuntoisemmille. (Kröger 2009, s. 105, 123.)  

 

Elina Palola ja Antti Parpo (2011, s. 73–74) kirjoittavat kuntien harjoittamasta 

”minimisosiaalipolitiikasta”, jossa kunnat etsivät säästöjä kaventamalla ja ohentamalla palveluitaan. 

Tämä näkyy esimerkiksi tiukkoina henkilöstömitoituksina, kotihoidon käyntiaikojen lyhenemisinä ja 

palveluiden saantikriteereiden kiristämisinä. Heidän mukaansa minimisosiaalipolitiikalla vaikutetaan 

nimenomaan palveluiden sisältöön, jolloin hyvinvointivaltion kulissit pysyvät edelleen pystyssä, 

mutta huononevia palveluita on vaikeampi havaita. Kansalaisille palveluiden rapautuminen näkyy 

kuitenkin kaikista selvimmin palveluiden lisääntyneenä selektiivisyytenä, jolloin ennaltaehkäisevät 

palvelut on karsittu ja apua saavat vain sitä eniten tarvitsevat. Pahimmassa tapauksessa kuntalaiset 

saattavat jäädä jopa ilman tiettyjä määrärahasidonnaisia palveluita, mikäli kunta on budjetoinut niihin 

liian vähän rahaa suhteessa tarpeisiin. 
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Jos hoivapalvelut eivät ohentamisen ja kaventamisen seurauksena enää vastaa ikääntyneiden hoivan 

tarpeisiin, puhutaan hoivaköyhyydestä. Termillä tarkoitetaan riittämätöntä apua ja sen ovat 

kehittäneet Teppo Kröger, Lina Van Aerschot ja Jiby Mathew Puthenparambil (2019) 

amerikkalaisesta gerontologiasta tunnetun unmet needs -käsitteen pohjalta. Riittämätön apu 

määritellään tilanteeksi, jossa heikentyneen toimintakyvyn vuoksi apua tarvitseva ihminen jää joko 

kokonaan ilman apua tai hän saa sitä tarpeisiinsa nähden liian vähän. Termillä hoivaköyhyys Kröger 

kumppaneineen haluaa alleviivata riittämättömän avun vakavuutta ja uhkaa vanhojen ihmisten 

hyvinvoinnille. Inhimillisen tragedian lisäksi hoivaköyhyys on myös yhteiskunnallinen ongelma, sillä 

sen olemassaolo merkitsee niin ihmisten välistä eriarvoisuutta kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden eli 

yhden sosiaalipolitiikan keskeisen toimintalohkon epäonnistumista. Hoivaköyhyys voi olla seurausta 

ikääntyneen taloudellisesta huono-osaisuudesta tai perheenjäsenten pitkistä välimatkoista, mutta 

myös sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ongelmista. Valitsin käsitteen tutkielman teoreettiseksi 

viitekehykseksi siksi, että riittämätön kotihoito ja vaikeus päästä ympärivuorokautisen hoivan piiriin 

lisäävät niin ensihoitopalveluiden käyttöä kuin sairaalajaksojen määrää (HE 4/2020; Jylhä 2014; 

Lumio 2015; VTV 2019). Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu liian vähäisen avun, 

palveluiden saannissa koettujen vaikeuksien ja kotona pärjäämättömyyden lisäävän lääketieteellisten 

syiden ohella iäkkäiden riskiä joutua sairaalaan (DePalma ym. 2013; Williams & Fitton 1988).  

 

Hoivaköyhyyttä tutkitaan usein arkisuoriutumista kuvaavien ADL- ja IADL-indeksien avulla (Kröger 

ym. 2019; Vlachantoni 2019). ADL (activities of daily living) ilmaisee avun tarpeen päivittäisissä 

ruumiillisissa toiminnoissa, joita ovat syöminen, peseytyminen, pukeminen, vessassa käyminen, 

pidätyskyky ja liikkuminen. Mittarin on kehittänyt yhdysvaltalainen Sidney Katz kollegoineen. 

(1963.) IADL (instrumental activities of daily living) kuvaa avun tarvetta erinäisten käytännöllisten 

asioiden hoidossa, jotka liittyvät puhelimen käyttöön, lääkkeiden ottoon, kaupassa käyntiin, raha-

asioiden hoitamiseen, ruuan valmistamiseen, kodinhoitoon ja kulkuvälineillä liikkumiseen. Mittarin 

ovat kehittäneet M. Powell Lawton ja Elaine Brody (1969) niin ikään Yhdysvalloissa 1960-luvulla. 

Hoivaköyhyyttä tutkittaessa vastaajilta kysytään, kuinka hyvin he selviytyvät edellä kuvatuista 

toimista ja jos niissä on vaikeuksia, saavatko he niihin apua ja onko saatu apu heidän mielestään 

riittävää (Kröger ym. 2019; Vlachantoni 2019). 

 

Kirjallisuudessa on kaksi koulukuntaa, jotka mittaavat hoivaköyhyyttä eri tavoin: objektiivista 

näkökulmaa korostavat laskevat mukaan vain ne, jotka eivät saa avuntarpeestaan huolimatta 
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ollenkaan apua, kun taas subjektiivinen näkökulma huomioi myös ne, jotka saavat jonkin verran apua, 

mutta kokevat sen olevan riittämätöntä. (Kröger ym. 2019; Vlachantoni 2019.) Tutkiessaan vuosina 

2010 ja 2015 tamperelaisten ja jyväskyläläisten ikääntyneiden kokemaa hoivaköyhyyttä, Kröger ym. 

(2019) käyttivät subjektiivista lähestymistapaa. Hoivaköyhyyden yleisyyttä selvitettiin siten, että 

riittämätöntä apua saaneet vastaajat jaettiin kaikkien niiden vastaajien määrällä, joilla oli 

avuntarpeita. Lopuksi tulos kerrottiin sadalla, jolloin saatiin hoivaköyhyyden yleisyyttä kuvaava 

prosenttiluku. Tulosten mukaan 17 prosenttia sai liian vähän apua vähintään yhdessä perushoivaa 

kuvaavassa ADL-tarpeessa, kun taas käytännön apua kuvaavissa IADL-tarpeissa vastaava luku oli 26 

prosenttia. ADL-tarpeissa eniten hoivaköyhyyttä koettiin WC:ssä käymisessä ja sänkyyn 

menemisessä tai sieltä nousemisessa (16 %) ja vähiten pukeutumisessa (12 %). IADL-tarpeissa eniten 

riittämätöntä apua koettiin kodin ulkopuolella liikkumisessa (24 %) ja vähiten lääkkeiden ottamisessa 

(8 %).  

 

Krögerin ym. (2019) tulosten mukaan tamperelaisten ja jyväskyläläisten kokemassa 

hoivaköyhyydessä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta haja-asutusalueella tai lähiössä 

asuvien riski ADL-hoivaköyhyyteen oli lähes kaksinkertainen verrattuna keskustassa asuviin. IADL-

hoivaköyhyyteen taas vaikuttivat vähintään 85 vuoden ikä, yksin asuminen, alle 1000 euron tulot, 

heikoksi koettu terveys ja useammat pitkäaikaissairaudet. THL:n FinSote-tutkimuksessa on myös 

tutkittu riittämätöntä apua kokeneiden iäkkäiden määrää, mutta tulosten mukaan riittämätön apu 

näyttäisi olevan vähäisempää kuin Krögerin ym. (2019) tutkimuksessa. Vuonna 2018 heikentyneen 

toimintakyvyn vuoksi arkiaskareissaan riittämättömästi apua saaneiden ikääntyneiden osuus koko 

maassa oli 11,7 prosenttia. Eniten riittämätöntä apua koettiin Kainuussa (16,6 %) ja vähiten Kanta-

Hämeessä (8,9 %). (Ks. kuvio 5.) 
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3.2. Lääketieteelliset perusteet korostuvat iäkkäiden palvelutarpeen 

arvioinnissa 

 

Hoiva on hyvin laaja-alainen käsite. Siten pelkkien arkisuoriutumista kuvaavien ADL- ja IADL-

indeksien käyttäminen hoivaköyhyyden mittaamiseen jättää varjoonsa muut hoivaan kuuluvat 

ulottuvuudet, kuten psyykkisen huolenpidon ja läsnäolon. Hoivatutkijat määrittelevät hoivan 

kokonaisvaltaiseksi huolenpidoksi, johon kuuluu ihmisen ruumiista ja sen tarpeista huolehtiminen 

fyysisellä, psyykkisellä ja emotionaalisella tavalla. Vanhustenhuollossa hoidon ja hoivan välistä rajaa 

on joskus vaikea tunnistaa, mutta yleisesti ottaen hoito- ja lääketieteessä puhutaan hoidosta ja 

sosiaalitieteissä hoivasta. Esimerkiksi terveyspalveluissa hoito voidaan rajata hyvinkin tarkasti jonkin 

hoitotoimenpiteen suorittamiseksi, kun taas hoivan voidaan nähdä kuuluvan ennemmin 

sosiaalipalveluiden piiriin ja kattavan koko ihmisen. (Anttonen & Zechner 2009, s. 17, 28–29.) 

Hanna-Kaisa Hoppanian ym. (2016, luku 4) mielestä hoivan ja hoidon välinen jaottelu 

vanhustenhoidossa on kuitenkin teennäistä, sillä puhtaudesta ja ruokailuista huolehtiminen on myös 

terveydestä huolehtimista. Hän kuvaileekin hoivaamisen olevan puhetta, kuuntelemista 

vuorovaikutusta ja toisinaan myös koskettamista. 

Kuvio 5. 75 vuotta täyttäneiden riittämättömästi apua saaneiden osuus väestöstä vuonna 

2018. Lähde: Sotkanet 2022f. 
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Ihminen tarvitsee hoivaa toimintakyvyn heikentyessä (Zechner & Valokivi 2009, s. 154). Aivan kuten 

hoiva, myös toimintakyky on moniulotteinen käsite. Sillä kuvataan ihmisen edellytyksiä selviytyä 

hänelle tärkeistä ja merkityksellisistä jokapäiväisistä toiminnoista omassa elinympäristössään. 

Toimintakyky jaetaan usein neljään ulottuvuuteen, joita ovat fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja 

sosiaalinen toimintakyky. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat muun muassa lihasvoima ja -

kestävyys sekä kehon asennon ja liikkeiden hallinta. Niitä mitataan erilaisilla testeillä, jotka ovat 

laajasti käytössä iäkkäiden palvelutarpeen arvioinnissa. Psyykkinen toimintakyky kuvaa 

voimavaroja, joiden avulla ihminen kykenee selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista. Sillä on 

vaikutusta elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Psyykkiseen 

toimintakykyyn kuuluu esimerkiksi kyky tuntea, kyky käsitellä ja vastaanottaa tietoa sekä kyky 

suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia harkittuja päätöksiä ja valintoja. Psyykkistä 

toimintakykyä kartoitetaan testeillä, jotka arvioivat yleisimpiä psyykkisiä oireita. Näistä oireista 

tärkeimpänä pidetään masennusta. Kognitiivinen toimintakyky liittyy tiedonkäsittelyyn ja 

mahdollistaa ihmisen arkisuoriutumisen. Kognitio jakautuu eri osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi 

muisti, oppiminen, keskittyminen, hahmottaminen, ongelmien ratkaisu ja kielellinen toiminta. 

Kognitiivista toimintakykyä arvioidaan testeillä, jotka mittaavat muistia ja tiedonkäsittelyä. (Mäkelä 

ym. 2014, s. 132–133; THL 2019b.) 

 

Pirjo Tiikkaisen (2020) mukaan sosiaalinen toimintakyky poikkeaa muista toimintakyvyn osa-

alueista siinä, että se on sidoksissa ympäristöönsä, eikä sitä siten voida tarkastella pelkästään yksilön 

ominaisuutena. Sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuuteen liittyy ihmisten välisen vuorovaikutuksen 

lisäksi myös yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen vuorovaikutus sekä se, miten ihminen kykenee näissä 

vuorovaikutustilanteissa toimimaan. Sosiaalista toimintakykyä voidaan arvioida kysymällä, kokeeko 

ihminen vuorovaikutussuhteidensa vastaavan omiin tarpeisiinsa ja odotuksiinsa. Iäkkäillä sosiaalisen 

toimintakyvyn ongelmat näyttäytyvät usein sosiaalisena eristäytymisenä ja yksinäisyytenä, jota 

kuvaavat läheisten ja luotettavien ihmisten puuttuminen sekä vähäiset kontaktit toisiin ihmisiin. 

Näiden lisäksi iäkäs voi kokea itsensä yksinäiseksi, mikäli kukaan ei vastaa hänen avuntarpeisiinsa. 

Tämä voi aiheuttaa myös masentuneisuutta ja turvattomuuden tunnetta. Tiikkainen kysyykin, 

syrjäyttääkö nykyinen politiikka iäkkäät edellyttämällä heitä asumaan kotonaan mahdollisimman 

pitkään. Toisaalta hänen mukaansa samaan aikaan palveluiden entistä jyrkempi selektiivisyys uhkaa 

eristää sellaiset yksin asuvat ja apua tarvitsevat iäkkäät, jotka eivät ole vielä tarpeeksi huonokuntoisia 

saadakseen palveluita. 

 



 

27 

 

Jotta palveluita voi saada, on ensin selvitettävä palveluiden tarve, joka tehdään arvioimalla iäkkään 

toimintakykyä. Vuonna 2018 kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa arvioitiin kaikista 

toimintakyvyn ulottuvuuksista järjestelmällisimmin kognitiivista toimintakykyä ja arkisuoriutumista. 

Niiden jälkeen tulivat fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Selvästi vähiten arvioitiin sosiaalista 

toimintakykyä, mikä saattaa johtua siitä, että sosiaalisen toimintakyvyn mittareita on olemassa varsin 

vähän. Suurin piirtein puolet sekä ympärivuorokautisen hoivan että kotihoidon yksiköistä arvioi 

arkisuoriutumista useista eri mittareista koostuvien RAI- tai RAVA-järjestelmien avulla. Kognitiota 

mitattiin eniten kahdella erilaisella muistitestillä (MMSE ja CERAD) tai osana RAI-arviointia. 

Näiden lisäksi kognitiota mitattiin myös RAVA-järjestelmän avulla. Psyykkisen toimintakyvyn 

arviointi tehtiin yleisimmin osana RAI-arviointia tai käyttämällä Myöhäisiän depressioseulaa. 

Fyysistä toimintakykyä mitattiin usein joko tuolilta ylösnousuna tai osana RAI-arviointia. (Penttinen 

ym. 2020.)  

 

RAI (Resident Assessment Instrument) on  iäkkäiden ja vammaisten palvelutarpeen ja toimintakyvyn 

arviointiin tarkoitettu välineistö, joka koostuu useista eri välineistä ja mittareista. RAI-välineistön 

sisältöä ylläpitää, kehittää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää RAI-välineiden suomalaisia versioita ja huolehtii, että niitä 

käytetään interRAIn lisenssisopimusehtojen mukaisesti. RAI-arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn 

osa-alueet. Lisäksi sen avulla saadaan tietoja muun muassa asiakkaan ravitsemuksesta, lääkityksestä, 

terveydentilasta, aisteista, kivusta, ympäristöstä, aktiivisuudesta ja omaisten tuesta. RAI on otettu 

Suomessa käyttöön vuonna 2000. Vuonna 2018 RAI -arviointeja tehtiin noin 40 prosentille kaikista 

ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista ja noin 35 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaista. 

Vanhuspalvelulain päivittämisen yhteydessä sen käyttö määrättiin kaikille kunnille pakolliseksi 

säännöllisissä vanhuspalveluissa, ja sen on oltava käytössä viimeistään 1.4.2023 mennessä. 

Käyttöönoton tavoitteena on yhtenäistää palvelutarpeen arviointia. (InterRAI 2022; THL 27.1.2021a; 

THL 27.1.2021b; HE 4/2020.)  

 

Viimeisimmät luvut RAVA-järjestelmän kattavuudesta löytyvät vuodelta 2014, jolloin se oli kuntien 

yleisimmin käyttämä palvelun tarvetta mittaava indeksi (Mäkelä ym. 2014, s. 134). RAVA on 

kehitetty Turussa ja se koostuu 12 kysymyksestä, jotka mittaavat ADL-toimintojen lisäksi näköä, 

kuuloa, puhetta, muistia, psyykettä ja lääkityksestä selviytymistä. Mittari on saanut kritiikkiä siitä, 

että se arvioi liian karkeasti muita kuin ympärivuorokautisessa hoidossa olevia henkilöitä. 
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Esimerkiksi näkö, kuulo, pyörätuolin käyttö ja lääkkeiden ottamisessa ilmenevät ongelmat eivät nosta 

mittarin pistemääriä. (Laukkanen & Pekkonen 2013.) Lisäksi se korostaa fyysistä toimintakykyä 

psyykkisen kustannuksella ja jättää sekä kognitiivisen toimintakyvyn että arjen askareisiin eli 

välinetoimintoihin liittyvät tarpeet hyvin vähälle huomiolle (Hoppania ym. 2016, luku 4; Perttola 

2019, s. 86; Voutilainen & Vaarama 2005, s. 29). Toisin sanoen palveluntarpeen arvioinnissa 

RAVA:n yksipuolinen käyttäminen ja pelkkiin indeksiarvoihin nojaaminen saattavat vaikuttaa 

esimerkiksi fyysisesti hyväkuntoisten muistisairaiden tai pyörätuolia käyttävien sokeiden vanhusten 

hoivapalvelujen saantiin. Hanna-Kaisa Hoppanian ym. (2016, luku 4) mukaan tämä sekä liian tiukat 

ympärivuorokautisen hoivan pääsykriteerit voivat johtaa pyöröovi-ilmiöön. 

