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Arvioinnin taustaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi vuosittain sote-palvelujen järjestämistä maan eri alueilla. Arviointi tehdään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta, mutta arvioinnin kohteet perustuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön. Arvioinnin kohteena ovat Manner-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla toimivat kunnat ja kuntayhtymät, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalveluja. Aiemmasta poiketen ja STM:n toimeksiantoon pohjautuen Länsi-Pohjan alueellisia järjestäjiä arvioidaan osana Lappia ja lisäksi
Helsingin ja Uudenmaan yhteydessä on tarkasteltu järjestämislakiluonnoksen mukaisia Uudenmaan sote-maakuntia ja Helsinkiä.
Tänä vuonna arvioinnissa keskitytään seuraamaan, mitä muutoksia ja kehittämistoimia alueilla on tehty vuoden 2018 palvelujen arvioinnin jälkeen palvelujen järjestämisessä ja niissä palvelukokonaisuuksissa, joissa alueilla on erityisiä muutostarpeita. Seuranta on osa arviointisykliä, jossa joka toinen vuosi toteutetaan laaja palvelujärjestelmäarviointi ja joka toinen vuosi seurataan erityiskysymyksiä ja niihin liittyvää alueellista kehitystä.
Seurattaviksi teemoiksi on valittu kaksi kansallista ja kahdesta kolmeen alueellista asiakokonaisuutta. Valtakunnalliset teemat on valittu yhteistyössä STM:n kanssa, ja aluekohtaiset teemat on valittu yhteistyössä alueiden edustajien kanssa. Näiden lisäksi arvioidaan talouden ja kustannusten alueellista kehitystä sekä kuvataan
palvelujärjestelmän kokonaisuuden tilaa keskeisiä mittareita hyödyntäen. Järjestämisen toimintaympäristöä
erityisvastuualueilla (erva) kuvataan myös lyhyesti.

Seurannan teemat kansallisia ja alueellisia
Vuoden 2019 kansalliset seurantateemat ovat perustason mielenterveyspalvelujen saatavuus ja laatu sekä ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integraatio. Perustason mielenterveyspalvelujen toimintamallit ja resursointi vaihtelevat maan eri alueilla, eivätkä palvelut ole yhdenvertaisesti väestön saatavilla. Ikääntyvälle väestölle
tarjottavien palvelujen onnistunut järjestäminen on olennaista yhdenvertaisuuden lisäksi rahoituksen riittävyyden
näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittaminen ja myös horisontaalinen integraatio ovat asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien onnistuneen järjestämisen elementtejä.
Alueittain räätälöidyt seurannan kohteet liittyvät muun muassa eri väestöryhmien varhaisen tuen palvelujen
saatavuuteen, painopisteen siirtoon erityispalveluista peruspalveluihin, perustason palvelujen vahvistamiseen,
palvelurakenteen keventämiseen sekä kustannusten hillintään.

Arvioinnin tietolähteet monipuolisia
Tämä arviointi perustuu alueiden edustajien kanssa käytyihin teemakeskusteluihin, järjestäjäorganisaatioiden
dokumentteihin sekä aluehallintoviraston valvontahavaintoraportteihin. Laadullisen aineiston lisäksi seurantavuoden tietopohja koostuu keskeisimmistä mittareista, ydinindikaattoreista. Suurin osa ydinindikaattoreista
kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon (KUVA). Mittariston viimeisimmät arvot
ja arvojen kehitys alueittain on raportoitu THL:n Tietoikkunassa (thl.fi/tietoikkuna).
Tilastotietojen ja indikaattorien muutoksia seurattiin käytännön syistä vain 7.9.2020 saakka, jonka jälkeen tulleet indikaattorien päivitykset eivät ole mukana arvioinnissa eivätkä näy Tietoikkunassa. Vuoden 2019 indikaattoritiedoissa on havaittu useita laatupuutteita, mikä on rajoittanut määrällisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksia. Lisätietoa arvioinnin tietopohjasta ja sen laadusta tarjoamme arvion menetelmät ja laatuselosteessa.
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Seuranta ja arviointi tukevat alueellista ja kansallista kehittämistyötä
Tavoitteena on, että asiantuntija-arvioinnit tukevat ja auttavat paitsi ministeriöiden ohjaustehtävää, myös maan
eri osissa käynnissä olevaa sote-palvelujen kehittämistä tarjoamalla alueittaisesti vertailukelpoisen tilannekuvan palvelujärjestelmän suoriutumisesta.
Kiitämme lämpimästi TAYS-ervan alueiden yhteyshenkilöitä ja asiantuntijoita erinomaisesta yhteistyöstä ja THL:n,
Valviran ja aluehallintovirastojen asiantuntijoita arvokkaasta panoksesta sote-järjestämistehtävien onnistumisen arvioinnissa.

Helsingissä 2.11.2020
Eija Rintala
Arviointipäällikkö
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Pekka Rissanen
Tietoylijohtaja
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1

Väestötekijät ja järjestämistehtävän
yleiset edellytykset

1.1 Väestötekijät ja sairastavuus

1.2 Palvelujen järjestäminen

Palvelutarpeet ja kuntaprofiilit vaihtelevat

Palvelujen järjestäjäorganisaatioiden määrä pysyi
vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla ennallaan (kuvio
1). Lappajärven kunta irtaantui Kaksineuvoisen kuntayhtymästä ja siirtyi Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen. Soinin kunta irtaantui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueesta ja siirtyi Kuusiokuntien
joukkoon. Seinäjoen kaupunki ja Isonkyrön kunta
muodostivat perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Vuoden 2021 aikana Isonkyrön kunta siirtyy Vaasan sairaanhoitopiiristä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriin.
Kanta-Hämeen järjestäjäorganisaatioiden määrä
(8+1) ja kokoonpanot pysyivät ennallaan.
Myöskään Pirkanmaalla ei järjestäjien lukumäärä
muuttunut. Alueella on 14 peruspalveluista järjestämisvastuussa olevaa kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta
sekä erikoissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitopiiri.
Liitetaulukko 1 kuvaa erva-alueen järjestäjiä.

Tays-yhteistyöalue muodostuu Etelä-Pohjanmaan,
Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien
jäsenkuntien muodostamasta alueesta. Taulukko 1
havainnollistaa toimintaympäristöä näillä alueilla.
Väestöennusteen 2030 mukaan Pirkanmaa kuuluu
eniten väestöään kasvattaviin alueisiin. Vuoteen 2030
mennessä väestö kasvaa siellä ennusteen mukaan
vajaalla kolmella prosentilla. Etelä-Pohjanmaalla ja
Kanta-Hämeessä väestön ennustetaan vähenevän
vuoteen 2030 mennessä vajaalla kuudella prosentilla.
Alueen sisäisessä tarkastelussa kuntien profiilit
vaihtelevat. Vuoden 2019 lopussa koko alueen pienimmässä kunnassa, joka löytyy Etelä-Pohjanmaalta,
asukkaita oli 1 245 ja suurimmassa 238 140 (Pirkanmaalla). Väestönkasvu on kunnissa näiden maakuntien keskuskaupunkeja ja joitakin kehyskuntia lukuun
ottamatta pääasiassa negatiivinen, ja ikääntyneiden
osuus on muun maan tapaan kasvamassa. Kanta-Hämeessä syntyvyys on koko maan vertailussa matalimpia. Vaikka Etelä-Pohjanmaalla lapsia syntyy, myös
tämä alue ikääntyy ja sielläkin väestönkasvu hiipuu.
Pirkanmaa kuuluu niihin kolmeen maan alueeseen, joissa tuloerot kotitalouksien välillä ovat suuret. Tampereen ja sen kehyskuntien väestönkasvu tuo
alueelle elinvoimaa, mutta myös kasvukipuja. Etelä-Pohjanmaalla työllisyys on vahvuus, mutta työkyvyttömyyseläkkeellä olevia on keskimääräistä enemmän. Etelä-Pohjanmaan työttömistä maan pienin osa
on pitkäaikaistyöttömiä. Kanta-Hämeen väestöstä ja
toimintaympäristöstä kertovat tekijät ovat monelta
osin keskimääräisiä, mutta siellä on maan toiseksi
vähiten pienituloisia kotitalouksia.
Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla sairastetaan
THL:n (2016) ikävakioimattoman sairastavuusindeksin mukaan lähes muun maan tapaan, mutta Etelä-Pohjanmaalla keskimääräistä enemmän. Sairastavuus, työttömyys ym. vaihtelevat kaikkien alueiden
sisällä kunnittain kuitenkin selvästi.
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Sairaanhoitopiirien alueilla käynnissä
olleita kuntayhtymävalmisteluja ei jatkettu
− Tays Kehitysyhtiön toiminta käynnistyi
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit jatkoivat terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopimuksen mukaista
yhteistyötä. Keskittämisasetuksen mukainen työnjako
täsmentyi. Sipilän hallituksen ja valtakunnallisen
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kaaduttua
yhteistoiminta-alueen suunnittelu päättyi.
Keskeinen yhteistyön muoto oli Tähtisairaala-valmistelu. Yhteistyö keskittyi keväällä 2019 perustetun alustayhtiön toimintojen muodostamiseen, joka
eteni Tays Kehitysyhtiö Oy:n perustamiseen vuoden
2020 alussa. Osakkaina yhtiössä ovat kaikki alueen
sairaanhoitopiirit. Kehitysyhtiö aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2020 alusta yhteisten hankintojen,
koulutuksen ja opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisellä.
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1.Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset

Taulukko 1. Perustietoja alueesta.
EteläPirkanmaa Pohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

Alueen perustiedot
Pinta-ala, km²

17 010

14 356

5 708

390 909 (5 708–91 736)

Väestö 31.12.

537 226

193 207

170 925

5 525 292 (40 258–1 685 983)

Väestöennuste 2030*

552 705

182 632

160 969

5 566 685 (34 428–1 822 810)

37,2

14

32,9

18,2 (1,4–192,6)

Syntyvyys (Yleinen hedelmällisyysluku)*

40,4

44,8

36,2

42 (31,7–53,6)

0–17-vuotiaat, % väestöstä

18,7

20,1

18,6

19 (14,8–23,1)

9,6

11,1

10,7

9,5 (7,2–14,5)

22,8

19,5

23,6

22,9 (15,8–26,2)

0,1

0

0,1

0,3 (0–0,6)

0,4

0,3

0,4

5,2 (0,1–49,7)

49,8

24

42,9

76,6 (24–142,5)

23,1

13,9

26,1

26,3 (13,9–31,2)

4

2,9

3,9

4,2 (2,8–6,1)

Nuorisotyöttömät, % 18–24-vuotiaasta
työvoimasta

13

11,1

12

11,6 (7–18,7)

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot*

27,4

24,9

24,7

28,1 (23,4–30,9)

Kunnan yleinen pienituloisuusaste*

13,8

13,8

12,2

13,1 (10,1–18,5)

97,5

112,1

101,3

100 (76,8–136,3)

Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä
0–80 vuotta / 100 000 asukasta**

6 160

5 986

6 208

6 321 (5 149–7 720)

Työkyvyttömyyseläkettä saavat
25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

6,5

8,5

7

6,6 (4,4–10,4)

Väestöntiheys, asukkaita/km²
Väestön ikä- ja perherakenne
sekä asuminen

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä
Yhden vanhemman perheet,
% lapsiperheistä
Ulkona, yömajoissa, tilapäissuojissa
ja laitoksissa olevat yksinäiset
asunnottomat / 1 000 asukasta (2018–)
Väestön kielirakenne
Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä 31.12.
Ulkomaalaistaustaiset / 1 000 asukasta
Väestön työllisyys/työttömyys ja
sosioekonominen asema
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys),
% 15–64-vuotiaista

Väestön sairastavuus
THL:n sairastavuusindeksi,
ikävakioimaton***

*2018, **2017, ***2016
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Laajemman yhteistyön selvittämisen rinnalla
käynnistyivät KHSHP:n ja PSHP:n palvelutuotannon
yhteistyöprojektit, jotka liittyivät mm. kuvantamiseen
ja muutamiin palvelutuotannon erikoisaloihin.

Kuvio 1. Peruspalvelujen järjestämismallit
alueen kunnissa vuonna 2019.

Kansallinen tilanne hidastanut uusia avauksia
Alueella ei tehty merkittäviä ylikunnallisia, yliseudullisia tai ylimaakunnallisia uusia yhteistyöavauksia,
tuotannon ulkoistuksia eikä palvelutuotannon uudelleen kunnallistamista. Kanta-Hämeessä Oma Häme
-valmistelun kautta on kuitenkin vähitellen otettu
käyttöön mm. yhteisiä asiakkuus- ja palvelukriteerejä.
Alueen yhteinen perheoikeudellinen yksikkö aloitti
toimintansa.
Etelä-Pohjanmaalla käynnistyi vuonna 2019 sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhteistyö tukipalveluissa. Merkittävä muutos
Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2019 aikana käynnistynyt erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
yhteispäivystys.
Pirkanmaalla on jatkettu kuntavetoisesti koko
maakunnan yhteistä palvelujen sisällöllistä kehittämistä. Vuonna 2019 käynnistyi mm. koko maakunnan
yhteinen apuvälinekeskus ja henkilökohtaisen avun
keskus. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valmistelema mielenterveyspalvelujen integraatio käynnistettiin vuoden 2020 alussa; muutoksen
jälkeen palvelujen tuottamisesta vastaa sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirin muilla kunnilla on mahdollisuus lähteä mukaan yhteiseen tuotantoon.
Pirkanmaan hengityshalvausyksikkö aloitti toimintansa huhtikuussa 2019. Yksikkö toimii myös
kotona asuvien hengityshalvauspotilaiden tukiyksikkönä sekä intervallijaksojen toteutuspaikkana.
Palvelutoimintansa aloitti vuoden 2019 alussa myös
ravitsemispalveluita tuottava Voimia Oy sekä talousja henkilöstöpalveluita tuottava Monetra-konserni.

Yhdessä enemmän − kumppanuudella
Erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ”Yhdessä enemmän − kumppanuudella”
päivitettiin keväällä 2020. Sopimus sisältää linjauksia
perusterveydenhuollon erityisosaamista vaativasta
tuesta ja neuvonnasta, työvoiman ja henkilöstön koulutuksen tarpeen seurannasta ja alueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä erikoissairaanhoidon henkilöstön saatavuuden
turvaamiseksi. Sopimuksen päivittämisen tarpeeseen
vaikuttivat mm. sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivisty-
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kuntayhtymä, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

koko ja
sosiaalija terveydenhuolto
kuntayhtymä,kuntayhtymä,
terveydenhuolto
yksittäisiä
sosiaalipalveluja

terveydenhuolto ja yksittäisiä sosiaalipalveluja
kuntayhtymä,kuntayhtymä,
vain terveydenhuolto
kuntayhtymä, vain terveydenhuolto

vastuukunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

vastuukunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

vastuukunta, terveydenhuolto ja yksittäisiä sosiaalipalveluja

vastuukunta, terveydenhuolto ja yksittäisiä sosiaalipalveluja

vastuukunta, vain terveydenhuolto

vastuukunta, vain terveydenhuolto

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Kartassa esitetään tietoja peruspalvelujen
järjestämismalleista alueen eri kunnissa. Tiedot
perustuvat Kuntaliiton aineistoihin ja luokitteluun.

minen ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen uudelleen käynnistyminen. Kuluvan
vuoden arvioinnin seurantateemoista päivitetyssä
sopimuksessa sovitaan mm. palliatiivisen hoidon
työnjaosta, kuntoutustoiminnasta, henkilöstön koulutuksesta ja asiakaslähtöisestä palveluiden kehittämisestä.

8

1.Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset

Talouden paineet kasvussa
Koko yhteistyöalueella on haettu kustannustehokkaita ratkaisuja osana normaalia toimintaa muuttamalla rakenteita sekä tehostamalla ja kehittämällä
toimintaa. Esimerkiksi vuodeosastopaikkoja oli
useakin järjestäjä edelleen vähentänyt. Näyttää siltä,
että alueen järjestäjät olisivat vahvistamassa kuntien
omaa palvelutuotantoa yhtenä keinona vastata kuntien rahoituksen riittävyyden kasvaviin haasteisiin.
Etelä-Pohjanmaalla ei tehty vuoden 2019 aikana
merkittäviä toiminnan sopeuttamistoimia tai investointipäätöksiä. Muutama järjestäjä kertoi suunnittelevansa vuodelle 2020 talouden tasapainottamista.
Myöskään Kanta-Hämeessä ei tehty merkittäviä
sopeuttamistoimia tai investointipäätöksiä vuonna
2019. Ahveniston sairaalan (Assin) rakentamista on
valmisteltu, mutta varsinaista investointipäätöstä siitä
ei ole tehty.
Pirkanmaalla Tampereen kaupunki on laatinut
vuosille 2018−2020 koko kaupungin toimintaa koskevan talouden tasapainotusohjelman, joka soten
osalta painottui erityisesti vuosiin 2018−2019.

Poikkeuslupaa edellyttäviä investointeja
(2019−2020)
1) Tampereen kaupungin Männistön tehostetun palveluasumisen (60 paikkaa) uudishanke on käynnistetty ja valmistuu alkuvuonna 2021 (13 milj.
euroa).
2) Tampereen kaupungin Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu on käynnissä, tilat otetaan käyttöön kesällä 2023 (alue
raportoi tämän).
3) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti
kesäkuussa 2019 käynnistää aikuispsykiatrian
rakennushankkeen Tays Keskussairaalan alueelle
(97,5 milj. euroa).
4) Kurikan kunnan sote-keskukseen tehdään laajennus ja perusparannus (7,5 milj. euroa).
5) Seinäjoen kaupunki rakentaa Aallokon perhekeskuksen (19 milj. euroa).
6) Etelä-Pohjanmaan shp:n D-rakennukseen tehdään
peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos (5,5
milj. euroa).
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7) Etelä-Pohjanmaan shp:n väistötila siirtyy kuntayhtymän omistukseen (6 milj. euroa).
8) Kauhajoelle tulee Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus (8,5 milj. euroa).

Teknologian käyttö lisääntyy
vähitellen koko alueella
Yhteistyöalueella ei vuoden 2019 aikana varsinaisesti
otettu käyttöön uusia laajoille asiakasryhmille suunnattuja sähköisiä asiointipalveluja eikä järjestetty
laajoja tietojärjestelmien yhtenäistämishankkeita.
Aikaisemmin käyttöön otettuja sähköisiä asiointipalveluja kehitettiin ja asiakastietojärjestelmiä päivitettiin. OmaOlon ja RAI:n käyttöä laajennettiin. Koronan
aikana otettiin lisääntyvässä määrin käyttöön etävastaanottoja, ja joitakin kotihoidon käyntejä korvattiin
kuvapuhelinkäynneillä.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön videopohjaisia konsultointipalveluja
ammattilaisten ja asiakkaiden välille. Syksyllä 2020
Kanta-Hämeessä ollaan aloittamassa STM:n rakennerahoituksen turvin potilastietojärjestelmistä riippumattoman tuotannonohjauksen alueellista kehittämistä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen
ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kanssa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä laajennettiin vuoden 2019
aikana kansalaisten digitaalisten palveluiden ja OmaTaysin käyttöönottoa.
Erityisvastuualueen tietohallintojohtajat tekivät
tiivistä yhteistyötä UNA-arkkitehtuurin mukaisesti.
Sen puitteissa sovittiin yhteisestä etenemisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisessä
ja yhtenäistämisessä. Alueella on käytössä CGI:n
Uranus/Omni-tuoteperhe ja Lifecare-järjestelmät.
Kehitysyhteistyön osana rakennettiin tiedolla
johtamisen arkkitehtuuria ja digisairaalaratkaisujen
yhteentoimivuutta. Digi-sairaalan yhteistyössä halutaan mahdollistaa yhtenäiset digitaaliset palvelupolut asiakkaille. Erityisvastuualueella on käytössä
Oma-konseptin ja HYVIS-alustan ratkaisut. Kuvantamisen yhteiseen järjestelmään ei vielä päästy, vaikka
tekninen yhteensopivuus on jo määritelty. Myös eri
ICT-toimittajien palvelujen toimivuutta ja kehittämisen mahdollisuuksia arvioitiin yhdessä.
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2.1 Asiantuntija-arvio
Pirkanmaalla yhteinen muutossuunta
Pirkanmaalla ei ole jatkettu kuntayhtymävalmisteluja. Sen sijaan alueella on edetty kuntavetoisesti palvelujen
sisällöllisellä kehittämisellä kohti maakunnallista sotea. Muutostyötä ohjaa tuore sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut integroiva järjestämissuunnitelma. Sen sisällöt kytkeytyvät tiiviisti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan.
Asiakasohjaus jo vakiintunutta – ikääntyneiden palvelujen rakennetta voi edelleen keventää
Vuosia kehitetty asiakasohjaus, hoitoketjutyö, siirtymät palveluista toiseen, moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatiokäytännöt ovat alueen yhteisiä asiakaslähtöisiä toimintamalleja, jotka integroivat ikääntyneiden palvelukokonaisuutta.
Kustannusten perusteella kotihoidon resursointi on Pirkanmaalla niukempaa kuin koko maassa, mikä voi
kertoa mahdollisuudesta keventää palvelurakennetta kotihoitoa vahvistamalla. Ikääntyneiden erikoissairaanhoidon runsaat hoitopäivät voivat viitata tarpeeseen tarkastella erikoissairaanhoidon ja perustason yhteistyötä
ja yhteisiä toimintamalleja sekä myös sitä, ovatko kotiuttamismallit ja kuntoutusprosessit toimijoiden yhteisiä
ja onko kotihoidon tukena toimivat palvelut riittäviä. Kotisairaalatoiminta vaatii edelleen vahvistamista, jotta se
kattaisi koko maakunnan. Pitkien etäisyyksien alueella kotihoidon vahvistamisen rinnalla uudet monimuotoiset
kuntoutus- ja asumispalvelut voisivat palvelurakennetta keventää.
Ensihoidon osaamisen jalkauttamisella kotiin olisi mahdollista vähentää sairaalapäivystysten käyttöä.
Alueella toimivia ensihoitomalleja kannattaa edelleen kehittää ja vahvistaa. 75 vuotta täyttäneet kävivät perusterveydenhuollon päivystyksessä koko maata enemmän.

