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Väestöennuste 2030 
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Väestöennuste 2040 
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Huoltosuhde 
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Ennuste huoltosuhteesta 
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Ikääntymiskehitys 

1.3.2017  ahyl Riitta Karikoski 8 

Kun ihmisten elinikä pitenee, pääosa siitä 
on tervettä elämää tai taudin hallintaan 
liittyvää toimintakyvyn 
ylläpitoa.  
 
Vastaavasti kuolema siirtyy myöhemmäksi. 
Väestöennusteet näyttäisivät tukevan kuoleman 
kompressiota, pakkaantumista lyhyeen ajanjaksoon. 
 
Näyttäisi siltä, että väestön ikääntymisestä ja suuren 
ikäluokan kuolemisesta aiheutuva lisäpalvelutarve ei 
ole verrannollinen vanhusten määrään vaan väestön 
kuolemien määrään.  



Ikääntyneiden asuminen 
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Palveluasuminen 9 % / 75 vuotta täyttäneistä 
merkitsee 465 000 vanhuksen osalta noin 
 42 000 
asumispaikkaa, kun nykyisin niitä on 
terveyskeskussairaalan pitkäaikaisosastolla 
7200, vanhainkodissa 
15 520, tehostetussa palveluasunnossa 30772 
ja tavallisessa palveluasunnossa 6855, 
yhteensä noin 60 000 
paikkaa, siis runsaasti yli tarpeen. 



. 
Hoitokulut 
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Palvelujärjestelmässä oli yhteensä 70 778 

henkilöä. He ovat järjestelmässä 

keskimäärin 1,9 vuotta, heidän 

hoitoonsa on käytetty yhteensä 

laskentapäivään mennessä resursseja 

vähän yli 6 mrd. euroa. 

 

Keskimääräinen jakson hinta oli 87 000 €. 

 

Pitkäaikaispaikoilla on siinä 31 % 

henkilöistä ja 80 % kustannuksista eli yli 

4,8 mrd euroa 



Pitkäaikaishoidon työpanos ja kulut 
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Pitkäaikaishoidon keskimääräinen 

hoidossa oloaika 1760 vuorokautta on noin 

4,8 vuotta, merkitsee 

tämä vuodessa noin 1 mrd. euron 

panostusta pitkäaikaiseen hoitoon. Tästä 

noin 70 % eli 700 miljoonaa 

euroa on työpanosta. Jos 

henkilötyövuoden hinta on 50 000 €, 

vastaa tämä noin 14 000 työntekijän 

työpanosta. 

 



Erityispitkä hoitoaika 
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Erityisen pitkään yli 10 vuotta 

järjestelmässä olleet 1604 henkilöä eli 2 % 

kaikista ovat käyttäneet noin 

670 000 € jokainen.  

 

Alle puolenvuoden kestoiset jaksot 

merkitsevät vain 3 % 

kokonaissummasta. Tähän ryhmään 

kuuluu kuntoutus. 

 



Laitoshoidon/ palveluasumisen pääsyyt 
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Dementia ja itsensä huolehtimisen vajavuus 
eli kotona pärjäämättömyys merkitsevät 
yhteensä 48 340 
paikkaa eli 66 % koko järjestelmän 
kapasiteetista. Näiden ryhmien  hoidon 
kustannukset 
vastaavasti ovat noin 4 mrd. € eli 66 % koko  
hoidon arvosta. 
 
Keskeinen havainto on kuntoutuksen asema. 
Yhteensä meillä on 
 noin 6.000 tietoista kuntoutushoitoa 



Liikuntaongelmat 
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Suuri osa toimintakyvyn 

ongelmista ikääntyneillä 

henkilöillä liittyy jollakin 

tavalla fyysisen 

aktiivisuuden ja liikunnan 

vähäisyyteen 
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Vanhuuden muutokset liikuntaelimistössä 
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•lihasmassa on 50-vuotiaalla pienentynyt 

10 %, 70-vuotiaalla jo 40 % 

 