 

Laura Perttola  (2019) on tutkinut väitöskirjassaan vanhuspalveluihin pääsyn oikeudellisia 

edellytyksiä. Hänen mukaansa kunnissa tehdyt linjaukset palvelujen myöntämisperusteista sekä 

mahdollisuus vaikuttaa myönnettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan vaikeuttavat 

iäkkäiden hakeutumista palveluiden piiriin. Tämä tarkoittaa, että fyysisen ja kognitiivisen 

toimintakyvyn arviointi korostuvat päätöksentekoa koskevissa kunnallisissa soveltamisohjeissa. 

Sosiaaliseksi harkintaperusteeksi laskettava turvallinen, merkityksellinen ja arvokas elämä jää sen 

sijaan näiden varjoon. Ympäristötekijöitä ei Perttolan tulosten perusteella arvioida kunnissa 

systemaattisesti millään mittarilla, vaikka kotiin tuotavien palveluiden tarvetta arvioitaessa niiden 

tulisi olla yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä. Kotiympäristö, turvattomuuden tunne ja 

sosiaalisen verkoston puuttuminen ovat yhteydessä psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen 

toimintakykyyn, mutta kaikissa kunnissa ei näiden perusteella myönnetä kotihoitoa tai 

ympärivuorokautista hoivaa. Perttolan mukaan fyysisen toimintakyvyn korostuminen turvaa ensi 

sijassa terveyspalveluiden saannin, mikä on seurausta pienenevistä resursseista ja priorisoinnin 

tarpeesta. (Mt., s. 86–89.) Tutkimuksensa lopuksi Perttola (s. 107) toteaa, että hänen havaintonsa 

vastaavat Teppo Krögerin ym. (2019) hoivaköyhyystutkimuksen tuloksia, joiden mukaan nykyinen 

palvelujärjestelmä kykenee antamaan ADL-toimintoihin liittyvää perushoivaa, mutta käytännöllisen 

avun tarpeeseen liittyvät IADL-toiminnot jäävät vähemmälle huomiolle ja lisäävät riskiä 

puutteelliselle avun saamiselle.  

 

Myös Merja Ala-Nikkola (2003, s. 95) on tullut jo aikaisemmin väitöskirjassaan samaan tulokseen 

kuin Laura Perttola (2019): kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan myöntämiseen vaikuttavat 

taloudelliset resurssit, jotka näkyvät käytännössä hyvin tiukkoina palvelutarpeiden 
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arviointikäytäntöinä sekä lääketieteellisten perusteiden korostumisena. Ala-Nikkolan (2003, s. 57) 

havaintojen mukaan kotihoidossa olevan on myös hyvin vaikea päästä ympärivuorokautisen hoivan 

piiriin ilman sairaalajaksoa, mikä edelleen korostaa lääketieteellisiä seikkoja ja samalla sivuuttaa 

sosiaaliset tekijät. Ala-Nikkolan löydös tukisi näin ollen ajatusta pyöröovi-ilmiön yleisyydestä juuri 

ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Lopuksi on vielä hyvä pohtia Laura Perttolan  

(2019, s. 107) kysymystä siitä, ovatko iäkkäille tarkoitetut palvelut enää laisinkaan sosiaalipalvelua, 

jos lääketieteelliset perusteet ohittavat sosiaalipalveluiden perimmäiset lähtökohdat, kuten 

köyhyyden, turvattomuuden ja yksinäisyyden lievittämisen. 

 

4. Mikä on pyöröovi-ilmiö ja mitä siitä tiedetään? 

 

Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan iäkkäiden suunnittelemattomia ja toistuvia sairaalakäyntejä (Finne-

Soveri ym. 2014, s. 65; Hoppania ym. 2016, luku 4; Pitkälä 2017). Ei ole kuitenkaan olemassa tarkkaa 

määritelmää siitä, kuinka monta sairaalajaksoa tarvitaan ja minkä ajan sisään, jotta voidaan puhua 

pyöröovesta. Ovatko esimerkiksi useat päivystyskäynnit ilman yöpymistä osa pyöröovi-ilmiötä? Entä 

milloin iäkkään takaisin paluu sairaalaan johtuu liian aikaisesta kotiuttamisesta eli toisin sanoen 

sairaalan omasta virhearviosta, ja milloin kyse on kotona pärjäämättömästä iäkkäästä, joka olisi 

ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa? Tulisiko näitä erilaisia taustasyitä edes pyrkiä erottelemaan 

toisistaan, jos lopputulos on kuitenkin se, että iäkäs joutuu uudestaan sairaalaan? Näiden kysymysten 

vuoksi on ensin selvitettävä, miten pyöröovi-ilmiötä tai sen kaltaisia tapahtumia on aiemmissa 

tutkimuksissa pyritty määrittelemään tai operationalisoimaan.  

 

Pyöröovi-ilmiölle ei olemassa englanninkielistä ilmaisua. Monessa iäkkäiden hoitopolkuja 

tutkineessa julkaisussa puhutaan kuormittavista siirtymistä (burdensome transitions), joilla 

tarkoitetaan yleensä viimeisinä elinkuukausina tai päivinä tapahtuvia siirtymiä esimerkiksi kodin, 

ympärivuorokautisen hoivapaikan tai sairaalan välillä. Vaikka pyöröovi-ilmiötä ei voi täysin 

rinnastaa elämän loppuvaiheeseen liittyviin kuormittaviin siirtymiin, antaa kuormittavien siirtymien 

määritelmän tarkastelu kuitenkin työkaluja pyöröovi-ilmiön operationalisointiin.  Nardin Hanna on 

kollegoineen (2020) analysoinut kartoittavan kirjallisuuskatsauksen avulla sitä, miten kuormittavat 

siirtymät on kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa yleisimmin määritelty. Katsaukseen valitun 37 

tutkimuksen perusteella yleisin määritelmä kuormittaville siirtymille oli vähintään kolme 
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sairaalajaksoa viimeisen kolmen elinkuukauden aikana. Seuraavaksi yleisin määritelmä koski mitä 

vain siirtymää viimeisen kolmen elinpäivän ajalta. Moni näitä määritelmiä käyttänyt oli viitannut 

tutkimuksessaan Pedro Gozaloon ym. (2011), joka on tutkinut hoivakodissa asuneiden kognition 

heikkenemisestä kärsineiden vanhusten siirtymiä elämän loppuvaiheessa. Hän on kehittänyt 

määritelmän geriatrien ja palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuneiden lääkäreiden mielipiteiden 

sekä hoivakodissa kuolleiden vanhusten omaisia tutkineen narratiivisen tutkimuksen (Bach, Schrag 

& Begg 2004) pohjalta. 

 

Suomalaisessa kontekstissa siirtymiä ovat tutkineet Mari Aaltonen (2015) ja Leena Forma ym.  

(2018). Aaltonen tutki väitöskirjassaan (2015) iäkkäiden siirtymiä kodin sekä erilaisten hoiva- ja 

hoitopaikkojen välillä kahden viimeisen elinvuoden aikana. Yksi hänen tutkimuskysymyksistään 

käsitteli kuormittaviksi luokiteltujen siirtymien yleisyyttä dementiaa sairastavilla iäkkäillä, johon 

myös hän sovelsi Pedro Gozalon ja tämän kollegoiden (2011) kehittämää määritelmää. Forma taas 

tutki kollegoineen (2018) iäkkäiden pitkäaikaishoidon käyttöä sekä siirtymiä kodin ja hoitopaikkojen 

välillä. Tutkimuksessa siirtymiksi laskettiin paikan vaihdokset, niin, että henkilö vietti paikassa 

vähintään yhden yön. Siirtyminen vähintään yhdeksi yöksi esimerkiksi kotoa sairaalaan ja sitten 

takaisin merkitsi yhteensä kahta siirtymää. Siirtymät jaettiin kolmeen luokkaan, joista ensimmäinen 

ei sisältänyt siirtymiä, toinen luokka sisälsi 1–4 siirtymää ja viimeinen vähintään viisi siirtymää 

kolmen viimeisen elinkuukauden aikana. Toisin sanoen vähintään kolmea paikan vaihdosta kolmen 

kuukauden sisällä pidettiin suurena määränä.  

 

Elämän loppuvaiheeseen liittyvissä kuormittavissa siirtymissä huomio on usein toimimattomissa tai 

huonosti organisoiduissa hoitopoluissa, jotka aiheuttavat ylimääräistä kuormaa iäkkäille. Yleisempää 

on kuitenkin tutkia takaisin sairaalaan palanneita potilaita nimenomaan lääketieteen ja sairaalan 

näkökulmasta (Anderson ym. 1999). Tällöin huomio kiinnitetään usein sairaalahoidon laatuun  

(Fischer ym. 2014) tai sellaisten sairauksien identifioimiseen, jotka lisäävät riskiä kotiutuksen 

epäonnistumiseen (discharge failure) ja päivystykseen palaamiseen (Schrader ym. 2019). 

Tällaisissakaan tutkimuksissa uusintakäynneille ei ole tehty selkeää määritelmää: esimerkiksi 

aikaikkuna voi vaihdella kolmesta päivästä 365 päivään, mutta useimmiten se liikkuu joko 30 tai 60 

päivän paikkeilla (Pollack 2001; Schrader ym. 2019) Lisäksi joissakin tutkimuksissa mukaan 

lasketaan kaikki tiettyyn aikaikkunaan sisältyvät käynnit, kun taas toisissa voidaan huomioida vain 
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tiettyyn sairauteen liittyvät uusintakäynnit ja rajata ulos esimerkiksi kaatumisesta johtuva 

sairaalakäynti (Pollack 2001). 

 

Tässä tutkimuksessa ikääntyneiden pyöröovi-ilmiötä ei tarkastella sairaalan tai lääketieteen, vaan 

sosiaalipolitiikan, ja tarkemmin ottaen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuuden 

näkökulmasta. Vanhuspalvelulain (980/2012 18 §) mukaan iäkkään on saatava hänelle myönnetyt 

palvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Tässä tapauksessa 

vanhuspalvelulaki antaisi tukensa Pedro Gozalon ja kumppaneiden (2011) määritelmälle kolmen 

kuukauden ajanjaksosta, vaikkakin heidän määritelmänsä koskee elämän viimeisiä elinkuukausia. 

Tässä tutkimuksessa pyöröovi-ilmiö määritellään siis vähintään kolmena sairaalajaksona, jotka ovat 

tapahtuneet kolmen kuukauden sisällä ennen ympärivuorokautiseen hoivan piiriin pääsyä.  

 

Tarkastelen seuraavaksi tutkimuksissa löytyneitä syitä iäkkäiden sairaala- ja päivystyskäynneille ja 

sen jälkeen esittelen tekijöitä, joiden on todettu olevan yhteydessä ympärivuorokautisen hoivan piiriin 

siirtymiseen. Kummatkin aiheet liittyvät pyöröovi-ilmiöön ja valottavat sen taustalla olevia syitä.  

 

4.1. Iäkkäiden sairaalan ja päivystyksen käyttö 

 

Päivystykseen saavutaan silloin, kun tarvitaan hoitoa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen 

sairauden vaikeutumisen takia, eikä hoitoa voi odottaa seuraavaan päivään (Nyman ym. 2021). Osa 

päivystysyksiköistä on yhdistänyt toimintansa niin sanotuksi yhteispäivystykseksi, mutta osassa 

maata päivystys on edelleen jaettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken 

(Malmström ym. 2017). Päivystyksen yhteydessä toimivat valvontaosastot, joissa potilaita pyritään 

hoitamaan enintään 1–2 vuorokautta. Sen jälkeen potilas joko kotiutetaan tai sitten hänet otetaan 

sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolle tarkempia tutkimuksia ja hoitoa varten. (Hyppölä ym. 

2016.) 

 

Useissa ikääntyneiden sairaalan ja päivystyksenkäyttöä tutkineissa suomalaisissa tutkimuksissa on 

havaittu, että iäkkäät joutuvat päivystykseen yleisimmin erilaisten sydämeen ja verenkiertoon 

liittyvien sairauksien, hengitystieinfektioiden, mahavaivojen, huonovointisuuden sekä kaatumisten ja 
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tapaturmien takia. Suurin osa iäkkäistä siirtyy päivystyksestä sairaalan muille osastoille jatkohoitoon. 

(Nyman ym. 2021; Leppänen ym. 2019; Malmström ym. 2017; Haapamäki ym. 2014). Kotihoidon 

asiakkaiden päivystyskäynteihin on havaittu olevan yhteydessä asiakkaan korkea ikä, miessukupuoli, 

alentunut kognitio, munuaisten vajaatoiminta, yli 10 lääkkeen käyttäminen, kaatumiset, 

pidätyskyvyttömyys, makuuhaavat, kipu, epävakaa terveydentila, huono itsearvioitu terveydentila, 

asumiseen liittyvät ongelmat, suuri avuntarve, kotihoidon käyntien suuri määrä, kotihoitoyksikön 

sijainti ja aiemmat päivystyskäynnit (Nyman ym. 2021; Rönneikkö ym. 2017). 

 

Iäkkäiden sairaala- ja päivystyskäyntien esiintyvyydestä on tehty muutamia tutkimuksia. Sekä 

helsinkiläisiä kotihoidon asiakkaita tutkinut Juha Nyman (2021) että koko maan tasolla kotihoidon 

asiakkaita tutkinut Jukka K. Rönneikkö ym. (2017) ovat havainneet, että kotihoidon asiakkaista 

hieman yli 40 prosenttia joutuu vuoden aikana sairaalaan tai päivystykseen. Nymanin ym. (2021) 

mukaan jopa seitsemälle prosentille helsinkiläisistä kotihoidon asiakkaista kertyy vuoden aikana 

vähintään viisi päivystyskäyntiä. Juuso Leppänen kumppaneineen (2019) on tutkinut tarkemmin 

vuonna 2017 Tampereella yleistilan laskun vuoksi päivystykseen tulleita ikääntyneitä. Tutkittavista 

32 prosenttia oli ollut edeltävän puolen vuoden aikana sairaalahoidossa ja 46 prosenttia oli käynyt 

ainakin kerran päivystyksessä. Ensimmäisen viikon aikana 3,7 prosenttia ja 30 päivän aikana 12,1 

prosenttia potilaista joutui uudelleen päivystykseen. Puolen vuoden aikana potilaista 67 prosenttia 

joutui uudelleen päivystykseen. Viikon aikana kuolleisuus oli 2,4 prosenttia ja kuukauden aikana 6,8 

prosenttia. Vaikuttaa siis siltä, että yleistilan laskun vuoksi päivystykseen tulleet joutuvat käymään 

siellä useammin kuin muun syyn takia tulleet.  

 

Tomi Malmström tarkasteli kollegoineen (2017) vuonna 2014 iäkkäiden potilaiden 

erikoissairaanhoidon päivystyksen käytön eroja Suomen 11:ssä suurimmassa kaupungissa ja 

huomasi, että päivystyskäyntejä kertyy vuoden aikana keskimäärin 1,5–2,3 yhtä iäkästä kohti. 

Kaupungeissa, joissa on paljon erikoissairaanhoidon päivystyksen käyttöä, on myös paljon 

toistuvuutta eli samojen henkilöiden käyntejä. Vähäisen erikoissairaanhoidon päivystyskäytön 

kaupungeissa yleisimmät käyntisyyt ovat erilaiset sydänsairaudet, kun taas virtsatieinfektioita, 

munuaistulehduksia, helppohoitoisia infektioita, dementiaa ja vanhuuden heikkoutta hoidetaan niissä 

muita kaupunkeja vähemmän.  
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Malmströmin ym. (2017) viittaamalla vanhuuden heikkoudella tarkoitetaan geriatriassa hauraus-

raihnaisuusoireyhtymää (HRO) johon liittyy painonlasku, lihasmassan katoaminen, väsymys, hitaus 

ja fyysisen toimintakyvyn väheneminen, mikä altistaa esimerkiksi kaatumisille. HRO:ta ei suoraan 

voi liittää diagnosoituun sairauteen, mutta se altistaa monille sairauksille, pahentaa niiden seurauksia 

ja hidastaa niistä toipumista ja näin ollen myös lisää iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden tarvetta. HRO:sta kärsivät potilaat tulevatkin päivystykseen yleisimmin juuri kaatumisen, 

jonkin sairauden aiheuttaman sekavuuden tai kotona pärjäämättömyyden takia. (Strandberg ym. 