Resurssien riittämättömyyttä ja tarvetta kehittää yhteistyötä, työnjakoa ja osaamista
– mielenterveyspalvelujen painopisteen siirtäminen varhaisempaan tukeen käynnissä
Perustason mielenterveyspalvelujen resursseista ei saa kokonaiskuvaa, mutta ilmeistä on sekä absoluuttinen
resurssivaje että toiminnallinen tehottomuus. Alueen toimijat kertoivat sekä perustason mielenterveystyön että
erikoissairaanhoidon resurssien olevan niukat. Resurssien riittämättömyyden taustalla on myös tarve kehittää
yhteistyötä, työnjakoa, osaamista ja toimintamalleja. Alueen asiantuntijoiden näkemykset viittasivat myös lasten- ja nuortenpsykiatrian, sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun puutteelliseen yhteensovittamiseen. Peruspalveluihin kaivataan myös näyttöön perustuvia interventioita. Sote-keskusohjelmassa tunnistetut kehittämisen
tarpeet on huomioitu; suunnitelma sisälsi useita toimenpiteitä, joilla palvelujen painopistettä siirretään varhaisempaan tukeen.

Perustason mielenterveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisessa parannettavaa
– yhteistyö näyttää koordinoimattomalta – myös toimivia yhteistyörakenteita löytyy
Kuntien näkökulmasta hoidon porrastuksessa on haasteita, eikä työnjako kaikilta osin ole selkeä. Sairaanhoitopiirin näkökulmasta kuntien palvelurakenne on pirstaleinen ja resursseiltaan vaihteleva. Perus- ja erityistason
työnjaossa haasteena on samanaikainen tarve siirtää painopistettä varhaiseen tukeen, vahvistaa peruspalveluja
ja järjestää palvelut vaativimmista mielenterveysongelmista kärsiville.
Alueella on myös kuntia, jotka ovat tyytyväisiä kunnan oman avohoidon erikoissairaanhoidon ja perustason
väliseen yhteistyöhön. Tyytyväisten kuntien mukaan konsultaatiomahdollisuudet toimivat hyvin, hoidon porrastusta noudatetaan ja hoitoketjut juurtuvat yhteisten koulutusten ansiosta. Kunnissa oli saatu matalan kynnyksen
palveluihin lisäresursseja ja erityisosaajien konsultaatiot toimiviksi. Näissä kunnissa erityistason erikoissairaanhoidon tuen tarve koettiin vähäiseksi. Mutta jos tämäntyyppiset resurssit kunnasta puuttuvat, konsultaatiokäytännöt eivät toimi.
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Työkykyä tukevien palvelujen kokonaisuutta otettu aktiivisesti haltuun – uusia innovatiivisia
ratkaisuja – aikuissosiaalityötä kehitetään ja integroidaan muihin sote-palveluihin
Pirkanmaalla on onnistuttu työllistymistä edistävien palvelujen integraatiossa, mutta alueen sisäiset erot todettiin edellisen vuoden arvioinnissa suuriksi. Kunnat ovatkin lähteneet toteuttamaan tilannetta parantavia toimenpiteitä yhdessä ja erikseen, ja useita työttömän työkyvyn tuen ja arvioinnin palveluja on Tampere-johtoisesti
kehitetty. Yksittäisten organisaatioiden pyrkimys ratkaista integraatio-ongelma kokoamalla omat monialaiset
palvelut on tuonut päällekkäisyyttä, ja riski tehdä ketjutettuja samansisältöisiä arvioivia palveluja on käytännössä toteutunut. Koko alueen yhteinen muutostyö vähentää näitä riskejä ja vahvistaa alueen väestön yhdenvertaista palvelujen saatavuutta.
Työkykyohjelmassa ovat mukana sairaanhoitopiiri ja alueen 19 kuntaa. Sen yksi tavoite on 30 000 pirkanmaalaisen työttömän koetun työkyvyn arviointi. Työkykyohjelmassa kootaan vaativien työkyvyn tuen palvelujen
toimijat yhteen perustamalla Pirkanmaan virtuaalinen Työkykytalo. Pirkanmaa on lisännyt syksystä 2019 lähtien
soten ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä.
Myös sote-keskusohjelman toimenpiteillä uudistetaan työkykyä tukevia palveluja ja aikuissosiaalityötä; sosiaalihuolto ja perusterveydenhuolto integroidaan tarvittavilta osin. Työterveyshuolto on kytketty mukaan hoitoketjusuunnitteluun. Tavoitteena on Kelan ja soten lähipalvelut sote-keskuksissa.
Sosiaalityön organisointitapa, resursointi ja sosiaalityöntekijöiden saatavuus vaihtelevat melkoisesti järjestäjittäin, mikä ei ole tukenut palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma sisältää useita aikuissosiaalityötä uudistavia asioita. Ylisukupolvista huono-osaisuutta
ehkäistään ja sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon tarpeellinen yhteensovitus varmistetaan. Työ- ja toimintakykyä tuetaan monitoimijaisesti, ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelutarpeen arviointia kehitetään monialaiseksi. Pirkanmaan työkykyä tukevien palvelujen moninaisen kehittämisen vaikutusten seuranta
jää tuleville vuosille.
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2.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
rahoitus ja kustannukset
Alueen kuntien talous jatkoi heikentymistään
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (23) heikkenevä talous haastaa sote-palvelujen järjestämistä ja
rahoitusta. Alueen kuntien tilikauden tulokset olivat
vuonna 2019 alijäämäisiä neljää kuntaa lukuun ottamatta. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate
asukasta kohti heikkeni alueen 14 kunnassa. Negatiivinen vuosikate kirjattiin kuitenkin vain yhdessä
alueen kunnista, mutta vuosikate riitti kattamaan
poistot vain kolmessa kunnassa.
Sote-uudistuksen toteutuessa valtion
rahoitukseen odotettavissa pientä vähennystä
Käynnissä olevan sote-uudistuksen rahoituslaskelmissa Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valtionrahoitus vähenisi 1,5 prosenttia. Asukasta kohti,
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioituna,
se vähenisi 50 euroa. Kuntien ilmoittamien vuoden
2019 tilinpäätösennakkotietojen ja vuoden 2020
talousarviokyselyn perusteella tehtyjen rahoituslaskelmien (10.6.2020) mukaan Pirkanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kustannusten laskennallinen lähtötaso on vuoden 2020 tasolla arvioituna 1 717,3 miljoonaa euroa.

Asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat 2,5 prosenttia edellisvuodesta, mikä on vähemmän kuin maassa keskimäärin. Alueen kuntien välillä
kustannusten erot olivat erittäin suuria, vaihteluväli
oli 2 744–4 909 euroa asukasta kohti.
Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus muodostui muun
maan tapaan erikoissairaanhoidosta (39 %). Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta vajaan prosentin, mikä on selvästi vähemmän kuin maassa keskimäärin (koko maassa 4,8 %).
Samaan aikaan perusterveydenhuollon avohoidon
kustannukset kasvoivat noin kolme prosenttia ja suun
terveydenhuollon 7,5 prosenttia.

Väestön palvelutarve ja tarpeeseen suhteutetut
menot koko maan tasoa
THL:n vuonna 2020 päivittämien laskelmien mukaan
vuonna 2018 väestön ikä- ja sukupuolirakenteen,
sosioekonomisen aseman ja sairastavuuden huomioiva palvelutarve oli Pirkanmaalla prosentin koko
maata suurempi ja tarvevakioidut menot samaa tasoa
kuin maassa keskimäärin. Alueen sisällä palvelutarve
oli suurimmillaan 50 prosenttia suurempi ja pienimmillään 20 prosenttia pienempi kuin maassa keskimäärin. Tarvevakioitujen menojen indeksi oli alueen
sisällä 84–107.

Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvaneet
muuhun maahan nähden vain vähän
Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 1
814 miljoonaa euroa (3 376 euroa / asukas). Asukaskohtaisina ne olivat kolme prosenttia pienemmät kuin
maassa keskimäärin (kuvio 2).
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Kuvio 2. Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokäyttökustannusten jakauma ja
alueen ero maan keskiarvoon 2019.
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Kuviossa esitetään kustannusten (euroa / asukas) jakauma tehtävittäin. Jos alueen menot ovat maan keskiarvoa suuremmat, kuvion tehtäväkohtainen osa ylittää katkoviivalla kuvatun maan keskiarvon. Ero maan keskiarvoon on kuvattu myös prosentteina. Tehtäväkohtaisen osuuden leveys kuvaa suhteellista osuutta kaikista
sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista.
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2.3 Keskeiset seurantatulokset
Palvelujärjestelmää tarkastellaan vuoteen 2019 kohdistuvassa seuranta-arvioinnissa muutamalla ydinindikaattorilla. Alla olevassa tekstissä nostetaan esiin
ne, jotka Pirkanmaalla poikkeavat selkeimmin koko
maasta. Listaus kaikista tarkasteluun kuuluneista indikaattoreista on julkaisun laatuselosteessa (ks. julkaisun menetelmät ja laatuseloste, liitetaulukko 2).
Pirkanmaan hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus nousi myönteisesti esiin edellisvuoden tapaan.
Alueen kunnat kuuluivat niihin, joiden hyte-työryhmät
olivat monialaisia koko maata useammin. Työttömien
aktivointiaste oli parhaimpien joukossa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita työikäisiä oli hieman
koko maata enemmän.
Yläkoululaisilla ja toisen asteen opiskelijoilla oli
runsaasti huumekokeiluja. Hyvinvoinnin edistämisen resursseja tarkasteltaessa havaittiin, että lukion
kuraattoriresurssit olivat maan pienimmät ja psykologiresurssitkin hieman koko maata heikommat.
Ammatillisten oppilaitosten psykologiresurssit olivat kuitenkin maan kolmanneksi parhaat. Oppilaita
oli toisen asteen opiskeluterveydenhuollon lääkäriä
kohden selvästi vähemmän kuin maassa keskimäärin
(2017).
Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluista kodin- ja lastenhoitopalveluiden piirissä oli
lapsiperheitä Pirkanmaalla paljon, mutta lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten piirissä nelivuotiaita oli maan vähiten. Tämä toistuva ilmiö on tiedossa,
ja alueen käsitys on, että kyseessä olisi kirjauksesta
johtuva virheellinen tieto. Lastenpsykiatriaan hoitoonpääsyä odottavien odotusajan mediaani oli maan
viidenneksi pisin ja nuorisopsykiatriaan odottavien
maan toiseksi pisin.
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika ylitti seitsemän
päivää harvemmin kuin koko maassa. Päivystyskäyntejä perusterveydenhuollossa oli 75 vuotta täyttäneillä enemmän kuin maassa keskimäärin (2018).

THL – Päätösten tueksi 6/2020

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin odotusaika ylitti 21 päivää alueista
toiseksi useiten. Vuodessa yli viisi kertaa hammaslääkärillä kävi maan neljänneksi suurin osuus aikuisasiakkaista, mutta maan toiseksi suurimmalla osuudella
ei ollut karies- eikä ienhoidon tarvetta. Aikuisväestö
käytti paljon yksityistä hammashoitoa.
Ensihoitotehtäviä asukasta kohden tehtiin muihin alueisiin verrattuna vähän. Muutamassa kunnassa pilotoidaan ensihoidon siirtoa yksityisiltä
palveluntuottajilta sairaanhoitopiirille. Muutoksella
tavoitellaan muun muassa ensihoidon integrointia
muihin sote-palveluihin (mm. asumispalveluiden
tuki). Somaattisen erikoissairaanhoidon odotusajan mediaani oli maan kolmanneksi lyhyin (2018),
ja aikuisväestöllä oli avohoitokäyntejä kolmanneksi
vähiten. Hoitojaksoja kohden korvattavia potilasvahinkoja oli vähän (2018).
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä oli sekä nuorilla että työikäisillä vähemmän kuin maassa keskimäärin, ja niiden määrä oli edellisestä vuodesta
hieman laskenut. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneillä
psykiatrian laitoshoitopäiviä oli maan eniten, mutta
myös näiden määrä oli edellisestä vuodesta laskenut.
75 vuotta täyttäneillä oli hoitopäiviä somaattisessa
erikoissairaanhoidossa toiseksi eniten, mutta perusterveydenhuollossa kolmanneksi vähiten. Erikoissairaanhoidon runsaat hoitopäivät voivat viitata tarpeeseen tarkastella erikoissairaanhoidon ja perustason
yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja sekä myös sitä,
ovatko kotiuttamismallit toimijoiden yhteisiä tai onko
kotihoidon tukena toimivat palvelut riittäviä.
Kehitysvammaisia henkilöitä oli autetun asumisen piirissä maan toiseksi vähiten (2018). Myös vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä asiakkaita oli
vähemmän kuin maassa keskimäärin (2018 ja 2019).
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sesti yhtenä kokonaisuutena, mutta eri ikäryhmille
palvelut on organisoitu monin eri tavoin. On malleja,
joissa kaikenikäisten mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat yhden johdon alla, sekä malleja, joissa
palvelut on hajautettu eri ikäryhmien palveluihin ja
terveyspalveluihin. Myös matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen järjestelyt vaihtelevat, eivätkä lähetekäytännötkään ole samanlaisia.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ohjaa Pirkanmaalla toteutettavaa kuntavetoista
sote-muutosta ja sen osana mielenterveyspalvelujen
kehittämisen suuntaa. Sen toimenpiteillä toimeenpannaan mielenterveysstrategiaa. Suunnitelman sisällöt
kytkeytyvät tiiviisti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan. Toimenpiteistä esimerkki on lastensuojelun ja
lasten- ja nuortenpsykiatrian yhteistyön ja lapsiperheiden ja aikuisten palvelujen yhteistyön vahvistaminen.
Suunnitelmassa luvataan myös ottaa käyttöön psykiatrian konsultaatiomalli matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi.

2.4 Perustason mielenterveys
palvelujen saatavuus ja laatu
Mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet (Vorma ym.
2020). Koko maan tasolla lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden
osuus on kasvanut koko maassa, myös Pirkanmaalla
(kuvio 3).
Perustason mielenterveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon psykiatrian integraatiota tarkastellaan
luvussa 2.6.

Johtamisessa ja rakenteissa tehdyt tai suunnitellut muutokset palvelujen saatavuuden ja
laadun vahvistamiseksi
Alueen yhteisen kehittämisen ja muutostyön taustalla olivat mielenterveyspalvelujen erilaiset järjestämismallit ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
integroiva järjestämissuunnitelma. Mielenterveys- ja
päihdepalvelut toimivat Pirkanmaalla pääsääntöi-

Kuvio 3. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet vuosina 2011–2019.
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Kuviossa esitetään, miten mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kehittynyt
alueella ja koko maassa vuosien 2011 ja 2019 välillä väestömäärään suhteutettuna. Indikaattorin tulkinnassa on
huomioitava alueen työllisyystilanne. Alueilla, joilla on paljon työttömyyttä, on vähemmän sairauspoissaoloja.
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Palvelujen oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
varmistaminen
Pirkanmaalla jokaiselle ikäryhmälle on vuosien ajan
kehitetty alueellisia hoitoketjuja. Hoitoketjut ja erilaiset vakiintuneet yhteistyöryhmät ovat varmistamassa
mielenterveyspalvelut osaksi eri ikäryhmien palvelujen kokonaisuutta.
Mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuutta on
parannettu muun muassa lisäämällä matalan kynnyksen palveluja ja monipuolistamalla yhteydenottokanavia. Lapsiperheille uusia kohtaamispaikkoja ovat
muun muassa perheiden ja nuorten matalan kynnyksen palvelupisteet. Näihin jalkautuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.
Palvelujen painopisteen siirtäminen varhaisempaan
tukeen oli käynnissä. Lasten ja nuorten palveluissa on
kehitetty matalan kynnyksen asiakas- ja palveluohjausta sekä perhekeskustoimintamallia. Kehittämisen
kohteena olivat myös moniammatilliset aluetiimit,
seudulliset erityisasiantuntijatiimit, erityispalveluiden
konsultaatio- ja jalkautuvan työn toimintamallit sekä
lapsiperhepalveluiden ja aikuisten palveluiden, varhaiskasvatuksen ja koulun välinen yhteistyö. Alueella on
käynnistetty kotiin ja lähiyhteisöihin annettavien palvelujen kehittäminen, opiskeluhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja nuorten matalan kynnyksen
palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Opiskeluhuollon psykologipalveluja käytti 4.–5. luokan oppilaista ja
lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista maan toiseksi suurin osuus ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista hieman keskimääräistä useampi. Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden osuus perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton
kirjatuista käyntisyistä oli maan suurimpia.
Tampereen kaupungin psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja PSHP:n työikäisten ja ikääntyneiden
psykiatrian yhdistämisen (2021) myötä perustaso
vahvistuu ja painopiste siirtyy avohoitoon. Prosessiin
liittyy perustason tuen vahvistaminen.
Integraation ja tiedolla johtamisen kehittäminen laadun ja saatavuuden vahvistamiseksi
Asiakassuunnitelmat ja hoitoketjut varmistavat
monia palveluja tarvitsevien palvelujen integraation.
Lähiajan tavoitteena on eri toimijoiden yhteinen
hoito- ja asiakassuunnitelma sekä ikääntyville että
muuten paljon palveluja tarvitseville.
Moniammatillisissa, monialaisissa ja monialueellisissa työryhmissä valmisteltuja hoito- ja palveluket-
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jukuvauksia on Pirkanmaalla tällä hetkellä 54. Mielenterveysongelmien vähentämisestä sekä lasten ja
nuorten käytöshäiriöiden ja mielenterveyshäiriöiden
viiveettömästä hoidosta on sovittu alueen terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin kesken useammin kuin
maassa keskimäärin. Terveyskeskuksissa on kirjattu
toimintaohje tuen ja ohjauksen tarjoamisesta mielenterveyspotilaiden omaisille tai läheisille myös koko
maata useammin.

Henkilöstön osaamiseen sekä muihin
resursseihin liittyvä kehittäminen
saatavuuden ja laadun vahvistamiseksi
Perustason järjestäjien resurssit vaihtelivat, eikä niistä
saa kokonaiskuvaa. Alueelta kerrottiin sekä perustason mielenterveystyön että erikoissairaanhoidon
resurssien riittämättömyydestä, mutta taustalla on
myös tarve kehittää yhteistyötä, työnjakoa, osaamista
ja toimintamalleja. Toiminnallista tehottomuutta pyritään korjaamaan muun muassa Tampereen ja Oriveden mielenterveyspalveluiden integroitumisella sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian palveluihin vuoden
2021 alussa.
Lähetemäärien kasvun vuoksi lasten- ja nuorisopsykiatriaan on tullut jonoja. Lasten ja nuorten
hoitojaksojen odotusajat olivat pitkiä. Perustason
tuelle nähtiin palautuvan liian sairaita lapsia ja nuoria. Lasten psykoterapioiden saatavuudessa oli suuria haasteita ja resurssit olivat riittämättömät. Nuorisopsykiatrian ja nuorten mielenterveyspalveluiden
riittämättömyyden takia nuorten hoidon jatkuvuus ei
lastenpsykiatrisen hoidon päättyessä aina toteutunut.
Alueen asiantuntijoiden näkemykset viittasivat myös
lasten- ja nuortenpsykiatrian, sosiaalipalvelujen ja
lastensuojelun puutteelliseen yhteensovittamiseen.
Tunnistettua tarvetta on osaamisen lisäämiselle ja
peruspalveluissa käyttöön otettaville näyttöön perustuville interventioille. Sote-keskusohjelmassa nämä
tarpeet on huomioitu.
Osa alueen järjestäjistä oli vahvistanut perustason
resurssejaan. Resurssien riittävyyttä varmistetaan
myös toiminnallisilla muutoksilla ja vähentämällä
päällekkäistä työtä. Suunnitelmia oli tehty myös terapiaresurssien vahvistamiseksi.

Teknologian hyödyntäminen
Epidemian aikana teknologian käyttöä on lisätty merkittävästi. Digitaalisten välineiden hyödyntäminen toimintatapojen uudistamisessa ja yhtenäistämisessä on
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yksi alueen rakenneuudistushankkeen tavoite. Maakuntatason tiedolla johtamiselle haasteen muodostavat yhteisen tietopohjan puuttuminen ja yksi maan
hajanaisimmista asiakastietojärjestelmäkentistä.

johtamisrakenteissa. Alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorakenteissa on suurta
kuntakohtaista vaihtelua. Osassa kuntia ikäihmisten
sosiaali-, kuntoutus- ja lääkäripalvelut on sijoitettu
yhteiselle tehtäväalueelle, jolloin yhteinen rakenne
tukee toiminnan seurantaa ja kehittämistä kokonaisuutena.
Alueen kunnissa ikäihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessit kiinnittyvät palveluja
tuottavien yksiköiden yhteistyö- ja konsultaatiokäytäntöihin. Asiakasohjaus, siirtymät palveluista
toiseen, moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatiokäytännöt ovat alueen yhteisiä ikääntyneiden palvelukokonaisuudet integroivia toimintamalleja. Tietojärjestelmien suuri määrä ei ole tukenut integraatiota.
Rakenneuudistusohjelman työpaketteihin sisältyy
useita tiedolla johtamisen kehittämisen tavoitteita ja
konkreettisia toimenpiteitä.
Muutostyössä oli selvä maakunnallinen suunta,
jota uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-

2.5 Ikääntyneiden palvelujen ja
terveyspalvelujen integraatio
Väestön ikääntyminen siirtää kysynnän painetta julkisesti rahoitettuihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa erityisesti 75
vuotta täyttäneillä, joiden määrä lisääntyy tulevina
vuosina myös Pirkanmaalla (kuvio 4).

Ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen
integraatiota tukevat organisaatiorakenteet ja
johtamisjärjestelmät
Ikääntyneiden palvelukokonaisuutta oli Pirkanmaalla yhteensovitettu erilaisissa organisaatio- ja

Kuvio 4. Ennuste 75 vuotta täyttäneiden lukumäärän kehityksestä alueittain.
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Kuviossa esitetään, miten 75 vuotta täyttäneiden lukumäärän ennustetaan muuttuvan vuosien 2019 ja 2030
välillä. Muutoksen suuruutta kuvataan prosentteina. Tiedot perustuvat vuonna 2018 laadittuun Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

THL – Päätösten tueksi 6/2020

17

2. Pirkanmaa

suunnitelma ohjaa. Maakunta- ja sote-muutoksen
aikana tehdyn alueellisen yhteistyön tuloksena Pirkanmaalle syntyi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteinen järjestämissuunnitelma. Sen seurantamittarit kertovat monialaisuudesta. Suunnitelma ohjaa
Pirkanmaalla toteutettavaa kuntavetoista sote-muutosta. Sen sisällöt kytkeytyvät tiiviisti Tulevaisuuden
sote-keskus -ohjelmaan.
Kotihoidon ja omaishoidon palvelujen kehittäminen ovat esimerkkejä koko alueen yhteisistä kehittämisen kohteista. Kustannusten perusteella kotihoidon
resursointi on 75 vuotta täyttäneitä kohden Pirkanmaalla niukempaa kuin maassa keskimäärin, mikä voi
kertoa mahdollisuudesta keventää palvelurakennetta
edelleen kotihoitoon panostamalla.

Palvelujen porrastus sekä tiedonkulku ikääntyneiden palvelujen, erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon kesken
Vakiintuneet toimintamallit, hoitoketjutyö ja vuosia
kehitetty asiakasohjaus näkyivät ikääntyneiden asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina. Pirkanmaalla
jo käytössä olevia, toiminnallista integraatiota tukevia
toimintamalleja ovat esimerkiksi kotikuntoutusmallit,
moniammatilliset tiimit ja lääkäripalvelujen yhteistyörakenteet. Yhteisen kehittämisen kohteita ovat
mm. kotiuttamisten koordinaatio ja toimintakyvyn
arvioinnin systematisointi, myös sairaalahoidossa.
Kaikki alueen kunnat liittyivät vuonna 2019 RAI-järjestelmän käyttäjiksi. RAI-verkoston toiminta on käynnistetty. Kotiuttamismallien kehittämisen tarpeesta voivat kertoa 75 vuotta täyttäneiden runsaat hoitopäivät
erikoissairaanhoidossa.
Sote-integraatiota tukeva asiakasohjaus kattaa
lähes koko maakunnan. Ikäihmisten akuuttihoitoketjun päivitys oli käynnissä kesäkuussa 2020. Akuuttihoitoketju sisältää pelisäännöt sosiaalipalvelujen,
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteistyölle ja hoidon ja palvelun porrastukselle.
Monipalveluasiakkaiden hoito- ja palveluketjun päivitystyö on alkamassa loppuvuonna 2020.
Tampereen kaupungin ja Taysin yhteistyönä on
käynnissä mielenkiintoinen kotiutuspilotointi ”yhden
numeron kautta suoraan kotiin tai jaksohoitopaikkaan”. Kaupungin ikäihmisten palvelut ja lähes kaikki
Taysin osastot ovat mukana hankkeessa.
75 vuotta täyttäneillä oli somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitopäiviä maan toiseksi
eniten, mikä voi kertoa tarpeesta kehittää edelleen
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perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä.
Alueen oma näkemys on, että ikääntyneiden runsaat
hoitopäivät liittyvät Hatanpään sairaalan tilanteeseen. Tilanne on muuttumassa, kun osa vuodeosastotoimintaa siirtyy Tampereen kaupungin omaksi
toiminnaksi vuoden 2021 alussa. Erikoissairaanhoidon ja perustason henkilöstön yhteisiä monialaisia
ja integraatiota vahvistavia koulutuksia ollaan myös
lisäämässä.

Terveyspalvelut kotihoidossa ja tehostetussa
palveluasumisessa
Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut on järjestetty alueella monin eri tavoin, paikallisiin toimintaympäristöihin soveltuvasti. Myös kuntoutuksen toimintamallit vaihtelevat järjestäjittäin.
Palvelu- ja hoidontarpeen arvioinnissa käytössä on
myös erilaisia konsultaatiomalleja.
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on suunnitelmia alueellisista 24/7-terveyspalveluista. Yhteisiä
toimintamalleja on jo luotu, esimerkiksi lääkärikonsultaatiot 24/7-hoitajille. Kotisairaalatoiminta vaatii
edelleen vahvistamista, jotta se kattaisi koko maakunnan.
Osana rakenneuudistushanketta on käynnistynyt koko Pirkanmaan kattavan laadun ja valvonnan
yksikön valmistelu. Valvontaviranomainen raportoi
asumispalveluyksiköiden lääkehoidon ja yleisesti
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisen
tarpeesta. Palliatiivisen hoidon kehittäminen sisältyy
myös erityisvastuualueen suunnitelmiin.

Moniammatillinen yhteistyö ikääntyneiden
palvelujen ja terveyspalvelujen välillä
Alueella oli käytössä useita toimintamalleja, joissa
monitoimijuus ja verkostoyhteistyö toteutuivat.
I&O-hankkeessa kehitettiin ja koko alueella toimeenpantiin monialaiset asiakasohjausmallit. Monipalveluasiakkaiden hoito- ja palveluketjun päivitystyö on
alkamassa loppuvuonna 2020. Sairaanhoitopiirissä
toteutetaan asiakkuuksien arviointia ja segmentointia. Ikääntyneiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn
arviointi on monialaista ja mitattua. Laaja-alainen
geriatrinen arviointi toimii osassa kuntia. Kuntien toimintakyvyn varhaisen tuen toimintamallit ovat myös
monialaisia. Järjestämissuunnitelmassa luvataan
integroida terveydenhuolto osaksi sote-palveluita.
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2.6 Perustason mielenterveys
palvelujen ja erikoissairaanhoidon
psykiatrian integraatio
Vuoden 2018 arvioinnissa pidettiin tarpeellisena työikäisten psykososiaalisten palvelujen riittävyyden ja
lasten, nuorten ja perheiden palvelujen perus- ja erityistason integraation tarkastelua. Perustason mielenterveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon psykiatrian
yhteistyö näytti edelleen vuonna 2019 koordinoimattomalta.
Perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta
ja laatua tarkastellaan luvussa 2.4.

Perustason vaihtelevat resurssit eivät
tue alueellisia hoitoketjuja
Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjuja on
kehitetty sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyössä.
Yhteensovittamista on edelleen. Erikoissairaanhoidon
näkökulmasta kuntien paikallinen palveluketjun juurrutustyö on jäänyt kesken ja perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuden erot vaikeuttavat jatkohoitoon lähettämistä.
Perus- ja erityistason työnjaossa haasteeksi koettiin samanaikainen tarve vahvistaa peruspalveluja ja
järjestää palveluja vaativimmista mielenterveysongelmista kärsiville nuorille, jotka palaavat sairaanhoitopiirin palveluista perustason palveluihin. Tilannetta
parannettiin muun muassa työparityöskentelyllä ja
kouluttamalla opiskeluterveydenhuollon lääkäreitä.
Sairaanhoitopiirin näkökulmasta kuntien palvelurakenne myös työikäisten ja ikääntyneiden hoidossa
vaikutti pirstaleiselta sekä resursseiltaan vaihtelevalta. Sairaanhoitopiirin ja perustason välillä ei juurikaan ollut suoraa yhteistyötä, vaan välissä oli perustason erikoissairaanhoito.
Kuntien näkökulmasta hoidon porrastuksessa
oli haasteita, eikä työnjako kaikilta osin ollut selkeä.
Alueella ei ollut riittävästi terapiaosaamista eikä
resursseja vaikuttavien hoitomuotojen antamiseksi.

Perustason näkökulmasta erikoissairaanhoidon
tuen toimivuus vaihtelee
Perustason näkemyksiin erikoissairaanhoidon tuen
toimivuudesta vaikuttivat perustason omien palvelujen erilaiset organisointitavat ja resursointi. Useammassa kunnassa haasteeksi todettiin lasten- ja erityisesti nuorisopsykiatrian pitkät hoitojonot ja paine
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hoitaa vakavasti sairaita lapsia ja nuoria perustasolla,
jolloin resurssit eivät riitä varhaiseen tukeen. Yleisesti
erikoissairaanhoidon tukea ei perustasolla nähty
oikea-aikaiseksi eikä riittäväksi. Perustason toimintaedellytyksiä oli osassa kuntia vahvistettu, esimerkiksi
lisäämällä kouluterveydenhuoltoon psykiatrisia sairaanhoitajia.
Kuntien näkökulmasta erikoissairaanhoitoon pääsyssä oli viiveitä ja ohjaus sairaanhoitopiiristä takaisin
perustasolle tapahtui liian nopeasti eikä konsultointiin ollut sovittu toimintamalleja.
Vuosina 2019−2020 on ollut käynnissä hanke,
jossa erikoissairaanhoidon konsultoivan lastenpsykiatrian akuuttityöpari jalkautui varhaiskasvatukseen
ja kouluun. Hanke käynnistyi kuntien toiveesta. Tässä
toimintamallissa ongelmana on perustason hoitovastuullisen ohittaminen ja konsultointien jääminen kirjaamatta, eikä se tue hoidon jatkuvuutta.
Alueella oli myös kuntia, jotka olivat tyytyväisiä
kunnan oman avohoidon erikoissairaanhoidon ja
perustason väliseen yhteistyöhön. Tyytyväisten kuntien mukaan konsultaatiomahdollisuudet toimivat,
hoidon porrastusta noudatettiin ja yhteisten koulutusten ansiosta hoitoketjut juurtuivat. Kunnissa oli saatu
matalan kynnyksen palveluihin lisäresursseja ja erityisosaajien konsultaatiot toimiviksi. Näissä kunnissa
erityistason erikoissairaanhoidon tuen tarve koettiin
vähäiseksi. Mutta jos tämäntyyppiset resurssit puuttuvat kunnasta, konsultaatiokäytännöt eivät alueen
oman arvion mukaan toimi.

Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyden
hoidossakaan jatkuvuus ei aina toteudu –
kuntien kotiutustiimit kohentaneet yhteistyötä
Työikäisten kuntoutus- ja asumispalveluiden ja lääkehoidon seurannan järjestelyt sairaalahoidon jälkeen
eivät olleet selkeitä. Kunnan tarjoamat mahdollisuudet eivät aina olleet erikoissairaanhoidossa selvillä.
Tiedonkulussa ja yhteistyössä hoitojaksojen aikana
oli erikoissairaanhoidon ja kunnan välillä alueen
oman arvion mukaan parannettavaa.
Ikääntyneiden hoidossa konsultaatiotukea oli saatavissa sekä erityistason erikoissairaanhoidosta että
kunnan omasta erikoissairaanhoidosta, mutta tuki ei
kaikkialla ollut jatkuvaa. Sovittua vanhuspsykiatrista
hoitoketjua ollaan laajentamassa Tampereelta alueen
muihin kuntiin.
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Perustason erikoissairaanhoidon ja sairaan
hoitopiirin psykiatrian hallinnollinen
integraatio ensiaskel kohti maakunnallista
mielenterveys- ja päihdetyön yhdistymistä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin välillä on käynnissä työikäisten ja ikääntyneiden
psykiatrisen hoidon yhdistymishanke. Suunnitelmien toteutuessa vuoden 2021 alusta psykiatrinen
sairaala- ja avohoito ovat sairaanhoitopiirin saman
johdon alla. Työikäisten ja ikääntyneiden psykiatrisen hoidon yhdistämisen tavoitteena on helpottaa
avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito
samaan organisaatioon, vahvistaa mielenterveys- ja
päihdepalveluiden kehittämistä sekä monipuolistaa
palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen. Tavoitteena on myös
turvata Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus, laatu ja resurssit etenemällä kohti
maakunnallista sote-yhteistyötä.
Perustasolle yhdistymisessä jää vastaanottotoiminnan mielenterveystyö sekä opiskeluterveydenhuollon mielenterveyspalvelut, joille suunnataan
erikoissairaanhoidon konsultaatiotukea erillisellä
yhteistyösopimuksella. Yhdistyminen nähdään ensiaskeleena kohti maakunnallista mielenterveys- ja
päihdetyön yhdistymistä, johon muut kunnat voivat
myöhemmin halutessaan liittyä. Yhdistyminen ei
koske lasten ja nuorten palveluja.

2.7 Työkykyä tukevien palvelujen ja
aikuissosiaalityön saatavuus
Pirkanmaalla työkykyä tukevissa palveluissa oli
tehty innovatiivisia ratkaisuja ja aikuissosiaalityötä
oltiin kehittämässä sekä saatavuuden että palvelujen yhteensovittamisen parantamiseksi. Vuoden 2020
helmikuusta huhtikuuhun työttömien määrä lisääntyi Pirkanmaalla noin 70 prosentilla. Palvelutarpeen
arvioidaan kasvavan, ja osatyökykyiset ovat riskissä
ajautua pitkäaikaistyöttömiksi.

Pirkanmaan kunnat ovat lähteneet
toteuttamaan tilannetta parantavia
toimenpiteitä yhdessä ja erikseen
Työttömien palvelutarpeita on analysoitu alueen sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa. Tampere-johtoisesti kehitettiin useita työttömän työkyvyn tuen ja
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arvioinnin palveluja. Osatyökykyisten työttömien palveluiden kehittämiseksi erilaisia ratkaisumalleja kehitettiin ja kokeiltiin joko laajemmin tai kuntakohtaisesti. Vuonna 2019 koottiin Tampereen työkyvyn tuen
palvelukartta ohjaamaan ammattilaisia monimutkaisessa palvelukentässä. Palveluista ovat pisimpään
toimineet Kuntoutustutkimuspoliklinikka Taysissa,
työttömien terveystarkastus ja siihen liittyvä lääkäripalvelu sekä pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittely.
Uudemmat palvelut ovat työkykypalvelu Tampereen
työllisyyspalveluissa ja OTE-hankkeessa kehitetty Toike-mallin mukainen palvelu (toimintakykykeskus),
joka toimii Tampereella ja Taysin kuntoutustutkimuspoliklinikalla.

Ote-hankkeesta käynnistynyt Toike-toiminta
pohjustaa Pirkanmaan työkykyohjelmaa
Toike-toimintaa vakiinnutettiin Pirkanmaalla
Ote-hankkeen jälkeen Tampereen kaupungin ja
PSHP:n yhteistyönä. Toiminta on jatkunut Tampereen kaupungissa ja PSHP:n kuntoutustutkimuspoliklinikalla lähetteellisenä nopeana palvelulinjana.
Toike-toiminta on paikannut palveluvalikosta puuttunutta palvelua, ja se on ollut kustannusvaikuttavaa.
Yhdyspintatyöskentelyn kehittäminen työllisyyspalveluiden kanssa on todettu välttämättömäksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa
vuosille 2020−2025 näkyy työkykyyn liittyvä palvelukokonaisuuden monialaisuus.
Taysin kuntoutustutkimuspoliklinikka on profiloitunut kliiniseksi työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiyksiköksi. Ratkaisukeskeinen ja nopea matalan
kynnyksen työkyvyn tuki on mahdollistanut osatyökykyisten irtisanottujen nopeat kuntoutustarpeen
arviot. Toike-kokeilusta lähtien kuntoutustutkimuspoliklinikan rooli on entistä selvemmin ollut toimia
erikoissairaanhoidon sisällä työkyvyn tuen erityisosaajana, joka tarvitsee vakuutussektorin lisäksi vahvan linkityksen sote-keskuksiin ja työllisyydenhoidon
palveluihin.

Työkykyohjelmassa mukana sairaanhoitopiiri
ja 19 kuntaa
Pirkanmaan kaikki kunnat ovat päättäneet osallistua
työllisyyskokeiluun. Pirkanmaan työkykyohjelman
tavoitteista (2020−2022) esimerkki on 30 000 pirkanmaalaisen työttömän koetun työkyvyn arviointi.
Tavoitteena on myös lisätä asiakastyötä tekevän
henkilöstön työkyvyn tuen osaamista. Työkykyohjel-
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massa kootaan vaativien työkyvyn tuen palvelujen
toimijat yhteen perustamalla Pirkanmaan virtuaalinen Työkykytalo. Pirkanmaa on lisännyt syksystä 2019
lähtien soten ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä.

Työkykyä tukevia palveluja ja aikuissosiaali
työtä uudistetaan – sosiaalihuolto ja perus
terveydenhuolto integroidaan tarvittavilta osin
Esimerkkejä sote-keskusohjelman tavoitteista ovat
ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisy ja tarpeen
mukainen sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon
integrointi. Myös osaavan sote-henkilöstön riittävyyden turvaaminen on tavoitteena.
Sote-keskusohjelmassa ja työkykyohjelmassa
rakennetaan sote-keskusten ja työllisyyspalveluiden
yhdyspintaa. Työterveyshuolto on kytketty mukaan
hoitoketjusuunnitteluun.
Alueella on lähdetty toteuttamaan myös hanketta
nimeltään ”Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön
(TYKYTUO)”. Tavoitteena on myös Kelan ja soten lähipalvelut sote-keskuksissa.

Ratkaisuja aikuissosiaalityön työvoiman
riittävyyteen haetaan
Sosiaalityön organisointitapa, resursointi ja sosiaalityöntekijöiden saatavuus vaihtelivat melkoisesti järjestäjittäin. TE-toimiston ammattibarometrin mukaan
sosiaalityön erityisasiantuntijoista oli alueella pulaa.
Maakuntavalmistelu on mukana kahdessa henkilöstön turvaamista varmistavassa hankkeessa, KT:n
soteliidereissä ja Tampereen työllisyyspalveluiden
vetämässä Sotestepissä. Molemmissa hankkeissa
kartoitetaan työvoiman tulevaisuuden tarvetta ja etsitään ratkaisuja työvoiman riittävyyteen. Aikuissosiaalityö on yksi haasteellisimmista alueista.
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Alueen sote-keskushankkeessa päihde- ja mielenterveyspalveluja ja niiden saatavuutta on tarkoitus parantaa tiiviissä yhteistyössä aikuissosiaalityön
kanssa. Monia palveluja tarvitsevien palvelut integroidaan (terveysasemien Asva-malli, yhteiset hoito- ja
asiakassuunnitelmat, aikuissosiaalityön STOP-ryhmä)
ja asiakas- ja potilastietojen yhteiskäyttöä kehitetään
ja etsitään ratkaisua yhteisen asiakassuunnitelman
käyttöönotolle. Hanke toteutetaan yhteistyössä THL:n
sosiaalihuollon kehittämisohjelman kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis
suunnitelma sisältää useita aikuissosiaalityötä
uudistavia asioita – uudistamistyö parantaa
saatavuutta
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa luvataan kehittää aikuissosiaalityöhön monialaista tiimityömallia ja vahvistaa
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Työ- ja toimintakykyä tuetaan monitoimijaisesti, ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelutarpeen arviointia
kehitetään monialaiseksi. Järjestämissuunnitelmaan
sisältyvät toimenpiteet liittyvät myös konsultaatiomalleihin, palvelujen integraatioon, monialaiseen
asiakassuunnitelmaan ja maakunnalliseen kriisiasumisen ratkaisuun. Asunnottomuuden ehkäisemiseen
haetaan keinoja.
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3.1 Asiantuntija-arvio
Menot tarvetta pienemmät − erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat voimakkaasti
Etelä-Pohjanmaan väestön palvelutarve on keskimääräistä suurempi, mutta tarpeeseen suhteutetut menot ovat
koko maata pienemmät. Uusi soten rahoitusmalli lisääkin alueen rahoitusta. Vähenevä väestö ja kuntien vaikeutuva taloustilanne haastavat palvelujen järjestämistä ja rahoitusta tulevina vuosina muun maan tapaan myös Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjittäin ja nyt myös alueen yhteisten hankkeiden myötä tilanteeseen on valmistauduttu.
Käynnissä ollutta kuntayhtymävalmistelua ei ole kuitenkaan jatkettu.
Koko maata suurempaa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua selittävät palvelutuotannon aktiivisuus,
päivystystoiminnan keskittäminen Seinäjoen keskussairaalaan ja yliopistosairaaloiden runsas käyttö.
Alueellinen yhtenäistäminen lisäisi perustason mielenterveyspalvelujen
yhdenvertaista saatavuutta ja laatua
Perustason mielenterveyspalvelujen järjestämisessä ei ole eteläpohjalaista ratkaisua. Johtaminen ja rakenteet
eivät kaikilta osin tue palvelujen laatua ja saatavuutta. Mielenterveysasiantuntijoiden saatavuus on heikentynyt,
eikä alueen resursseista saa kokonaiskuvaa. Sähköisiä asiointipalveluja on käytössä, ja uusia ratkaisuja haetaan
myös niihin palvelujen saatavuuden parantamiseksi.
Matalan kynnyksen palveluja on tarjolla vaihtelevasti. Niiden vahvistamista koskevia konkreettisia suunnitelmia sisältyy sote-keskus-hankkeeseen. Niiden toimeenpanon ja vaikutusten seuranta jää tuleville vuosille.
Perustason ja erikoissairaanhoidon psykiatrian yhteistyössä on kehittämistarpeita. Yhteensovittamisen puutteellisuudesta kertovat muun muassa moninaiset konsultaatiokäytännöt. Rakenteita ja käytäntöjä kehitetäänkin
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Strategiat ja hyvinvointisuunnitelmat ohjaavat mielenterveyspalvelujen
kokonaisuutta järjestäjittäin. Rakenneuudistushankkeessa luotava mielenterveyspalvelujen arkkitehtuuri ohjaa
maakunnan kokonaisuutta samaan suuntaan.

Kehittämisen tarvetta kotiuttamisessa, kotisairaalassa ja palliatiivisessa hoidossa
– yhteiset tavoitteet ohjaavat toimintaa samaan suuntaan kansallisten linjausten mukaisesti
Palvelu- ja johtamisrakenteet vaihtelevat järjestäjittäin. Hallinnolliset ratkaisut eivät näytä kertovan ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta. Alueen yhteinen ikäohjelma ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma ohjaavat järjestäjien toimintaa samaan suuntaan.
Kunnittaista vaihtelua on ikääntyneiden toimintakyvyn varhaisen tuen malleissa. Sote-keskus-hankkeen yksi
tavoite on, että ennaltaehkäisevät palvelut ovat alueella yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia. Jatkovuosien arviointiin jää sen seuranta, miten toimintakyvyn varhaisen tuen mallit on kytketty asiakasohjaukseen.
Kotisairaalatoiminta vaatii edelleen vahvistamista, jotta se kattaisi koko maakunnan. Palliatiivisen hoidon
osaamisessa ja jalkauttamisessa on kehitettävää, jotta erityisosaamista saadaan asumispalveluyksiköihin ja
kotihoitoon. Alueen yhteisissä hankkeissa parannetaan kodeissa asuvien lääkäripalvelujen saatavuutta. Sairaanhoitopiirissä on käynnissä ikäihmisten päivystyspalveluhanke.
Kotiuttamisprosessissa näyttää olevan tarvetta lisätä perustason ja erikoissairaanhoidon vuoropuhelua.
UNA:n Kaari-hankkeessa kotiuttamisprosessia kehitetään. Kotikuntoutuksen kehittäminen käynnistyi alueella
maakuntavalmistelun aikana. Yhteiset seurantamittarit tukisivat toimintamallien yhtenäistämistä.

