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Täydennyshakuun liittyvät kansalliset infot ja työpajat

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen
• 2.9. klo 9-10

• Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen
• Kolme samansisältöistä infoa: pe 3.9. klo 10-11, ti 14.9. klo 14.30-15.30 ja ma 20.9. klo 10-11 

• Hoidon saatavuuden parantaminen perusterveydenhuollossa
• pe 3.9. klo 14-15

• Päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen
• Ma 6.9. klo 11:30-13:30

• Maksuton ehkäisy
• 9.9. klo 10-11

• Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen kehittäminen
• 13.9. klo 11-12 

• Työpaja (sosiaalihuolto)17.9. klo 13-15



Infon sisältö

• Hoitotakuu lainsäädännön valmistelu, lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen STM

• Hankeoppaan tiivistelmä – hoidon saatavuus

• Hoidon saatavuuden kansallinen tilanne ja hoitoon pääsyn saatavuustieto

• Hoidon saatavuuden kansallinen tilanne tilastoista

• Miten saatavuutta on onnistuttu parantamaan, hyvät esimerkit 

• AvoHilmo 

• Suositukset hoidon saatavuuden mittaamiselle 

• Suosituksia ja näkökulmia saatavuusdatan kokoamiseen

• Hyvä vastaanotto -valmennuksen toteutuksen tilanne

Tapani Hämäläinen, STM 
Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

parantaminen – hallitusohjelman kirjaus

”Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-
aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. 
Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja 
tarpeiden ympärille. Palveluiden parantuminen lisää luottamusta niin käyttäjien 
kuin sote-ammattilaisten keskuudessa.”

Keinot

• Perustason palveluiden saatavuuden parantaminen tulevaisuuden 
sotekeskuksissa

”Tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa 
kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon 
tarpeen arvioinnista. ”



Miten palvelujen saatavuutta parannetaan 
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeissa?
Esimerkkejä kehittämisen kohteista, joita hankkeet toteuttavat alueellisten tarpeiden mukaan.
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Tavoitteena kiireettömän hoidon määräaikojen 

tiukentaminen (hoitotakuu)

• Hallitusohjelman mukaisella seitsemän vuorokauden hoitotakuulla tarkoitetaan 

terveydenhuoltolain mukaisten kiireettömän hoidon määräaikojen tiukentamista 

perusterveydenhuollossa seitsemään päivään nykyisestä kolmen kuukauden määräajasta. 

• Suun terveydenhuollossa tiukennettaisiin hoitoon pääsyn määräaikaa kolmeen kuukauteen 

nykyisestä kuudesta kuukaudesta. 

• Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. 

• Hallituksen esityksen valmistelu vaikutusarviointeineen jatkuu  

• Säädösmuutosten on ajateltu astuvan voimaan alkuvuonna 2023. 

• Tätä ennen on tarpeellista kehittää kuntien ja kuntayhtymien vastuulla olevaa 

perusterveydenhuollon toimintaa siten, että hoitoonpääsy paranee → vaikuttaa pysyvän 

rahoituksen tarpeeseen

• Covid 19-epidemia on haastanut aikataulut ja vaikutusarvioinnin



Perusterveydenhuollon saatavuuden parantaminen, 

hoito- ja palveluvelan umpeenkurominen



Kiitos

tapani.hamalainen@stm.fi

tapani.hamalainen@gov.fi
(20.9.21 alkaen)

stm.fi › 

@STM_Uutiset › 

mailto:tapani.hamalainen@gov.fi


Vuoden 2021 täydentävässä 
valtionavustushaussa painotetaan erityisesti 
palveluiden saatavuutta edistäviä toimia 
perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, 
mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa 
kuntoutuksessa

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku

https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku


Lyhyt kertaus hankeoppaasta

• Hallitusohjelman mukaisesti hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa 
kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 vuorokauden) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Tätä 
edellyttää myös hallitusohjelmaan kirjattu suun terveydenhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen. 

• Tiukentuvan hoitotakuun vuoksi kuntien ja kuntayhtymien on jo ennalta ryhdyttävä hoitoon pääsyä 
parantaviin kehittämistoimiin ja otettava käyttöön uusia toimintamalleja.

