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Liite 1: Indikaattorit, joita THL on koonnut 
huomioon otettaviksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden mittaamista 
kehitettäessä 

Johdanto liitteen lukemiseen

Liitteen 1 sarakkeisiin indikaattoreista on koottu seuraavat tiedot:
a) indikaattorin nimi: indikaattorin sisältöä kuvaava ”yleis”nimi, joka ei sisällä indi-
kaattorin tarkemman määrittelyn yksityiskohtia

b) Mitä mittaa: asiantuntijoiden näkemys siitä, mitä palvelujärjestelmän ominaisuuk-
sia indikaattorin avulla voidaan tarkastella. Tässä on huomioitu OECD:n luoma viite-
kehys, mutta tuotu mukaan joita on täydennetty muilla näkökulmilla tarvittaessa hy-
vän kokonaiskuvan luomiseksi.

c) Mitta-arvo: Tässä indikaattori kuvataan niin yksityiskohtaisesti määriteltynä kuin 
mahdollista. Tavoitteena on, että lukija ymmärtää sen miten ja mistä indikaattorin 
numeroarvo tehdään.

d) Onko tuotannossa: Tässä kuvataan tuotetaanko indikaattoria tällä hetkellä siten, 
että se löytyy jostain julkisista tietokannoista. Jos se ei ole tuotannossa kuvataan onko 
se tuotettavissa hyödyntäen tietovarantoja joita nykyisin kerätään. Mikäli indikaatto-
ria ei nykyisten tietovarantojen avulla ole mahdollista muodostaa todetaan, ei tuotet-
tavissa. Tässä tapauksessa indikaattorin muodostamisessa tarvittava datan kirjaami-
nen ja tiedonkeruu pitäisi luoda ennen indikaattorin saamista käyttöön. Sarakkeessa 
kerrotaan myös millä tasolla (valtakunta, alue, kunta) indikaattori on saatavilla tai 
muodostettavissa. Se voi olla esim. saatavilla valtakunnallisesti, mutta tuotettavissa 
myös alueellisesti vaikka alue (sairaanhoitopiiri, maakunta jne) tietoja ei missään ny-
kyisin julkaista

e) Tietolähde: mikäli indikaattori on tuotannossa, löytyy linkki indikaattoridataan sii-
nä julkaisumuodossa kuin se on saatavilla. Mikäli indikaattori ei ole tuotannossa, on 
sarakkeessa tieto niistä lähteistä joista se voidaan muodostaa tai jos se ei ole muodos-
tettavissa, on tässä linkkejä taustamäärittelyihin, jossa indikaattorista on tietoja saa-
tavilla.

Seuraavat julkiset tietovarannot on kirjattu ”Tietolähteet ja tausta”-sarakkeeseen lyhenteinä il-
man linkkiä ja linkki löytyy alle olevasta listasta: 

Lyhenteet
ATH: Alueellinen terveys, hyvinvointi ja palvelu -tutkimus 
Avohilmo: Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri
Kouluterveyskysely: Kouluterveyskysely
RAI: Ikääntyneiden palvelujen RAI-vertailukehittäminen
Sosiaalihilmo: Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri
Sosiaalipalvelujen toimintatilasto: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto
Terveyshilmo: Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/aikuisten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelututkimus-ath
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/perusterveydenhuolto
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely
https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelujen-ja-hoidon-laatu/rai-vertailukehittaminen
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/sosiaalihuollon-hoitoilmoitusrekisteri
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/sosiaalipalvelujen-toimintatilasto
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/terveydenhuollon-hoitoilmoitukset


  

  

Indikaattorin nimi Mitä mittaa 
 

Mitta-arvo ja (tekninen) 
muodostaminen 
 
 
 

Onko 
kansallisessa 
tuotannossa 
tai 
tuotettavissa 
eri 
aluetasoilla 
(V, A, K) 
 
V = 
Valtakunnan 
taso 
A = Aluetaso 
(sairaanhoito
piiri, 
maakunta) 
K = 
Kuntataso) 
 
Tuotannossa = 
luvut julkisesti 
saatavissa 
Tuotettavissa 
= tiedot 
tuotettavissa 
nykyisin 
kerättävistä 
aineistoista 

Tietolähde ja tausta 
 
 