Perusterveydenhuollon toimintamallit muutoksessa – tuloksia jo nähtävissä
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyä on Etelä-Pohjanmaalla parannettu toimintaa muuttamalla. Edellisestä
vuodesta hoitoonpääsy onkin parantunut ja oli maan parhaimpia. Suuret käyntimäärät ovat laskussa, ja painopiste on siirtymässä kiirevastaanotosta normaaliin vastaanottotoimintaan. Sen lisäksi, että hoitoonpääsy on
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parantunut, ammattilaisten uusi työnjako on parantanut alueen oman arvion mukaan hoidon jatkuvuutta, jota
tukevat myös hoitosuunnitelmat ja omahoitajajärjestelyt.
Uusista toimintamalleista merkittävin on moniammatillinen tiimityömalli. Alueen yhteinen tiiviimpi kehittämistyö käynnistyi Huomisen terveyskeskus -valmennusohjelmasta, joka jatkuu Tulevaisuuden sote-keskus
-hankkeessa. Alueella mennään kohti tulevaisuuden sote-keskuksia vastaanottomallien uudistamisen lisäksi
mm. lisäämällä sähköisiä palveluja, ottamalla käyttöön palveluketjuja ja -kokonaisuuksia, tekemällä asiakassegmentointia ja käyttämällä omatyöntekijä-mallia paljon palveluja käyttäville.

Vammaisten henkilöiden palveluissa laitosvaltaisuudesta yksilöllisiin palveluihin
Kehitysvammaisten henkilöiden raskaan palvelurakenteen keventäminen on aloitettu. Laitosvaltaisuudesta
ollaan siirtymässä kohti yksilöllisiä palveluja. Kevyempiä ja kotiin vietäviä palveluja on jo lisätty. Muutosprosessia
on tehty yhdessä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.
Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden asumisen muotoja ollaan uudistamassa. Tuetun asumisen
palveluja lisätään. Kuntien omaa palvelutuotantoa on vahvistettu, ja osa alueen järjestäjistä on lisännyt resursseja kehitysvammaisille henkilöille suunnattuun kotihoitoon ja kotona asumisen ohjaukseen. Sen avulla on
ehkäisty asiakkaiden siirtymistä raskaampiin asumispalveluihin.
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3.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
rahoitus ja kustannukset
Alueen kuntien talous jatkoi heikentymistään
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (18)
heikkenevä talous haastaa sote-palvelujen järjestämistä ja rahoitusta. Alueen kuntien tilikauden tulokset
olivat vuonna 2019 alijäämäisiä neljää kuntaa lukuun
ottamatta. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate asukasta kohti heikkeni kunnissa kolmea lukuun
ottamatta. Negatiivinen vuosikate kirjattiin kuudessa
kunnassa. Vuosikate riitti kattamaan poistot kolmessa
kunnassa.
Sote-uudistuksen toteutuessa valtion
rahoituksen tasoon odotettavissa kasvua
Käynnissä olevan sote-uudistuksen rahoituslaskelmissa valtion rahoitusosuus kasvaisi Etelä-Pohjanmaalla 3,7 prosenttia. Asukasta kohti valtion rahoituksen lisäys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
huomioituna, olisi 136 euroa. Kuntien ilmoittamien
vuoden 2019 tilinpäätösennakkotietojen ja vuoden
2020 talousarviokyselyn perusteella tehtyjen rahoituslaskelmien (10.6.2020) mukaan Etelä-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten laskennallinen lähtötaso on vuoden 2020 tasolla arvioituna
719,5 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon kustannukset
kasvoivat voimakkaasti
Etelä-Pohjanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset olivat vuonna 2019
yhteensä 743 miljoonaa euroa (3 847 euroa / asukas).
Asukaskohtaisina ne olivat 10,5 prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin (kuvio 2). Asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat 6,5 prosenttia edellisvuodesta, mikä on enemmän kuin maassa
keskimäärin. Alueen kuntien välillä asukaskohtaisten
kustannusten erot olivat erittäin suuria (vaihteluväli 3
362–5 223 euroa).
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Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus muodostui muun
maan tapaan erikoissairaanhoidosta (39 %). Asukaskohtaiset erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 9,4 prosenttia, mikä on maan
toiseksi eniten (koko maassa 4,8 %). Kustannuksia
kasvattivat palvelutuotannon aktiivisuus, päivystystoiminnan keskittäminen Seinäjoen keskussairaalaan
ja yliopistosairaaloiden runsas käyttö. Samaan aikaan
perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset kasvoivat kolme prosenttia ja vuodeosastohoidon prosentin.
Ikääntyneiden laitoshoidon kustannukset vähenivät edellisvuodesta asukasta kohti laskettuna noin
yhdeksän prosenttia ja olivat maan pienimpiä. Kotihoidon asukaskohtaiset kustannukset puolestaan
kasvoivat samaiset yhdeksän prosenttia. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukaskohtaiset kustannukset kasvoivat kaksi prosenttia ja olivat
puolestaan maan korkeimpia, 75 vuotta täyttäneitä
kohden reilut 20 prosenttia suuremmat kuin maassa
keskimäärin. Ikääntyneiden palvelujen ja kotihoidon
kustannukset kasvoivat yhteensä noin neljä prosenttia.

Etelä-Pohjanmaan väestön palvelutarve
keskimääräistä suurempi – tarpeeseen
suhteutetut menot koko maata pienemmät
THL:n vuonna 2020 päivittämien laskelmien mukaan
väestön ikä- ja sukupuolirakenteen, sosioekonomisen aseman ja sairastavuuden huomioiva palvelutarve oli vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaalla 13 prosenttia suurempi kuin maassa keskimäärin. Tarpeeseen
suhteutetut menot olivat neljä prosenttia maan keskiarvoa pienemmät. Alueen sisällä palvelutarve oli
suurimmillaan 51 prosenttia suurempi ja pienimmillään viisi prosenttia pienempi kuin maassa keskimäärin. Tarvevakioitujen menojen indeksi vaihteli alueen
sisällä 79:n ja 101:n välillä.
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Kuvio 2. Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokäyttökustannusten jakauma ja
alueen ero maan keskiarvoon 2019.

-36,9 %
+150 %

+15,0 %

-51,0 %
+18,6 %

-1,3 %

-100 %

+10,5 %

+26,2 %

Ero koko maahan

+18,3 %

+9,9 %

Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuollon avohoito
Perusterveydenhuollon
vuodeosastohoito
Suun terveydenhuolto
Ikääntyneiden palvelut
Kotihoito

+11,6 %

+8,6 %

Lasten, nuorten ja perheiden
sosiaalihuollon avopalvelut ja
lastensuojelu
Vammaisten palvelut
Päihdehuollon erityispalvelut
Muu sosiaali- ja terveystoiminta
Maan keskiarvo

Kuviossa esitetään kustannusten (euroa / asukas) jakauma tehtävittäin. Jos alueen menot ovat maan keskiarvoa suuremmat, kuvion tehtäväkohtainen osa ylittää katkoviivalla kuvatun maan keskiarvon. Ero maan keskiarvoon on kuvattu myös prosentteina. Tehtäväkohtaisen osuuden leveys kuvaa suhteellista osuutta kaikista
sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista.
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3.3 Keskeiset seurantatulokset
Palvelujärjestelmää tarkastellaan vuoteen 2019 kohdistuvassa seuranta-arvioinnissa muutamalla ydinindikaattorilla. Alla olevassa tekstissä nostetaan esiin
ne, jotka Etelä-Pohjanmaalla poikkeavat selkeimmin
maan keskimääräisestä. Listaus kaikista tarkasteluun
kuuluneista indikaattoreista on julkaisun laatuselosteessa (ks. julkaisun menetelmät ja laatuseloste, liitetaulukko 2).
Väestön hyvinvoinnin näkökulmasta positiivista
oli nuorten vähäinen huumeiden käyttö, työttömien
aktiivinen osallistuminen terveystarkastuksiin ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten ja
työikäisten vähäinen määrä. Työttömien aktivointiaste oli maan neljänneksi korkein, ja kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea maksettiin asukasta
kohden maan vähiten. RAI-mittaus oli ikääntyneiden
toimintakyvyn arvioinnissa käytössä selvästi koko
maata harvemmin.
Hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä olevien
ammattilaisten resursseja arvioitaessa havaittiin, että
sekä peruskoulussa että lukiossa psykologiresurssit
olivat maan pienimpiä. Kouluterveydenhuollon lääkäriä kohden oppilaita oli enemmän kuin maassa
keskimäärin (2017). Äitiysneuvolan terveydenhoitajaresurssit olivat maan pienimmät. Rokotekattavuus oli
kuitenkin maan parhaimpia lukuun ottamatta HPV-rokotusta (tytöt) ja 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotusta. C-hepatiitti-infektioita oli vähän.
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika ylitti seitsemän vuorokautta selvästi harvemmin kuin maassa
keskimäärin. Avosairaanhoidon vastaanoton käyttö
oli runsasta, ja terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
yli kymmenen kertaa vuodessa käyneiden osuus
oli maan suurimpia. Antibioottia oli kuitenkin määrätty epäspesifiseen ylähengitystieinfektioon selvästi
muuta maata harvemmin.
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon
hoitopäiviä oli selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin. Laaja ja kattava perusterveydenhuollon
vuodeosastohoito onkin alueen ominaispiirre. Erikoissairaanhoidon positiivisina piirteinä nousivat esiin
maan vähimpiin kuuluvat korvattavat potilasvahingot
(vuonna 2018) ja vähäiset 0–17-vuotiaiden somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit. Psykiat-
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rian laitoshoidon hoitopäiviä oli sekä työikäisillä että
65 vuotta täyttäneillä vähemmän kuin maassa keskimäärin, ja ne olivat vähentyneet selvästi edellisestä
vuodesta.
Niitä 8. ja 9. luokan oppilaita, jotka pesivät hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä, oli
edelleen suhteellisesti maan eniten, ja suun terveydenhuollon asiakkaita, joilla ei ollut karies- eikä ienhoidon tarvetta, oli maan neljänneksi vähiten. Yksityistä hammashoitoa käytettiin harvoin.
Lasten, nuorten ja perheiden perustason palvelujen saatavuudessa oli myönteistä se, että maan
toiseksi suurin osuus lapsista kävi kasvatus- ja perheneuvoloissa, mutta toisaalta lapsiperheistä keskimääräistä harvempi oli matalan kynnyksen palveluihin kuuluvien kodin- ja lastenhoitopalveluiden
piirissä. Erityispalveluista kielteisenä nousi esiin
nuorisopsykiatrian hoidon pitkä odotusaika ja myönteisenä lastensuojelun avohuollon 7-12-vuotiaiden
uusien asiakkaiden vähäisyys.
Ikääntyneiden päivystyskäynnit eivät vuonna
2018 nousseet esiin perusterveydenhuollossa eivätkä
erikoissairaanhoidossa, mutta vuonna 2019 niiden
määrä näyttää erikoissairaanhoidossa lisääntyneen.
Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopäiviä
oli 75 vuotta täyttäneillä huomattavan vähän.
Maan toiseksi suurin osuus 75 vuotta täyttäneistä
oli säännöllisen kotihoidon piirissä, mutta muuhun
maahan verrattuna heistä vain harva tarvitsi paljon
palveluita. Kotihoito kohdistuikin alueella koko maata
kattavammin myös pienemmän palvelutarpeen asiakkaille. Samasta ilmiöstä kertoo 75 vuotta täyttäneiden tehostetun palveluasumisen asiakkaiden maan
toiseksi suurin osuus. Omaishoidon tukea käytettiin
runsaasti. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 75
vuotta täyttäneiden osuus oli maan pienimpiä. Tiedot
ovat vuodelta 2018.
Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaita
oli enemmän kuin maassa keskimäärin (vuonna
2018). Myös vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä asiakkaita oli vuosien 2018 ja 2019 aikana enemmän kuin maassa keskimäärin. Tukipalveluja vuoden
aikana saaneista kuljetuspalveluja saaneita oli neljänneksi vähiten. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa
65 vuotta täyttäneitä oli myös hieman vähemmän
kuin maassa keskimäärin.
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3.4 Perustason mielenterveys
palvelujen saatavuus ja laatu
Mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet (Vorma ym.
2020). Koko maan tasolla lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden
osuus on kasvanut koko maassa, myös Etelä-Pohjanmaalla (kuvio 3).

Johtamisessa ja rakenteissa tehdyt tai
suunnitellut muutokset palvelujen
saatavuuden ja laadun vahvistamiseksi
Eteläpohjalaista ratkaisua perustason mielenterveyspalvelujen järjestämisessä ei ollut. Aikuisten mielenterveyspalveluihin sijoittuvat yleisesti ikäihmisten
vähäiset perustason mielenterveyspalvelut. Mielenterveyspalveluja tuotetaan terveydenhuollon ja sosi-

aalihuollon palveluissa ja osalla kunnan omassa erikoissairaanhoidossa.
Lasten mielenterveyspalvelujen perusta muodostuu perhekeskusten palveluista ja niiden moniammatillisista tiimeistä yli hallintokuntarajojen. Nuorten
mielenterveyspalvelujen perustan muodostavat oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut. Näiden palvelujen
järjestämisessä alueellinen yhtenäistäminen näyttää
tarpeelliselta.
Työikäisten mielenterveyspalvelujen perustana
ovat eri tavoin organisoituna ja resursoituna työterveyshuollon ja terveyskeskusten palvelut. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään vaihtelevasti
avointa päivätoimintaa.
Johtaminen ja rakenteet eivät kaikilta osin tukeneet palvelujen laatua ja saatavuutta, joiden yhdenvertaisuutta alueellinen yhtenäistäminen lisäisi.
Perustason ja erikoissairaanhoidon työnjako on epä-

Kuvio 3. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet vuosina 2011–2019.
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Kuviossa esitetään, miten mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kehittynyt
alueella ja koko maassa vuosien 2011 ja 2019 välillä väestömäärään suhteutettuna. Indikaattorin tulkinnassa on
huomioitava alueen työllisyystilanne. Alueilla, joilla on paljon työttömyyttä, on vähemmän sairauspoissaoloja.
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selvä, vaikka vakiintuneitakin yhteistyökäytäntöjä on.
Hoito- ja palveluketjuja ei ole aina yhdessä sovittu.
Psykiatrian resurssipula on vaikeuttanut tarkoituksenmukaista työnjakoa. Yhteistyörakenteita ja työnjakoa
sivuavia suunnitelmia sisältyy sote-keskushankkeeseen.
Alue itse arvioi työikäisten perustason mielenterveyspalvelut monipuolisiksi, mutta perustason järjestäjien vaihtelevien resurssien vuoksi erikoissairaanhoidosta takaisin perustasolle ohjautuvien kaikkien
ikäryhmien asiakkaiden jatkohoito toteutuu vaihtelevasti. Psykiatrian poliklinikoiden kanssa on yhteistyötä, mutta palvelujen kokonaiskoordinaatio ja tiedonkulku ovat puutteellisia.
Osalla perustason järjestäjistä oli rakenteita ja johtamista koskevia muutossuunnitelmia. Uudistukseen
nivotaan perhekeskustoiminta, ohjaamo-toiminta,
aikuisten mielenterveystiimi sekä ikääntyneiden asiakasohjausyksikkö.
Yleisesti näyttää siltä, että lasten, nuorten ja perheiden perustason mielenterveyspalveluja ollaan
sovituilla rakenteilla varmistamassa osaksi tämän
väestöryhmän palvelujen kokonaisuutta, vaikka tunnistettuja haasteita olikin. Perhekeskusten kehittäminen ja kuntien monialainen työ on kokonaisuutta
tukenut. Osa järjestäjistä oli siirtymässä ikäkaarimalliin palvelujen organisoinnissa.
Alueen rakenneuudistushankkeessa laaditaan
mielenterveyspalvelujen kokonaisarkkitehtuuri. Painopistettä siirretään perus- ja kevyempiin palveluihin,
joista esimerkkejä ovat verkostomainen perhekeskus,
koulujen mielenterveystyö, matalan kynnyksen palvelut ja kotiin vietävät palvelut.

Integraation ja tiedolla johtamisen kehittäminen laadun ja saatavuuden vahvistamiseksi
Erikoissairaanhoidon ja perustason yhteensovittaminen oli puutteellista ja konsultaatiokäytännöt moninaisia. Maakunnallinen yhtenäistäminen on tarpeen.
Alueella ei ollut sovittua toimintamallia, jolla erikoissairaanhoito tukee perustasoa. Lasten ja nuorten
hoitopolut perustasolla ja erikoissairaanhoidossa
eivät integroituneet riittävästi, eikä sosiaalihuoltoa
ollut kytketty palveluprosessiin. Terveyskeskukset
ja sairaanhoitopiirit olivat kuitenkin sopineet koko
maata useammin lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden viiveettömästä hoidosta ja tuesta tilanteessa, jossa vanhempi kärsii mielenterveys- tai
päihdeongelmista.
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Sote-keskushankkeen tavoitteiden keskiössä on
palvelujen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus.
Palveluja tarjotaan jatkossa nykyistä vahvemmin lasten ja nuorten arjen toimintaympäristöön. Esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä ovat psykiatristen
sairaanhoitajien palvelujen vahvistaminen kouluissa
ja oppilaitoksissa, psykososiaalisten menetelmien
käytön vahvistaminen ja eritystason palvelujen tuominen perustasolle.
Rakenneuudistushankkeessa luotava mielenterveyspalvelujen arkkitehtuuri ohjaa maakunnan kokonaisuutta samaan suuntaan. Organisaatiorakenteet
ylittävä tarkastelu näyttää nykyisen palvelujärjestelmän hajanaisuuden. Tilannetta otetaan haltuun
maakunnan yhteisellä mielenterveyspalvelujen arkkitehtuurilla. Rakenneuudistushankkeessa maakunnan yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu päihde- ja
mielenterveystyön selkeämpi ja yhtenäisempi palvelurakenne.

Palvelujen oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
varmistaminen − teknologian hyödyntäminen
Matalan kynnyksen palveluja oli tarjolla vaihtelevasti, mutta sote-keskushanke vie kohti alueellista
yhtenäisyyttä. Vuoden 2018 arviointi nosti esiin riittämättömät matalan kynnyksen palvelut ja alueen
sisäiset erot palvelujen saatavuudessa. Sote-keskushankkeessa matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan. Hoidon jatkuvuutta tukevista, jo käytössä
olevista toimintamalleista esimerkkejä ovat hoito- ja
palvelusuunnitelmat, tiimityöskentely sekä oma- ja
vastuutyöntekijämallit. Sähköisiä asiointipalveluja on
alueella jo käytössä, ja uusia ratkaisuja haetaan.
Sote-keskushankkeessa määriteltävillä palvelu- ja
hoitoketjuilla vahvistetaan asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Osa järjestäjistä oli lisäämässä koulupsykologeja ja -kuraattoreita. Koulupsykologien puute
kävi ilmi valvontaviranomaisten ja alueen edustajien
raporteista sekä koulupsykologikäyntien tilastoista.

Henkilöstön osaamiseen sekä muihin
resursseihin liittyvä kehittäminen
saatavuuden ja laadun vahvistamiseksi
Kokonaiskuvaa mielenterveyspalvelujen resursseista
ei saanut. Asiantuntijoiden saatavuus on alueella heikentynyt. Mielenterveyspalvelujen henkilöstön saatavuus vaikeutui kesän 2019 aikana. Alueella kuitenkin
havaittiin, että ennen resurssien lisäämistä on arvioitava toimintamalleja ja työnjakoa sekä vahvistettava
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Ikääntyneiden palveluiden ja terveys
palveluiden integraatiota tukevat organi
saatiorakenteet ja johtamisjärjestelmät

henkilöstön osaamista. Osalla järjestäjistä oli suunnitelma perustason resurssien vahvistamiseksi. Myös
maakunnan sote-keskushanke sisältää konkreettisia
suunnitelmia osaamisen kehittämisestä ja hyvien toimintamallien käyttöönottamisesta.

Palvelu- ja johtamisrakenteet vaihtelivat järjestäjittäin. Vuoden 2018 arvioinnissa perus- ja erityistason
terveyspalvelujen integraatio todettiin toimivaksi.
Kattavan kotihoidon arvioitiin vähentäneen ikääntyneiden päivystyskäyntejä. Perusterveydenhuoltoon
niitä tehtiin edelleen vähän, mutta päivystyskäynnit
erikoissairaanhoitoon yleistyivät koko maan suunnasta poiketen. Kotihoitoa tukevissa palveluissa oli
edelleen alueen sisäisiä eroja. Hallinnollinen ratkaisu
ei näytä vaikuttaneen siihen, kuinka hyvin palvelut
on toiminnallisesti integroitu. Järjestäjän pieni koko
näyttäisi tukeneen ainakin perustason palvelujen
yhteensovittamista.

3.5 Ikääntyneiden palveluiden ja
terveyspalveluiden integraatio
Väestön ikääntyminen siirtää kysynnän painetta julkisesti rahoitettuihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa erityisesti 75
vuotta täyttäneillä, joiden määrä lisääntyy tulevina
vuosina koko maassa, myös Etelä-Pohjanmaalla
(kuvio 4).

Kuvio 4. Ennuste 75 vuotta täyttäneiden lukumäärän kehityksestä alueittain.
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Kuviossa esitetään, miten 75 vuotta täyttäneiden lukumäärän ennustetaan muuttuvan vuosien 2019 ja 2030
välillä. Muutoksen suuruutta kuvataan prosentteina. Tiedot perustuvat vuonna 2018 laadittuun Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.
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Alueen yhteisissä suunnitelmissa näkyy pyrkimys
ikääntyneiden palvelukokonaisuuden varmistamiseen ja alueen sisäiseen yhtenäisyyteen paikalliset
toimintaympäristöt huomioiden.