• Osassa kunnista voivat olla tarpeen hankkeistetut jonojen purkutoimet (kytkettynä kehittämistoimiin ja 
uusiin toimintamallien käyttöönottoon= miten varmistetaan, ettei jonot tule heti takaisin)

• Hankeoppaassa listattu paljon erilaisia mahdollisia toimenpiteitä hoidon saatavuuden parantamiseen (s.17, 20)

• Hoitoon pääsyn parantaminen tulee sisältyä kaikkiin ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin

• Esitetään konkreettiset hoitoon pääsyä parantavat toimintakäytännöt ja digitaaliset ratkaisut, jotka ovat jo 
käytössä tai joita otetaan käyttöön ja jotka edesauttavat/mahdollistavat 7 vrk hoitotakuun toteuttamisen 
tulevaisuudessa

• Esitetään kansallisesti yhtenäisellä tavalla hoitoon pääsyn lähtötilanne ja mitattavat tavoitteet sen 
vaiheittaiselle parantumiselle. Hoitoon pääsyn paranemista seurataan ja raportoidaan hankeaikana osana 
ohjelman ja hankkeiden säännöllistä seurantaa

• Kuvataan toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamisen mekanismia sekä kehittämisen ja 
ylläpidon jatkuvuus ja rahoitus hankekauden jälkeen

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku

https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku


Hoidon saatavuuden kansallinen tilanne 
tilastoista

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

”Vasta kun uudet toimintamallit on saatu vietyä ja vakiinnutettua käytäntöön, voi kehittämistoimien tuottama 
muutos alkaa näkyä kansallisissa mittareissa. Uusia malleja otetaan käyttöön ensi vaiheessa vain alueiden 
joissakin kunnissa, mikä ei välttämättä generoi suuria muutoksia koko aluetta käsittäviin mittareihin. ”

Hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja arviointi: Kevät 2021 (julkaistu 
23.8.2021):   https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-sosiaali-ja-
terveyskeskus-ohjelma

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma


Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Hoidon saatavuus käytännössä, tilanne elokuussa 2021

Hoidon saatavuutta on mahdollista parantaa: 
Meillä on yksittäisiä terveysasemia ja myös kokonaisia hyvinvointialueita, joissa tavoitteellisella ja 
systemaattisella kehittämistyöllä on pystytty pääsemään käytännössä jonottomaan tilanteeseen 
• Hyvinvointialueista mm. Keusote, Siunsote, Kainuu ovat jo pitkällä tässä työssä
• Yksittäisiä toimijoita: esimerkiksi Akaa, Kolari, Espoon ulkoistettu t-asema

Keskeiset elementit onnistumistarinoiden takana:
• Asiakkaiden tarpeet ohjaavat palvelun sisältöä ja toteuttamista
• Asiakkaan asiaa aletaan ratkaista heti ensimmäisestä yhteydenotosta
• Tehdään tämän päivän työt tänään, asiakkaita ei laiteta jonoihin
• Asiakkaille nimetään oma yhdyshenkilö/vastuutyöntekijä/omalääkäri
• Työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä
• Digitaaliset välineet ja etäasiointi vaihtelevasti käytössä
• Henkilöstö osallistuu kehittämiseen ja kehittämistä tehdään pienin askelin, kokeilujen kautta 
• Sekä strategisella johdolla että lähiesimiehillä on keskeinen rooli, keskeistä muutostahto ja omistajuus, 

muutoksen hallinta 
• Konsultti tai valmennus (Hyvä vastaanotto) voi tukea liikkeelle lähdössä, mutta johtamista ei voi delegoida
• Tiedolla johtaminen ja päivittäisjohtaminen varmistavat uuden toimintamallin pysyvyyden ja edelleen 

kehittämisen
• Tietojemme mukaan muutos ei ole edellyttänyt pysyviä resurssilisäyksiä

Hoidon saatavuudessa 
on edelleen ongelmia:
• Suuressa osassa Suomen 

kuntia asiakas joutuu edelleen 
odottamaan kiireetöntä hoitoa

• Ajoittain aikoja ei ole antaa

Kansallisen tietopohjan 
haasteet:
• Tarkkaa dataa vaikea saada, 

tilastot eivät kerro koko 
totuutta

• Virallisen tilaston mukaan yli 
60% käynneistä kiireettömälle 
avosairaanhoidon 
vastaanotolle toteutui viikossa 
(AvoHilmo 3/2021). 