•pituus vähenee, 60-vuotta täyttäneiltä jo 2 

cm 10 vuotta kohti 

 

•paino lisääntyy iän myötä aiempaa 

helpommin 

 

•luuston massa saattaa pienentyä jo 40 

ikävuodesta alkaen 

 

•tapaturmavaara kasvaa, koska tasapaino 

heikkenee, kaatumisriski kasvaa ja 

reaktionopeus hidastuu 



Liikunnan positiiviset vaikutukset 
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Liikunnalla on havaittu olevan 

myönteisiä vaikutuksia ikääntyneen 

mielialaan, kognitiivisiin 

toimintoihin ja itseluottamukseen.  

 

Positiivisia yhteyksiä on havaittu myös 

elämän tarkoituksellisuuden 

kokemiseen, depressiivisten 

oireiden, ahdistuneisuuden ja 

jännittyneisyyden vähenemiseen 

sekä yöunen laatuun. 

 

 Liikunnan suotuisat vaikutukset eivät 

ole ikä- eivätkä sukupuoliriippuvaisia, 

ja suotuisia tuloksia voidaan saavuttaa 

myös hyvin sairaiden ja iäkkäiden 

(mm. dementoituneiden) henkilöiden 

kanssa. 



Liikunnan positiiviset vaikutukset 
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•yleisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja 

parantaminen 

•ilon ja virkistyksen kokeminen 

•onnistumisen elämykset 

•muistin ja päättelykyvyn harjoittaminen 

•luovuuden harjoittaminen 

•ystävyyssuhteiden ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tukeminen 

•itsenäisyyden ja aloitekyvyn tukeminen 

•ennenaikaisen raihnaistumisen ehkäisy 

•fyysisen kunnon parantaminen 

•liikuntakyvyn parantaminen 

•sairauksien ehkäisy. 

 

Iäkkäiden omat tavoitteet liikunnan suhteen 

liittyvät usein arkisen toimimisen ja 

liikkumisen helpottumiseen ja 

parempaan jaksamiseen 
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Ikääntyvän kannattaa liikkua, jotta hän  

 

•pysyisi toimeliaana ja terveenä 

mahdollisimman pitkään 

 

•selviytyisi jokapäiväisistä askareistaan 

 

•välttyisi sairastumasta kansansairauksiin, 

joita ylipaino tuo 

Ylipaino lisää merkittävästi riskiä sairastua 

sydän- ja verisuonisairauksiin sekä 

aikuistyypin diabetekseen.  

 

* Liikunta myös parantaa mielialaa. 

 

 * Ulkona saa D-vitamiinia, joka on 

elintärkeää (luut, lihakset, mieliala)  



Japanin Okinawassa maailman vanhimmat 
asukkaat elävät pitkään terveenä 
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•Strong community 

bonds  

•Plenty of  exercise  

•Healthy, low-fat diet  

•Low stress way of  life  

http://seniors.lovetoknow.com/Importance_of_Exercise_for_the_Elderly
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Voimaa vanhuuteen tutuksi ja 
tavaksi  

Tervetuloa kärkiseminaariin 
 

 

Ikäinstituutti ja  Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintovirasto 
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•vähentää ja hidastaa vanhenemisen 

väistämättä tuomia muutoksia 

•pitää yllä tasapainotaitoa ja ehkäistä 

kaatumisia  

•edistää terveyttä ja toimintakykyä 

•vähentää tai jopa estää monista 

sairauksista johtuvaa vanhenemista 

•hidastaa lihasvoiman 

vähenemistä/lihaskatoa 

•pitää yllä lihasvoimaa ja kestävyyttä  

•lisätä hapenkulutusta eritoten 

kestävyysharjoittelulla, eli edistää 

hengitys- ja verenkiertoelimistön 

aerobista kuntoa 

•pitää yllä liikkuvuutta, notkeutta ja myös 

nivelten hyvinvointia 

•pitää yllä luuston vahvuutta 

kuormittamalla luustoa 

•parantaa unen laatua 

• antaa hyvän mielen, yksin tai yhdessä 

liikkuen. 