Terveyspalvelut kotihoidossa ja tehostetussa
palveluasumisessa
Alueen yhteisissä hankkeissa kodeissa asuvien lääkäripalvelujen saatavuutta parannetaan. Tehostetun
palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaille lääkäripalvelut järjestettiin alueella vaihtelevin tavoin. Palveluja
tuottivat kuntien omat lääkärit ja yksityiset yritykset.
Osalla kunnista oli käytössä etälääkäripalvelut. Hoitajien mahdollisuuteen konsultoida hoitavaa lääkäriä oli myös erilaisia järjestelyjä. 24/7-konsultaatiojärjestelyjä oli kehitteillä, ja sairaanhoitopiirissä oli
käynnissä ikäihmisten päivystyspalveluhanke. Uusia
suunnitelmia oli myös ikääntyneiden psykiatristen
palveluiden kehittämisestä.
Valvontaviranomainen raportoi asumispalveluyksiköissä havaituista puutteista lääkehoidossa. Säännöllistä lääkehoidon arviointia tehdäänkin alueen
kotihoidon yksiköissä muuhun maahan verrattuna
harvoin. Vuoden 2018 jälkeen on lisätty koneellista
annosjakelua sekä lääkityksen kokonaisarviointia.
Kotisairaalatoiminta ei ulotu kattavasti koko
alueelle, mutta kehittämistoimia oli käynnistetty.
Perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyön säännöllisyydestä huolimatta hoitopolkujen ja työnjaon
kehittäminen näytti tarpeelliselta. Vaikuttaa siltä, että
vaikka kotisairaalatoimintaa oli alueella, palliatiivisen
hoidon osaamista ja toimintaa tulisi vahvistaa, jotta
erityisosaamista saadaan jalkautettua asumispalveluyksiköihin ja kotihoitoon. Alueelle olikin juuri määritelty uusi yhteinen palliatiivisen hoidon toimintamalli.
Yhteisiä kotikuntoutuksen toimintamalleja luotiin
maakuntavalmistelun aikana toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan, toimintakyvyn arviointijaksoihin, kuntoutukseen arjessa sekä tehostettuun kotikuntoutukseen. Osa kuntajärjestäjistä
sovelsi toimintamalleja paikallisiin olosuhteisiin. Etäkuntoutusta oli myös kehitteillä. Erikoissairaanhoito
ei ollut vielä täysipainoisesti mukana maakunnan
yhteisessä kotikuntoutusprosessissa. Maakunnan
yhteiset kotikuntoutuksen seurantamittarit voisivat
tukea toimintamallien yhtenäistämistä.
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Palvelujen porrastus sekä tiedonkulku
ikääntyneiden palvelujen, erikoissairaan
hoidon ja perusterveydenhuollon kesken
Kotiuttamisprosessissa perustason ja erikoissairaanhoidon vuoropuhelun lisäämiselle näytti olevan tarvetta. Yhteistyökäytäntöjä oltiinkin kehittämässä.
Kotiutustiimien interventioilla osastohoitopäivien
määrä oli vähentynyt ja potilaiden kuntoutuminen oli
aikaistunut. Edelleen kotiutus tapahtui ajoittain turhaan perusterveydenhuollon osastohoidon kautta,
koska erikoissairaanhoidossa ei tunneta paikallisia
palveluketjuja eikä kotiuttamiseen ole yhteistä toimintamallia. Tämä näkyy perusterveydenhuollon hoitopäivissä. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
oli kuitenkin tietoinen ratkaisu, jolla erikoissairaanhoidon hoitopäivät saatiin laskemaan.
Kotikuntoutuksen kehittämisen vaikutusten seuranta jää seuraaville vuosille. Myös erikoissairaanhoidossa meneillään olevalla ikääntyneiden päivystyspalvelujen kehittämisellä tavoitellaan uusia
yhteistyömuotoja kotiuttamiseen.
Alueen yhteinen ikäohjelma ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma ohjaavat järjestäjien toimintaa
samaan suuntaan. Alueen yhteiset tavoitteet koskevat
esimerkiksi asiakasohjausta, hoidon tarpeen arviointia, ryhmätoimintoja ja pitkäaikaissairauksien seurantaa. Vaikka tavoitteet osin järjestäjittäin vaihtelevat,
pääpaino näyttäisi olevan kotiin vietävissä palveluissa.
Asiakassegmentointi oli osalla järjestäjistä käytössä.
Rakenneuudistushankkeessa aloitettiin palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittely kansallisen ohjauksen mukaisena. Myös tiedolla johtamista
kehitetään. Ikääntyneiden geneerisen asiakasohjauksen malli oli otettu käyttöön ja muistipotilaan palveluketju oli kuvattu.

Moniammatillinen yhteistyö ikääntyneiden
palvelujen ja terveyspalvelujen välillä
Monialainen yhteistyö oli monilta osin vakiintunutta,
ja sitä kehitellään seuraavissa yhteyksissä: kotiin
vietävien palvelujen sisältö, monialaiset etäkäynnit,
ikääntyneiden suun hoito, palvelutarpeen arviointi,
omaishoitajien terveystarkastukset ja depressiopotilaan hoitoketju.
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Ikääntyneiden toimintakyvyn monialaisissa varhaisen tuen malleissa on vaihtelua kunnittain. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen yksi tavoite on, että
ennaltaehkäisevät palvelut ovat alueella yhtenäisiä,
systemaattisia ja kattavia. Jatkovuosien arviointiin jää
myös sen seuranta, miten toimintakyvyn varhaisen
tuen mallit on kytketty asiakasohjaukseen.

3.6 Perusterveydenhuollon
toimintamallit liittyen
ammattilaisten työnjakoon
Hoitoonpääsyä parannettu toimintaa
muuttamalla
Vuoden 2018 arvioinnissa avosairaanhoidon lääkärikäynneissä ei näkynyt kansansairauksien yleisyys.
Akuutti hengitystieinfektio oli lääkärikäynnin syynä
edelleen maan yleisimpiä. Lääkärissä käytiin vuonna
2018 usein, eikä tilanne ole vuodessa juurikaan muuttunut. Sen sijaan lääkärikäynnin odotusaikaa saatiin
parannettua selvästi.
Kiireettömän lääkärissäkäynnin seitsemän vuorokauden odotusaika ylittyi selvästi harvemmin kuin
vuotta aikaisemmin, ja hoitoonpääsy oli maan parhaimpia. Koko alueen yhteinen kehittämistyö tiivistyi Huomisen terveyskeskus -valmennusohjelmassa.
Siihen osallistuivat kaikki alueen terveyskeskukset
Kuusiokuntia lukuun ottamatta. Yhteisen kehittämisen tulokset olivat erinomaisia, mistä kertoo hoitoonpääsyn selkeä parantuminen. Jo valmennusohjelman aikana kiireettömän lääkärivastaanoton T3-aika
lyhentyi alueen terveyskeskuksissa keskimäärin 21
päivästä 11 päivään. Huomisen terveyskeskus -liigassa tehty työ jatkuu tulevaisuuden sote-keskushankkeessa.

Uusia toimintamalleja käytössä painopisteen
siirtämiseksi normaaliin vastaanottotoimintaan − tuloksia jo nähtävissä
Koko alueen päivystystoiminta siirtyi 2019 alussa
Seinäjoen keskussairaalaan. Kiirevastaanoton ja normaalin vastaanottotoiminnan toimintamallit ja aukioloajat vaihtelivat alueen sisällä. Kiirevastaanotoille
painottuneissa käyntimäärissä näkyi niiden akuutti
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luonne ja suuri määrä. Painopistettä ei riittävästi
saatu normaaliin vastaanottotoimintaan. Lääkärivaje
oli alueella merkittävä. Uusia toimintamalleja otettiin
kuitenkin käyttöön, ja toivottuja tuloksia on jo saatu.
Uusista toimintamalleista esimerkki on moniammatillinen tiimi, jossa hoitajat ja lääkäri hoitavat
yhteistyössä potilaiden terveysongelmia, yhä enemmän puhelimen välityksellä. Etä- ja digipalveluita
otettiin käyttöön, ja erikoislääkäreiden vastaanottoja
lisättiin. Asiakasohjauksessa hyödynnettiin asiakas
segmentointia. Osa järjestäjistä otti käyttöön takaisinsoittojärjestelmän, ja yhteistyötä apteekkien kanssa
lisättiin.
Tiimityömallilla vastaanottokäyntien määrä
vähentyi ja potilaiden tarpeisiin pystyttiin vastaamaan
paremmin. Hoidon jatkuvuus ja suunnitelmallisuus
parantuivat valmisteltujen vastaanottojen sekä vastausten ja jatkohoito-ohjeiden tiedottamisen ansiosta.
Myös kiirevastaanottojen toimintaa tehostettiin
hoitajien ja lääkärien yhteisvastaanotoilla. Puhelinliikennettä saatiin vähenemään, ja vapautunut resurssi
voitiin ohjata sairaanhoitajan itsenäisiin vastaanottoihin.

Ammattilaisten työnjakoa muutettu
Hoitajien ja lääkäreiden tiimityömalli muutti ammattilaisten työnjakoa. Hoitajien vastaanottoja lisättiin,
ja hoitajien tukena toimi eri tavoin järjestetyt konsultoivat lääkärit. Hoitosuunnitelmia kehitettiin, ja
säännöllistä seurantaa vaativille potilaille nimettiin
omahoitajia vastaamaan hoitosuunnitelman seurannasta. Fysioterapeuttien suoravastaanottoja otettiin
käyttöön ja laajennettiin. Toimintamalli ohjaa asiakkaat saamaan hoitoa oikealta portaalta.

Tulevaisuuden sote-keskuksia kohti vievät
alueen yhteiset toimintamallit
•
•
•
•
•

vastaanottomallien yhtenäistäminen
digitaalisten palvelujen lisääminen
palveluketjujen ja -kokonaisuuksien käyttöönotto
asiakkuuksien segmentointi ja tunnistaminen
AVAIN-mittarin käyttöönotto moniammatillisen
asiakassuunnitelman tueksi ja vaikuttavuuden
arvioimiseksi
• omatyöntekijän nimeäminen paljon palveluja tarvitseville.
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3.7 Vammaisten henkilöiden kotiin
tarjottavien palvelujen saatavuus
Vammaisten henkilöiden kotiin tarjottavia
palveluja lisätään – laitosvaltaisuudesta kohti
yksilöllisiä palveluja
Vuoden 2018 arvioinnissa kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyvä palvelurakenne näytti raskaalta. Taustalla arvioitiin vaikuttavan ns. kevyempien
palvelujen riittämättömyys. Palvelurakennetta lähdettiin keventämään sekä järjestäjittäin että yhteistyössä
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.
Järvi-Pohjanmaalla purettiin kehitysvammaisten
henkilöiden laitosmaista asumista. Kehitysvammaisille henkilöille tarjottiin mahdollisuutta muuttaa
kotikuntiinsa yhteistoiminta-alueen omiin yksiköihin.
Asukkailla oli myös mahdollisuus asua yksittäisissä
asunnoissa mm. kotihoidon tukemana.
Kaksineuvoisen alueella käynnistetään vuoden
2020 aikana tuetun asumisen palvelumuoto. Tällä
pyritään kustannussäästöihin ja henkilökohtaisen
avun uudelleen organisointiin sekä venyttämään asumispalveluun siirtymisen ajankohtaa.
Kuussoten alueella kehitysvammaisten henkilöiden asumisen palvelurakennetta oli jo aikaisempina
vuosina kevennetty siirtymällä laitoshoidosta omaan
palveluasumistuotantoon.
Lapualla suunnitellaan parhaillaan kehitysvammaisten ja neuropsykiatristen asiakkaiden palveluprosessien kehittämistä yhteistyössä sidosryhmien
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kanssa. Kunnassa avataan syksyllä 2020 uusi tilapäishoitoyksikkö alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille ja omaishoidon piirissä oleville lapsille ja nuorille.
Lasten ja aikuisten moniammatillinen kuntoutustyöryhmä aloitti toimintansa keväällä 2020. Henkilökohtaisen avun toteuttamistapoja monipuolistetaan.
Tuetun asumisen mahdollisuuksia suunnitellaan laajennettavaksi.
Seinäjoella lisättiin tuetun asumisen palveluja, ja
uusia resursseja esitetään myös vuoden 2021 budjettiin. Välivuokra-asuntojen määrää kasvatettiin. Asumispalveluja ja päivätoimintaa otettiin kunnan omaan
palvelutuotantoon.
JIK-kuntayhtymän alueella Kurikassa siirrettiin
henkilöstöresursseja kehitysvammaisille henkilöille
suunnattuun kotihoitoon ja kotona asumisen ohjaukseen. Sen avulla ehkäistiin asiakkaiden siirtymistä raskaampiin asumispalveluihin. Tarkoitus on vielä vahvistaa kotona asumisen ohjausta. Kehitysvammaisten
henkilöiden tulevien vuosien asumistarpeesta on
tehty selvitys, jota hyödynnetään Kurikan kehitysvammaisille henkilöille suunnattujen asumispalvelujen
kehittämisessä.
Suupohjan alueella käynnistettiin vuoden 2019
alussa uusina palveluina kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetut kotiin vietävät avopalvelut. Tämä
muutos mahdollisti sen, että kehitysvammaisille henkilöille ei tarvinnut rakentaa uutta asumisyksikköä.
Tuetun asumisen palvelut vammaisille henkilöille
aloitettiin helmikuussa 2020.
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4.1 Asiantuntija-arvio
Vähenevä ja ikääntyvä väestö ja kuntien heikkenevä talous haastavat sote-palvelujen järjestämistä ja rahoituksen riittävyyttä Kanta-Hämeessä koko maan tapaan. Väestön palvelutarve on alueella keskimääräistä suurempi,
mutta tarpeeseen suhteutetut menot ovat koko maata pienemmät. Sote-uudistuksen toteutuessa valtion rahoitukseen onkin odotettavissa kasvua. Väestöstä ja toimintaympäristöstä kertovat tekijät ovat monelta osin keskimääräisiä, mutta pienituloisia kotitalouksia alueella on vähän.

Ikääntyneiden palvelujen kokonaisuutta yhteensovitettu ja kehitetty
kansallisten linjausten mukaisesti
Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat Kanta-Hämeessä koko maata loivemmin, ja ikääntyneiden laitoshoidon kustannukset pienenivät jopa viidenneksen. Perustason ja erikoissairaanhoidon onnistunut yhteensovittaminen näkyi viime vuoden tapaan mm. ikääntyneiden vähäisinä päivystyskäynteinä ja vähäisinä vuodeosastohoitopäivinä. Näin oli siitä huolimatta, että kotihoidon resursointi oli kustannusten valossa koko maata
niukempaa. Kuntoutusta ollaan alueella monipuolistamassa ja laajentamassa koko palvelujärjestelmään. Jokaiseen kuntaan on tulossa asumisen palvelukonseptit.

Perustason mielenterveyspalvelujen moninaiset järjestelyt eivät tue palvelujen yhdenvertaista
saatavuutta – alueellisia suunnitelmia toimintamallien yhtenäistämiseen on
Mielenterveyspalveluihin ei ole luotu kantahämäläistä rakennetta ja johtamisjärjestelmää. Perustason mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen on alueella yksittäisiä suunnitelmia. Nykyisistä resursseista ja palvelujen
kehittämisen suunnasta ei saa kokonaiskuvaa. Sote-keskussuunnitelmasta ei selkeästi noussut esiin konkreettisia
toimia, joilla vahvistettaisiin varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluja. Tulevien vuosien tehtäväksi jää arvioida,
miten maakunnallisen asiakas- ja palveluohjauksen ja muiden suunnitelmien ja mallinnusten toimeenpano
onnistui ja miten hyvin ne vahvistavat peruspalveluja.
Nuorten päihdeongelmiin ja mielenterveyden tukeen ollaan rakentamassa varhaisen tuen mallia, ja lasten,
nuorten ja perheiden palveluihin järjestetään ammattilaisille suunnattuja mielenterveystaitojen valmennuksia ja
rakennetaan digitaalinen alusta ohjausta ja neuvontaa varten.

Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon psykiatrian yhteensovittaminen osin jäsentymätöntä
Alueen yhteisissä hankkeissa johtamista uudistetaan kokonaisvaltaisesti, mm. monialaisuuden ja yhteen sovitetun toiminnan vahvistamiseksi. Tämän tavoitteen kautta perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyömallitkin
tulevat tarkasteluun. Toistaiseksi esimerkiksi perustason ja erikoissairaanhoidon konsultaatiossa ei ole maakunnallista toimintamallia, mikä ei tue palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua.

Päihdetyötä ja varhaisen tuen palveluja vahvistettu – alueellisen yhtenäistämisen lisäksi
tarvitaan ratkaisuja paikallisiin haasteisiin
Näyttää siltä, että Kanta-Hämeessä on monipuolisia päihdepalveluja, mutta niitä on haettava eri paikoista.
Sote-keskus-hankkeen tavoite ”vahvistetaan sote-keskusten etulinjaa” parantaa myös varhaisen tuen päihdepalvelujen saatavuutta. Jo kehitettyjä teknologia-avusteisia palveluja on saatavilla. Niiden kokoaminen osaksi
palvelujen kokonaisuutta voi olla tarpeen, ja maakunnallisen mallin rakentamisessa on mahdollisuus laajentaa
digitaalisten palvelujen saatavuus yli kuntarajojen.
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Lastensuojeluun kumuloituvaan koko maata huonompaan tilanteeseen on reagoitu
Sosiaalihuoltolain toimeenpanoa on järjestäjittäin vahvistettu, ja palvelujen painopistettä on siirretty korjaavista
palveluista tukeviin ja ehkäiseviin palveluihin. Toimenpiteet eivät ole toistaiseksi vähentäneet lastensuojelun
tarvetta tai kustannuksia koko alueen tarkastelussa.
Panostus lastensuojelun kehittämiseen näkyy, ja sillä parannetaan lastensuojelun vaikuttavuutta. Tulevien
vuosien seurantaan jää se, miten peruspalvelujen vahvistaminen parantaa lastensuojelussa näkyvää tilannetta.
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintamalleja uudistetaan. Varhaisen tuen ja peruspalvelujen vahvistamiseksi tehtävät konkreettiset
toimenpiteet olivat suunnitelmassa kuitenkin niukkoja. Peruspalveluja on vahvistettu selkeämmin paikallisella
tasolla. Lasten ja nuorten universaalien palvelujen vahvistaminen ja yhteistyö sivistystoimialan palvelujen kanssa
näyttävät hyvältä suunnalta.
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4.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
rahoitus ja kustannukset
Alueen kuntien talous jatkoi heikentymistään
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien (11) heikkenevä talous haastaa sote-palvelujen järjestämistä
ja rahoitusta. Alueen kuntien tilikauden tulokset olivat
alijäämäisiä neljää kuntaa lukuun ottamatta. Viidessä
kunnassa tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate asukasta kohti heikkeni ja vuosikate kirjattiin
negatiivisena. Vuosikate riitti kattamaan poistot neljässä kunnassa.

Sote-uudistuksen toteutuessa valtion
rahoitukseen odotettavissa kasvua
Käynnissä olevan sote-uudistuksen rahoituslaskelmissa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen
valtion rahoitus kasvaisi kuusi prosenttia. Asukasta
kohti valtion rahoitus, hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen huomioituna, kasvaisi 200 euroa. Kuntien ilmoittamien vuoden 2019 tilinpäätösennakkotietojen ja vuoden 2020 talousarviokyselyn perusteella
tehtyjen rahoituslaskelmien (10.6.2020) mukaan Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten laskennallinen lähtötaso on vuoden 2020 tasolla
arvioituna 573,8 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat
koko maata loivemmin – ikääntyneiden laitoshoidon kustannukset laskivat viidenneksen
– kotihoidon resursointi kustannusten valossa
niukkaa

Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus muodostui muun
maan tapaan erikoissairaanhoidosta (39 %). Asukaskohtaiset erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta kaksi prosenttia (koko maassa 4,8
%). Samaan aikaan perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset kasvoivat reilut kuusi prosenttia.
Ikääntyneiden laitoshoidon asukaskohtaiset kustannukset pienenivät edellisvuodesta noin 20 prosenttia. Ympärivuorokautisen hoidon asukaskohtaiset kustannukset sen sijaan kasvoivat reilut seitsemän
prosenttia ja kotihoidon vajaat neljä prosenttia. Kotihoidon kustannukset olivat 75 vuotta täyttäneitä kohden maan pienimpien joukossa, noin 15 prosenttia
maan keskiarvoa pienemmät. Ikääntyneiden palvelujen ja kotihoidon kustannukset kasvoivat yhteensä
noin 2,6 prosenttia.

Kanta-Hämeen väestön palvelutarve keskimääräistä suurempi – tarpeeseen suhteutetut
menot koko maata pienemmät
THL:n vuonna 2020 päivittämien laskelmien mukaan
väestön ikä- ja sukupuolirakenteen, sosioekonomisen
aseman ja sairastavuuden huomioiva palvelutarve oli
Kanta-Hämeessä vuonna 2018 kuusi prosenttia suurempi kuin maassa keskimäärin. Palvelutarpeeseen
suhteutetut menot olivat kuitenkin neljä prosenttia
maan keskiarvoa pienemmät. Alueen sisällä palvelutarve oli suurimmillaan 22 prosenttia suurempi kuin
maassa keskimäärin ja pienimmillään 11 prosenttia
pienempi kuin maassa keskimäärin. Tarvevakioitujen
menojen indeksi oli 91–104.