2006.) Joillain alueilla, kuten Etelä-Karjalassa ja Turussa, on havahduttu siihen, että jatkuvasti 

päivystykseen tulevia hauraita ikääntyneitä tulisi tutkia tarkemmin. Sen vuoksi iäkkäille 

päivystyspotilaille on perustettu oma akuuttigeriatrinen kuntoutusosasto, jossa heidän 

kokonaistilanteensa selvitetään tarkasti, jotta he eivät joutuisi kulkemaan päivystyksessä turhaan. 

(Yle 8.11.2018.)  

 

Myös Eija Haapamäki kollegoineen (2014) nostaa tutkimuksensa johtopäätöksissä esiin Turun 

geriatrisesta akuuttiyksiköstä saadut hyvät kokemukset. Heidän mukaansa vanhuspalveluja 

suunniteltaessa pitäisikin kiinnittää huomiota siihen, etteivät rakenteelliset ja sosiaaliset syyt ajaisi 

ikääntyneitä turhaan päivystykseen. Haapamäen ym. saamien tulosten mukaan iäkkäiden yleisin 

päivystykseen tulosyy on yleistilan lasku. Se kirjattiin Tampereella vuosien 2011–2012 aikana 

kaikkiaan 12,6 prosentille ja 90 vuotta täyttäneistä jopa 23,1 prosentille. Yleistilan laskun vuoksi 

tulleille annettiin yleisimmin päädiagnoosiksi R53 eli huonovointisuus ja väsymys, jolla tarkoitetaan 

yleensä ”kotona pärjäämättömyyttä”. Haapamäen ym. mukaan on yllättävää, että suuri osa 

päivystykseen saapuneista myös kotiutuu tai siirtyy jatkohoitopaikkaan tällä diagnoosilla, mikä kielii 

joko siitä, ettei potilaita tutkita tarpeeksi tai he ovat niin monisairaita ja oireet niin epäselviä, ettei 

mitään akuuttia sairautta kyetä tunnistamaan. Kolmas vaihtoehto on, että kuolema alkaa olla jo 

lähellä, eikä tilanteelle ole olemassa lääketieteellistä ratkaisua. Juuso Leppäsen ym. (2019) tutkimus 

antaa tukensa tälle tulkinnalle, sillä hänen tutkimuksessaan yleistilan laskun vuoksi päivystykseen 

joutuneiden kuolleisuus oli kuukauden aikana 6,8 prosenttia. Tästä voi päätellä, ettei iäkkäiden 

laadukas elämän loppuvaiheen hoito toteudu kaikkialla, sillä hyvin suunniteltuna ja hoidettuna 

palliatiivinen hoito ja saattohoito vähentävät tarpeettomia päivystyskäyntejä (Forsius, Hammar & 

Alastalo 2020). 
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Palvelujärjestelmän ja etenkin palvelutarpeen arvioinnin kannalta mielenkiintoinen on myös Jukka 

K. Rönneikön ym. (2017) havainto, jonka mukaan kognition alenema lisää kotihoidon asiakkailla 

sairaalaan joutumisen riskiä, mutta diagnosoidut muistisairaudet eivät sen sijaan vaikuta riskiin. 

Tämä voi heidän mukaansa johtua siitä, että iäkäs saa todennäköisemmin tarvitsemansa hoivan 

silloin, kun hänellä on diagnosoitu muistisairaus. Sen sijaan diagnosoimaton kognition 

heikkeneminen saattaa johtaa hoivan riittämättömyyteen ja sairaalakäynteihin. Toinen 

mielenkiintoinen seikka on se, että huonontunut ADL-toimintakyky kyllä liittyy korkeampiin 

sairaalassaololukuihin, mutta se ei ole selittävä tekijä.  Rönneikön ym. mukaan on hyvin mahdollista, 

että kotihoito huomioi asiakkaan huonontuneen ADL-toimintakyvyn hoidon suunnittelussa, mikä 

vähentää sairaalahoidon tarvetta. Tulokset tukevat Laura Perttolan (2019) ja Teppo Krögerin ym. 

(2019) havaintoja siitä, että nykyinen hoivapalvelujärjestelmä turvaa parhaiten perushoivaan 

kuuluvat ADL-toiminnot, mutta ei IADL-toimintoja.  

 

Edellä mainittujen suomalaistutkimusten lisäksi löytyy vielä paljon yksittäisiä kansainvälisiä 

tutkimuksia esimerkiksi riittämättömän ADL-avun (DePalma ym. 2013; Xu ym. 2012) sekä 

muistiongelmien (Callahan ym. 2015) yhteydestä uusiin sairaalakäynteihin. Lisäksi on tutkimuksia, 

joiden mukaan kotihoidossa olevat palaisivat sairaalaan useammin kuin ympärivuorokautisessa 

hoidossa olevat (Condelius ym. 2010; Lockery ym. 1994). Toisaalta on myös osoitettu, että ne, jotka 

palaavat sairaalasta takaisin ympärivuorokautisen hoivan tai kotihoidon piiriin, joutuvat 

todennäköisemmin uudestaan sairaalaan kuin ne, jotka kotiutetaan ilman kotihoidon apua. Samalla 

kuitenkin ne, jotka päätyvät sairaalajakson jälkeen uusiksi asiakkaiksi ympärivuorokautiseen hoitoon, 

joutuvat sairaalan epätodennäköisemmin kuin ne, jotka kotiutetaan ilman kotihoidon apua. (Gruneir 

ym. 2018.)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että iäkkäistä kotihoidon asiakkaista noin kaksi viidestä joutuu vuoden 

aikana päivystykseen ja pienelle osalle kertyy paljon päivystyskäyntejä. Suuri osa yleistilan laskun 

vuoksi päivystykseen tulleista palaa sinne pian uudestaan. Iäkkäiden päivystyksen käytössä on 

alueellisia eroja ja alueilla, joissa on runsaasti päivystyksen käyttöä, on myös paljon toistuvuutta. 

Edellä mainitut tulokset viittaavat siihen, että runsaiden sairaala- ja päivystyskäyntien takana on 

useimmiten palvelujärjestelmän toimimattomuus, minkä vuoksi esimerkiksi vanhuuteen liittyviä 

kroonisia tiloja, hauraus-raihnaisuusoireyhtymää tai kuoleman läheisyyttä ei osata tunnistaa. Näiden 
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lisäksi tutkimuksissa on myös osoitettu, että oikeanlaisten peruspalvelujen puute ajaa ikäihmisiä 

päivystykseen (Mylläri, Kirsi & Valvanne 2014; Williams & Fitton 1988).  

 

4.2. Tekijät, jotka liittyvät ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymiseen  

 

Olli Halminen kollegoineen (2019) selvitti vuosina 2013–2014 tekijöitä, jotka olivat yhteydessä 

iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen todennäköisyyteen. Hoitoon siirryttiin 

keskimäärin 85,4-vuotiaana. Suurin todennäköisyys siirtymään oli muistisairailla, 

lonkkamurtumapotilailla sekä sepelvaltimotautia ja aivoverisuonisairauksia sairastavilla. 

Erikoissairaanhoidon päivystys- ja sairaalajaksot syystä riippumatta kaksinkertaistivat siirtymäriskiä. 

Myös korkea kotihoidon hoitoisuusluokka lisäsi todennäköisyyttä muita kotihoidon asiakkaita 

enemmän. Siirtymäriskiä madalsi korkea sosioekonominen asema ja avioliitto. Kuntien väliset erot 

iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisessä olivat suuret, mikä Halmisen ym. mukaan 

saattaa johtua kuntien erilaisista ympärivuorokautisen hoivan sisäänpääsykriteereistä. Keskisuurissa 

kunnissa siirtymäriski oli pienempi kuin suurissa kunnissa, mikä puolestaan saattaa johtua siitä, että 

keskisuurissa kunnissa ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on suhteessa vähemmän kuin 

isommissa kunnissa. Toisaalta asuminen matalimman väestötiheyden kunnissa ei vaikuttanut 

siirtymäriskiin merkittävästi. 

 

Myös Elina Einiö tutki väitöskirjassaan (2010) vuosina 1998–2003 laitoshoitoon siirtymisen 

todennäköisyyttä. Tulosten mukaan dementia, Parkinsonin tauti, aivohalvaus, masennusoireet ja 

muut mielenterveysongelmat, lonkkamurtuma sekä diabetes lisäsivät ikäihmisten todennäköisyyttä 

siirtyä laitoshoitoon yli 50 prosentilla. Syyt olivat siis melko yhteneväisiä kuin Halmisen ym. (2019) 

tutkimuksessa, joskaan Halminen ym. ei tarkastellut tutkimuksessaan mielenterveyttä. Myös Einiön 

(2010) mukaan korkeampi sosioekonominen asema sekä puoliso vähensivät laitoshoitoon siirtymisen 

todennäköisyyttä, mutta jos puoliso oli hiljattain kuollut, riski lisääntyi eikä sosioekonominen asema 

enää suojannut riskiltä.  

 

Maarit Kauppi kumppaneineen (2018) on tutkinut vuosina 2001–2010 tekijöitä, jotka ennustivat 

tamperelaisten 90 vuotta täyttäneiden iäkkäiden todennäköisyyttä siirtyä ympärivuorokautiseen 

hoitoon. Myös tässä tutkimuksessa dementia, masennus ja lonkkamurtuma lisäsivät riskiä 
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merkittävästi. Samoin yksin asuminen, naissukupuoli ja kotihoidon lisääntynyt tarve merkitsivät 

suurempaa todennäköisyyttä ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymiselle. Vaikka Kaupin ym. 

mukaan aiemmissa tutkimuksissa huono liikkuvuus ja itsearvioitu terveys sekä vaikeudet ADL- ja 

IADL-toiminnoissa ovat ennustaneet suurempaa riskiä siirtymiselle, vaikuttivat kyseiset tekijät tässä 

tutkimuksessa merkittävästi vain silloin, kun kuoleman läheisyyttä ei vakioitu. Kun kuolema 

vakioitiin, ei merkittävää todennäköisyyttä näiden välillä enää havaittu, mikä viittaa siihen, että huono 

toimintakyky ja itsearvioitu terveys ovat vahvemmin yhteydessä kuoleman läheisyyteen kuin 

ympärivuorikautiseen hoivaan siirtymiseen. 

 

Edellä esitellyt sairaalan ja päivystyksen käyttöä sekä ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymisen 

todennäköisyyttä tarkastelleet tutkimukset osoittavat, että miehillä on naisia suurempi riski joutua 

sairaalaan (Nyman ym. 2021; Rönneikkö ym. 2017), kun taas naiset siirtyvät ympärivuorokautisen 

hoivan piiriin miehiä todennäköisemmin (Kauppi ym. 2018). Tästä voisi päätellä, että myös tässä 

tutkimuksessa pyöröovi-ilmiö koskisi todennäköisemmin miehiä kuin naisia. Diagnosoitu 

muistisairaus lisää todennäköisyyttä ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymiselle (Kauppi ym. 

2018; Einiö 2010), mutta ei sairaalakäynneille. Sen sijaan alentuneella kognitiolla on yhteys 

sairaalakäynteihin (Rönneikkö ym. 2017), minkä vuoksi on hyvin mahdollista, että pyöröoveen 

joutuvat ne, joilla on vähäinen kognition alenema, mutta eivät ne, joilla on vaikeasti heikentynyt 

kognitio. Epävakaa terveydentila ja korkea ikä lisäävät riskiä sairaalakäynneille (Rönneikkö ym. 

2017), joten on todennäköistä, että niillä olisi yhteys myös pyöröovi-ilmiöön. Masennuksesta on sen 

sijaan ristiriitaista tutkimusnäyttöä, sillä Laura Perttolan (2019) mukaan psyykkinen toimintakyky jää 

palvelutarpeenarvioinnissa fyysisen ja kognitiivisen varjoon, minkä vuoksi voisi olettaa, että 

masennuksella olisi yhteys pyöröovi-ilmiöön. Elina Einiön (2010) ja Maarit Kaupin ym. (2018) 

mukaan masennus kuitenkin lisää todennäköisyyttä siirtyä ympärivuorokautisen hoivan piiriin, mikä 

taas antaisi tukensa oletukselle, että masennusoireista kärsivä iäkäs pääsisi helpommin 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin eikä joutuisi pyöröoveen. Tämä perusteella masennuksen 

yhteyttä pyöröovi-ilmiöön on siis hankala päätellä.  
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5. Tutkimuksen toteutus 

5.1. Tutkimuskysymykset 

 

Pyöröovi-ilmiötä ei ole aiemmin tutkittu, minkä vuoksi sen yleisyydestä tai siihen vaikuttavista 

tekijöistä ei ole tietoa. Mediassa ja julkisessa keskustelussa on kuitenkin nostettu pyöröovi-ilmiön 

yhdeksi syyksi kotihoidon lisääntyminen ja ympärivuorokautisen hoivan vähentyminen, minkä 

vuoksi kotona pärjäämättömät vanhukset joutuvat ramppaamaan päivystyksessä. Tässä 

tutkimuksessa pyritään ensimmäistä kertaa selvittämään pyöröovi-ilmiön yleisyyttä ja siihen liittyviä 

tekijöitä juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä.  

 

Tutkin pyöröovi-ilmiötä seuraavien tutkimuskysymysten avulla:  

1. Kuinka yleinen kotihoidon asiakkaiden pyöröovi-ilmiö on kolme kuukautta ennen 

ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä? 

2. Millaisia alueellisia eroja pyöröovi-ilmiön yleisyydessä on havaittavissa? 

3. Millainen yhteys toimintakyvyllä, masennusoireilla, kognitiolla, terveyden vakaudella ja 

läheisavulla on pyöröovi-ilmiöön? 

 

5.2. Aineisto ja muuttujat 

 

Aineiston tiedot ovat peräisin RAI-järjestelmästä sekä valtakunnallisesta sosiaali- ja 

terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä Hilmosta. Molempien järjestelmien 

tiedonkeruusta ja ylläpidosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. RAI-arvioidut muodostavat 

koko aineiston osajoukon. Tämän tutkimuksen aineisto on muodostettu THL:ssä seuraavin ehdoin: 

ympärivuorokautisen hoivan jakso on alkanut vuonna 2018 ja asiakkaan ikä on jakson 

alkamispäivänä ollut vähintään 75 vuotta. Jotta esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi 

lyhytaikaishoitoon tulevat asiakkaat on voitu erotella pitkäaikaisasiakkaista, on ympärivuorokautisen 

jakson pituudeksi määritelty vähintään 90 vuorokautta, ellei jakso ole sitä ennen päättynyt asiakkaan 

kuolemaan. Tämän jälkeen edellä mainituilla henkilöillä on täytynyt olla kotihoidon jakso 

ympärivuorokautisen hoidon alkua edeltäneen 3 kuukauden aikana. Kotihoidon keston on täytynyt 

olla vähintään 14 päivää ja kotihoidon käyntien lukumäärä on ollut vähintään 12, jotta on voitu 
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varmistua siitä, että kotihoito on ollut säännöllistä. Jos edellä mainittuja ehtoja täyttäneitä kotihoidon 

jaksoja on ollut useita, on mukaan otettu ainoastaan ympärivuorokautista hoitoa lähimpänä oleva 

kotihoidon jakso. 

 

Ympärivuorokautiseksi hoidoksi on määritelty hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla, 

vanhainkodissa tai tehostetussa palveluasumisessa. Mikäli terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

hoitoilmoitukset ovat osin päällekkäisiä, on hoitojaksot ketjutettu yhdeksi jaksoksi. Näin on voinut 

käydä, jos asiakas on esimerkiksi siirtynyt terveyskeskuksen vuodeosastolta tehostettuun 

palveluasumiseen.  

 

Pyöröovi-ilmiö on operationalisoitu laskemalla sairaalajaksojen määrä kolmen kuukauden ajalta 

ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Kuten hoitoilmoituksille, myös 

sairaalajaksoille eli episodeille on tehty ketjutus, sillä yksi episodi saattaa sisältää monta 

sairaalajaksoa. Näin käy, jos henkilö esimerkiksi siirtyy sairaalaosastolta toiselle. Kahden viikon 

yhtämittaisesta sairaalassaolosta on siis voinut kertyä esimerkiksi kolme sairaalajaksoa, kun henkilö 

on ensin tullut päivystysosastolle, josta hänet on siirretty vuodeosastolle ja siitä vielä 

kuntoutusosastolle. Jos henkilö on yhden päivän aikana kirjattu toiselta osastolta ulos ja toiselta 

sisään, on oletuksena, että hän ei ole tässä välissä kotiutunut vaan sairaalassaolo on jatkunut 

keskeytyksettä. Episodit saattavat kuitenkin sisältää lyhyitä, alle viikon pituisia kotiutuksia, joten 

mikäli sairaalajaksojen sisään- ja uloskirjautumisten välillä on ollut vähintään yksi päivä, on henkilön 

katsottu kotiutuneen ja joutuneen taas uudestaan sairaalaan. Aineistoon on otettu mukaan vain ne 

sairaalajaksot, jotka ovat tapahtuneet kolmen kuukauden sisällä ennen ympärivuorokautisen hoivan 

piiriin astumista. 

