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Esityksen rakenne

• Hoiva käsitteenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä
• Hoivapolitiikkaa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa
• Maahanmuuton, ikääntymisen ja hoivan välisiä yhteyksiä



Mitä on hoiva erityisesti yhteiskunnallisena 
kysymyksenä

• Hoiva voidaan ymmärtää kokonaisvaltaiseksi 
huolenpidoksi ihmisestä, joka ei kykene 
selviytymään ilman apua jokapäiväisen elämän 
toimistaan (Sipilä 2003)

• Lähikäsitteitä ovat hoito ja kasvatus, entä 
vammaiset henkilöt? 

• Hoiva naisten työnä, palkattomana työnä ja 
julkisesti organisoituna palveluna (Zechner 2010)

• Hoivahierarkiat (Hoppania ym. 2016)



Pohjoismaista hoivapolitiikkaa

• Hoivapolitiikka on niitä sosiaalipoliittisia linjauksia, 
jotka määrittävät hoivan organisointia (Anttonen 
2009)

• Suomessa, kuten muissa Pohjoismaissa hoivan 
organisointi on julkisten toimijoiden vastuulla: 
rahalliset etuudet ja palvelut

• Hoivapolitiikan suunnanmuutokset (Karsio ym. 2019)
• Hoivan demografinen paniikki (Kröger 2019)



Maahanmuuton ja hoivan yhteyksiä

Eläkeikäiset

eli

potentiaaliset

hoivan

tarvitsijat

Iäkkäät maahanmuuttajat, 

jotka saapuvat

perheenjäseninä, pakolaisina, 

turvapaikanhakijoina tai 

muusta syystä. Suomessa

asuvat maahanmuuttajat, 

jotka eläköityvät täällä

(retired migrants). 

Suomesta lähtevät iäkkäät

maahanmuuttajat, jotka voivat

olla paluumuuttajia (return 

migrants), eläkkeellä muuten

muuttavat tai 

elämäntapamuuttajia (lifestyle 

migrants).

Hoivan tarve Maahanmuuttajat, jotka on 

rekrytoitu hoivapalveluiden

työvoimaksi tai jotka ovat

tulleet muuten Suomeen ja 

työskentelevät

hoivapalveluissa.

Vanhukset, jotka muuttavat

ulkomaille saadakseen hoitoa ja 

hoivaa.

Tämän lisäksi on hyvä huomioida monikansalliset yritykset hoivapalveluiden tuottajina ja 
eräänlaisina maahanmuuttajina.



Ikääntyvät maahanmuuttajat Suomessa

Tilastokeskus: 
Maahanmuuttajat 
väestössä
https://www.stat.fi
/tup/maahanmuutt
o/maahanmuuttaja
t-
vaestossa.html#tab
1485503695201_2

Ks. Maahanmuuttajien omaishoiva Hätönen 2016 ja ylirajainen 
hoiva Zechner 2008

https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa.html#tab1485503695201_2


Ikääntyvät maahanmuuttajat Suomessa

Yle, Elävä arkisto https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/03/19/egyptilainen-isoaiti-haki-
oleskelulupaa-suomeen

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/03/19/egyptilainen-isoaiti-haki-oleskelulupaa-suomeen


Suomesta tai Suomeen muuttavat ikääntyvät

• Suomalaiset Aurinkorannikolla ovat yksi maastamuuttajaryhmä, osa 
tosin asuu siellä vain osan vuodesta (Karisto 2008) (lifestyle migrants) 
(Dwyer 2010) tai muuttolinnut (snowbirds) (Forssell 2014)

• Suomessa pitkään asuneet maahanmuuttajat, jotka palaavat takaisin 
lähtömaahan eläköidyttyään tai ulkomailla asuneet suomalaiset, jotka 
palaavat Suomeen eläkkeelle. (return migrants) (Anniste & Tammaru
2014)

• Osalle maahanmuuttajista palaaminen ei ole mahdollista lähtömaan 
olojen vuoksi tai monessa maassa asuneille voi olla vaikea päättää 
minne viimeiseksi muuttaa. Palvelut ja etuudet voivat myös pitää 
paikallaan (Zechner 2017, 2019)



Maahanmuuttajat hoiva-alan työntekijöinä

• Suomessa asuville maahanmuuttajille hoiva-alan työtä 
pidetään hyvänä vaihtoehtona työllistyä (Antikainen 2010)

• Hoiva-alan työntekijöitä rekrytoidaan myös muualta, 
Suomeen ei vielä suuria määriä, mutta esimerkiksi 
filippiiniläisiä määritellään luonnostaan hoivaaviksi 
(Vaittinen 2017;  Olakivi 2018)

• Kansainväliset hoivaketjut (Hochschild 2000) yksilötasolla 
etenkin sellaisiin maihin, joissa hoivapalveluita on niukasti 
saatavilla



Suomesta hoivapalvelujen perässä maailmalle tai 
kansainväliset yritykset Suomen hoivamarkkinoille

• Hoivapalveluiden tuotanto voi olla matalamman palkkatason maassa 
halvempaa, viedäänkö suomalaiset vanhukset tällaiseen maahan saamaan 
hoivaa?

• Terveysturismi tai lääketieteellinen turismi (medical tourism, health care
tourism) on melko tavallista Viroon, Singaporeen, Unkariin (ks. Karuppan & 
Karuppan 2010). 

• Suomessa hoivapalveluita on markkinaistettu 1990-luvun alusta lähtien

https://www.dailymail.co.uk/news
/article-2423559/Grandma-export-
Germans-sending-parents-nursing-
homes-Poland-cheaper.html



Lopuksi

• Hoivapolitiikka alkaa olla yhä enemmän globaalia ja kansainvälisiä 
toimijoita kiinnostavaa, kuten OECD, EU

• Suomalaisten vanhusten vaivaiset kehot ja mielet liikuttavat ihmisiä 
maasta toiseen

• Hoiva pitää ihmisiä, jotka haluaisivat muuttaa, myös paikoillaan. 
Etuudet ja palvelut menetetään kun lähdetään Suomesta tai 
kohdemaassa niitä voi olla niukasti tai vaikeasti saatavilla

• Hoivan hierarkiat ovat kansainvälisiä, ’hoivaavia kansakuntia’, vauraita 
hoivan tarvitsijoita 

• Hoiva on globaalia liiketoimintaa ja se on yhä enemmän 
finanssimaailman toimintaa (rahastoja, sijoituksia, veroparatiiseja), joka 
irtoaa hoivan arjesta eli tarvitsevista kehoista ja mielistä

• Kansallinen hoivapolitiikka estää ja mahdollistaa kansainvälistä 
liikkuvuutta hoivan suhteen, sillä on vaikutusta tarjotaanko julkisia 
palveluita vai rahallisia etuuksia
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