• Mutta hoitoonpääsytietoja ei 
saada läheskään kaikista 
toteutuneista käynneistä 
(vaihteluväli 0-72.6%)  



Hoitoon pääsyn kansallinen saatavuustieto

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoonpaasy-perusterveydenhuolto

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoonpaasy-perusterveydenhuolto


Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista 
käyntiin

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Hakuehto: Odotusaika Hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin. 
Kaikki ammatit, avosairaanhoito, kaikki palvelumuodot. Vuosi 2021

Tiedot on poimittu toteutuneista sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä 
vastaanotolla ja etäasiointina, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon 
tarpeen arviointi. 



Tiedon luotettavuus: % kaikista avosh:n kiireettömistä 
käynneistä

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Hakuehto: Odotusaika Hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin. 
Kaikki ammatit, avosairaanhoito, kaikki palvelumuodot. Vuosi 2021

Tiedot on poimittu toteutuneista sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä 
vastaanotolla ja etäasiointina, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon 
tarpeen arviointi. 

Ammattiryhmäkohtaisia eroja, koko maa:
- Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat 8%
- Lääkärit 14%
- Hammaslääkärit 3%
- Suuhygienistit 1%
- Fysio- , toimintaterapeutit ym. 6%



Odotusaika varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen 
käyntiin

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Hakuehto: Odotusaika varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin. 
Kaikki ammattiryhmät, avosairaanhoito, kaikki palvelumuodot. Vuosi 2021

Tiedot on poimittu toteutuneista sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla 
ja etäasiointina, joita on edeltänyt joko yhteydenotto, hoidon tarpeen arviointi tai ajanvaraus. 
Odotusaika on laskettu aikaisimmasta käyntiä edeltävästä kontaktista käyntiin. 



Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Tiedon luotettavuus: % kaikista avosh:n
kiireettömistä käynneistä

Hakuehto: Odotusaika varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin. 
Kaikki ammattiryhmät, avosairaanhoito, kaikki palvelumuodot. Vuosi 2021

Tiedot on poimittu toteutuneista sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla 
ja etäasiointina, joita on edeltänyt joko yhteydenotto, hoidon tarpeen arviointi tai ajanvaraus. 
Odotusaika on laskettu aikaisimmasta käyntiä edeltävästä kontaktista käyntiin. 

Ammattiryhmäkohtaisia eroja, koko maa:
- Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat 57%
- Lääkärit 82%
- Hammaslääkärit 62%
- Suuhygienistit 38%
- Fysio- , toimintaterapeutit ym. 58%



Suosituksemme hoidon saatavuuden 
mittaamiselle
1. AvoHilmo (kuutiosta, ammattiryhmittäin) 

• Hoidon tarpeen arviointi (HTA) → käynti ja tiedon luotettavuus (% kiireettömistä käynneistä mukana 
seurannassa)

• Varhaisin aikaleima → käynti ja tiedon luotettavuus(% kiireettömistä käynneistä mukana seurannassa)

• Muita mahdollisia raportteja:

• Niiden asiakkaiden osuus jotka menneet yli 3kk

• Etäpalvelut/puhelut

2. T3 (onko aikoja on tarjolla)

3.  Täydentäviä mittauksia tilanteen/prosessin mukaan (”Ei-oon” määrä, jonokirjat, puhelinsaatavuus 
ym.)

4. Kysytään asukkailta –sekä palvelussa asioineet että ne, jotka eivät ole päässeet palveluun

Tapani Hämäläinen, STM sekä Tuula Heinänen ja Heli 
Mattila, THL
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Avo-Hilmo, hoidon saatavuuden raportit

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Valitse tämä, kun haluat tarkastella 
kiireettömän hoidon saatavuutta hoidon 
tarpeen arvioinnista käyntiin