Kanta-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveystoimen
nettokäyttökustannukset olivat yhteensä 595 miljoonaa euroa (3 480 euroa / asukas). Asukaskohtaisina
kustannukset vastasivat maan keskitasoa (kuvio 2).
Asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat
kolme prosenttia edellisvuodesta, mikä on vähemmän kuin maassa keskimäärin. Alueen kuntien välillä
kustannukset vaihtelivat 2 822 eurosta 3 830 euroon
asukasta kohti.
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Kuvio 2. Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokäyttökustannusten jakauma ja
alueen ero maan keskiarvoon 2019.
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+150 %

-34,5 %
-15,9 %
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-100 %

+14,2 %

-0,1 %

-3,7 %

Ero koko maahan

+9,9 %
+1,0 %

Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuollon avohoito
Perusterveydenhuollon
vuodeosastohoito
Suun terveydenhuolto
Ikääntyneiden palvelut
Kotihoito

-22,2 % +10,5 %

Lasten, nuorten ja perheiden
sosiaalihuollon avopalvelut ja
lastensuojelu
Vammaisten palvelut
Päihdehuollon erityispalvelut
Muu sosiaali- ja terveystoiminta
Maan keskiarvo

Kuviossa esitetään kustannusten (euroa / asukas) jakauma tehtävittäin. Jos alueen menot ovat maan keskiarvoa suuremmat, kuvion tehtäväkohtainen osa ylittää katkoviivalla kuvatun maan keskiarvon. Ero maan keskiarvoon on kuvattu myös prosentteina. Tehtäväkohtaisen osuuden leveys kuvaa suhteellista osuutta kaikista
sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista.
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4.3 Keskeiset seurantatulokset
Palvelujärjestelmää tarkastellaan vuoteen 2019 kohdistuvassa seuranta-arvioinnissa muutamalla ydinindikaattorilla. Alla olevassa tekstissä nostetaan esiin
ne, jotka Kanta-Hämeessä poikkeavat selkeimmin
maan keskimääräisestä. Listaus kaikista tarkasteluun
kuuluneista indikaattoreista on julkaisun laatuselosteessa (ks. julkaisun menetelmät ja laatuseloste, liitetaulukko 2).
Hyvinvointia edistävän työn resursoinnista nousivat esiin kuraattoriresurssit, jotka olivat peruskoulussa
maan pienimmät ja lukioissa maan neljänneksi pienimmät. Sen sijaan ammatillisessa oppilaitoksessa nämä
resurssit olivat parhaimpien joukossa. Oppilaita oli kouluterveydenhuollon lääkäriä kohden myös vähemmän
kuin maassa keskimäärin ja toisen asteen opiskeluterveydenhuollon lääkäriä kohden selvästi vähemmän
kuin maassa keskimäärin (2017). Opiskeluterveydenhuollossa 16−25-vuotiaiden käyntimäärät olivat kuitenkin maan pienimpien joukossa (2018−2019). Työttömien aktivointiaste oli maan viidenneksi korkein.
Sähköisiä asiointikäyntejä perusterveydenhuollon
avohoitoon tehtiin maan kolmanneksi eniten. Epäspesifiin ylähengitystieinfektioon oli määrätty antibiootteja maan toiseksi vähiten. Paksunsuolen syövän
sairastaneiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku oli maan korkein (2018). 15 vuotta täyttäneiden
hoitojaksoja sairaalan vuodeosastolla keuhkoahtaumataudin vuoksi oli maan vähiten (2018).
Suun terveydenhuollon käyntejä tehtiin alueen
terveyskeskuksissa asukasta kohden maan eniten, ja
vuodessa yli viisi kertaa hammaslääkärissä käyneiden aikuisten määrä oli maan suurin. Samasta ilmiöstä kertoo se, että suun terveydenhuollon asiakkaita,
joilla ei ollut karies- eikä ienhoidon tarvetta, oli vähän.
Palvelujen suuresta käytöstä huolimatta hammaslääkärin kiireettömän käynnin odotusaika ylitti 21 päivää
maassa harvimmin.
Somaattista erikoissairaanhoitoa odottavien odotusajan mediaani oli neljänneksi lyhin (31.12.2018).
Hoitojaksoja kohden korvattavia potilasvahinkoja oli
maan toiseksi eniten (2018).
Päivystykseen 48 tunnin sisällä palanneiden osuus
päivystyksessä hoidetuista ja sieltä kotiutetuista potilaista oli maan pienimpiä (2018). 75 vuotta täyttäneet
kävivät erikoissairaanhoidon päivystyksessä (2019)
maan kolmanneksi vähiten ja perusterveydenhuollon
päivystyksessäkin vähemmän kuin maassa keskimää-
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rin (2018). Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäiviä oli maan toiseksi vähiten (2019).
Lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden
osuus oli kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin maassa
keskimäärin. Lastenpsykiatrian hoidon odotusajan
mediaani oli neljänneksi pisin ja nuorisopsykiatrian
viidenneksi pisin. Aikuisten mielenterveyden avohoitokäyntejä tehtiin maan neljänneksi vähiten.
Sekä kehitysvammaisten henkilöiden autetun asumisen asiakkaita että kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita oli asukasta kohden laskettuna muun
maan tasoon nähden vähän. Tukipalveluja vuoden
aikana saaneista kuljetuspalveluja saaneita oli maan
kolmanneksi eniten (2019). Vammaisille myönnettäviä palveluja ja tukia asukasta kohden oli kolmanneksi vähiten (2018).

4.4 Perustason mielenterveys
palvelujen saatavuus ja laatu
Mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet (Vorma ym.
2020). Koko maan tasolla lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä.
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus on kasvanut koko maassa, myös Kanta-Hämeessä (kuvio 3).

Johtamisessa ja rakenteissa tehdyt tai
suunnitellut muutokset palvelujen
saatavuuden ja laadun vahvistamiseksi
Kantahämäläistä mielenterveyspalvelujen rakennetta
ja johtamisjärjestelmää ei ollut. Kaikkien ikäryhmien
palvelujen järjestelyt vaihtelivat. Lasten ja nuorten
mielenterveyspalveluja tuotettiin perhekeskuksissa,
opiskeluhuollossa ja kasvatus- ja perheneuvonnassa
sekä osana muita peruspalveluja. Työikäisten perustason mielenterveyspalveluja tarjottiin terveysasemilla,
mielenterveysyksiköissä, osana sosiaalipalveluja ja
työterveyshuollossa. Ikääntyneiden mielenterveyspalveluja oli vaihtelevasti tarjolla osana kotihoitoa.
Yksi perustason järjestäjä oli muuttanut sote-palvelujen johtamisrakennetta, tavoitteena palveluiden
yhteensovittaminen. Vuoden 2018 arvioinnissa varhaisen tuen mielenterveyspalvelut arvioitiin riittämättömiksi. Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden
osuus perusterveydenhuollon lääkärin käyntisyistä oli
Kanta-Hämeessä maan suurimpia sekä vuonna 2018
että vuonna 2019.
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Palvelujen oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
varmistaminen
Kanta-Hämeen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyttöön maakunnallinen asiakas- ja palveluohjauksen malli. Monialaisilla tiimeillä
tavoitellaan mm. parempaa asiakkuuksien hallintaa.
Perhekeskuksilla tavoitellaan palvelujen asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia ja toimivia palveluketjuja myös
mielenterveyspalveluihin. Perhekeskustoimintamallin
toimeenpano vaihtelee järjestäjittäin.
Osa perustason järjestäjistä oli vahvistanut lapsiperheiden kodinhoitajapalveluja, perhetyötä ja
perhesosiaalityötä. Perhekeskustoimintamalli integroi opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut
lasten ja nuorten palvelukokonaisuuteen. Kouluterveyskyselyn ikäryhmistä 8.–9. luokan oppilaita lukuun
ottamatta koulupsykologilla kävijöiden osuus oli pienempi kuin koko maassa, mikä voi viitata saatavuuden ongelmiin.

Sote-keskushankkeen toimenpitein painopistettä
siirretään erityispalveluista varhaiseen tukeen mm.
rakentamalla varhaisen tuen malli nuorten päihdeongelmiin ja mielenterveyden tukeen ja lisäämällä
ammattilaisten mielenterveystaitoja. Varhaisen tuen
ja matalan kynnyksen intervention mallia kehitetään
Riihimäellä ja Hämeenlinnassa. Hyvinvointiriskien
tunnistamista pilotoidaan Hämeenlinnassa. Lasten,
nuorten ja perheiden palveluihin rakennetaan digitaalinen alusta varhaisvaiheen ohjausta ja neuvontaa
varten. Sote-keskussuunnitelmasta ei selkeästi noussut esiin konkreettisia toimia, joilla vahvistettaisiin
varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluja. Suunnitelmien ja mallinnusten toimeenpanon ja vaikutusten
arviointi jää tuleville vuosille.
Työikäisten perustason päihdepalvelujen saatavuutta tarkastellaan luvussa 4.6.

Kuvio 3. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet vuosina 2011–2019.
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Kuviossa esitetään, miten mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kehittynyt
alueella ja koko maassa vuosien 2011 ja 2019 välillä väestömäärään suhteutettuna. Indikaattorin tulkinnassa on
huomioitava alueen työllisyystilanne. Alueilla, joilla on paljon työttömyyttä, on vähemmän sairauspoissaoloja.
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Integraation ja tiedolla johtamisen kehittäminen laadun ja saatavuuden vahvistamiseksi
Rakenneuudistushankkeessa tietojohtamista kehitetään maakuntatasoisen suunnitelman pohjalta. Vielä
tietojohtamisen konkretia puuttuu ja välineet ovat
puutteellisia, erityisesti sosiaalipalveluissa.
Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon psykiatrian yhteensovittaminen oli osin jäsentymätöntä.
Aikuisten palveluissa työnjakoa perustason mielenterveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon kesken on
selkiytetty, mutta muutoksia työnjakoon tai toimintamalleihin ei ole tehty. Maakuntatasoista ratkaisua
ei ole myöskään perustason ja erikoissairaanhoidon
konsultaatiokäytäntöihin.
Mielenterveysongelmien vähentämisestä ja lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja mielenterveyshäiriöiden viiveettömästä hoidosta oli sovittu terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin kesken useammin
kuin maassa keskimäärin, vaikka toimintaohje tuen
ja ohjauksen tarjoamisesta lapsille vanhemman kärsiessä mielenterveys- tai päihdeongelmista ja mielenterveyspotilaiden läheisille puuttui koko maata
useammin.
Alueen yhteisissä hankkeissa johtamista uudistetaan kokonaisvaltaisesti, mm. monialaisuuden ja
yhteen sovitetun toiminnan vahvistamiseksi. Tämän
tavoitteen kautta perustason ja erikoissairaanhoidon
yhteistyömallitkin tulevat tarkasteluun.
Sote-keskussuunnitelmassa kuvataan nuorten
psykososiaalisten menetelmien (IPC) käyttöönotto
perustasolle, mm. opiskeluhuoltoon, yhteistyössä
Taysin ja Kanta-Hämeen shp:n nuorisopsykiatrian
kanssa. Tällä tavoitellaan nuorten mielenterveyshaasteiden varhaisempaa tunnistamista. Menetelmällisesti
IPC:ssä on kuitenkin kyse hoidosta, ei ongelmien varhaisesta tunnistamisesta.
Henkilöstön osaamisen ja muiden resurssien
kehittäminen saatavuuden ja laadun
vahvistamiseksi
Osaamisen vahvistamiseen oli yksittäisiä suunnitelmia. Resursseista ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen suunnasta ei saanut kokonaiskuvaa. Palvelurakenteiden lisäksi myös palvelujen resursointi vaihteli.
Osa perustason järjestäjistä kertoi mielenterveyspalvelujen riittävistä, osa puuttuvista resursseista ja
rekrytoinnin haasteista. Osa järjestäjistä oli vahvistamassa resurssejaan ja muuttamassa perustason toimijoiden työnjakoa.
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Sote-keskussuunnitelma sisältää tavoitteen mielenterveystaitojen valmennuksista lasten, nuorten
ja perheiden palvelujen ammattilaisille. Perustason
työntekijöiden ohjaus-, menetelmä- ja kartoitusosaamista päihde- ja mielenterveysongelmissa vahvistetaan ja prosesseja selkiytetään. Herää kysymys,
tarvitsisivatko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset mielenterveystaitojen valmennuksen sijasta
kohdennetumpaa koulutusta. Sote-keskussuunnitelman toimenpiteiden konkretisointi jäi osin puutteelliseksi.

Teknologian hyödyntäminen
Rakenneuudistushanke sisältää useita toimenpiteitä, joilla teknologian hyödyntämistä lisätään.
Digitaalisia palveluja kehitetään ja Omaolo-palveluja laajennetaan. Toimintamalleja yhtenäistetään
pilotoimalla puheentunnistuksen tukea ja etäyhteysvälineitä.

4.5 Ikääntyneiden palvelujen ja
terveyspalvelujen integraatio
Väestön ikääntyminen siirtää kysynnän painetta julkisesti rahoitettuihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa erityisesti 75
vuotta täyttäneillä, joiden määrä lisääntyy tulevina
vuosina koko maassa, myös Kanta-Hämeessä (kuvio
4).

Ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen
integraatiota tukevat organisaatiorakenteet ja
johtamisjärjestelmät
Ikääntyneiden palvelujen kokonaisuutta on alueella
yhteensovitettu erilaisissa organisaatio- ja johtamisrakenteissa. Alueen sisäiset ratkaisut ikääntyneiden
palvelujen ja terveyspalvelujen hallintorakenteissa
vaihtelevat. Näyttää siltä, ettei organisaatiorakenteilla sinänsä ole ollut merkitystä sille, miten hyvin
ikääntyneiden palvelujen kokonaisuus ja sen osana
terveyspalvelut on toiminnallisesti yhteensovitettu.
Palvelujen kokonaisuutta, palveluketjuja ja ammattilaisten yhteistyötä ovat Kanta-Hämeessä tukemassa
erilaiset yhteistyörakenteet ja paikallisiin olosuhteisiin sovelletut toimintamallit.
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sisältää tavoitteita johtamisen uudistamisesta. Muun muassa tiimimallilla otetaan haltuun saatavuuden ja jatkuvuuden
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parantamisen haasteet ja turvataan yhden yhteydenoton periaatteen toteutuminen.
Perustason ja erikoissairaanhoidon onnistunut
yhteensovittaminen näkyi Kanta-Hämeessä viime
vuoden tapaan mm. ikääntyneiden vähäisinä päivystyskäynteinä ja vähäisinä vuodeosastohoitopäivinä.
Näin oli siitä huolimatta, että kotihoidon resursointi
ei kustannusten valossa näyttänyt vahvalta. Kotihoidon kustannukset olivat 75 vuotta täyttäneitä kohden
maan pienimpien joukossa, noin 15 prosenttia maan
keskiarvoa pienemmät.

Palvelujen porrastus sekä tiedonkulku ikääntyneiden palvelujen, erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon kesken
Kolme vahvaa seutua veivät I&O-hankkeessa palvelujaan kansallisten tavoitteiden mukaisesti samaan

suuntaan kohti palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. I&O-hankkeessa laadittiin maakunnan yhteinen toimintamalli ikääntyneiden kuntoutukseen ja
tietopaketti omaishoidon tueksi. Hankkeessa kehitettiin ohjauksen, neuvonnan ja tuen palveluja ja palvelutarpeen arviointia. Maakunnassa otettiin kattavasti käyttöön toimintakykymittaristo, jonka käyttö
on tukenut palvelujen myöntämisessä yhdenvertaisuutta.
Alueen yhteisiä tiedolla johtamisen kehittämistoimia ei ole toteutettu. Rakenneuudistushankkeessa
toimintatapoja ja prosesseja kuitenkin uudistetaan
myös digitaalisia välineitä hyödyntäen. Yksi järjestäjistä totesi, että johdonmukainen ikääntyneiden
ravitsemustilan arviointi käynnistyi RAI-mittariston
käyttöönoton ja prosessin kehittämisen myötä vuoden 2019 aikana.

Kuvio 4. Ennuste 75 vuotta täyttäneiden lukumäärän kehityksestä alueittain.
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Helsinki ja Uusimaa
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Kuviossa esitetään, miten 75 vuotta täyttäneiden lukumäärän ennustetaan muuttuvan vuosien 2019 ja 2030
välillä. Muutoksen suuruutta kuvataan prosentteina. Tiedot perustuvat vuonna 2018 laadittuun Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.
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Terveyspalvelut kotihoidossa ja tehostetussa
palveluasumisessa
Vaihtelevat järjestelyt alueen sisällä eivät tue palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Toimintamalleja yhtenäistetään ja kotisairaalatoiminta laajennetaan koko
alueelle. Lääkäripalvelut on järjestetty kotihoidon ja
tehostetun palveluasumisen asiakkaille vaihtelevin
tavoin. Geriatrien palveluja oli vain osalla järjestäjistä.
Sote-keskus-hankkeessa lääkäripalveluja kehitetään
ja kotiin viedään uusia, myös päivystysluonteisia palveluja.
Kotihoidon asiakkaiden säännöllinen lääkehoidon arviointi toteutui alueella parhaimpien joukossa,
mutta siihen ja ravitsemustilan arviointiin liittyvät
toimintamallit ja systemaattisuus vaihtelivat. Lääkehoidon arvioinnin kehittäminen onkin yksi sote-keskus-hankkeen tavoitteista.
Hoitajien mahdollisuus konsultoida lääkäriä oli
ratkaistu vaihtelevin tavoin. Alue kuului niihin, joissa
kotihoidolla oli ympärivuorokautinen lääkärikonsultaatio käytössään hieman koko maata useammin.
Niiden kotihoidon yksiköiden osuus, joiden tukena
toimii erillinen kotisairaala, oli maan kolmanneksi
pienin. Kotisairaalamaista toimijaverkostoa ollaankin
ulottamassa koko maakuntaan.
Palliatiivista hoitoa viedään sekä kotiin että tehostetun palveluasumisen yksiköihin, mutta sen kehittämisen tarve on alueella tunnistettu. Lääkäripalvelun saatavuudessa saattohoitoon on ollut haasteita.
Osalla järjestäjistä toimi terveyskeskusten yhteydessä
palliatiivinen poliklinikka.
Ikääntyneiden kuntoutuksen monitoimijaisia toimintamalleja oli alueella kehitteillä. Kuntiin luodaan
asumisen palvelukonseptit. Osalla alueen järjestäjistä oli kotikuntoutusta ja sitä oli kehitetty vuosia,
osassa kuntia kotikuntoutus oli käynnistymässä ja
siihen liittyvää yhteistyömallia oltiin rakentamassa.
Sote-keskushankkeessa kuntoutuspalveluja monipuolistetaan. TOIMIA-suosituksia ja erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään.
Alueen yhteisen muutostyön keskiössä on myös
monialainen työskentely asumisen ympäristöjen
kehittämiseksi toimintakykyä tukeviksi. Asunnonmuutostyön keskus organisoidaan alueelliseksi, ja
hyvinvointiteknologian käyttöönottoa suunnitellaan.
Kuntoutumista tukeva toiminta ja prosessit otetaan osaksi sairaalaympäristöä. Tätä pidetään tarpeellisena, vaikka 75 vuotta täyttäneillä perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäiviä oli jo alueista
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vähimpien joukossa. Erikoissairaanhoidossakin niitä
oli koko maata vähemmän. Viime vuoden tapaan
näyttää siltä, että perustason sisällä ja yhteistyössä
erikoissairaanhoidon kanssa ikääntyneiden palvelujen yhteensovittamisessa on onnistuttu.

Moniammatillinen yhteistyö ikääntyneiden
palvelujen ja terveyspalvelujen välillä
Jo vakiintuneita monialaisia toimintamalleja oli
alueella käytössä, mutta sote-keskushankkeessa
monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistamiseen on konkreettisia suunnitelmia, jotka liittyvät
mm. asiakas- ja palveluohjaukseen ja monialaisiin
tiimeihin. Tiimit varmistavat osaltaan monialaista
palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoidon- ja palvelukokonaisuuden horisontaalisen ja vertikaalisen integraation. Uusien toimintamallien vaikutusten seuranta jää tuleville vuosille.
Ikääntyneiden toimintakyvyn varhaisen tuen toimintamallit vaihtelivat kunnittain. Sote-keskushankkeessa suunnitelmat tehdään jokaiseen kuntaan.
Kotiin vietävien palvelujen valikko laajenee ja asumisen vaihtoehtoja kehitetään. Kotona asumista tukevien palvelujen ja toimintojen kokonaisuus luodaan
jokaiseen kuntaan, painopisteenä ennaltaehkäisy ja
varhainen tuki.

4.6 Työikäisten perustason
päihdepalvelujen saatavuus
Nuorten ja työikäisten päihdepalvelujen
järjestämiseen ei ole maakunnallista mallia
Hämeenlinnassa päihdepalveluja tuotetaan nuorille osana muita peruspalveluja, joista esimerkkejä
ovat opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut, ehkäisevä päihdetyö, nuorisotyö,
ohjaamopalvelut ja päihdetyöntekijän vastaanotot.
Työikäisten päihdepalveluja on työterveyshuollossa,
terveysasemilla, aikuissosiaalityössä, A-klinikalla
matalan kynnyksen palveluissa, kokemusasiantuntijan vastaanotolla, sähköisesti Mielenterveystalossa
ja Päihdelinkin kautta, asumispalveluissa, päivystyksessä ja ensiavussa, korvaushoidossa, terveysneuvontapisteessä ja Ankkuri-tiimissä. Ikäihmiselle on järjestetty kotikatkohoitoa kotihoidon kanssa yhteistyössä.
Forssan seudulla on tarjolla omana toimintana
A-klinikan palvelua ja mielenterveys- ja päihdetyön
palveluja. Forssan sairaalassa toimii päihdeyksikkö.
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Päihdekuntoutusta järjestetään kuntayhtymän päihdeyksikössä ja ostopalveluna päihdekuntoutuslaitoksissa. Forssan Ankkuritiimi tarjoaa nopeaa ja varhaista
puuttumista nuorten päihdekokeiluihin. Päihteiden
käytön varhainen puheeksi ottaminen kuuluu kaikkiin
peruspalveluihin.
Janakkalassa päihdepalvelua tuotetaan terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Hämeenlinnan A-klinikalta ostetaan palvelua. Kunnan
nuorisotyö järjestää perustason palvelua nuorille.

Yhdenmukaistamisen lisäksi tarvitaan ratkaisuja paikallisesti tunnistettuihin haasteisiin
Varhaisen tuen päihdepalvelut todettiin vuoden 2018
arvioinnissa riittämättömiksi. Näyttää kuitenkin siltä,
että Kanta-Hämeessä on monipuolisia päihdepalveluja saatavilla, mutta niitä on haettava eri paikoista.
Sote-keskushankkeen tavoite ”vahvistetaan
sote-keskusten etulinjaa” parantaa myös varhaisen
tuen päihdepalvelujen saatavuutta. Maakunnallisen
mallin rakentamisessa on mahdollisuus huomioida
teknologiaa hyödyntävien palvelujen koordinoitu saatavuus yli kuntarajojen.

Päihdepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen
integraatiossa paikallisia ratkaisuja
Forssan seudulla mielenterveys- ja päihdepalvelut
oli integroitu. Hämeenlinnassa päihde- ja mielenterveyspalvelujen käytännön integraatiota hankaloittaa
suuri ostopalveluiden määrä. Sote-valmistelun etenemättömyys on haitannut integraation vahvistamista.
Janakkalassa päihdepalvelut oli organisoitu sote-työparimallilla.
Integroivaa työtä kehitetään alueen tulevaisuuden
sote-keskuksissa kehittämällä yhteistä hoitosuunnitelmamallia. Toiminnallinen integrointi voi toimia,
vaikkei rakenteellista integraatiota olekaan, mutta se
vaatii yhteisiä joustavia toimintakäytäntöjä. Palvelujen yhteensovittamiseen liittyvää alueellista kehittämistarvetta voisi löytyä vielä esimerkiksi terveyskeskusten mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Päihdetyötä ja varhaisen tuen palveluja on
vahvistettu – tulevaisuuden sote-keskus lupaa
enemmän

Päivätoimintapalvelut päihdeongelmaisille olivat
edelleen vähäiset. Päihdedementiaa sairastavien ja
moniongelmaisten asiakkaiden hoidolliset ja hoivaratkaisut vaativat myös kehittämistä. Edellisen arvioinnin jälkeen päihteettömyyden tueksi on otettu
käyttöön Previct. On myös laadittu ehkäisevän päihdetyön suunnitelma ja otettu käyttöön verkkokuntoutus. Terveysasemille ajan saaminen parantui. Päihdeja rahapeliongelmaisten hoitoa kehitetään.
Forssan seudulla työikäisten perustason päihdepalvelujen saatavuus oli alueen oman arvion mukaan
hyvä. Vuonna 2018 aloitettiin sittemmin keskeytynyt
projekti nuorten matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseksi.
Hattula lisäsi palveluntuottajalta ostettaviin palveluihin A-klinikan nuorisotyöntekijän palvelut. Janakkalassa palveluiden piiriin pääsi viikon sisään. Matalan kynnyksen palveluna syyskuussa 2019 käynnistyi
huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapiste.
Tulevaisuuden sote-keskuksen tavoitteeksi on
asetettu, että ennaltaehkäisyssä ja ennakoinnissa
hyödynnetään vakioitua ja menetelmällistä riskien
tunnistamista sekä oma-arvioon, omahoitoon ja omaapuun tarkoitettuja sähköisiä palveluja. Hankesuunnitelmassa on tähän myös konkreettisia toimenpiteitä.
Tulevaisuuden sote-keskusten suunnitelma lupaa
myös, että psykoterapian, yksityispsykiatrian ja huumeidenkäyttäjien terveysneuvonnan saatavuus on
varmistettu, palvelupolut mielenterveys- ja päihdeongelmaisille nuorille sekä heidän vanhemmilleen
on integroitu ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten,
etenkin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden, suun
terveydenhuollon terveysohjaus toimii.

Ajanvarauksettomia päihdepalveluja on tarjolla
vaihtelevasti – etäpalveluja otettu käyttöön
Vaikka ajanvarauksettomia palveluja ei ollut kattavasti koko alueella, kokonaiskuvaksi tuli, että palvelujen saamisen kynnystä on madallettu. Digitaalisia
palveluja ollaan alueella lisäämässä myös päihdetyöhön, ja joitakin teknologia-avusteisia palveluja on jo
saatavilla. Niiden liittäminen osaksi palvelujen kokonaisuutta voi olla tarpeen.

Hämeenlinnassa päihdepalvelujen saatavuutta oli
edellisestä vuodesta parannettu. Nuorille oli järjestetty oma päihdetyöntekijä. Edelleen kehitettävää on,
erityisesti huumeiden käytön lisääntymisen myötä.
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4.7 Lasten, nuorten ja perheiden
peruspalvelujen saatavuus ja
laatu ja koko perheen palvelujen
yhteensovittaminen lastensuojelun
tarpeen ja kustannusten taustalla
Vuoden 2018 arvioinnissa todettiin tarve vahvistaa
perheiden peruspalveluja ja palvelujen yhteensovittamista. Tiedot lastensuojelusta kertoivat koko maata
heikommasta tilanteesta. Lastensuojeluilmoituksia
tehtiin paljon, ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus oli maan suurimpia. Lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden määrä ja kustannukset
kasvoivat koko maata jyrkemmin, ja asukasta kohden
kustannukset olivat maan suurimmat. Näiden osalta
tilanne ei ole vuodessa muuttunut. Lastensuojelun
avohuoltopalvelujen kustannukset olivat alle 18-vuotiaita kohden vuonna 2019 edelleen maan suurimpien
joukossa, 63 prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin.

Lastensuojeluun kumuloituvaan koko maata
huonompaan tilanteeseen on reagoitu
Hämeenlinnassa vahvistettiin kunnan omaa lastensuojelua. Lastensuojelun systeemisiä tiimejä käynnistettiin ja lisättiin, ja lastensuojelun johtamista vahvistettiin. Perusteilla oli oma perhekuntoutusyksikkö.
Kunnan omaa perhetyötä vahvistettiin. Puro-perhetyötä kohdennettiin lähellä lastensuojelun rajaa
oleviin perheisiin. Toimintaa laajennetaan edelleen.
Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin tiimiä vahvistettiin. Perheneuvolan palvelujen saatavuuden
parantamiseksi käynnistettiin muutoksia, ja eropalveluita lisättiin.
Forssan seudulla lisättiin lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyötä. Sijoitettujen lasten kiintymyssuhteen vahvistamiseksi toteutettiin hanke,
josta jäi toimivia uusia rakenteita. Lastensuojelu oli
siirtymässä systeemisen lastensuojelun toimintamalliin. Lastensuojelun käyttöön lisättiin perheterapeutin työpanosta. Kehittämistyö jatkuu. Lapsiperheiden
palveluohjausta kehitettiin vastaamaan varhaisemman tuen tarpeisiin, ja alueella käynnistettiin Lapset
puheeksi -neuvonpitoja.
Hattulassa lisättiin lapsiperheiden kotipalvelun ja
perhetyön resursseja. Omaa palvelutuotantoa vahvistettiin. Riihimäellä otettiin käyttöön keskitetty palveluohjaus ja päivystys, joka vastaa yhteydenottoihin
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nopeasti, jotta palvelu voidaan käynnistää viiveettä.
Täälläkin omaa palvelutuotantoa vahvistettiin.
Lopella tehostettiin ennaltaehkäiseviä palveluja
ja lisättiin varhaisen tuen tarjontaa. Lastensuojeluilmoitusten ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrät
ovat vähentyneet. Janakkalassa lisättiin varhaisten
palveluiden resursseja. Viikoittaiset monialaiset konsultaatioryhmät on käynnistetty ja perhekeskuksen
resursseja lisätty. Lastensuojelussa otettiin käyttöön
systeeminen toimintamalli.
Alueen panostus lastensuojelun kehittämiseen
näkyy, ja sillä parannetaan lastensuojelun vaikuttavuutta. Vain lastensuojeluun panostamalla ei kuitenkaan vähennetä lastensuojelun tarvetta ja kustannusten nousua. Paikallisesti perheiden peruspalveluja
onkin vahvistettu. Niiden toimien vaikutusten seuranta jää tuleville vuosille.
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintamalleja uudistetaan. Varhaisen tuen ja peruspalvelujen vahvistamiseksi tehtävät
konkreettiset toimenpiteet ovat sote-keskussuunnitelmassa kuitenkin niukkoja.

Alueen järjestäjät ovat vahvistaneet sosiaalihuoltolain toimeenpanoa
Hämeenlinnassa kehitettiin perhekeskustoimintamallia ja muutettiin palvelutarpeen arvioinnin mallia.
Eropalveluita lisättiin. Jaettua johtajuutta on kehitetty. Puro-perhetyöhön ja lapsiperheiden sosiaalityöhön luotiin yhteinen prosessi. Forssan seudulla
perhesosiaalityön kehittäminen muutti aikaisempaa
toimintatapaa, jossa perheiden ja lasten palveluja
järjestettiin painotetusti lastensuojelussa. Perhesosiaalityön tiimeissä otettiin käyttöön systeeminen
toimintatapa.
Hattulassa lapsiperheiden kotipalveluun ja perhetyöhön lisättiin resursseja. Avohuollon kustannuksia
vähennetään omaa toimintaa vahvistamalla. Riihimäellä käynnistettiin keskitetty palveluohjaus. Kuntouttavia työmuotoja tarjottiin myös sosiaalihuoltolain
mukaisille asiakkaille. Sosiaalityössä, sosiaaliohjauksessa ja perhetyössä sekä perhekuntoutuksessa käynnistettiin yhdennetty työ.
Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi perustivat seudullisen perhekeskuksen, jossa hiotaan yhteisiä toimintatapoja mm. varhaiskasvatuksen, sivistystoimen ja
terveydenhuollon kanssa. Seudullinen hyvinvointisuunnitelma valmistui kesällä 2020. Yhteistyömalleja
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tuen tarpeiden havaitsemiseen ajoissa uudistettiin
lähipalveluperiaatteella. Verkostotyötä vahvistettiin.
Janakkalassa vahvistettiin perhekeskuksen toimintaa
ja lisättiin sen resursseja.

Palvelujen painopistettä siirretty korjaavista
tukeviin ja ehkäiseviin palveluihin
Hämeenlinnassa universaalien palveluiden roolia
lasten hyvinvoinnin tuessa vahvistettiin sivistyksen ja
hyvinvoinnin toimialojen yhteistyönä. Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmatyö aloitettiin keväällä
2020. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä
käynnistettiin perhepolkumallin suunnittelu. Varhaiskasvatuksen avoin toiminta yhteistyössä sote-toimialan kanssa on myös käynnistetty.
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Forssan seudulla lastenpsykiatrian poliklinikka
tuki sosiaalityötä konsultaatioiden, yhteisten neuvottelujen ja yhteistyöprojektien avulla. Painopiste lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa oli edelleen
korjaavissa palveluissa. Perhekeskustoimintojen sisällöllinen kehittäminen oli käynnissä. Vanhemmuuden
tuen prosessikuvauksen laatiminen ja uusien tiimikäytänteiden suunnittelu olivat myös käynnissä. Lapset puheeksi -keskustelut on otettu käyttöön. Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta on parannettu.
Hattulassa lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä vahvistettiin lisäresurssein vuoden 2020 alussa.
Janakkalassa perhekeskuksen toimintaa vakiinnutettiin ja vahvistettiin. Resursseja lisättiin varhaisen tuen
palveluihin.
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Menetelmät ja laatuseloste
Arvioinnin tietopohja
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntija-arvio perustuu sekä määrälliseen tietoon että laadulliseen aineistoon.
Vuoden 2019 arvioinnissa on keskitytty seuraamaan, mitä muutoksia ja kehittämistoimia alueilla on tehty vuoden 2018 palvelujen arvioinnin jälkeen palvelujen järjestämisessä ja niissä palvelukokonaisuuksissa, joissa alueilla on erityisiä muutostarpeita. Arvioinnin keskeisenä tietolähteenä ovat alueiden edustajien kanssa keväällä
käydyt keskustelut kansallisista ja alueellisista seurantateemoista. Keskusteluissa esiin nousseita näkökohtia on
taustoitettu käyttämällä dokumenttiaineistoa järjestäjätahojen hallinnosta, toimintatavoista, suunnitelmista ja
päätöksistä.
Vuoden 2019 arvioinnissa palvelujärjestelmää on tarkasteltu laajaa mittaristoa suppeammin, ydinindikaattoreilla.
Ydinindikaattoreiksi on valittu tehtäväkokonaisuuksittain viidestä kymmeneen indikaattoria, ja valinnassa on
hyödynnetty THL:n asiantuntijoiden osaamista. Suurin osa valituista indikaattoreista kuuluu kansalliseen kustannusvaikuttavuusmittaristoon (KUVA).
Arviointia on syvennetty lisäksi käyttämällä aluehallintovirastojen valvontahavaintoraportteja sekä muita kansallisten viranomaisten laskelmia ja selvityksiä.

Kansallinen kustannusvaikuttavuusmittaristo ja Tietoikkuna
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo muodostaa arvioinnin määrällisen tietopohjan.
KUVA-mittaristo on sosiaali- ja terveysministeriön sekä laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä muodostama noin
540 indikaattorin kokoelma (Hämäläinen ym. 2019). Kokoelmasta tuotannossa on noin 450 indikaattoria. Noin
90 indikaattorin muodostaminen on kesken tai mahdollista vasta tiedonkeruun kehittymisen myötä. Mittariston ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa ministeriön asettama vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä (KUVAryhmä), joka koostuu ohjauksen, arvioinnin ja tilastoinnin asiantuntijoista sekä alueiden edustajista. Mittariston
teknisestä tuottamisesta vastaa THL.
Tavoitteena on, että arvioinnissa käytetyt indikaattoritiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. Kustannusvaikuttavuusmittariston tietojen ajantasaisuutta seurataan THL:ssä ajantasaisuusmittarin avulla. Syyskuussa 2020 noin
60 prosenttia indikaattorien tiedoista oli vuodelta 2019 tai 2020. Arviointi kohdistuu vuoteen 2019, joten tavoitteena on käyttää mahdollisimman paljon vuoden 2019 tietoa. Vuosittain päivittyvien indikaattorien viivästyminen johtuu usein tietojen toimitusvaikeuksista. Useimmat kyselyaineistoihin perustuvat indikaattorit päivittyvät joka toinen vuosi.
Kustannusvaikuttavuusmittariston kaikki indikaattoriarvot esitetään tätä varten kehitetyssä käyttöliittymässä,
Tietoikkunassa (Parhiala ym. 2020). Tietoikkuna poimii tilastopalvelu- ja indikaattoripankki Sotkanetistä kustannusvaikuttavuusmittaristoon kuuluvat indikaattorit sairaanhoitopiirialueittain ja kunnittain.
Yhdenmukaisen tarkastelun vuoksi arvioinnissa käytettävien indikaattorien päivittyminen on keskeytetty 7.9.2020.
Arvioinnissa hyödynnetään niitä tietoja, jotka olivat käytettävissä mainittuna päivämääränä. Myös Tietoikkunan
näkymä on jäädytetty näyttämään nämä tiedot. Indikaattoreihin tehdyt korjaukset kuitenkin muuttavat Tietoikkunassa olevia arvoja, mikäli ne kohdistuvat esitettävän vuoden tietoihin. THL:n tilastopalveluun, Sotkanetiin
(sotkanet.fi) indikaattorit päivittyvät normaalisti. Arvioinnin tietopohjan ja Tietoikkunan jäädytys puretaan, kun
sosiaali- ja terveysministeriön ja alueiden välinen neuvottelukierros on saatu päätökseen.
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Menetelmät ja laatuseloste

Tietopohjan avoimuus ja saatavuus
Arviointi perustuu pääsääntöisesti julkisesti ja avoimesti saatavilla olevaan tietoon. Koska kaikki ydinindikaattorit
eivät ole KUVA-indikaattoreita, ydinindikaattorit on julkaistu liitetaulukkona. Taulukko sisältää yliopistosairaaloiden erityisvastuualueen arvot sekä koko maan arvon ja sairaanhoitopiirialueiden arvojen vaihteluvälin. Lisäksi
taulukkoon on lisätty tehtäväkokonaisuuden indikaattorien tulkintaan liittyviä rajoituksia sekä lisätietoja niiden
indikaattorien sijainnista, jotka eivät ole saatavissa Tietoikkunasta tai Sotkanetistä.
Arvioinnissa käytetyn laadullisen dokumenttiaineiston tiedot löytyvät lähdeluettelosta. Valvontahavaintoraportit ovat julkisesti saatavilla arviointiyksiköstä pyynnöstä.
Muusta tietopohjasta poiketen alueiden kanssa käydyt keskustelut ja niiden aineistot eivät ole julkisia. Yhteisten
keskustelujen kautta alueiden edustajat ovat osallistuneet arviointiin, ja heillä on ollut myös mahdollisuus kommentoida valmistuvia arviointitekstejä.

Tietojen laatu ja käynnissä oleva kehittämistyö
Vuoden 2019 indikaattoritiedoissa on havaittu useita laatupuutoksia. Ydinindikaattorit, joissa puutteita on havaittu,
on merkitty liitetaulukkoon. Jos laatupuute on merkittävä, indikaattorin tietoa ei ole käytetty alueen arvioinnissa. Tämä on rajoittanut tietojen hyödyntämismahdollisuuksia osassa alueita.
Kyselytutkimuksissa vastausten kattavuudessa on aluekohtaisia rajoitteita. Sosiaalipalvelujen toimintatilaston
luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka täsmällisiä tietoja sinne on toimitettu, sekä kuntien vastausaktiivisuus;
suurten kuntien toimintatietojen jättäminen ilmoittamatta vaikuttaa mittarien väestösuhteutettuihin lukuihin
ja vääristää alueiden välistä vertailua. Hoitoilmoitusjärjestelmän kolmen rekisterin (sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri
eli Avohilmo) tietojen laatu ja kattavuus vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin ja alueittain. Laatupuutokset johtuvat
sekä tietojen toimittamiseen että vastaanottoon liittyvistä vaikeuksista.
Laadukas tieto on sote-toimijoiden yhteinen tavoite. Tiedolla johtamista kehitetään ja tiedon tuotantoa uudistetaan voimakkaasti lähivuosina sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä ohjelmassa Tiedolla johtaminen
päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena (Toivo-ohjelma). Osana ohjelmaa myös Tietoikkunaa uudistetaan ja KUVA-indikaattorien tietosisältöjen ja laadun raportointia kehitetään.
Lisätietoa arvioinnista ja tietopohjasta: thl.fi/arviointi.
Käynnissä oleva kehittäminen (Toivo-ohjelma): https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen
Indikaattoriarvot Tietoikkunassa: thl.fi/tietoikkuna.
Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet: sotkanet.fi.
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Lähteet ja arvioinnissa käytetty tausta-aineisto
Arvioinnissa käytetyn indikaattoritiedon käyttöliittymä Tietoikkuna
www.thl.fi/tietoikkuna
Kansalliset lähteet
Hämäläinen, P., Kovasin, M. & Räikkönen, O. (2019) Ehdotukset sote-ohjauksen mittareista ja tietopohjan
varmentamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:33. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Kuntaliitto (2019) Sosiaali- ja terveydenhuollon ns. kokonaisulkoistukset. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Kuntaliitto (2020) Kuntien taloudellisia tunnuslukuja -taulukot. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Kuntaliitto. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2019 -taulukot. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Parhiala, K., Suomela, T., Pekurinen, V., Peränen, N., Mäkinen, S. & Ketola E. (2020) Tiedon käyttö palvelujärjestelmän
arvioinnissa: THL:n arviointitoiminto ja Tietoikkuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työpaperi 25/2020. Verkkolähde
[luettu 8.10.2020].
Teaviisari -tilastopalvelu. www.teaviisari.fi
THL. Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
THL. Tarvevakioidut menot. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
THL. Vanhuspalvelujen tila. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. www.sotkanet.fi
Valtioneuvosto (2020) Kuntien ja sote-maakuntien rahoituslaskelmat. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Valtiovarainministeriö (2020) Manner-Suomen kuntakonsernien, kuntien ja kuntayhtymien ennakolliset tilinpäätökset
vuonna 2019. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Valtiovarainministeriö (2020) Sote-maakuntien rahoitus. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].
Vorma, H., Rotko, T., Larivaara, M. & Kosloff, A. (2020) Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien
ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6. Verkkolähde [luettu 8.10.2020].

Alueelliset lähteet
Erityisvastuualue
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2019–2020) Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston päätöspöytäkirjat. Verkkolähde
[luettu 15.10.2020].
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2020) Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon
järjestämissopimus, Arviointiraportti vuodelta 2019. Verkkolähde [luettu 15.10.2020].
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2020) Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon
järjestämissopimus ”Yhdessä enemmän – kumppanuudella”, Sopimuksen päivitys vuosille 2020–2021. Verkkolähde
[luettu 15.10.2020].
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Pirkanmaa
Aluehallintovirasto (2020) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontahavaintoraportti Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueen sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta vuonna 2019. Verkkolähde [luettu 15.10.2020].
Pirkanmaan liitto (2020) Sote-valmistelu. Verkkolähde [15.10.2020].
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2019) Seurantaraportti 2018, Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017–2019,
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, Varinen, A. & järjestämissuunnitelman seurantaryhmä. Verkkolähde
[luettu 15.10.2020].
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2020) Ensihoito pilotoi hybridiyksikköä Urjalassa. Verkkolähde [luettu 15.10.2020].
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2020) Hoito- ja palveluketjut. Verkkolähde [luettu 15.10.2020].
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Tampereen kaupunki (2018) CGA käsikirja asiakkaan laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin.
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päätöspöytäkirjat. Verkkolähde [luettu 19.8.2020].
Meidän Häme (2020) Sote-uudistus 2020. Verkkolähde [luettu 15.10.2020].
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Liitteet

Liitetaulukko 1. Peruspalvelujen alueelliset järjestäjät vuonna 2019.
Taulukossa esitetään kunnat, jotka toimivat alueen perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä, sekä ne
vastuukunnat ja kuntayhtymät, joille kunta on siirtänyt järjestämisvastuun osittain tai kokonaan. Tiedot perustuvat
Kuntaliiton aineistoihin ja luokitteluun. Järjestämistapa on jaoteltu seitsemään eri luokkaan; jaottelussa ei huo
mioida mahdollisia yksittäisiä poikkeuksia.
Kunnat

Järjestämistapa

Järjestäjä

Akaa
Urjala

vastuukunta (Akaa), terveydenhuolto ja
yksittäisiä sosiaalipalveluja

Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue

Hämeenkyrö

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Ikaalinen

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Jämsä
Kuhmoinen

vastuukunta (Jämsä), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue

Kangasala
Pälkäne

vastuukunta (Kangasala), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue

Lempäälä

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Juupajoki
Mänttä-Vilppula

vastuukunta (Mänttä-Vilppula), koko sosiaalija terveydenhuolto

Nokia

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Kihniö
Parkano

vastuukunta (Parkano), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Parkanon ja Kihniön yhteistoiminta-alue

Pirkkala
Vesilahti

vastuukunta (Pirkkala), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue

Sastamala

vastuukunta (Sastamala), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut,
Sotesi

Orivesi
Tampere

vastuukunta (Tampere), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue

Valkeakoski

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Ruovesi
Virrat

vastuukunta (Virrat), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Ylöjärvi

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Pirkanmaa

Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoimintaalue

Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alue

Etelä-Pohjanmaa
Ilmajoki
Kurikka

kuntayhtymä, terveydenhuolto ja yksittäisiä
sosiaalipalveluja

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Alajärvi
Lappajärvi
Vimpeli

vastuukunta (Alajärvi), koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Järvi-Pohjanmaan perusturva, yhteistoimintaalue

Evijärvi
Kauhava

kuntayhtymä, koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Alavus
Kuortane
Soini
Ähtäri

kuntayhtymä, koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
(KuusSoTe)

Lapua

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Isokyrö
Seinäjoki

vastuukunta (Seinäjoki), vain terveydenhuolto
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Kunnat

Järjestämistapa

Järjestäjä

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

kuntayhtymä, koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä

kuntayhtymä, koko sosiaali- ja
terveydenhuolto

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Hattula

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Hämeenlinna

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Janakkala

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Hausjärvi
Loppi
Riihimäki

kuntayhtymä, terveydenhuolto ja yksittäisiä
sosiaalipalveluja

Kanta-Häme
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Liitetaulukko 2. Seurannan ydinindikaattorit.
Taulukossa esitetään seurantaan valitut ydinindikaattorit erityisvastuualueella. Indikaattorien tulkintaan liittyviä
lisätietoja on merkitty tehtäväkokonaisuuksiin yläviittein. Joidenkin indikaattorien tiedoissa on havaittu laatu
puutteita. Nämä on merkitty tähdellä (*). Mikäli laatupuute on merkittävä, tietoa ei ole käytetty.