 

Pyöröovi-ilmiötä selittäviksi tekijöiksi on poimittu seuraavat RAI-mittarit: arkisuoriutumisen perus- 

ja välinetoimintoja mittaavat ADL- ja IADL-mittarit, kognitiota mittaava CPS-mittari (Cognitive 

Performance Scale), masennusoireista kertova DRS-mittari (Depression Rating Scale), terveyden 

vakautta mittaava CHESS-mittari (Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs) 

sekä tieto siitä, saako henkilö läheisapua vai ei. Tulokset on saatu kotihoidon RAI-arvioinneista, jotka 

on tehty kuuden kuukauden sisällä ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. 
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Taustamuuttujiksi on otettu henkilöiden sukupuoli, ikä ja asuinseutu. Lisäksi sairaalajaksojen 

esiintyvyyttä on tarkasteltu maakunnittain.  

 

Tämän aineiston menetelmät ja muuttujien uudelleenkoodaukset on toteutettu SAS Enterprise Guide 

7.1:llä. Ikä-muuttuja on jaettu viiteen luokkaan seuraavasti: 75–79-vuotiaat, 80–84-vuotiaat, 85–89-

vuotiaat, 90–94-vuotiaat sekä 95 vuotta täyttäneet. Asuinseutu on koodattu kotikuntakoodien avulla 

kolmeen luokkaan, jotka ovat ”kaupunkimainen”, ”taajaan asuttu” ja ”maaseutumainen”. 

Asuinseudun lisäksi kunnat on koodattu myös maakuntien mukaan. Ahvenanmaa ja ulkomaat on 

koodattu aineistosta pois. Luokittelut on tehty vuonna 2018 voimassa olleiden Tilastokeskuksen 

määrittelemien kuntarajojen, kuntaryhmittelyjen ja maakuntien mukaan. 

 

ADL- ja IADL-mittareiden asteikko on 0–6, jossa 0 tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista ja 6 sitä, että 

henkilö on täysin autettava. Muuttujat on uudelleenkoodattu neljään luokkaan, jotka ovat: 0 = 

itsenäinen, 1–2 = tarvitsee vähän apua, 3–4 = tarvitsee runsaasti apua ja 5–6 = täysin autettava. Myös 

kognition eli CPS-mittarin asteikko on välillä 0–6, jossa 0 merkitsee hyvää kognitiota ja 6 kognition 

erittäin vaikeaa heikkenemistä. Nämäkin muuttujat koodattiin neljään luokkaan seuraavasti: 0 = ei 

kognition heikentymistä, 1–2 = lievästi heikentynyt, 3–4 = keskivaikeasti heikentynyt, 5–6 = 

vaikeasti heikentynyt. Masennusoireita mittaava DRS-mittarin asteikko on 0–14, ja mitä enemmän 

masennusoireita ilmenee, sen suurempi on mittarin lukema. Muuttuja on luokiteltu kolmeen luokkaan 

siten, että 0–2 = ei oireita, 3–8 = kohtalaisesti oireita, 9–14 = runsaasti oireita. Terveyden vakauden 

eli CHESS-mittarin asteikko on 0–5, ja mitä suuremman luvun mittari antaa, sen epävakaampi terveys 

mitattavalla on. Käytännössä CHESS-mittarista saadaan siis tietoa iäkkäiden hauraus-

raihnausoireyhtymästä. Uudelleenkoodaus tehtiin seuraavasti: 0–1 = vakaa terveydentila, 2–3 = 

jokseenkin epävakaa terveydentila, 4–5 = hyvin epävakaa terveydentila. Edellä mainittujen 

luokittelujen luomiseen käytettiin apuna RAI-LTC Mittarikäsikirjaa (2012) sekä RAI-

vertailutietokannan kuvausta ja tietosisältöä (Asikainen 2021).  

 

Jotta tutkimuksessa käytettävät analyysimenetelmät, kuten ristiintaulukointi ja logistinen 

regressioanalyysi voitiin toteuttaa, myös sairaalajaksot luokiteltiin kolmeen eri luokkaan, jotka ovat 

0, 1–2 ja 3+. Luokitukseen päädyttiin, koska tässä tutkimuksessa pyöröovi-ilmiö on määritelty 

vähintään kolmeksi sairaalakäynniksi kolmen kuukauden aikana. Luokkien 0 ja 1–2 erottelu omiksi 
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luokikseen sai tukea ajatuksesta, että olisi hyvä verrata toisiinsa niitä henkilöitä, joilla ei ole yhtään 

sairaalajaksoa ja niitä, joilla on vähintään yksi.  

 

5.3. Analyysimenetelmät 

 

5.3.1. Ristiintaulukointi 

 

Ristiintaulukossa raportoidaan tarkasteltavien muuttujien prosentit ja frekvenssit eli lukumäärät. 

Taulukoinnin avulla pyritään havaitsemaan kahden eri luokitteluasteikollisen muuttujan välillä olevia 

eroja. Tässä tutkimuksessa ristiintaulukoinnin avulla tutkitaan muun muassa sitä, onko miesten ja 

naisten tai maaseudulla ja kaupungeissa asuvien välillä eroja joutua useasti sairaalaan juuri ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Jotta saadaan tietää, oliko ryhmien välillä eroa ja jos oli, 

oliko tulos pelkkää sattumaa, on suoritettava Khiin neliö -testi. Lisäksi on päätettävä, kuinka suurella 

varmuudella ilmiöstä voidaan tehdä päätelmiä aineiston perusteella. (Metsämuuronen 2006, s. 351, 

1016–1017.) 

 

Liikkeelle voidaan lähteä nollahypoteesista, jossa oletetaan, että miesten ja naisten välillä ei ole eroa 

joutumisessa sairaalan juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Mikäli nollahypoteesi 

pitää paikkansa, noudattaa se Khiin neliön jakaumaa. Tällöin Khiin neliön testisuureelle voidaan 

laskea todennäköisyys sille, että nollahypoteesi hylätään virheellisin perustein. Todennäköisyyttä 

kuvataan p-arvolla (probability). Jos p-arvo on suuri, voidaan olettaa, että nollahypoteesi pätee, mikä 

tarkoittaa sitä, että miehet ja naiset joutuvat yhtä usein sairaalaan. Jos p-arvo on hyvin pieni, voidaan 

olettaa, että miesten ja naisten välillä on eroa sairaalaan joutumisessa. Yleisenä raja-aitana 

tilastolliselle todennäköisyydelle pidetään ainakin ihmistieteissä p-arvoa, joka on pienempi tai yhtä 

suuri kuin 0,05. Se tarkoittaa, että on 5 prosentin riski sille, että nollahypoteesi hylätään virheellisesti. 

(Metsämuuronen 2006, s. 429–433, 1016–1017.) 
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5.3.2. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi 

 

Markus Kaakinen ja Noora Ellonen (2021) kuvailevat lyhyesti ja ytimekkäästi regressioanalyysin 

tarkoitusta näin: ”Regressioanalyysin (engl. regression analysis) avulla tutkitaan yhden tai useamman 

selittävän muuttujan yhteyttä selitettävään muuttujaan.” Tässä tutkimuksessa tutkitaan iän, 

sukupuolen, asuinseudun, toimintakyvyn, kognition, masennusoireiden, terveyden vakauden ja 

läheisavun yhteyttä pyöröovi-ilmiöön eli vähintään kolmeen sairaalajaksoon ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Pyöröovi-ilmiö on siis selitettävä muuttuja ja muut 

ovat sitä selittäviä muuttujia. Kaakinen ja Ellonen kuitenkin huomauttavat, että vaikka selitettävällä 

ja selittävillä muuttujilla olisikin yhteys, se ei silti tarkoita, että niiden välillä olisi kausaali- eli syy-

seuraussuhde. Vaikka sukupuolella ja pyöröovi-ilmiöllä olisi siis yhteys, se ei silti tarkoita, että 

esimerkiksi mieheksi syntyminen aiheuttaisi useasti sairaalaan joutumisen.  

 

Perinteisessä regressioanalyysissä on ainoastaan yksi selitettävä muuttuja, joka on yleensä jatkuva 

(Metsämuuronen 2006, s. 677). Jatkuva muuttuja on kuin jana, johon mahtuu ääretön määrä arvoja, 

joita voi mitata aina vain tarkemmin ja tarkemmin. Jatkuvia muuttujia ovat esimerkiksi aika ja matka. 

(Mittaaminen: Muuttujien ominaisuudet 2021.) Perinteisessä regressioanalyysissä voidaan tutkia 

esimerkiksi sitä, onko koulutuksen pituudella yhteyttä suureen palkkaan ja kuinka paljon yksi 

koulutusvuosi palkkaa keskimäärin nostaa. Sen vuoksi selitettävällä muuttujalla olisi hyvä olla suuri 

vaihteluväli. Perinteistä regressioanalyysiä ei kuitenkaan voi käyttää silloin, kun selitettävä muuttuja 

on luokitteluasteikollinen. Tällöin paras työkalu on binäärinen logistinen regressioanalyysi, joka on 

perinteisen regressioanalyysin erityistyyppi. Sen tarkoitus on ennustaa määrien sijaan 

todennäköisyyksiä ja sitä käytetään silloin, kun selitettävä muuttuja voi saada vain kaksi arvoa. Mikäli 

arvoja on enemmän kuin kaksi, puhutaan multinomiaalisesta logistisesta regressioanalyysistä, joka 

on binäärisen logistisen regressioanalyysin laajennus. (Kaakinen & Ellonen 2021.)  

 

Tässä tutkimuksessa multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin avulla pyritään tutkimaan sitä, 

ovatko edellä kuvatut selittävät muuttujat yhteydessä pyöröovi-ilmiön todennäköisyyteen eli siihen, 

joutuuko iäkäs useasti sairaalaan vai ei. Lisäksi tutkitaan, kuinka vahva mahdollinen yhteys on. Ennen 

tätä on kuitenkin pitänyt määritellä raja sille, kuinka monta sairaalajaksoa lasketaan pyöröovi-

ilmiöksi. Rajaksi on päätetty vetää vähintään kolme sairaalajaksoa (ks. luku 4). Sen lisäksi on haluttu 

luokitella erikseen vielä ne, joilla ei ole ollut yhtään sairaalajaksoa ja ne, joilla on ollut 1–2 
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sairaalajaksoa. Näin selitettävälle muuttujalle eli sairaalajaksojen määrälle on saatu kolme luokkaa: 

0, 1-2 sekä 3+. Luokka 3+ kuvaa pyöröovi-ilmiötä. Referenssikategoriaksi eli vertailuryhmäksi on 

valittu 0, mikä tarkoittaa, että sekä 1–2 kertaa että vähintään kolme kertaa sairaalaan joutuneita 

verrataan niihin, joilla ei ole ollenkaan sairaalajaksoja. Tämän lisäksi myös jokaisen selittävän 

muuttujan ensimmäinen luokka on valittu vertailuryhmäksi, jolloin esimerkiksi miehiä verrataan 

naisiin ja maaseudulla sekä taajamassa asuvia verrataan kaupunkilaisiin.  

 

Vaikka sekä tavallisessa että multinomiaalisessa logistisessa regressioanalyysissä ennustetaan 

todennäköisyyksiä, ei tuloksia tulkitessa voida kuitenkaan todeta, että miehillä olisi naisiin verrattuna 

esimerkiksi 1,3-kertainen todennäköisyys joutua pyöröoveen ennen ympärivuorokautisen hoivan 

piiriin pääsyä. Todennäköisyyksien sijaan on puhuttava vetosuhteista (odds ratio, OR). Veto (odds) 

on suure, jota käytetään kuvattaessa vedonlyönnin voittosuhteita. (Rita 2004; Rita, Töttö, Alastalo 

2008.) Veto on aina positiivinen luku ja se voi saada arvoja nollan ja äärettömän välillä. Veto saadaan 

suhteuttamalla tapahtuman todennäköisyys siihen todennäköisyyteen, että se ei tapahdu. Vetosuhde 

taas saadaan kahden vedon välisestä suhteesta.  (Kaakinen & Ellonen 2021.) Jos pienempää osuutta 

verrataan suurempaan, on vetosuhde pienempi kuin yksi ja jos suurempaa osuutta verrataan 

pienempään, on vetosuhde suurempi kuin yksi (Rita 2004). 

 

Esimerkiksi miesten ja naisten välinen vetosuhde saadaan laskemalla ensin molemmille pyöröoveen 

joutumisen veto. Taulukon 5 mukaan naisten todennäköisyys joutua pyöröoveen eli vähintään kolme 

kertaa sairaalaan on 4,3 prosenttia, joten todennäköisyys sille, että yksittäinen nainen ei joudu 

pyöröoveen on 95,7 prosenttia. Naisten veto joutua pyöröoveen on siis 4,3/95,7 = 0,045 ja miesten 

veto 5,8/94,2 = 0,062. Naisten ja miesten välinen vetosuhde saadaan jakamalla miesten veto naisten 

vedolla: 0,062/0,045 = 1,3. Pyöröoveen joutumisen veto on miehillä 1,3-kertainen naisiin verrattuna. 

Vetosuhdetta ei siis pidä tulkita todennäköisyyksien suhteena vaan eräänlaisena osuuksien etäisyyden 

mittana. Vetosuhteen valtti on se, että sen avulla voidaan vertailla paremmin hyvin suuria osuuksia, 

kun taas pelkkien osuuksien suhteita vertaamalla saatetaan päätyä mahdottomiin, jopa yli 100 

prosentin arvoihin. (Rita 2004.) 
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5.4. Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksessa käytetään rekisteriaineistoa, joten kellekään ei ole tehty kokeita. Tutkimuksessa 

esitetyt tiedot liittyvät kuitenkin ihmisten terveydentilaan ja ovat siksi hyvin arkaluontoisia. Olen 

allekirjoittanut THL:ssä RAI-vertailukehittämisen tutkimushankkeen tietosuojasitoumuksen, jossa 

sitoudun siihen, että en käytä saamiani tietoja tutkimusaineiston perusteella tunnistettavan 

potilaan/asiakkaan tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten etujen 

loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus. En myöskään luovuta 

tutkimusaineiston tietoja sivullisille. Aineisto on pseudonymisoitu THL:ssä eikä tutkimuksessa 

analysoida niin pieniä ryhmiä, joista olisi mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. 
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6. Tulokset 

6.1. Aineiston kuvailu 

 

Kaiken kaikkiaan aineistoon kertyi 9 139 kotihoidossa ollutta vähintään 75-vuotiasta henkilöä, jotka 

olivat siirtyneet ympärivuorokautisen hoivan piiriin vuonna 2018 (Taulukko 1). Lähes kolmannes 

heistä oli miehiä ja loput naisia. Suurin ikäryhmä olivat 85–89-vuotiaat, joita oli hieman vajaa 

kolmannes. Pienimmät ikäryhmät olivat 95 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat 8,9 prosentin 

osuudella sekä 75–79-vuotiaat 13,7 prosentin osuudella. Kaupunkimaisessa ympäristössä asui noin 

kolme neljästä, kun taas taajaan asutuilla ja maaseutumaisilla asuinseuduilla asui lähes saman verran 

eli suunnilleen 12,5 prosenttia ihmisistä. 

 

Taulukossa 2 on kuvattu RAI-arvioitujen henkilöiden taustatiedot ja RAI-mittarit. RAI-arvioidut 

kuuluvat koko aineiston osajoukkoon ja heitä oli yhteensä 4 756 eli 52,5 prosenttia koko aineistosta. 

Sukupuolijakauma oli lähes sama kuin koko aineistossa, joskin RAI-arvioiduissa naisten osuus oli 

1,5 prosenttiyksikköä suurempi verrattuna koko aineistossa olevien naisten osuuteen. Myös 

ikäryhmien osuudet noudattelivat samoja linjoja kuin koko aineistossa: 85–89-vuotiaiden ryhmä oli 

suurin 30,5 prosentin osuudella ja pienin ryhmä 95 vuotta täyttäneet 9,2 prosentin osuudella. RAI-

TAULUKKO 1. Koko aineiston tiedot. N = 9 139. 