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoonpaasy-perusterveydenhuolto

Valitse tämä, kun haluat tarkastella 
kiireettömän hoidon saatavuutta 
varhaisimmasta kontaktista käyntiin

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoonpaasy-perusterveydenhuolto


Hoitoonpääsytiedot –ohje (sekä hoidon tarpeen arvioinnista että 
varhaisimmasta aikaleimasta katsottuna)

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Valitse tarkastelemasi 
ammattiryhmä

Valitse tarkastelemasi vuosi 
ja tarvittaessa kuukausi

Vaihda palvelumuoto, esim. 
vastaanottopalveluille 
avosairaanhoito

Tarkastele kaikkia 
yhteystapoja

Kolme tapaa tarkastella tietoa:
1. Käynnit= käyntien lukumäärä 

2. % hoitoonpääsykäynneistä =Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen 
arvioinnista tai varhaisimmasta aikaleimasta kiireettömään käyntiin

3. % kaikista kiireettömistä käynneistä =kuinka monta %kiireettömistä käynneistä nähtävissä 
(valitusta ”aikaleimasta”). Jos % on matala, on hyvä arvioida tiedon luotettavuutta ja mistä heikko 
luotettavuus voisi johtua



T3

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

Suositellaan käyttöä kehittämistoimien aikaa 
kansallisesti yhtenäisellä tavalla

• Käytä THL ohjetta: 
https://thl.fi/documents/2616650/4633666/T3-laskenta_THL-suositus_2020.pdf/60ce5ed7-231b-
6713-3ee7-9f0505c8fdf3?t=1600351067891

• Tarkoitetaan samassa toimintayksikössä toimivien 
ammattilaisten ajanvarauskirjoilla kolmansien 
varattavissa olevien kiireettömien vastaanottoaikojen 
mediaania. 

• Mitataan eri ammattiryhmille erikseen. 

• Korreloi asiakas- ja henkilöstökokemuksen kanssa

• Mahdollista jatkuvaan seurantaan, tukee 
kehittämistoimien vaikutusten seurantaa

• Saatavilla työkaluksi Excel halukkaille

• mittaaminen kansallisesti yhtenäisellä tavalla

https://thl.fi/documents/2616650/4633666/T3-laskenta_THL-suositus_2020.pdf/60ce5ed7-231b-6713-3ee7-9f0505c8fdf3?t=1600351067891


Muita potentiaalisesti hyödyllisiä lähtötilanteen 
mittareita

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

”Ei –oon” määrä
• Tärkeää tiedostaa myös ne asiakkaat, joille aikaa ei voida antaa

• Ei saatavilla kansallisesta aineistosta

• Otospohjainen (1-2 viikkoa) seuranta osana omaa kehittämisprojektia

Jonolistat
• Mahdolliset listalle kerätyt asiakkaat, joille ei vielä ole löytynyt aikaa vastaanotolle

Puhelut
• Puheluiden määrä, vastaus % ja vastausviiveet



Kysytään asukkailta saatavuudesta
Asukkaan näkeminen aktiivisena toimijana 

• Palvelujen kehittämisessä

• Asukkaiden tarpeiden selvittäminen

• Asukkailta aikaisemmin saadun palautteen huomioiminen palveluja kehitettäessä

• Asukkaiden mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen

• Asukkaiden mahdollisuus kommentoida palveluun suunniteltuja muutoksia

• Palvelujen käyttäjänä
• esim. ”Sain tarvitsemani hoidon/palvelun, kun sitä tarvitsin” 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138460/20181022_asiakaspalautetiedonkeruu_yhteen
veto_FINAL_korj20190130.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Sisällölliset ehdotukset 
asiakaspalautetiedon kansallisen keruun toimintamallille, THL)

• Miten saadaan myös heidän palaute,  jotka eivät ole päässeet palveluun tai hoitoon?

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138460/20181022_asiakaspalautetiedonkeruu_yhteenveto_FINAL_korj20190130.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Tavoitteen asettaminen ja kehittämistyön 
tuloksellisuuden mittaaminen
• Aseta riittävän haastavat tavoitteet kun olet ensin tehnyt lähtötilannemittaukset ja 

analysoinut niiden tulokset yhdessä ammattilaisten kanssa. 

