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Palvelurakenne, 75-vuotta täyttäneet vastaavanikäisestä väestöstä

% lkm

2015 2015

Kotona asuvat 90,6 435427

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. 11,8 56507

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkaat 31.12. 7,1 34272

Omaishoidon tuella hoidetut vuoden aikana 4,7 22566

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

terveyskeskuksissa 31.12. 2,1 10152

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen asiakkaat 31.12. 0,9 4386

Lähde: THL, Sotkanet
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4

75 vuotta täyttäneiden palvelujen (kotihoito, omaishoidon tuen palkkiot, 
ympärivuorokautinen laitoshoito ja palveluasuminen sekä päivätoiminta) 
kustannukset yhteensä noin 4 mrd. euroa, josta 
ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen kustannukset 1,8 mrd. euroa
Lähde: Tilastokeskus, Sotkanet, Kuusikkokunnat



Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus
Elderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE)[pvm]

• Projektin tavoitteena on selvittää iäkkäiden palvelujen toimivuutta ja keinoja, 
miten tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman 
pitkään. 

• Projektissa myös levitetään tietoa siitä, miten palvelutuotantoa kehittämällä 
voidaan parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

• Projektissa toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa mittavaa 
rekisteriaineistotutkimusta palvelujen käytöstä ja käytön vaihtelusta 
kunnittain (yli 300 000 tutkittavaa). 

• ELSE-julkaisusarjassa julkaistaan projektin tuloksia ja ajankohtaisia 
kirjoituksia ikääntyneen väestön palveluista

www.kuntaliitto.fi/ikaantyneet

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, 
kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus

http://www.kuntaliitto.fi/ikaantyneet


Julkaistut ELSE-julkaisut
8. Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaat
Malmström, Hörhammer, Peltokorpi, Linna, Koivuranta-Vaara & Mikkola
7. Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön
Tarja Kivimäki
6. Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen?
Linna Miika, Mikkola Teija, Peltokorpi Antti & Tyni Tero
5. Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa
Seinelä, Lehto, Vanttaja, Lehmus & Valvanne
4. Hoivakodin kulttuuria muuttamassa
Teija Mikkola (toim.)
3. Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen?
Elina Mylläri, Tapio Kirsi ja Jaakko Valvanne
2. Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä
Eija Haapamäki, Heini Huhtala, Tuuli Löfgren, Lauri Seinelä, Elina Mylläri ja 
Jaakko Valvanne
1. Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?
Johan Groop

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3263
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3263
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3179
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3157
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3141
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3032
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3067
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3014