Muuttujat 
 N % 

 9 139 100 

Sukupuoli Nainen 6 150 67,29 

 Mies 2 989 32,71 

Ikäryhmä 75–79 1 248 13,66 

 80–84 2 033 22,25 

 85–89 2 813 30,78 

 90–94 2 235 24,46 

 95+ 810 8,86 

Asuinseutu Kaupunkimainen 6 833 74,77 

 Taajaan asuttu 1 160 12,69 

 Maaseutumainen 1 146 12,54 
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arvioiduista 78,2 prosenttia asui kaupunkimaisissa kunnissa, mikä on 3,4 prosenttiyksikköä suurempi 

osuus verrattuna koko aineiston kaupungissa asuviin. Koko aineistossa taajaan asutuissa ja 

maaseutumaisissa ympäristöissä asui lähes saman verran ihmisiä, mutta RAI-arvioiduissa alueilla oli 

3,3 prosenttiyksikön ero: taajaan asutuilla seuduilla asui 12,6 prosenttia ja maaseudulla 9,3 prosenttia. 

 

Arjen perustoiminnoista itsenäisesti suoriutui suurin osa (38,1 %). Mitä suuremmaksi avuntarve 

kasvoi, sen pienemmäksi näiden henkilöiden osuus taulukossa muuttui: täysin autettavia oli enää vain 

3,9 prosenttia. Vähän apua tarvitsi 34,9 prosenttia ja runsaasti apua tarvitsevia oli 23,1 prosenttia. 

Arjen välinetoiminnoissa luvut olivat sen sijaan toisin päin: täysin itsenäisesti suoriutuvia oli vain 3,2 

prosenttia, kun taas täysin autettavia oli 59,9 prosenttia. Vähän tai runsaasti apua tarvitsevien osuudet 

olivat molemmat alle 20 prosenttia, mikä oli paljon matalammalla tasolla kuin perustoiminnoissa. 

Toisin sanoen suurin osa suoriutui arjen perustoiminnoista, kuten syömisestä, vessassa käymisestä ja 

pukeutumisesta melko itsenäisesti, mutta olivat täysin autettavia arjen välinetoimintojen, kuten 

lääkkeiden oton, ruuanlaiton ja kaupassakäynnin osalta. (Ks. taulukko 2.) 

 

Suurimmalla osalla kognitio oli heikentynyt joko lievästi (52,7 %) tai keskivaikeasti (24,6 %), kun 

taas normaalin (12,8 %) tai vaikeasti heikentyneen (10 %) kognition omaavia oli selvästi vähemmän. 

Suurimmalla osalla (73,4 %) ei ollut masennusoireita, kun taas kohtalaisesti oireita oli 23,3 prosentilla 

ja runsaasti oireita oli 3,4 prosentilla. Terveydentila oli vakaa 44,6 prosentilla ja jokseenkin epävakaa 

47,1 prosentilla. Erittäin epävakaa terveydentila oli 8,4 prosentilla. Läheisapua sai suurin osa (69,2 

%), kun taas sitä vaille jäi 30,8 prosenttia. (Ks. taulukko 2.) 

 

 

 

 



 

46 

 

 

Muuttujat 
 N % 

4 756 100 

Sukupuoli Nainen 3 272 68,8 

 Mies 1 484 31,2 

Ikäryhmä 75–79 602 12,66 

 80–84 1 018 21,4 

 85–89 1 449 30,47 

 90–94 1 250 26,28 

 95+ 437 9,19 

Asuinseutu Kaupunkimainen 3 717 78,15 

 Taajaan asuttu 599 12,59 

 Maaseutumainen 440 9,25 

ADL-toimintakyky Itsenäinen 1 810 38,06 

 Tarvitsee vähän apua 1 661 34,92 

 Tarvitsee runsaasti apua 1 099 23,11 

 Täysin autettava 186 3,91 

IADL-toimintakyky Itsenäinen 151 3,17 

 Tarvitsee vähän apua 834 17,54 

 Tarvitsee runsaasti apua 924 19,43 

 Täysin autettava 2 847 59,86 

Kognitio Ei kognition heikentymistä 607 12,76 

 Lievästi heikentynyt 2 506 52,69 

 Keskivaikeasti heikentynyt 1 168 24,56 

 Vaikeasti heikentynyt 476 9,99 

Masennusoireet Ei oireita 3 490 73,38 

 Kohtalaisesti oireita 1 106 23,25 

 Runsaasti oireita 160 3,36 

Terveyden vakaus Vakaa 2 120 44,58 

 Jokseenkin epävakaa 2 238 47,06 

 Hyvin epävakaa 398 8,37 

Läheisapu On läheisauttaja 3 293 69,24 

 Ei läheisauttajaa 1 463 30,76 

 

TAULUKKO 2. Kaikkien aineiston RAI-arvioitujen henkilöiden taustatiedot ja RAI-mittareiden tulokset.    

N = 4 756. 
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6.2. Pyöröovi-ilmiö koskettaa lähes viittä prosenttia iäkkäistä 

 

Taulukkoon 3 on koottu koko aineiston ja RAI-arvioitujen asiakkaiden sairaalajaksojen 

frekvenssijakaumat kolme kuukautta ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Koko 

aineistossa jaksojen määrä oli nollasta yhdeksään, mikä tarkoittaa, että yhdelle henkilölle oli kertynyt 

jopa yhdeksän sairaalajaksoa. Koko aineistosta 62,7 prosentilla ei ollut yhtään sairaalajaksoa ennen 

ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymistä. Yksi jakso oli kertynyt 23,2 prosentille ja kaksi 

sairaalajaksoa 9,4 prosentille. Kolme tai sitä useampi sairaalajakso oli kertynyt 4,8 prosentille. Toisin 

sanoen lähes viisi prosenttia oli joutunut pyöröoveen juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin 

siirtymistä.  

 

RAI-arvoitujen henkilöiden sairaalajaksojen frekvenssijakauma oli nollasta seitsemään. RAI-

arvioiduilla oli hieman vähemmän sairaalajaksoja verrattuna koko aineistoon. RAI-arvioiduista 64,8 

prosentille ei ollut kertynyt yhtään sairaalajaksoa, mikä on 2,1 prosenttiyksikköä suurempi luku kuin 

koko aineistosta. RAI-arvioiduista yksi jakso oli kertynyt 22,4 prosentille ja kaksi sairaalajaksoa 9,1 

prosentille. Kolme tai sitä useampi sairaalajakso oli kertynyt 3,7 prosentille, mikä on 1,1 

prosenttiyksikköä vähemmän kuin koko aineistossa. (Taulukko 3.) 
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6.3. Asuinseutu on vahvasti yhteydessä pyöröovi-ilmiöön 

 

Ristiintaulukoinnin perusteella sekä koko aineistossa (taulukko 4) että RAI-arvioiduilla henkilöillä 

(taulukko 5) sukupuoli (p=0,002 ja p=0,004), ikäryhmä (p<.001 ja p=0,007) ja asuinseutu (p<.001 ja 

p<.001) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sairaalajaksojen esiintyvyyteen. Molemmissa 

aineistoissa suurempi osuus miehistä kuin naisista joutui useammin sairaalaan ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Molemmissa aineistoissa pyöröovi-ilmiö näytti 

koskettavan eniten 80–89-vuotiaita ja vähiten 90 vuotta täyttäneitä. Sekä koko aineistossa että RAI-

arvioiduissa 95 vuotta täyttäneille kertyi muita ikäryhmiä useammin 1–2 sairaalajaksoa ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä, ja he säästyivät muihin ikäryhmiin verrattuna harvemmin 

kokonaan sairaalajaksoilta. Sen sijaan 75–79-vuotiaat säästyivät molemmissa aineistoissa muita 

ikäryhmiä useammin kokonaan sairaalajaksoilta. Pyöröovi-ilmiö kosketti molemmissa aineistoissa 

Sairaalajaksojen lkm. 

Koko aineisto RAI-arvioidut 

N 

9 139 

% 

100 

N 

4 756 

% 

100 

0 5 728 62,68 3 083 64,82 

1 2 118 23,18 1 067 22,43 

2 856 9,37 431 9,06 

3 289 3,14 121 2,54 

4 97 1,06 41 0,86 

5 36 0,39 9 0,19 

6 11 0,12 3 0,06 

7 3 0,03 1 0,02 

8 0 0,00 0 0,00 

9 1 0,01 0 0,00 

 

TAULUKKO 3. 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden sairaalajaksot kolme kuukautta ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. 
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selkeästi useammin maaseudulla kuin kaupungeissa asuvia. Myös taajamissa asuvilla oli paljon 

enemmän sairaalajaksoja kuin kaupungeissa asuvilla. (Taulukot 4 ja 5.) 

 

Ristiintaulukoinnin perusteella pyöröovi-ilmiötä selittävistä tekijöistä vain terveyden vakaus 

(p<.001) ja IADL-toimintakyky (p=0,03) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

sairaalajaksojen esiintyvyyteen ennen ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymistä. Perustoimintoja 

mittaava ADL-toimintakyky oli tilastollisen merkitsevyyden rajalla (p=0,05). Kognitio (p=0,110), 

masennusoireet (p=0,549) ja läheisapu (p=0,774) olivat sen sijaan kaukana tilastollisesta 

merkitsevyydestä. Pyöröovi-ilmiö näytti koskettavan enemmän niitä, jotka ovat täysin autettavia sekä 

Muuttuja 
  

Sairaalajaksot Yhteensä P-arvo 

0 1–2 3+ 9 139 

Sukupuoli Nainen 
3 905 

63,5 

1 982 

32,23 

263 

4,28 

6 150 

100 % 

0,002 

 Mies 
1 823 

60,99 

992 

33,19 

174 

5,82 

2 989 

100 % 
 

Ikäryhmä 75–79 
821 

65,79 

370 

29,65 

57 

4,57 

1 248 

100 % 

<.001 

 80–84 
1 298 

63,85 

621 

30,55 

114 

5,61 

2 033 

100 % 
 

 85–89 
1 736 

61,71 

925 

32,88 

152 

5,4 

2 813 

100 % 
 

 90–94 
1 398 

62,55 

758 

33,91 

79 

3,53 

2 235 

100 % 
 

 95+ 
475 

58,64 

300 

37,04 

35 

4,32 

810 

100 % 
 

Asuinseutu Kaupunkimainen 
4 445 

65,05 

2 147 

31,42 

241 

3,53 

6 833 

100 % 

<.001 

 Taajaan asuttu 
642 

55,34 

430 

37,07 

88 

7,59 

1 160 

100 % 
 

 Maaseutumainen 
641 

55,93 

397 

34,64 

108 

9,42 

1 146 

100 % 
 

 

TAULUKKO 4. Ristiintaulukko koko aineiston taustamuuttujien ja sairaalajaksojen mukaan luokiteltuna.    

N = 9 139. 
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ADL- että IADL-toiminnoissa, kun taas ne, jotka olivat molemmissa toiminnoissa itsenäisiä, välttyvät 

useammin sairaalajaksoilta. Eniten 1–2 kerran sairaalajaksoja näytti kertyvän ADL-toiminnoissa 

runsaasti apua tarvitseville ja IADL-toiminnoissa täysin autettaville. (Taulukko 5.) 

 

Vaikeasti heikentyneestä kognitiosta kärsivät säästyivät muita useammin kokonaan sairaalajaksoilta, 

mutta jos heille sellaisia tuli, oli niitä silloin enemmän kuin muissa ryhmissä (Taulukko 5). Toisin 

sanoen heillä oli muita ryhmiä harvemmin 1–2 sairaalajaksoa ennen ympärivuorokautisen hoivan 

piiriin pääsyä. Ne, joiden kognitio oli lievästi heikentynyt, säästyivät muihin ikäryhmiin verrattuna 

harvemmin kokonaan sairaalajaksoilta. Heille kertyikin muita useammin 1–2 sairaalajaksoa ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Masennusoireita tarkasteltaessa ne, joilla oli runsaasti 

oireita, joutuivat muita useammin sairaalaan ja pyöröovi-ilmiö kosketti heitä myös useammin kuin 

muita. Ne, jotka eivät kärsineet masennusoireista, välttyivät muita useammin kokonaan 

sairaalajaksoilta. Näin oli myös vakaan terveydentilan omaavilla, kun taas hyvin epävakaasta 

terveydentilasta kärsivät joutuvat useammin sairaalaan, ja heitä kosketti myös pyöröovi-ilmiö 

useammin kuin muita. Läheisavun saamisella tai saamatta jäämisellä ei juuri näytä olleen eroa 

sairaalajaksojen esiintyvyyden suhteen. (Taulukko 5.) 
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Muuttuja  
Sairaalajaksot Yhteensä P-arvo 

0 1–2 3+ 4 756  

Sukupuoli Nainen 
2 146 

65,59 

1 025 

31,33 

101 

3,09 

3 272 

100 % 
0,004 

 Mies 
937 

63,14 

473 

31,87 

74 

4,99 

1 484 

100 % 
 

Ikäryhmä 75–79 
416 

69,1 

166 

27,57 

20 

3,32 

602 

100 % 
0,007 

 80–84 
680 

66,8 

291 

28,59 

47 

4,62 

1 018 

100 % 
 

 85–89 
925 

63,84 

466 

32,16 

58 

4  

1 449 

100 % 
 

 90–94 
801 

64,08 

412 

32,96 

37 

2,96 

1 250 

100 % 
 

 95+ 
261 

59,73 

163 

37,3 

13 

2,97 

437 

100 % 
 

Asuinseutu Kaupunkimainen 
2 503 

67,34 

1 116 

30,02 

98 

2,64 

3 717 

100 % 
<.001 

 Taajaan asuttu 
340 

56,76 

218 

36,39 

41 

6,84 

599 

100 % 
 

 Maaseutumainen 
240 

54,55 

164 

37,27 

36 

8,18 

440 

100 % 
 

ADL-

toimintakyky Itsenäinen 
1 206 

66,63 

541 

29,89 

63 

3,48 

1 810 

100 % 
0,05 

Tarvitsee vähän 

apua 

1 082 

65,14 

524 

31,55 

55 

3,31 

1 661 

100 % 
 

Tarvitsee 

runsaasti apua 

673 

61,24 

380 

34,58 

46 

4,19 

1 099 

100 % 
 

Täysin autettava 
123 

65,59 

53 

28,49 

11 

5,91 

186 

100 % 
 

IADL-

toimintakyky Itsenäinen 
109 

72,19 

36 

23,84 

6 

3,97 

151 

100 % 
0,03 

Tarvitsee vähän 

apua 

553 

66,31 

253 

30,34 

28 

3,36 

834 

100 % 
 

Tarvitsee 

runsaasti apua 

624 

67,53 

276 

29,87 

24 

2,6 

924 

100 % 
 

Täysin autettava 
1 797 

63,12 

933 

32,77 

117 

4,11 

2 847 

100 % 
 

 

TAULUKKO 5. Ristiintaulukko kaikkien aineiston RAI-arvioitujen henkilöiden taustatiedoista ja RAI-

mittareiden tuloksista sairaalajaksojen mukaan luokiteltuina. N = 4 756. 
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Taulukossa 6 on ristiintaulukoitu maakunnat sairaalajaksojen mukaan. Sen mukaan henkilön 

maakunta oli tilastollisesti merkitsevästi (p<.001) yhteydessä sairaalajaksojen esiintyvyyteen. 

Maakuntien välillä oli hyvin suuria eroja: Etelä-Pohjanmaalla vain 42,5 prosenttia välttyi kokonaan 

sairaalajaksoilta ennen ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyä, kun taas Kanta-Hämeessä luku oli 

85,5 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla oli myös muihin maakuntiin verrattuna eniten pyöröoveen 

joutuneita henkilöitä, jopa 13,7 prosenttia. Seuraavaksi eniten pyöröovi-ilmiötä näytti esiintyvän 

Pohjois-Pohjanmaalla (12,7 %) ja Pohjois-Savossa (12,2 %). Vähiten pyöröovi-ilmiötä esiintyi 

Varsinais-Suomessa (0,31 %) ja Päijät-Hämeessä (2,1 %).  

Muuttuja  
Sairaalajaksot Yhteensä P-arvo 

0 1–2 3+ 4 756  

Kognitio 
Ei kognition 

heikentymistä 

404 

66,56 

178 

29,32 

25 

4,11 

607 

100 % 
0,11 

 
Lievästi 

heikentynyt 

1 584 

63,28 

834 

33,28 

88 

3,51 

2 506 

100 % 
 

 
Keskivaikeasti 

heikentynyt 

773 

66,18 

355 

30,39 

40 

3,42 

1 168 

100 % 
 

 
Vaikeasti 

heikentynyt 

322 

67,79 

131  

27,58 

22 

4,63 

475 

100 % 
 

Masennusoireet Ei oireita 
2 283 

65,42 

1 080 

30,95 

127 

3,64 

3 490 

100 % 
0,549 

 
Kohtalaisesti 

oireita 

703 

63,56 

363 

32,82 

40 

3,62 

1 106 

100 % 

 

 Runsaasti oireita 
97 

60,63 

55 

34,38 

8 

5  

160 

100 % 
 

Terveyden 

vakaus Vakaa 
1 443 

68,07 

605 

28,54 

72 

3,4 

2 120 

100 % 
<.001 

Jokseenkin 

epävakaa 

1 416 

63,27 

745 

33,29 

77 

3,44 

2 238 

100 % 
 

Hyvin epävakaa 
224 

56,28 

148 

37,19 

26 

6,53 

398 

100 % 
 

Läheisapu On läheisauttaja 
2 135 

64,83 

1 041 

31,61 

117 

3,55 

3 293 

100 % 
0,774 

 Ei läheisauttajaa 
948 

64,8 

457 

31,24 

58 

3,96 

1 463 

100 % 
 

 

JATKUU TAULUKKO 5. Ristiintaulukko kaikkien aineiston RAI-arvioitujen henkilöiden taustatiedoista ja 

RAI-mittareiden tuloksista sairaalajaksojen mukaan luokiteltuina. N = 4 756. 
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 TAULUKKO 6. Ristiintaulukko maakunnista sairaalajaksojen mukaan luokiteltuina. N = 9 139. 