• Mieti omat mittarit niin, että pystyt aidosti seuraamaan kehittämistoimien tuloksia 
mielellään reaaliaikaisesti ja tunnistamaan nopeasti mitkä toiminnan muutokset 
parantavat saatavuutta ja mitkä ei 

• Emme vielä tiedä tarkalleen, mikä tulee olemaan ns. virallinen ja lopullinen hoidon 
saatavuuden mittari hoitotakuulain myötä

• Todennäköisesti se kuitenkin tulee perustumaan AvoHilmon dataan

• On hyvä huomioida, että nykyisillä määrityksillä tässä ei ole mukana seuranta- ja 
kontrollikäyntejä ja niiden saatavuutta. Sillä on kuitenkin merkitystä sekä 
asiakaskokemuksen että hoidon vaikuttavuuden näkökulmasta.

Erja Mustonen ja Heli Mattila, THL



Hyvä vastaanotto valmennus
• Osa tulevaisuuden sotekeskus hankekokonaisuutta ja THL:n hanketukea

• Fokuksessa perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan saatavuuden 
parantaminen

• Suun terveydenhuollon osalta selvitellään vielä tarvetta, muutama 
pilottiyksikkö nyt mukana

• Käytännössä päivitetään 10 vuoden takainen valmennuskokonaisuus

• Tämän tyyppisestä työskentelystä on myös runsaasti kv kokemuksia ja julkaisuja
• Läpimurtotyöskentely (Breakthrough collaboratives) ja ’open/advanced access’

• Tavoite ja kehittämisen konsepti on vakioitu, mutta jokainen osallistuva tiimi 
tekee omat käytännön ratkaisunsa ja toiminnalliset muutokset omista 
lähtökohdistaan

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL



Hyvä vastaanotto 2.0 
Valmennuksen tavoitteet

1. Asiakas saa tarpeen mukaisen palvelun ilman viiveitä / haluamassaan 
aikataulussa (viikon hoitotakuu!)

2. Palvelun jatkuvuus ei huonone/paranee = asiakas pääsee halutessaan 
aina saman tutun ammattilaisen puheille

3. Paljon tai jatkuvaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoidon 
suunnitelmallisuus ja tulokset paranevat

4. Osallistuvat tiimit/työyhteisöt osaavat kehittää omaa työtään 
systemaattisesti ja jo saavutettujen tulosten pysyvyys varmistetaan 
mm. rakentamalla omaan arkeen sopiva päivittäisjohtamisen malli

5. Henkilöstön työtyytyväisyys paranee

6. Toiminta on kustannustehokasta (-vaikuttavaa)

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL



Valmennuskokonaisuus 9/2021-12/2022
Viisi kierrosta a’ 10 tiimiä
Tällä hetkellä täyteen varattu…

2021 2022

Paikka 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Hml/Tre Tp1
7.-8.9.

Tp2
2 -3. 
11.

Tp3
2.2.

Tp4
6.4.

B Naantali/
Turku

Tp1
12.-
13.10

Tp2
14-
15.12

Tp3
16.3.

Tp4
11.5.

C Oulun 
seutu

Tp1
18-
19.1.

Tp2
22-
23.3.

Tp3
25.5.

Tp4
7.9.

D Pk-seutu Tp1
8-9.2.

Tp2
19-
20.4.

Tp3
31.8.

Tp4
5.10.

E Kuopion 
seutu?

Tp1
3-4.5.

Tp2
23-24.8.

Tp3
12.10.

Tp4
14.12.

Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL



Kiitos!

Materiaalit: https://soteuudistus.fi/taydennyshaun-infot-ja-tyopajat

UKK: https://soteuudistus.fi/hakuun-liittyvat-kysymykset

Tapani Hämäläinen, STM sekä Tuula Heinänen ja Heli Mattila, THL

https://soteuudistus.fi/taydennyshaun-infot-ja-tyopajat
https://soteuudistus.fi/hakuun-liittyvat-kysymykset