Vuosi

Pirkanmaa

EteläPohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

3961

2018

901

742

836

849
(422–1123)

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

290

2019

10

5

8

8,9
(4,3–11,4)

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran,
% lukion 1–2 luokan oppilaista

3922

2019

13,7

7

10,7

14
(6–21,3)

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran,
% ammatillisten oppilaitosten 1–2 vuoden
opiskelijoista

3937

2019

25,1

11,5

16,9

20,1
(11,5–27,6)

699

2019

0,7

0,6

0,7

0,6 *
(0,3–0,9)

Työttömien terveystarkastukset,
% työttömistä

5274

2019

4,3

17,1

4,3

5,2
(0–24,3)

Sote:n asiantuntijatuki kunnille: osuus
kunnista, joiden hyte-työryhmässä on
sosiaalipalvelujen edustaja

15.3

2019

86

71

80

79
(43–100)

Sote:n asiantuntijatuki kunnille: osuus
kunnista, joiden hyte-työryhmässä on
terveyspalvelujen edustaja

15.4

2019

95

71

70

77
(43–100)

36

2020

77

41

60

58
(14–100)

Kuraattoriresurssit: peruskoulu
(tuntia viikossa / 100 oppilasta)

23.4a

2019

4,2

5,4

3,5

4,6
(3,5–6,5)

Kuraattoriresurssit: toinen aste, lukio
(tuntia viikossa / 100 oppilasta)

24.4c

2018

3

5,3

3,4

4,5
(3–7,2)

Kuraattoriresurssit: toinen aste,
ammattillinen perustutkintokoulutus
(tuntia viikossa / 100 oppilasta)

27.4c

2018

4,2

6,1

6,9

4,6
(2,6–11,2)

Psykologipalveluresurssit: peruskoulu
(tuntia viikossa / 100 oppilasta)

23.3a

2019

3

1

2,9

3
(0,9–4,1)

Psykologipalveluresurssit: toinen aste,
lukio (tuntia viikossa / 100 oppilasta)

24.3c

2018

2,5

1,8

3,1

3,1
(0,8–5,3)

Psykologipalveluresurssit: toinen aste,
ammattillinen perustutkintokoulutus
(tuntia viikossa / 100 oppilasta)

27.3c

2018

3,4

1,9

1,1

2,4
(0–3,8)

Terveydenhoitajaresurssit:
äitiysneuvola (synnytyksiä / kokoaikainen
terveydenhoitaja äitiysneuvolassa)

15.1

2018

59,1

75,7

66,7

65
(53,8–75,7)

Terveydenhoitajaresurssit: lastenneuvola
(lapsia / kokoaikainen terveydenhoitaja
lastenneuvolassa)

15.3

2018

344,3

321,8

334

333,2
(262,1–499,3)

Indikaattori

id

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen1
Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet
(PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta / 100 000
vastaavanikäistä

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Liikuntaneuvonnan palveluketju
käytössä kunnassa

1

TEA-tiedonkeruihin pohjautuvat tiedot on raportoitu maakunnittain lukuun ottamatta tietoja toisen asteen ammatillisen perus
tutkinnon kuraattori- ja psykologiresursseista. Tiedot perustuvat kunnille tehtyyn kyselyyn, ja niissä voi olla alueellisia tietopuutoksia.
Tiedot löytyvät osoitteesta teaviisari.fi.
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Liitteet

Vuosi

Pirkanmaa

EteläPohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

Indikaattori

id

Terveydenhoitajaresurssit:
kouluterveydenhuolto (oppilaita /
kokoaikainen kouluterveydenhoitaja)

15.4.

2018

465

460,8

472,6

468,9
(408,7–578,9)

Nuorten fyysinen toimintakyky, % 5. luokan
oppilaista, jotka kuuluvat heikoimpaan
kolmannekseen

5477

2019

34,3

39,6

42,6

36,3
(33,1–46,8)

Nuorten fyysinen toimintakyky, % 8. luokan
oppilaista, jotka kuuluvat heikoimpaan
kolmannekseen

5478

2019

34

40

41,2

35,7
(29,4–50,5)

Somaattisen erikoissairaanhoidon 75 vuotta
täyttäneiden vuodeosastohoitopäivät,
% 18 vuotta täyttäneiden vastaavista
hoitopäivistä

5360

2019

47,5

30,5

36,1

37,4
(27,1–48,7)

Niiden kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden
asiakkaiden, joilla päivystyksenä alkaneita
sairaalajaksoja, osuus (%) vastaavanikäisistä
kotihoidon asiakkaista.

5028

2018

37,6

39,7

34,4

36,6
(25–43,3)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon
hoitopäivät / 1 000 asukasta

1267

2019

284,2

733

212,6

430,9 *
(189,4–963,7)

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet,
% vastaavanikäisestä väestöstä

1570

2018

91,5

90,6

90,6

91,3
(89,9–93,5)

Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet
asiakkaat 30.11., joilla 60–89 kotihoidon
käyntiä kuukaudessa (%)

2671

2018

18,5

16,5

18,3

20
(16,5–27,8)

Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet
asiakkaat 30.11., joilla 90 tai enemmän
kotihoidon käyntiä kuukaudessa (%)

2672

2018

15,2

15,8

16,7

17,1
(11,4–27,7)

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet
75 vuotta täyttäneet asiakkaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä

3216

2018

11,5

14,4

10,4

11
(7,5–16,2)

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen
75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12.,
% vastaavanikäisestä väestöstä

3261

2018

7

9

8,2

7,6
(5,9–9,3)

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet
hoidettavat vuoden aikana,
% vastaavanikäisestä väestöstä

3262

2019

4,1

7,1

4,3

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa
laitoshoidossa terveyskeskuksissa
olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12.,
% vastaavanikäisestä väestöstä

3367

2018

1,2

0,3

1,1

1,1
(0,1–1,8)

RAI-arvioidut 75 vuotta täyttäneet asiakkaat,
(%) vastaavanikäisestä väestöstä

5517

2019

17,5

2,7

17,3

14
(0,4–26,2)

Lääkäreiden henkilöstömitoitus
kouluterveydenhuollossa, oppilasta /
henkilötyövuosi

5152

2017

3 314

4 094,7

2 969,9

3 457,5 *
(1 858–12 065)

Lääkäreiden henkilöstömitoitus toisen asteen
opiskeluterveydenhuollossa, opiskelijaa per
lääkärihenkilötyövuosi

5146

2017

2 745,6

3 515,8

2 865,7

3 567,6 *
(2 415–15 345)

Ikääntyneiden palvelut

4,8 *
(3,4–9)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut2

2

Erikoissairaanhoidon jonotilanne lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa -indikaattorien tiedot löytyvät THL:n tilastokuutiosta
 soitteesta https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut.
o
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Liitteet

Vuosi

Pirkanmaa

EteläPohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

Indikaattori

id

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, %
lapsiperheistä, kunnan kustantamat palvelut

3519

2019

3,3

1,9

2,2

2,5
(0,6–4,3)

Uudet lastensuojelun avohuollon asiakkaat
(lapsia) ikäjaolla: 0–6-vuotiaat

5486

2019

1,1

1,1

1,8

1,3 *
(0,4–4,7)

Uudet lastensuojelun avohuollon asiakkaat
(lapsia) ikäjaolla: 7–12-vuotiaat

5488

2019

1

0,8

1,8

1,2 *
(0,3–4,3)

Uudet lastensuojelun avohuollon asiakkaat
(lapsia) ikäjaolla: 13–17-vuotiaat

5487

2019

1,4

1,4

1,9

1,6 *
(0,5–4,6)

Raskaudenkeskeytykset alle 20-vuotiailla /
1 000 15–19-vuotiasta naista

5114

2019

5,1

5,2

7,2

6,5
(4,3–10,1)

Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten
peittävyys 4-vuotiailla

5005

2019

50,1

59,2

55,7

55
(50,1–64,5)

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa
perhetyössä, % lapsiperheistä, kunnan
kustantamat palvelut

3518

2019

3,1

3,2

2,7

3,4
(1,2–6,5)

Kasvatus- ja perheneuvoloiden lapsiasiakkaat
(0–21-vuotiaat) vuoden aikana,
% vastaavanikäisestä väestöstä,
kunnan kustantamat palvelut

1920

2019

4,3

7,4

2,5

3
(0,4–9,3)

Erikoissairaanhoidon jonotilanne,
lastenpsykiatria, hoitoa odottaneet, vrk,
mediaani

2019

34

23

36

Erikoissairaanhoidon jonotilanne,
nuorisopsykiatria, hoitoa odottaneet, vrk,
mediaani

2019

31

29

21

Perusterveydenhuolto
Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa
75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

5070

2019

450,9

509,6

319,2

Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa
75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

5080

2018

729

230,7

482,7

Osuus potilaista, joilla on epäspesifisen
ylähengitystieinf. dg (J06.9) ja, joille on
samassa palvelutapahtumassa määrätty
antibiootti (ATC J01)

5374

2019

7,1

1,7

4,2

8,1 *
(1,7–15,6)

Terveyskeskuksen lääkärivastaanoton
käyntisyiden kirjausaste

5372

2019

65,4

72,2

61,8

64,4 *
(25,5–98,4)

15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan
vuodeosastolla keuhkoahtaumataudin vuoksi /
100 000 asukasta, vakioitu

5047

2018

134,8

151,2

88

121,7
(88–204,5)

Paksunsuolen syövän sairastaneiden viiden
vuoden suhteellinen elossaololuku

3627

2018

63

61

72

65
(56–72)

Sähköiset asiointikäynnit, % perus
terveydenhuollon avohoidon käynneistä

5004

2019

21,1

21

25,3

22 *
(11,6–28,4)

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli
10 kertaa vuodessa käyneet, % terveys
keskuslääkärin vastaanotolla käyneistä

5021

2019

1

1,6

0,7

0,9 *
(0,2–2,7)

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon
vastaanoton asiakkaat / 1 000 asukasta

5388

2019

480,8

565

537,7

474,9 *
(410,1–565)
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Liitteet

Vuosi

Pirkanmaa

EteläPohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

Indikaattori

id

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon
lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika
yli 3 kk yhteydenotosta, % toteutuneista
käynneistä (maaliskuun tilanne)

3175

2019

1

3,5

0,2

2,2 *
(0–13,3)

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon
lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika
yli 7 pv yhteydenotosta, % toteutuneista
käynneistä (maaliskuun tilanne)

2676

2019

51,1

43,1

55,2

59,2 *
(24,5–73,4)

Sosiaali- ja terveystoiminnan
nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus
2015–), euroa / asukas

1073

2019

3 376,1

3 846,9

3 479,7

3 481,7
(3 114–4 598,9)

Erikoissairaanhoidon
nettokäyttökustannukset, euroa / asukas

1071

2019

1 309,6

1 504,4

1 339,1

1 308,6
(1 096–1 846)

Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. suun
terveydenhoito) nettokäyttökustannukset,
euroa / asukas

3766

2019

385,1

415,6

381,9

378,3
(309,3–507,2)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut
menot, indeksi

5064

2018

100

96

96

100
(88–113)

Korvattujen lääkkeiden kustannukset,
euroa / asukas

3225

2019

385,7

413

434,3

377,1
(317,1–460,2)

Vuosikate, euroa / asukas

3178

2019

305

124

197

316
(-97–857)

465

2019

72,6

31,3

83

75,5
(-35,8–201)

3180

2019

3 104

4 231

3 315

3 342
(2 533–5 133)

Työttömien aktivointiaste, %

5098

2019

38

37,8

36,3

33,2
(26,1–40,3)

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki,
euroa/asukas

4218

2019

67,8

37,8

56,5

69,7
(37,8–97,7)

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi
oikeutettuja, % väestöstä; vakioimaton

685

2019

1,7

2,2

1,7

1,9
(1,5–2,8)

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa
saaneet 18–24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

2346

2019

26,5

26

26,1

23,9
(16,4–33)

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa
saaneet 25–64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

2345

2019

28,9

30

28,2

26,5
(21,9–33,6)

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat
18-34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

5032

2019

1,7

2,2

2,1

1,7
(1,2–2,8)

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat
25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

2422

2019

3,3

4,2

3,5

3,4
(2,4–5,1)

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit /
1 000 18 vuotta täyttänyttä

3075

2019

280,1

593,8

477,4

Rahoitus ja kustannukset

Vuosikate, % poistoista
Lainakanta, euroa / asukas

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja
työikäisten sosiaalipalvelut
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Liitteet

Vuosi

Pirkanmaa

EteläPohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

Indikaattori

id

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät
18–24-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

2567

2019

246,3

347,8

277,2

309,7 *
(147,8–716)

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät
25–64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

2568

2019

180,4

191,9

194

254,7 *
(106,1–398,5)

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 65 vuotta
täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

2914

2019

283,6

97,1

116

151,4 *
(54,5–283,6)

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet
asiakkaat / 1 000 asukasta

1270

2019

3,5

1,4

2,5

2,2
(0,3–6,8)

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja
terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut
potilaat / 1 000 asukasta

1278

2019

4,5

5,1

5,4

5,4
(3–7,9)

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet
18–24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

1275

2019

3,1

2,4

3,4

3,1
(1,2–4,3)

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet
25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

234

2019

3

1,6

2,8

2,7
(1,4–3,4)

Ensihoitotehtävät / 1 000 as

5269

2019

133,1

184,1

139

146,8
(108,5–261,7)

Ensihoito tavoittamisaika minuutteina,
A-kiireellisyys, taajaman ulkopuolella,
mediaani

3977

2019

14,5

14,4

14,6

15
(12,7–21,7)

Erikoissairaanhoitoon saapuvat lähetteet /
asukas

5073

2019

0,2

0,3

0,3

0,2
(0,2–0,4)

Hoitohenkilökunnan
influenssarokotuskattavuus
erikoissairaanhoidossa

5358

2018

91

90

90

87
(57–95)

Päivystykseen 48 tunnin sisällä
palanneet 18 vuotta täyttäneet potilaat,
% päivystyksessä hoidetuista ja sieltä
kotiutetuista vastaavanikäisistä potilaista

5104

2018

17,5

11,5

7,9

16,4
(5,4–24,8)

Päivystykseen 48 tunnin sisällä palanneet
alle 18-vuotiaat potilaat, % päivystyksessä
hoidetuista ja sieltä kotiutetuista
vastaavanikäisistä potilaista

5244

2018

11,1

8,1

4,7

9,5
(4,3–15,2)

Ratkaistut korvattavat potilasvahingot /
100 000 hoitojaksoa

5052

2019

142,5

133,3

245

172,2
(115,3–255,2)

Somaattisen erikoissairaanhoidon
avohoitokäynnit 18 vuotta täyttäneillä /
1 000 vastaavan ikäistä

5240

2019

1 608,6

1 796,9

2 043,5

1 710,1
(1 386–2 490,8)

Somaattisen erikoissairaanhoidon
vuodeosastohoidon hoitojaksot 18 vuotta
täyttäneillä / 1 000 vastaavan ikäistä

5344

2018

165,5

144,2

167

149,2
(118,2–204,6)

Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa
(kaikki ikäryhmät) / 1 000 asukasta

5077

2019

207,1

208,3

147,6

Somaattisen erikoissairaanhoidon
avohoitokäynnit 0–17-vuotiailla /
1 000 vastaavan ikäistä

5076

2019

932,9

847,1

1 084

Somaattista erikoissairaanhoitoa 31.12. 2018
odottavien odotusaika, mediaani

5083

2019

35

42

36

Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito
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Liitteet

Indikaattori

id

Vuosi

Pirkanmaa

EteläPohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuollon aikuiset asiakkaat,
joilla yli viisi hammaslääkärikäyntiä vuodessa,
% hammaslääkäreiden aikuisista asiakkaista

5026

2019

7,6

6,7

9,1

6,5 *
(2–9,1)

Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon
hammaslääkärin kiireettömän käynnin
odotusaika yli 21 pv yhteydenotosta,
% toteutuneista käynneistä (lokakuu)

2498

2019

66

48,8

30,6

49,6 *
(30,6–80,4)

Suun terveydenhuollon käynnit
terveyskeskuksissa yhteensä / 1 000 asukasta

2462

2019

942

1 077

1 183

904 *
(501–1 183)

Kelan 18 vuotta täyttäneille korvaamat
yksityisen hammashoidon käynnit
(hammaslääkäri ja suuhygienistikäynnit
yhteensä) / 1 000 asukasta

5264

2019

566,3

394

510,7

510,1
(313,7–624,6)

Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti
päivässä, % 8. ja 9. luokan oppilaista

3719

2019

43,1

48

44,7

40,8
(35,4–48)

Suun terveydenhuollon asiakkaat, joilla ei
karies- eikä ienhoidon tarvetta, %

5003

2019

81,1

53,3

49,8

63,1 *
(44,6–83,9)

Suun terveydenhuollon DMF-indeksi,
12-vuotiaat

5037

2019

0,8

1,3

1,3

0,9
(0,4–7)

Clostridium difficile -ripulitapauksia /
100 000 asukasta

4112

2018

54,2

105,5

74,1

78,3
(54,2–133,9)

Kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä-,
polio- (DTaP-IPV-Hib) rokotussarjan
toteutuminen

3868

2019

90,9

94,8

88,3

90,4
(81,2–95,3)

Papilloomavirus- eli HPV-rokotuskattavuus,
tytöt

3869

2019

61,5

51,8

52,1

60
(43–76,3)

Influenssarokotuskattavuus, 65 vuotta
täyttäneet

3867

2019

47,8

42,2

49,9

49,6
(37,8–59)

Antibioottien vuosikulutus DDD (defined
daily dose) / 1 000 asukasta / vrk

5113

2018

14,8

16

16,2

15,5
(12,8–18,4)

Tuhkarokko-, vihurirokko- ja
sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen
1. annoksen kattavuus

3866

2019

95,4

95,7

94

94,2
(89,6–97,9)

Vähintään yhden kurkkumätä-,
jäykkäkouristus-, hinkuyskä-, polio- ja Hib(DTaP-IPV-Hib) -rokotuksen saaneet lapset

5266

2019

98,9

99,1

98,9

98,5
(94,5–99,6)

Kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskäeli dtap-rokotuskattavuus, 14–16-vuotiaat

3871

2019

90,2

93,3

87,4

87,3
(75,9–93,5)

C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat
yhteensä) / 100 000 asukasta

3172

2018

19,6

9,8

18,1

21,2
(6,4–31,1)

381

2019

1 717,7

1 537,2

1 534

1 635,4 *
(1 021–3 377,3)

2828

2018

129,5

213,6

144,1

157
(121,1–282,5)

Terveydensuojelu

Vammaisten palvelut3
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen
saajia vuoden aikana / 100 000 asukasta
Kehitysvammaisten autetun asumisen
asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta
3

Vammaispalvelujen indikaattorien (3462, 381, 3427, 385) tietosisältöä on laajennettu. Osassa alueista vuoden 2019 tiedot eivät ole
e dellisvuosiin nähden vertailukelpoisia.
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Vuosi

Pirkanmaa

EteläPohjanmaa

KantaHäme

Koko maa
(vaihteluväli)

Indikaattori

id

Tukipalveluja vuoden aikana saaneista
kuljetuspalveluja saaneet, kunnan
kustantamat palvelut / 100 000 asukasta

3462

2019

437

181

639

Vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä
asiakkaita vuoden aikana / 100 000 asukasta

3603

2019

96,4

165,1

114,1

113,9
(73,6–234,4)

Vammaisille myönnettävät palvelut ja tuet /
100 000 asukasta

5275

2018

3 442,3

3 863,3

3 065,4

3 416,3
(2 820–5 803,4)

Kehitysvammaisten tuetun ja ohjatun
asumisen asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta

5283

2018

62,1

76,2

71,2

67,7
(3,9–217,6)

Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat
31.12. / 100 000 asukasta

2319

2018

10,1

12,4

2,3

9,4
(1,4–33,9)

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa
65 vuotta täyttäneitä asiakkaita vuoden
aikana, kunnan kustantamat palvelut /
100 000 vastaavanikäistä

3427

2019

5 065,3

3 635,8

3 655,7

4 681,2 *
(2 987–8 198,6)

385

2019

491,6

589,5

409

488,5 *
(338–956,3)

Henkilökohtaisen avun asiakkaita vuoden
aikana / 1000 asukasta
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392 *
(15–1 393)
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