 Maakunta 
Sairaalajaksot Yhteensä 

9 139 

P-arvo 

<.001 0 1–2 3+ 

Etelä-Karjala 
253 

64,38 

128 

32,57 

12 

3,05 

393 

100 % 
 

Etelä-Pohjanmaa 
65 

42,48 

67 

43,79 

21 

13,73 

153 

100 % 
 

Etelä-Savo 
114 

59,07 

71 

36,79 

8 

4,15 

193 

100 % 
 

Kainuu 
161 

56,49 

109 

38,25 

15 

5,26 

285 

100 % 
 

Kanta-Häme 
189 

85,52 

26 

11,76 

6 

2,71 

221 

100 % 
 

Keski-Pohjanmaa 
119 

50,64 

96 

40,85 

20 

8,51 

235 

100 % 
 

Keski-Suomi 
216 

46,25 

216 

46,25 

35 

7,49 

467 

100 % 
 

Kymenlaakso 
319 

68,31 

136 

29,12 

12 

2,57 

467 

100 % 
 

Lappi 
165 

46,22 

155 

43,42 

37 

10,36 

357 

100 % 
 

Pirkanmaa 
871 

75,15 

254 

21,92 

34 

2,93 

1 159 

100 % 
 

Pohjanmaa 
254 

59,35 

141 

32,94 

33 

7,71 

428 

100 % 
 

Pohjois-Karjala 
6 

46,15 

6 

46,15 

1 

7,69 

13 

100 % 
 

Pohjois-Pohjanmaa 
393 

47,35 

332 

40 

105 

12,65 

830 

100 % 
 

Pohjois-Savo 
40 

44,44 

39 

43,33 

11 

12,22 

90 

100 % 
 

Päijät-Häme 
408 

64,76 

209 

33,17 

13 

2,06 

630 

100 % 
 

Satakunta 
8 

47,06 

7 

41,18 

2 

11,76 

17 

100 % 
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Koko aineistoa tarkasteltaessa vahvimmaksi pyöröovi-ilmiötä selittäväksi tekijäksi näytti paljastuvan 

maaseutumainen asuinseutu. Taulukossa 7 esitetyn multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin 

mukaan maaseudulla asuvilla oli kaupunkilaisiin verrattuna yli kolminkertainen veto joutua vähintään 

kolme kertaa sairaalahoitoon juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Taajaan 

asutuilla alueilla vetosuhde oli 2,5-kertainen kaupunkilaisiin verrattuna. Asuinseudun lisäksi myös 

sukupuoli selitti pyöröovi-ilmiötä: miehillä oli naisia 1,3 kertaa suurempi veto joutua vähintään 

kolme kertaa sairaalahoitoon juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Iän osalta 90–

94-vuotiailla oli 75–79-vuotiaita pienempi veto joutua pyöröoveen, mutta muuten iällä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä runsaisiin sairaalakäynteihin ennen ympärivuorokautiseen hoivaan 

pääsyä. (Taulukko 7.) 

 

Yllättäen maaseutumaisella asuinseudulla ei kuitenkaan ollut yhteyttä pienempään määrään 

sairaalakäyntejä, kun taas taajaan asutulla asuinseudulla yhteys löytyi: siellä veto joutua 1–2 kertaa 

sairaalaan oli 1,4-kertainen verrattuna kaupunkilaisiin. Korkea ikä oli tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä pienempään määrään sairaalakäyntejä: 95 vuotta täyttäneillä oli 1,4-kertainen veto joutua 

1–2 kertaa sairaalaan kuin 75–79-vuotiailla. Myös 80–84-vuotialla oli 1,1-kertainen veto joutua 1–2 

kertaa sairaalaan juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä verrattuna 75–79-vuotiaisiin. 

(Taulukko 7.) 

Maakunta 
Sairaalajaksot Yhteensä P-arvo 

0 1–2 3+ 9 139 <.001 

Uusimaa 
1 648 

64,58 

834 

32,68 

70 

2,74 

2 552 

100 % 
 

Varsinais-Suomi 
499 

76,89 

148 

22,8 

2 

0,31 

649 

100 % 
 

 

JATKUU TAULUKKO 6. Ristiintaulukko maakunnista sairaalajaksojen mukaan luokiteltuina. N = 9 139. 
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RAI-arvioidun aineiston tulokset olivat melko yhteneväisiä koko aineiston tulosten kanssa. 

Taulukossa 8 esitetyn multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin mukaan maaseudulla asuvilla 

oli kaupunkilaisiin verrattuna 3,5 kertainen veto joutua vähintään kolme kertaa sairaalahoitoon juuri 

ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä, ja taajaan asutuilla alueilla veto oli 2,9 kertainen 

kaupunkilaisiin verrattuna. Miehillä veto oli 1,6 kertainen naisiin verrattuna, mutta iällä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä runsaisiin sairaalajaksoihin. Sen sijaan korkea ikä oli jälleen 

yhteydessä pienempään määrään sairaalajaksoja, sillä 95 vuotta täyttäneillä oli 1,5 kertainen veto 

joutua 1–2 kertaa sairaalaan kuin 75–79-vuotiailla. (Taulukko 8.) 

 

RAI-mittareita tarkastellessa terveyden vakaus oli ainoa tekijä, joka selitti runsaita sairaalajaksoja eli 

pyöröovi-ilmiötä. Niillä, joilla oli hyvin epävakaa terveydentila, oli 2,2 kertaa suurempi veto joutua 

vähintään kolmesti sairaalaan ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä kuin niillä, joiden 

terveydentila oli vakaa. Terveyden vakaudella oli yhteys myös pienempään määrään sairaalajaksoja, 

sillä hyvin epävakaan terveydentilan omaavilla oli 1,6 kertainen veto joutua 1–2 kertaa sairaalaan 

kuin niillä, joiden terveydentila oli vakaa. (Taulukko 8.) 

Muuttuja  
1–2 Sairaalajaksoa 3+ Sairaalajaksoa 

OR  CI (95 %) P-arvo OR  CI (95 %) P-arvo 

Sukupuoli Nainen ref.      

 Mies 1,094  0,994–1,205 0,065 1,316 1,074–1,614 0,008 

Ikäryhmä 75–79 ref.      

 80–84 1,056  0,904–1,235 0,027 1,234  0,885–1,720 0,160 

 85–89 1,182  1,021–1,369 0,761 1,252 0,910–1,721 0,088 

 90–94 1,217 1,045–1,417 0,341 0,836 0,586–1,193 0,018 

 95+ 1,430  1,181–1,732 0,001 1,133 0,728–1,762 0,744 

Asuinseutu Kaupunkimainen ref.      

 Taajaan asuttu 1,383 1,211–1,579 0,004 2,482 1,917–3,214 0,007 

 Maaseutumainen 1,275 1,113–1,460 0,266 3,045  2,389–3,880 <.001 

  

 

TAULUKKO 7. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon 

asiakkaiden sairaalajaksoista kolme kuukautta ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. 

Vertailuryhmänä 0 sairaalajaksoa, N = 9 139. 
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RAI-arvioitujen aineistossa mielenkiintoisena seikkana nousee esiin se, että ristiintaulukoinnissa 

IADL-toimintakyky oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä (p=0,03) sairaalajaksoihin, mutta 

multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin mukaan se ei sittenkään näyttänyt selittävän 

sairaalajaksoja. Kognitiolla ei ollut ristiintaulukoinnissa yhteyttä sairaalajaksoihin, mutta 

multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin mukaan lievästi heikentynyt kognitio oli normaaliin 

kognitioon verrattuna tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä (p<.001 ja OR 1,1) 1–2 sairaalajaksoon 

ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Sen sijaan niillä, joiden kognitio oli vaikeasti 

heikentynyt, oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi veto (p=0,004 ja OR 0,7) joutua 1–2 kertaa 

sairaalaan ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä kuin niillä, joilla oli normaali kognitio. 

Muilla tekijöillä ei ollut yhteyttä sairaalajaksojen yleisyyteen. (Taulukko 8.) 
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Muuttuja  
1–2 Sairaalajaksoa 3+ Sairaalajaksoa 

OR  CI (95 %) P-arvo OR CI (95 %) P-arvo 

Sukupuoli Nainen ref.      

 Mies 1,076  0,937–1,236 0,3 1,553  1,124–2,145 0,008 

Ikäryhmä 75–79 ref.      

 80–84 1,065 0,847–1,339 0,051 1,431  0,830–2,468 0,175 

 85–89 1,247 1,006–1,545 0,6 1,306  0,769–2,218 0,422 

 90–94 1,271  1,021–1,584 0,404 1,011  0,572–1,784 0,371 

 95+ 1,537 1,171–2,017 0,006 1,146 0,552–2,379 0,94 

Asuinseutu Kaupunkimainen ref.      

 Taajaan asuttu 1,442 1,196–1,739 0,11 2,930  1,988–4,318 0,021 

 Maaseutumainen 1,493 1,206–1,848 0,054 3,449 2,287–5,200 <.001 

ADL- 

toimintakyky 

Itsenäinen ref.      

Tarvitsee vähän 

apua 
1,042  0,880–1,234 0,714 0,921  0,594–1,427 0,351 

Tarvitsee 

runsaasti apua 
1,206 0,988–1,474 0,075 1,046  0,638–1,715 0,951 

Täysin autettava 1,029 0,709–1,495 0,789 1,293 0,592–2,822 0,449 

IADL- 

toimintakyky 

Itsenäinen ref.      

Tarvitsee vähän 

apua 
1,293 0,859–1,946 0,431 0,971 0,387–2,435 0,979 

Tarvitsee 

runsaasti apua 
1,200 0,792–1,817 0,875 0,780 0,300–2,027 0,266 

Täysin autettava 1,403 0,927–2,122 0,058 1,198 0,472–3,038 0,264 

Kognitio Ei kognition 

heikentymistä 
ref.      

Lievästi 

heikentynyt 
1,101 0,894–1,355 <.001 0,886 0,541–1,452 0,436 

Keskivaikeasti 

heikentynyt 
0,830  0,645–1,068 0,298 0,706  0,385–1,294 0,415 

Vaikeasti 

heikentynyt 
0,682 0,501–0,928 0,004 0,667 0,330–1,346 0,361 

Masennus-

oireet 

Ei oireita ref.      

Kohtalaisesti 

oireita 
1,061 0,910–1,236 0,978 1,013 0,690–1,489 0,569 

Runsaasti oireita 1,132 0,798–1,607 0,593 1,371 0,628–2,990 0,432 

TAULUKKO 8. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi 75 vuotta täyttäneiden RAI-arvioitujen 

kotihoidon asiakkaiden sairaalajaksoista kolme kuukautta ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin 

siirtymistä. Vertailuryhmänä 0 sairaalajaksoa, N = 4 756. 
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Taulukossa 9 on esitelty ikä- ja sukupuolivakioidun multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin 

avulla maakuntakohtainen vertailu sairaalajaksojen yleisyydestä. Aiemman ristiintaulukoinnin 

yhteydessä selvisi, että Kanta-Hämeessä oli muihin maakuntiin verrattuna vähemmän sairaalajaksoja 

(taulukko 6), joten se valittiin tämän analyysin vertailuryhmäksi. Taulukon 9 mukaan Etelä-

Pohjanmaalla asuvilla oli kantahämäläisiin verrattuna 10,7 kertainen veto joutua vähintään kolme 

kertaa sairaalahoitoon juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. Tulos oli tilastollisesti 

merkitsevä (<.001). Seuraavaksi suurimmat tilastollisesti merkitsevät (<.001) vetosuhteet olivat 

Pohjois-Savossa (OR 8,6), Pohjois-Pohjanmaalla (OR 8,5) ja Lapissa (OR 7,1). Päijät- ja 

kantahämäläisillä ei näyttänyt olevan juurikaan eroa pyöröoveen joutumisessa (OR 1,03). Vain 

Varsinais-Suomessa oli Kanta-Hämeeseen verrattuna harvinaisempaa joutua pyöröoveen, mutta 

varsinaissuomalaisilla oli kantahämäläisiin verrattuna yli kaksinkertainen veto joutua 1–2 kertaa 

sairaalaan ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä.  

 

Muuttuja  
1–2 Sairaalajaksoa 3+ Sairaalajaksoa 

OR CI (95 %) P-arvo OR  CI (95 %) P-arvo 

Terveyden 

vakaus 

Vakaa ref.   ref.   

Jokseenkin 

epävakaa 
1,262 1,098–1,449 0,859 1,1104 0,776–1,570 0,086 

Hyvin epävakaa 1,550 1,215–1,978 0,006 2,196 1,308–3,689 0,002 

Läheisapu On läheisauttaja ref.   ref.   

Ei läheisauttajaa 1,031 0,900–1,182 0,657 1,117 0,802–1,557 0,511 

   

JATKUU TAULUKKO 8. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi 75 vuotta täyttäneiden RAI-

arvioitujen kotihoidon asiakkaiden sairaalajaksoista kolme kuukautta ennen ympärivuorokautisen hoivan 

piiriin siirtymistä. Vertailuryhmänä 0 sairaalajaksoa, N = 4 756. 
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Maakunta 
1–2 Sairaalajaksoa 3+ Sairaalajaksoa 

OR CI (95 %) P-arvo OR  CI (95 %) P-arvo 

Etelä-Karjala 3,642 2,294–5,781 0,157 1,533 0,565–4,163 0,049 

Etelä-Pohjanmaa 7,300 4,279–12,456 0,002 10,676 4,119–27,671 <.001 

Etelä-Savo 4,440 2,676–7,367 0,813 2,209 0,746–6,353 0,540 

Kainuu 4,867 3,021–7,843 0,319 2,861 1,084–7,551 0,889 

Kanta-Häme ref.      

Keski-Pohjanmaa 5,804 3,553–9,480 0,030 5,317 2,073–13,636 0,008 

Keski-Suomi 7,178 4,569–11,276 <.001 5,281 2,171–12,844 0,001 

Kymenlaakso 3,107 1,968–4,907 0,003 1,217 0,449–3,300 0,006 

Lappi 6,742 4,234–10,736 <.001 7,136 2,935–17,349 <.001 

Pirkanmaa 2,083 1,350–3,213 <.001 1,263 0,522–3,054 <.001 

Pohjanmaa 3,956 2,499–6,261 0,477 4,258 1,746–10,381 0,031 

Pohjois-Karjala 7,334 2,199–24,462 0,326 5,585 0,576–54,181 0,490 

Pohjois-Pohjanmaa 6,134 3,968–9,481 <.001 8,544 3,683–19,820 <.001 

Pohjois-Savo 7,191 3,935–13,139 0,018 8,606 3,002–24,669 <.001 

Päijät-Häme 3,697 2,374–5,757 0,123 1,030 0,385–2,753 <.001 

Satakunta 6,210 2,076–18,576 0,450 7,973 1,380–46,061 0,159 

Uusimaa 3,650 2,402–5,548 0,015 1,385 0,593–3,243 <.001 

Varsinais-Suomi 2,106 1,343–3,302 <.001 0,130 0,026–0,651 <.001 

 

TAULUKKO 9. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon 

asiakkaiden sairaalajaksoista kolme kuukautta ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. 

Vertailuryhmänä Kanta-Häme ja 0 sairaalajaksoa, N = 9 139. Ikä ja sukupuoli on vakioitu. 
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7. Yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden pyöröovi-ilmiön 

yleisyyttä, alueellisia eroja ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä kolme kuukautta ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Pyöröovi-ilmiö tarkoittaa iäkkäiden toistuvia ja 

suunnittelemattomia sairaalakäyntejä. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu, mutta ajoittain media tarttuu 

siihen uutisoimalla, miten päivystykset ruuhkautuvat liian huonokuntoisista vanhuksista. Pyöröovi-

ilmiön syynä pidetään ympärivuorokautisen hoivan vähentämistä: jos iäkäs ei pärjää kotona, mutta ei 

myöskään pääse ympärivuorokautisen hoivan piiriin, joutuu hän todennäköisesti sairaalaan, josta 

hänet hoitopaikkojen puutteen vuoksi yritetään kotiuttaa mahdollisimman nopeasti.   