1. Suun terveydenhuollon palvelupaketti 

Tervehampaiset 12-
vuotiaaat 

vaikuttavuus,  
ennaltaehkäisy-
kyvykkyys, 
palvelujärjestelmä-
näkökulma 

Tervehampaisten 12-vuotiaiden osuus 
(%) vastaavanikäisistä suun 
terveydenhuollon tarkastuksessa 
käyneistä 
 
Tervehampainen: DMF+dmf=0 (ei 
karioituneita, puuttuvia eikä paikattuja 
hampaita) 

Tuotettavissa: 
V, A, K 

Avohilmo (THL) 

Tervehampaiset 25–64-
vuotiaat (ml. 
kiinnityskudokset) 

vaikuttavuus,  
ennaltaehkäisy-
kyvykkyys, 
palvelujärjestelmä- 
näkökulma 

Tervehampaisten 25–64-vuotiaiden 
osuus % vastaavanikäisistä suun 
terveydenhuollon tarkastuksessa 
käyneistä 
 
Tervehampainen (ml. 
kiinnityskudokset): DMF=0 ja 
CPI=0000000 

Tuotettavissa: 
V, A, K 
 

Avohilmo (THL) 

Suun terveydenhuollon 
hammaslääkärikäynnit 
terveyskeskuksessa 

saatavuus palvelun 
suoritteiden kautta 

Hammaslääkärikäynnit 
terveyskeskuksessa tuhatta 
vastaavanikäistä kohti  
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17-, 18–64-
vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2397, 
2403, 4125, 4129) 
 
Avohilmo (THL) 

DMF-indeksi hoitotoimenpiteiden 
vaikuttavuus 

Suun terveydenhuollon asiakkaiden 
DMF- indeksien keskiarvo 
 
Tarkasteltavissa ikäryhmittäin 
 
DMF (Decayed Missing Filled) -indeksi 
ilmaisee hampaistossa esiintyvien 
reikiintyneiden, poistettujen ja 
paikattujen hampaiden yhteenlasketun 
määrän. 

Tuotettavissa: 
V, A, K 
 

Avohilmo (THL) 
 
Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
ilmoitus 2017 
Määrittelyt ja ohjeistus 
(THL) 
 
SUHAT-hanke 
(Stakes 2008) 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s3YqiTezLgyPNwEA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s3YqiTezLgyPNwEA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194131
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194131


 

  

CPI-indeksi hoitotoimenpiteiden 
vaikuttavuus 

Suun terveydenhuollon asiakkaiden 
CPI-indeksien keskiarvo. 
 
Tarkasteltavissa ikäryhmittäin 
 
CPI -indeksi (Community Periodontal 
Index) kuvaa ientaskujen tilaa, kun 
ientaskut mitataan tietyistä 
mittauspisteistä hampaiston ollessa 
jaettu kuuteen osaan ja jokaisen osan 
korkein arvo kirjataan. Mittaus tehdään 
ientaskumittarilla. Jokaisen sekstantin 
huonoin tulos kirjataan seuraavasti: 0 = 
terve ien, 1 = ientulehdusta, 2 = 
hammaskiveä, 3 = syventynyt ientasku, 
4 = 6mm tai sitä syvempi ientasku ja X 
jos sekstantissa ei ole riittävästi 
hampaita mittauksen suorittamiseen. 

Tuotannossa: 
V, A, K 
 

Avohilmo (THL) 
 
Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
ilmoitus 2017 
Määrittelyt ja ohjeistus 
(THL) 
 
Suun 
terveydenhuollon 
potilaskertomusmerkin
töjen 
toiminnalliset 
määritykset 2016 
(THL) 
 
 
 

Hoitoonpääsy 
yhteydenotosta 3 viikon 
kuluessa hammaslääkäriin 
 

saatavuus, hoitoon 
pääsy 

Suun terveydenhuollon 
hammaslääkärin kiireettömien käyntien 
toteutuminen kolmen viikon sisällä 
yhteydenotosta % toteutuneista 
vastaavista käynneistä 
 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 
Käyntien 
odotusajat 
suun 
terveydenhuoll
ossa -kuutiosta 
saatavista 
lukumäärätied
oista 
mahdollista 
laskea 
indikaattorin 
arvo 

Käyntien odotusajat 
suun 
terveydenhuollossa -
kuutio 
(hammaslääkäri) 
 
 
THL: Hoitoonpääsy 
perusterveydenhuollos
sa 
Avohilmo (THL) 
 

