
Palvelutarve Keski-Pohjanmaalla kohtalainen 

Syntyvyys on maan suurin, Lapsia ja nuoria on paljon, alle 18-v. on 22 % väestöstä 
 0—6-vuotiaita 8 %, 7—15-vuotiaita 11 %, 16—24-vuotiaita 10 % 

Iäkkäitä: yli 75-vuotiaita 10 %, määrä kasvaa 2020-luvulla 50 % 

Sairastavuus on maan keskitasoa korkeampi 

THL sairastavuusindeksi 104, ikävakioituna 103 
Mielentrveysindeksi  104, Tuki- ja liikuntaelins. 105, Aivoverisuonitaudit 111, Sepelvaltimotauti 119  

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 27 %, koko maa 26 % v. 2019 

Alle 80-vuotiailla oli vuonna 2017 menetettyjä elinvuosia maan kolmanneksi vähiten, 5536  vuotta 

Kuntoutuspsykoterapiaa saavien 16–24-vuotiaiden osuus on maan suurimpia 1,7 % 

Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa sai 18-34-v. 3,2 % ja 25-64-v. 3,1 %, molemmat maan suurimpia 
osuuksia 

Vammaistuen saajat ylin ja korotettu tuki yli 16-v. maan suurin 

Kelan vammaisuuden perusteella maksamien etuuksien saajia maan kolmanneksi eniten 
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Palvelujen saatavuus 

Perustoimeentulotuen käsittely 7 vrk:ssa: Kela ok, Kunnat 100 % 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit hyvällä tasolla 
aloittaminen 7 vrk:ssa 98 %>>99,8 %  

valmistuminen 3 kk:ssa 94 %>>100 % 

Koulukuraattorille pääsyssä ongelmia yläkouluikäisillä 3 % vähän 

Kouluterveydenhoitajalle pääsyssä ongelmia amm.oppil. 2 %, lukio 5,5 % 

Koululääkäreitä niukasti toisen asteen opisk.th:ssa? Lukioissa psykologeja vähän? 

ESH: lähetteet >21 vrk 2 %, > 6kk 8,6 %, tyypillinen mediaani 41 

Nuorisopsykiatriaan odotusajan mediaani 27 vrk, maan pisimpiä 

Suun th:ssa HLL:lle vastaaotto yli 21 päivän kuluttua, X/2019 50 % ja III/2020 40 % 

PTH:ssa 17 % tkl:stä puuttui, viikon sisällä vastaanotolle pääsi 69 %>> 59 % pt:sta 
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Laatu vaihtelee 
- Clostridium difficile –ripulitapauksia maan eniten 
- Pitkät psykiatrian laitohoitojaksot, >90 päivää 
- Iäkkäille sopimattomia lääkkeitä 24 %, koko maa 22 %  
- Monilääkittyjä yli 75-v:sta maan eniten 18 % 
- 4-v. neuvola tarkastukset toteutuivat 54 %, koko maa 55 % 
- Rokotuskattavuus maan keskitasoa parempaa 

-Influenssa rokotuskattavuus 65 vuotta täyttäneet vain 46 %, kokomaa 45 % 
-DTaP-IPV-Hib 93 %, koko maa 92 %  
-1. annos MPR 96 % ja 2.annos 94 %, koko maa 94 % ja 92 % 

+ Toistuvasti sijoitettuja lapsia vähän  
+ RAI järjestelmää käytettiin maan eniten 
+ Terveyskeskuksen lääkärivastaanoton käyntisyiden kirjausaste 85 % 
+ Terveyskeskuslääkkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuoden aikana käyneitä vähän 
+ Mielenterveysperusteista osasairauspäivärahaa käytettiin 
+ Vähän raskaudenkeskeytyksiä, joissa synnytys tai rakaskauden keskeytys saman 
 tai edellisen vuoden aikana 
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