 

Ympärivuorokautista hoitoa on haluttu purkaa niin säästöjen kuin ikävien mielikuvien takia jo 1990-

luvulta lähtien. Tuolloin huomattiin, että Suomesta oli tullut hyvin laitosvaltainen maa eikä 

avopalveluita ollut kehitetty tarpeeksi. Samaan aikaan vanhusten laitostilanteesta alettiin 

ensimmäisen kerran käymään kriittistä keskustelua julkisuudessa, kun resurssi- ja henkilöstöpulasta 

johtuneisiin laatuongelmiin havahduttiin. Laitokset leimattiin säilytyspaikoiksi, joissa iäkkäät vain 

makasivat lääkittyinä omissa eritteissään. Avopalveluiden katsottiin olevan kustannustehokkaampi ja 

inhimillisempi vaihtoehto, joten niitä ryhdyttiin kehittämään.  

 

Samoihin aikoihin Suomeen iski syvä lama, minkä takia raskaaksi ja byrokraattiseksi koettua 

keskushallintoa haluttiin purkaa ja päätösvaltaa siirtää enemmän kunnille. Aiemmin koko maata oli 

kehitetty hyvin valtiojohtoisesti, mikä tarkoitti, että kunnilla ei ollut juurikaan sananvaltaa 

järjestämiensä sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen; valtio määräsi tarkasti jakamiensa 

valtionosuuksien käyttökohteet. ”Normien keventämisen” myötä kunnat saivat suuremman 

päätäntävallan omiin asioihinsa, mutta samaan aikaan valtionosuuksia leikattiin, mikä tarkoitti sitä, 

että kunnat saivat itse päättää lähinnä siitä, mistä palveluista ne leikkaisivat.  

 

Kuntien vahva itsehallinto on johtanut niiden erilaistumiseen, mikä näkyy esimerkiksi suurina 

alueellisina eroina kotihoidon intensiivisyydessä ja kattavuudessa. Joillain alueilla kotihoitoa 

saatetaan tarjota suurelle joukolle vähän ja toisaalla pienelle joukolle paljon. Karkeasti ottaen tämä 

tarkoittaa sitä, että joillain alueilla kotihoitoa on helpompi saada ja sitä annetaan väljemmin kriteerein, 
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mutta kääntöpuolena on, että avuntarpeen lisääntyessä sitä ei välttämättä kyetä antamaan avuntarvetta 

vastaavasti. Toisaalla kotihoitoon voi olla hyvinkin vaikea päästä, mutta sitten kun kotihoidon 

antamisen kriteerit täyttyvät, voi sitä olla saatavilla hyvinkin paljon ja lähes mihin vuorokauden 

aikaan tahansa.  

 

Valtakunnalliset päättäjät ovat 2010-luvulla halunneet säästöjen toivossa vähentää 

ympärivuorokautista hoivaa entistä enemmän ja nopeammin. Kotihoidon ensisijaisuus on kirjattu 

jopa lakiin, jotta ympärivuorokautisen hoivan piiriin olisi entistä vaikeampi päästä. Samaan aikaan 

kuntien valtionosuuksia on leikattu, mikä on vaikuttanut myös vanhuspalveluihin. Sen vuoksi 

kunnilla ei ole ollut mahdollisuutta toteuttaa palvelujärjestelmän rakennemuutosta täysimittaisesti 

eivätkä ne ole kyenneet kehittämään kotihoitoa samassa tahdissa ympärivuorokautisen hoivan 

vähentämisen kanssa. Tämä on johtanut kotihoidon asiakkaiden määrän kasvuun, käyntiaikojen 

lyhentymiseen, työntekijöiden jatkuviin ylitöihin ja työhyvinvoinnin laskuun sekä palveluiden 

saantikriteereiden kiristymiseen. Mikäli hoivapalvelut eivät enää kykene edellä mainittujen syiden 

vuoksi vastaamaan ikääntyneiden hoivan tarpeisiin, puhutaan hoivaköyhyydestä. Sillä tarkoitetaan 

tilannetta, jossa huonon toimintakyvyn vuoksi apua tarvitseva ihminen jää joko kokonaan ilman apua 

tai hän saa sitä tarpeisiinsa nähden liian vähän. Hoivaköyhyys voi olla seurausta taloudellisesta 

huono-osaisuudesta, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ongelmista tai perheenjäsenten pitkistä 

välimatkoista.  

 

Tässä tutkimuksessa oletuksena oli, että ympärivuorokautisen hoivan vähentäminen ja kotihoidon 

lisääminen on johtanut siihen, että kotona asuu entistä huonokuntoisempia vanhuksia, jotka kärsivät 

hoivaköyhyydestä. Nämä ikääntyneet eivät enää pärjää kotihoidon turvin, mutta koska 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin ei pääse enää niin helposti, joutuvat he hoivan puutteen vuoksi 

sairaalaan. Pyöröovi-ilmiö johtuisi siis pohjimmiltaan puutteellisesta avun saannista eli 

hoivaköyhyydestä. 

 

Hoivaköyhyyttä tutkitaan arkisuoriutumisen perus- ja välinetoimintoja mittaavilla ADL- ja IADL-

mittareilla. Teppo Kröger ym. (2019) havaitsi tamperelaisten ja jyväskyläläisten vanhusten 

hoivaköyhyyttä tutkiessaan, että välinetoimintoihin liittyvä IADL-hoivaköyhyys on 

perustoimintoihin liittyvää ADL-hoivaköyhyyttä yleisempää. IADL-hoivaköyhyyteen ovat 
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yhteydessä korkea ikä, yksin asuminen, erittäin pienet tulot, heikoksi koettu terveys sekä useammat 

pitkäaikaissairaudet. Sen sijaan ADL-hoivaköyhyyteen on yhteydessä vain asuinseutu. Laura 

Perttolan (2019) mukaan IADL-hoivaköyhyyden yleisyys saattaa selittyä sillä, että kunnallisten 

vanhuspalvelujen päätöksentekoa koskevissa soveltamisohjeissa korostuvat fyysisen ja kognitiivisen 

toimintakyvyn arviointi mutta ympäristötekijöitä ei arvioida millään systemaattisella mittarilla. Sen 

vuoksi nykyinen palvelujärjestelmä kykenee kyllä antamaan ADL-toimintoihin liittyvää perushoivaa, 

mutta käytännöllisen avun tarpeeseen liittyvät IADL-toiminnot jäävät vähemmälle huomiolle ja 

lisäävät riskiä puutteelliselle avun saamiselle. 

 

Tämän perusteella oletuksena oli, että IADL-toimintakyvyllä olisi yhteys pyöröovi-ilmiöön, mutta 

ADL-toimintakyvyllä ei, sillä huono ADL-toimintakyky takaisi ikään kuin ”ohituskaistan” 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Näin olisi myös kognition kohdalla, sillä vuonna 2018 

kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa arvioitiin kaikista toimintakyvyn ulottuvuuksista 

järjestelmällisimmin juuri kognitiivista toimintakykyä ja arkisuoriutumista. Vasta niiden jälkeen tuli 

psyykkinen toimintakyky. (Penttinen ym. 2020.) Sen vuoksi tässä tutkimuksessa halutiin tarkastella 

myös psyykkisen toimintakyvyn yhteyttä pyöröovi-ilmiöön.  

 

Monien tutkimusten mukaan iäkkäiden yleisin päivystykseen tulosyy on huonovointisuus ja väsymys 

sekä erinäiset vammat, jotka johtuvat usein esimerkiksi kaatumisesta (Nyman ym. 2021; Malmström 

ym. 2017; Rönneikkö ym. 2017; Haapamäki ym. 2014). Monesti näiden oireiden ja tapaturmien 

taustalla on tosiasiassa hauraus-raihnaisuusoireyhtymä, joka aiheuttaa muun muassa laihtumista, 

väsymystä ja lihasheikkoutta (Strandberg ym. 2006). Hauraus-raihnaisuusoireyhtymä korreloi 

terveyden vakauden kanssa (Asikainen 2021), minkä vuoksi myös se otettiin mukaan yhdeksi 

muuttujaksi.  

 

Tässä tutkimuksessa pyöröovi-ilmiö määriteltiin aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella 

vähintään kolmeksi sairaalajaksoksi, jotka kertyivät kolmen kuukauden aikana juuri ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Aineisto koostui 9 139 kotihoidossa olleesta 75 

vuotta täyttäneestä henkilöstä, jotka olivat siirtyneet ympärivuorokautisen hoivan piiriin vuonna 

2018. Tulosten mukaan heistä 5 728 eli 62,7 prosenttia ei ollut joutunut sairaalaan kertaakaan kolmen 

kuukauden aikana ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä. 1–2 sairaalajaksoa oli kertynyt 
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2 974 henkilölle eli 32,6 prosentille ja 437 henkilöä eli 4,8 prosenttia oli joutunut niin kutsuttuun 

pyöröoveen. Taustamuuttujista sukupuoli ja asuinseutu olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

pyöröovi-ilmiöön. Miehillä oli naisia 1,3 kertaa suurempi veto joutua pyöröoveen ja maaseudulla 

asuvilla veto oli kaupunkilaisiin verrattuna kolminkertainen. Taajamissa asuvilla oli kaupunkilaisiin 

nähden 2,5 kertainen veto joutua pyöröoveen. Ikäryhmiä vertailtaessa referenssiryhmänä käytettiin 

75–79-vuotiaita, ja heihin verrattuna ainoastaan 90–94-vuotiailla oli tilastollisesti merkitsevästi 

pienempi veto joutua pyöröoveen, mutta muuten iällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

pyöröovi-ilmiöön. 

  

Toinen aineisto koostui 4 756 RAI-arvioidusta henkilöstä, jotka kuuluivat pääaineiston osajoukkoon. 

Tulosten mukaan tästä joukosta 3 083 henkilöä eli 64,8 prosenttia selvisi ilman sairaalajaksoja, mikä 

on 2,1 prosenttiyksikköä enemmän verrattuna pääjoukkoon. 1–2 sairaalajaksoa kertyi 1 498 

henkilölle eli 31,5 prosentille ja 175 henkilöä eli 3,7 prosenttia oli joutunut pyöröoveen.  Myös RAI-

arvioitujen joukossa sukupuoli ja asuinseutu olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pyöröovi-

ilmiöön. Miesten vetosuhde oli naisiin nähden 1,6 kertainen. Maaseudulla asuvien veto oli 3,5 ja 

taajamassa asuvien 2,9 verrattuna kaupunkilaisiin. RAI-arvioitujen välillä olleet vetosuhteet olivat 

siis suuremmat kuin pääaineistossa. Terveyden vakaus oli ainoa RAI-mittari, jolla oli tilastollisesti 

merkitsevä yhteys pyöröovi-ilmiöön. Hyvin epävakaasta terveydentilasta kärsineiden vetosuhde oli 

2,2 kertainen verrattuna vakaan terveydentilan omaaviin.  

 

Pyöröovi-ilmiön alueellisia eroja tarkasteltiin maakunnittain. Referenssiluokaksi valittiin Kanta-

Häme, sillä ristiintaulukoinnin perusteella siellä jouduttiin muita maakuntia harvemmin sairaalaan 

juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyä: jopa 85,5 prosenttia kantahämäläisistä selvisi 

ilman yhtään sairaalajaksoa ja pyöröoveen joutui 2,7 prosenttia. Lopuille 11,8 prosentille kertyi 1–2 

sairaalajaksoa. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaalla ilman sairaalajaksoja selvisi vain 42,5 prosenttia ja 

pyöröoveen joutui peräti 13,7 prosenttia. Eteläpohjalaisilla oli kantahämäläisiin verrattuna 10,7 

kertainen tilastollisesti merkitsevä veto joutua pyöröoveen. Myös Pohjois-Pohjanmaalla (OR 8,6), 

Pohjois-Savossa (OR 8,5) ja Lapissa (OR 7,1) vetosuhteet olivat hyvin suuret verrattuna Kanta-

Hämeeseen. Vähiten pyöröovi-ilmiö kosketti varsinaissuomalaisia, joista vain 0,31 prosenttia joutui 

pyöröoveen.  
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Varsinaisen pyöröovi-ilmiön lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös sellaisia henkilöitä, joilla oli 1–

2 sairaalajaksoa ennen ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyä. Pääjoukossa ja RAI-aineistossa 

sukupuoli ei ollutkaan enää tilastollisesti merkitsevä tekijä ja asuinseudunkin osalta vain taajamassa 

asuminen (OR 1,4) oli pääaineistossa tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 1–2 sairaalajaksoon. 

RAI-aineistossa maaseudulla asuminen ei aivan yltänyt tilastolliseen merkitsevyyteen (p=0,054 ja 

OR 1,5). Sen sijaan ikä oli molemmissa aineistoissa tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 1–2 

sairaalajaksoon: pääaineistossa 95 vuotta täyttäneillä oli 75–79-vuotiaisiin verrattuna 1,4 kertainen 

veto joutua 1–2 kertaa sairaalaan, kun taas RAI-aineistossa vetosuhde oli 1,5. Yllättäen kognitiolla 

oli myös tilastollisesti merkitsevä yhteys 1–2 sairaalajaksoon siten, että normaaliin kognitioon 

verrattuna lievästi heikentynyt kognitio lisäsi 1,1 kertaisesti vetoa joutua sairaalaan. Sen sijaan 

vaikeasti heikentynyt kognitio vähensi vetoa joutua sairaalaan. Kuten pyöröovi-ilmiössä, myös 

tässäkin hyvin epävakaa terveydentila (OR 1,6) oli tilastollisesti yhteydessä sairaalajaksoihin. 

Alueelliset erot noudattelivat samaa kaavaa kuin pyöröovi-ilmiössä: eteläpohjalaisilla oli 

kantahämäläisiin verrattuna 7,1 kertainen veto joutua 1–2 kertaa sairaalaan. Myös Pohjois-Savossa 

(OR 7,2), Keski-Suomessa (OR 7,2), Lapissa (OR 6,7) ja Pohjois-Pohjanmaalla (6,1) vetosuhteet 

olivat suuria. 

 

7.1. Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lähes viisi prosenttia 75 vuotta täyttäneistä kotihoidon 

asiakkaista joutui vuonna 2018 kolmen kuukauden sisällä vähintään kolme kertaa sairaalaan ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Kolmannekselle kertyi 1–2 sairaalajaksoa. Suurin osa 

ikääntyneistä siis selviää ilman yhtään sairaalajaksoa juuri ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin 

astumista. Tämä on tietenkin hyvä uutinen, ja se saattaa kertoa myös siitä, että palvelutarpeen 

arviointi on suurimmalla osalla kohdillaan: kunnon huonontuessa ei jouduta kulkemaan sairaalassa, 

vaan päästään nopeasti ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Tämän tutkimuksen tulokset eivät siis 

tue Merja Ala-Nikkolan (2003) havaintoa, jonka mukaan kotihoidossa olevan olisi hyvin vaikea 

päästä ympärivuorokautisen hoivan piiriin ilman sairaalajaksoa.  

 

Toinen mielenkiintoinen havainto on se, että RAI-arvioiduilla henkilöillä on vähemmän 

sairaalajaksoja, mikä viittaa siihen, että RAI-järjestelmän avulla ikääntyneen toimintakykyä ja 

palveluntarvetta kyetään arvioimaan hieman paremmin kuin muilla toimintakykymittareilla. Kaikilla 
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alueilla eri toimintakyvyn osa-alueita ei välttämättä seurata kovin systemaattisesti, millä saattaa myös 

olla vaikutusta sairaalajaksojen esiintyvyyteen. RAI-järjestelmän käytöstä tulee pakollista iäkkäiden 

palveluissa keväällä 2023, joten seuraavaksi voitaisiin tutkia, onko RAI-järjestelmän käyttöönotolla 

vaikutusta iäkkäiden sairaalajaksojen määrään.  

 

Toisaalta on ymmärrettävää, ettei iäkkäiden sairaalajaksoja voi tai edes välttämättä pidä saada liiaksi 

vähennettyä. Iäkkäillä kunto voi laskea hyvinkin äkkinäisesti ja jyrkästi esimerkiksi kaatumisen tai 

sairauden seurauksena, jolloin sairaalaan on päästävä. Sairaalajaksot voivat siis jossain määrin kertoa 

palvelujärjestelmän toimivuudesta: ikääntynyttä pyritään hoitamaan eikä häntä jätetä täysin oman 

onnensa nojaan. Tämän vastapuolena on kuitenkin hyvä pohtia, mikä määrä sairaalajaksoja on liikaa. 

Tässä tutkimuksessa sen on implisiittisesti ajateltu olevan kolme sairaalajaksoa kolmen kuukauden 

aikana, mutta missään ei ole virallisesti päätetty mitään tiettyä lukumäärää minkään tietyn ajanjakson 

sisään. Olisikin hyvä, jos kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden poliitikot ja viranhaltijat lähtisivät 

pohtimaan tätä kysymystä tarkemmin: paljonko sairaalajaksoja on heidän mielestään inhimillisesti ja 

taloudellisesti kestävä määrä? Lisäksi organisaatioiden tulisi kehittää strategia, jolla kyettäisiin 

puuttumaan sairaalajaksojen kasautumiseen tietyille henkilöille.  