Suun terveydenhuollon 
asiakastyytyväisyys: 
Palvelun toteutuminen 
kohtuullisessa ajassa  

asiakaskeskeisyys, 
asiakaskokemus 

Keskiarvo suun terveydenhuollon 
asiakkaiden antamista arvioista 
väittämään: ”Sain tarvitsemani palvelun 
/ hoidon kun sitä tarvitsin.” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Suun 
terveydenhuollon 
asiakastyytyväisyys: 
Palvelun toteutuminen 
kohtuullisessa ajassa 
 
THL: Hammashoidon 
laatu asiakkaan 
näkökulmasta 

Suun terveydenhuollon 
asiakastyytyväisyys: 
Kohtaaminen, 
asiakaspalvelu 

asiakaskeskeisyys, 
asiakaskokemus 

Keskiarvo suun terveydenhuollon 
asiakkaiden antamista arvioista 
väittämään: ”Minulle jäi tunne, että 
minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Suun 
terveydenhuollon 
asiakastyytyväisyys: 
Kohtaaminen, 
asiakaspalvelu 
 
THL: Hammashoidon 
laatu asiakkaan 
näkökulmasta 

Suun terveydenhuollon 
asiakastyytyväisyys: 
Palvelun hyödyllisyys 

asiakaskeskeisyys, 
asiakaskokemus 

Keskiarvo suun terveydenhuollon 
asiakkaiden antamista arvioista 

väittämään: ”Koin saamani palvelun 

hyödylliseksi” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Suun 
terveydenhuollon 
asiakastyytyväisyys: 
Palvelun hyödyllisyys 
 
THL: Hammashoidon 
laatu asiakkaan 
näkökulmasta 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116676/URN_ISBN_978-952-302-276-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116676/URN_ISBN_978-952-302-276-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116676/URN_ISBN_978-952-302-276-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116676/URN_ISBN_978-952-302-276-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116676/URN_ISBN_978-952-302-276-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116676/URN_ISBN_978-952-302-276-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116676/URN_ISBN_978-952-302-276-8.pdf?sequence=1
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/fact_ahil_hpaasysth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-27217.24862.26070.25575.&filter=ammatti-31011&filter=aika-30969&filter=measure-25618
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/hammaskysely/fact_hammaskysely?row=alue-11742&column=measure-11226
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/hammaskysely/fact_hammaskysely?row=alue-11742&column=measure-11226
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/hammaskysely/fact_hammaskysely?row=alue-11742&column=measure-11317
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/hammaskysely/fact_hammaskysely?row=alue-11742&column=measure-11317
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/hammaskysely/fact_hammaskysely?row=alue-11742&column=measure-11908


  

  

2. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupaketti 

2.1. Mielenterveyspalvelut 

Psyykkisesti merkittävästi 
kuormittuneiden osuus  

vaikuttavuus, 
prevention ja hoidon 
onnistuminen; 
palvelujen tarve 

Psyykkisesti merkittävästi 
kuormittuneiden osuus (%) 20–54- ja 
55–74-vuotiaista jaoteltuna 
koulutustason mukaan 
 
Psyykkistä kuormittuneisuutta 
kartoitetaan MHI-5 -kysymyspatterilla. 
MHI-5 muodostuu viidestä 
kysymyksestä, jotka kartoittavat 
ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja 
positiivista mielialaa. Muutetaan 
asteikolle 0–100. Psyykkistä 
kuormittuneisuutta tarkastellaan 
arvoina 0–100, jolloin 52 tai sen alle 
pistettä saavilla on jo kliinisesti 
merkittävää psyykkistä 
kuormittuneisuusoireilua. 

Tuotannossa: 
V, A, (osasta 
K) 
 

Terveytemme.fi 
(Psyykkinen 
kuormittuneisuus),  
Sotkanet (ind 4354–
4360) 
 
THL: ATH-tutkimus 
 
 

Terveyskeskuksessa 
nimetty ehkäisevän 
mielenterveystyön 
vastuuhenkilö 

prosessin laatu 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämisessä 

Niiden terveyskeskusten osuus, joissa 
on nimetty ehkäisevän 
mielenterveystyön vastuuhenkilö, (%) 
terveyskeskuksista   

Tuotannossa: 
V, A, K 

TEAviisari: 
(Ehkäisevän 
mielenterveystyön 
vastuuhenkilö).  
 