 

On hyvin mahdollista, että joillain alueilla tähän on jo puututtu, sillä tämän tutkimuksen mukaan 

pyöröovi-ilmiön alueelliset erot ovat hyvin suuria: Etelä-Pohjanmaalla pyöröovi-ilmiöstä kärsii jopa 

13,7 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 12,7 prosenttia iäkkäistä, kun taas Varsinais-Suomessa luku 

on vain 0,31 prosenttia, ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä vain muutaman 

prosentin luokkaa. Tulokset vahvistavat myös aiempia havaintoja alueiden erilaistumisesta sekä 

kansalaisten eriarvoistumisesta (Lammintakanen & Rissanen 2011, luku 2; Kröger 2009, s. 105, 123). 

Kansalaisten välinen alueellinen eriarvoisuus on hyvinvointivaltion tasa-arvolupauksen kannalta 

hälyttävää, mutta toisaalta alueellinen epätasa-arvo kertoo myös siitä, ettei pyöröovi-ilmiön yleisyys 

ole millään lailla staattinen, muuttumattomana pysyvä lukuarvo, vaan siihen voidaan vaikuttaa 

erilaisilla poliittisilla toimenpiteillä.  

 

Vaikka tässä tutkimuksessa ei pystytty huomioimaan lyhyitä, alle yhden yön kestäneitä 

päivystyskäyntejä, osuvat tulokset silti hyvin yksiin myös luvussa 2.2 esitetyn kuvion 4 kanssa. Se 

kuvaa niiden kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuutta vastaavan ikäisistä kotihoidon 
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asiakkaista, joilla oli päivystyksenä alkaneita sairaalajaksoja vuonna 2018. Sen mukaan 

Kymenlaaksossa (15,5 %) ja Kanta-Hämeessä (19,4 %) oli kaikista vähiten suunnittelemattomia eli 

päivystyksenä alkaneita sairaalajaksoja, kun taas Etelä-Pohjanmaalla (33,1 %) ja Pohjois-

Pohjanmaalla (31,2 %) niitä oli runsaasti. Yllättäen myös Päijät-Hämeessä suunnittelemattomia 

päivystyskäyntejä oli runsaasti, vaikka tämän tutkimuksen mukaan pyöröovi-ilmiö tai 1–2 

sairaalakäynnin esiintyvyys ei näyttäytynyt kyseisellä alueella kovinkaan suurena.  

 

Toisin kuin olisi voinut olettaa, ainakaan tämän tutkimuksen valossa ympärivuorokautisen hoivan 

pieni kattavuus ei näyttäisi kulkevan käsi kädessä pyöröovi-ilmiön kanssa, sillä luvussa 2.2 esitetyn 

kuvion 3 mukaan Etelä-Karjalassa vain 6,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä on ympärivuorokautisen 

hoivan piirissä, kun koko maan keskiarvo on 8,7 prosenttia. Siitä huolimatta Etelä-Karjalassa vain 3 

prosenttia iäkkäistä on joutunut vähintään kolme kertaa sairaalaan ennen ympärivuorokautisen hoivan 

piiriin pääsyä. Etelä-Karjalassa näyttääkin olevan selkeä strategia, sillä siellä kyetään antamaan 

intensiivistä kotihoitoa jopa yli 60 prosentille kotihoidon asiakkaista, mikä on noin 20 

prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maan keskiarvo. Myös Päijät-Häme on valinnut saman 

strategian, sillä sielläkin annetaan keskimääräistä vähemmän kotihoitoa (luku 2.2, kuvio 1), mutta 

kotihoito on intensiivisempää (luku 2.2, kuvio 2). Molemmilla alueilla intensiivinen kotihoito on siis 

selkeästi korvannut ympärivuorokautista hoivaa. Tämän tutkimuksen mukaan ympärivuorokautisen 

hoivan korvaaminen intensiivisellä kotihoidolla ei kuitenkaan näy pyöröovi-ilmiön yleisyytenä.  

 

Lappi on koko maan ”laitosvaltaisin”, sillä siellä noin 10 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä on 

ympärivuorokautisen hoivan piirissä. Lappi ei juurikaan eroa maan keskiarvosta kotihoidon 

kattavuuden tai intensiteetin osalta (luku 2.2, kuvio 3), joten on mielenkiintoista, ettei 

ympärivuorokautisen hoivan suuri määrä vaikuta vähentävästi sairaalajaksojen esiintyvyyteen vaan 

päinvastoin: vain 46,2 prosenttia iäkkäistä selviää Lapissa ilman sairaalajaksoja ja 10,4 prosenttia 

joutuu pyöröoveen. Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ovat taas valinneet kotihoidon strategiakseen ”monille 

vähän”, mikä myös aiheuttaa enemmän sairaalakäyntejä. Tämä on sikäli mielenkiintoista, sillä Etelä-

Pohjanmaalla ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on muuta maata suurempaa (9,4 %) ja Keski-

Pohjanmaallakin kattavuus on lähes sama (8,9 %) kuin koko maan keskiarvo. Yhteenvetona voisi siis 

todeta, että paras tapa ehkäistä pyöröovi-ilmiötä, on tarjota tarpeeksi intensiivistä kotihoitoa. Mikäli 

intensiivistä kotihoitoa ei ole tarpeeksi tarjolla, ei keskimääräistä parempi ympärivuorokautisen 
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hoivan kattavuuskaan vähennä sairaalajaksojen määrää. Tätäkin asiaa olisi toki hyvä tutkia 

tarkemmilla tilastollisilla menetelmillä.  

 

Alueellisen tarkastelun lopuksi on vielä mielenkiintoista verrata Kanta-Hämettä ja Etelä-Pohjanmaata 

toisiinsa, sillä Kanta-Hämeessä jopa 85,5 prosenttia välttyy kokonaan sairaalajaksoilta ennen 

ympärivuorokautisen hoivan piiriin astumista, kun taas Etelä-Pohjanmaalla sairaalajaksoilta välttyy 

vain 42,5 prosenttia. Molemmissa maakunnissa ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on sama eli 

9,4 prosenttia, mutta Kanta-Hämeessä kotihoidon kattavuus on vain 9,1 prosenttia, kun Etelä-

Pohjanmaalla luku on 20,6 prosenttia. Kotihoidon intensiteetissä eroa on vain 4,5 prosenttiyksikköä 

siten, että Kanta-Hämeessä osuus on 41,1 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 36,6 prosenttia. Koska 

kotihoidon kattavuuksien erot ovat suuret, mutta intensiteettien erot eivät niinkään, on hyvä pohtia, 

kyetäänkö Kanta-Hämeessä antamaan pienemmälle kotihoidon asiakaskunnalle enemmän 

käyntiaikaa? Luvussa 3.1 esitetyn kuvion 5 mukaan Kanta-Hämeessä koettiin vähiten avun 

riittämättömyyttä vuonna 2018, joten on hyvin mahdollista, että kotihoito kykenee antamaan siellä 

keskimäärin enemmän aikaa asiakkaille. Tämä voisi olla looginen selitys sairaalajaksojen eroille, sillä 

on selvää, että jos asiakkaita on liian paljon, joudutaan heidän luonaan vietetystä ajasta tinkimään, 

jolloin asiakkaat eivät välttämättä saa niin paljon apua kuin tarvitsisivat, mikä voi johtaa 

sairaalajaksojen määrän kasvuun. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastoja siitä, kuinka 

paljon kotihoidon asiakkailla vietetään aikaa, mutta tämä voisi olla hyvä jatkotutkimusaihe.  

 

Tässä tutkimuksessa selvisi myös, että miessukupuoli, epävakaa terveydentila sekä maaseudulla tai 

taajamassa asuminen olivat yhteydessä pyöröovi-ilmiöön. Miesten on todettu muissakin 

ikääntyneiden sairaalan ja päivystyksen käyttöä tarkastelleissa tutkimuksissa joutuvan naisia 

useammin sairaalaan (Nyman ym. 2021; Rönneikkö ym. 2017). Tämä voi johtua siitä, että 

useimmiten iäkkäät naiset ovat puolisoidensa omaishoitajia (THL 2021c), jolloin sairaalassa 

saatetaan ajatella, että kotiuttaminen on turvallisempaa, kun kotona on joku vastassa. On myös 

mahdollista, että mikäli ympärivuorokautisen hoivan paikoista on pulaa, on omaishoidossa olevan 

vaikeampi saada paikka kuin pelkän kotihoidon varassa olevan yksinasujan. Tätä pitäisi kuitenkin 

tutkia enemmän. 
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Epävakaa terveydentila korreloi hauraus-raihnaisuusoireyhtymän kanssa (Asikainen 2021), joten on 

hyvin mahdollista, että sairaalakäyntejä saataisiin vähennettyä perustamalla päivystysten yhteyteen 

geriatrisia akuuttiyksiköitä, joissa perehdyttäisiin kokonaisvaltaisesti raihnaisten iäkkäiden hoitoon. 

Myös palliatiivisen hoidon tarpeessa olevat iäkkäät pitäisi tunnistaa ja heidän tulisi päästä 

kotisairaalan asiakkaaksi. Näin akuutteihin tilanteisiin kyettäisiin varautumaan paremmin ja 

välttämään elämän loppuvaiheen kuormittavat siirtymät. (Forsius ym. 2020.) Lisäksi kotihoidossa 

tulisi olla paremmat mahdollisuudet konsultoida nimenomaan geriatriaan erikoistuneita lääkäreitä 

(Haapamäki 2014). Jotta HRO-potilaiden sairaalakäyntejä voidaan ehkäistä, pitäisi kotihoidossa 

olevien ikääntyneiden ravintoon ja lihasmassan ylläpitoon kiinnittää myös enemmän huomiota 

(Strandberg ym. 2006).  

 

Maaseudulla ja taajamassa asumisen yhteys pyöröovi-ilmiöön saattaa selittyä kahdella syyllä. 

Ensinnäkin on mahdollista, että kaupungeissa päivystykset ovat lähempänä, jolloin siellä saatetaan 

kyllä käydä, mutta mikäli mitään varsinaista hoitoa vaativaa vammaa tai sairautta ei havaita, saatetaan 

iäkäs kotiuttaa jo saman vuorokauden aikana. Tässä tutkimuksessa samalla osastolla tuli viettää 

vähintään yksi yö, jotta pystyttiin varmistumaan, ettei osastolta toiselle siirtymistä tulkittaisi 

kotiutumiseksi. Kaikkia päivystyskäyntejä ei siis välttämättä ole saatu tämän tutkimuksen avulla 

esille, mikä on osittain voinut vaikuttaa siihen, että kaupunkilaisiin verrattuna maaseudulla ja 

taajamissa asuvilla on hyvin voimakas yhteys pyöröovi-ilmiöön. Toisaalta Olli Halmisen ym. (2019) 

mukaan keskisuurissa kunnissa ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymisen todennäköisyys oli 

pienempi kuin suurissa kunnissa, mikä hänen mukaansa saattaa johtua siitä, että keskisuurissa 

kunnissa ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on suhteessa vähemmän kuin isommissa kunnissa. 

On siis hyvin mahdollista, että vähäisen ympärivuorokautisen hoivan paikkojen määrä voisi tässä 

yhteydessä joiltain osin selittää taajamissa asuvien iäkkäiden pyöröovi-ilmiötä. Toisaalta yhteys 

pyöröoveen oli erittäin voimakas maaseudulla asuvilla, mutta Halmisen mukaan asuminen 

matalimman väestötiheyden kunnissa ei vaikuttanut ainakaan ympärivuorokautisen hoivan piiriin 

siirtymisen todennäköisyyteen merkittävästi. Sikäli asuinseudun yhteyttä pyöröovi-ilmiöön tukee 

myös Teppo Krögerin ym. (2019) havainto siitä, että riittämätöntä avunsaantia ADL-tarpeissa 

koettiin selvästi enemmän lähiöissä ja haja-asutusalueilla kuin kaupungin keskustassa. 

 

Tämä tutkimus osoitti, että ADL- ja IADL-toimintakyky sekä masennus, kognitio, läheisapu ja ikä 

eivät ole yhteydessä pyöröovi-ilmiöön, mutta kognitiolla ja iällä sen sijaan on yhteys 1–2 
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sairaalajakson esiintyvyyteen ennen ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymistä. Se, ettei 

huonolla ADL-toimintakyvyllä ollut merkitystä, saattaa liittyä siihen, että sitä arvioidaan kaikista 

järjestelmällisimmin niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa (Penttinen ym. 2020) 

sekä siihen, että fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointi korostuvat päätöksentekoa 

koskevissa kunnallisissa soveltamisohjeissa (Perttola 2019), minkä vuoksi huonon ADL-

toimintakyvyn omaavilla on ”ohituskaista” ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Sama koskee myös 

kognitiota. Tässä tutkimuksessa itse asiassa selvisi, että vaikea kognition heikentyminen vähensi 

vetoa joutua 1–2 kertaa sairaalaan, kun taas lievä kognition heikkeneminen lisäsi sitä. Tulos osuu 

osittain yhteen Jukka K. Rönneikön ym. (2017) tekemän tutkimuksen kanssa, jossa selvisi, että 

kognition alenema lisää sairaalaan joutumisen riskiä, mutta diagnosoidut muistisairaudet eivät sen 

sijaan vaikuta riskiin. Muistisairaus saattaa siis myös toimia eräänlaisena pääsylippuna 

ympärivuorokautiseen hoivaan.  

 

Hyvin huono IADL-toimintakyky lisäsi vetoa joutua 1-2 kertaa sairaalaan, mutta tulos ei aivan yltänyt 

tilastollisen merkitsevyyden rajoihin (p=0,058). Tulos antaa kuitenkin jonkin verran tukea Laura 

Perttolan (2019) ja Teppo Krögerin ym. (2019) havainnoille siitä, että käytännöllisen avun tarpeeseen 

liittyvät IADL-toiminnot jäävät palvelujärjestelmässä vähemmälle huomiolle ja lisäävät siten riskiä 

puutteelliselle avun saamiselle. Tämän lisäksi myös ikä vaikutti 1–2 sairaalajakson esiintyvyyteen 

siten, että 80–84-vuotiaden sekä 95 vuotta täyttäneiden ikäryhmiin kuuluvilla oli 75–79-vuotiaisiin 

nähden suurempi veto joutua 1–2 kertaa sairaalaan. Alle 80-vuotiaat ovat verraten nuoria kotihoidon 

asiakkaiksi, joten on mahdollista, että heillä on jokin selkeä toimintakykyyn vaikuttava sairaus, jonka 

vuoksi he myös pääsevät helpommin ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Pelkkä korkea ikä ei takaa 

ympärivuorokautisen hoivan paikkaa, joten jos taustalla ei ole erityisiä sairauksia tai suurempaa 

toimintakyvyn laskua, mutta elämän päätepiste alkaa jo häämöttää, saattavat sairaalajaksot lisääntyä 

voimien ehtyessä.   

 

Lopuksi on vielä hyvä todeta, että iäkkäiden kunto voi romahtaa hyvinkin nopeasti esimerkiksi 

kaatumisen tai infektion seurauksena. Näin ollen viimeisin RAI-arviointi ei välttämättä kerro 

nykyisestä terveydentilasta tai toimintakyvystä tarpeeksi, etenkin jos viimeisimmästä arviosta on 

lähes puoli vuotta aikaa.  On siis otettava huomioon, että joidenkin tässä tutkimuksessa olleiden RAI-

arvioitujen henkilöiden toimintakyky-mittareiden pisteet ovat voineet olla todellisuudessa paljon 

huonompia. Toisena heikkoutena on se, että ennalta suunniteltuja ja suunnittelemattomia 
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sairaalakäyntejä ei ole voitu erottaa toisistaan, minkä vuoksi aineistossa saattaa olla myös sellaisia 

henkilöitä, jotka ovat käyneet esimerkiksi tekonivelleikkauksessa. Aineistosta myös puuttuu sellaisia 

henkilöitä, jotka ovat viipyneet päivystyksessä vain muutaman tunnin eivätkä ole jääneet sairaalaan 

yöksi. 

 

Tämä tutkimuksen vahvuus on tutkimuksessa käytetty rekisteriaineisto, joka kattaa koko Suomen. 

Etenkin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin on todettu olevan tietosisällöltään laadukas ja 

tarkka (Sund 2012). Tämä tutkimus tarjoaa myös ensimmäistä kertaa tietoa ikääntyneiden 

sairaalajaksojen määristä sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Vertailu eri alueiden kotihoidon 

intensiteettiin sekä ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon kattavuuteen antaa osviittaa myös 

viranomaisille sekä uusien hyvinvointialueiden valtuutetuille siitä, millaista hoivapolitiikkaa heidän 

kannattaa harjoittaa: käytännössä riittävään kotihoitoon on panostettava entistä enemmän.   
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