THL: 
Terveydenedistämisak
tiivisuus 
perusterveydenhuollos
sa -tiedonkeruu 
 

Itsemurhakuolleisuus vaikuttavuus; 
prevention ja hoidon 
onnistuminen; 
palvelujen tarve 

Itsemurhan tehneiden määrä / 100 
0000 asukasta 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3106)  
 
Tilastokeskus: 
Kuolemansyyt 
 
 

Mielenterveysdiagnoosin 
saaneiden potilaiden 
Itsemurhat 30 päivän ja 1 
vuoden sisällä 
vuodeosastohoidon jälkeen 

hoidon laatu, 
turvallisuus 

Niiden mielenterveyspotilaiden (ICD-10 
koodit F10-F69 ja F90-99) osuus 
kaikista näillä diagnooseilla 
kotiutetuista, jotka tekivät itsemurhan 
30 päivän ja 1-vuoden sisällä 
vuodeosastohoitojakson jälkeen 

Tuotannossa: 
V 

OECD-indikaattori 
Health at a Glance 
OECD indicators 

Tahdosta riippumattomaan 
hoitoon määrätyt 18 vuotta 
täyttäneet  

suorite, palvelun 
tarve  

Tahdosta riippumattomaan hoitoon 
määrättyjen 18 vuotta täyttäneiden 
henkilöiden lukumäärä/1000 
vastaavanikäistä/vuosi 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3083) 
 
THL: Terveyshilmo 
 
 

Tahdosta riippumattomaan 
hoitoon määrätyt alle 18 
vuotta täyttäneet  

suorite, palvelun 
tarve 

Tahdosta riippumattomaan hoitoon 
määrättyjen 0 -17-vuotiaiden 
henkilöiden lukumäärä/1000 
vastaavanikäistä/vuosi. 
 
Sotkanetistä saatavissa suhteutukseen 
0 – 17-vuotiaiden väestötieto (ind. 
1065). Lukumäärätiedon saa Osuus <-
>Lukumäärä  -painikkeella 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3058) 
  
THL: Terveyshilmo 
 
 

Psykiatrian erikoisalan 
avohoitokäynnit  

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelujen tarve 

Psykiatrian erikoisalojen 
avohoitokäynnit lkm/ 1000 asukasta 
 
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, 
psykiatria/ 1000 18 vuotta täyttänyttä  
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2482) 
  
THL: Terveyshilmo 
 
 

Perusterveydenhuollon 
mielenterveyssyistä 
johtuneet käynnit  

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelujen tarve 

Kaikki perusterveydenhuollon 
mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöille (ICD10) kirjatut käynnit, 
lkm/1000 asukasta.  

Tuotannossa:  
V 
Tuotettavissa: 
A, K 
 

Avohilmo, pikaraportit 
(THL).  
 
THL: 
Perusterveydenhuolto  

http://www.terveytemme.fi/ath/2015/raportti_html/atlas.html?select=626&data=ath_mentalht_mhi5_score52_cr
http://www.terveytemme.fi/ath/2015/raportti_html/atlas.html?select=626&data=ath_mentalht_mhi5_score52_cr
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szY0MbI20zMEAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szY0MbI20zMEAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PTHJohF&y=2014&y=2012&y=2010&y=2008&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PTHJohF&y=2014&y=2012&y=2010&y=2008&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PTHJohF&y=2014&y=2012&y=2010&y=2008&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/58
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/58
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/58
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/58
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_atBAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.stat.fi/meta/til/ksyyt.html
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_ZNAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s053AwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bxBwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3b2BwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/perusterveydenhuollon-palvelut/perusterveydenhuolto


 

  

Psykiatrian asiakkaat, jotka 
olleet 
ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelujen tarve 

Psykiatriset asiakkaat 
ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa, lkm tuhatta 
asukasta kohden 
 
Sotkanetistä saatavissa 
väestösuhteutukseen väestötieto: 
Väestö 31.12. (ind 127) 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2924) 
 
THL: Sosiaalihilmo 

Psykiatrian asiakkaat, jotka 
olleet ei-
ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelujen tarve 

Psykiatriset asiakkaat ei-
ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa, lkm tuhatta 
asukasta kohden 
 
Sotkanetistä saatavissa 
väestösuhteutukseen väestötieto: 
Väestö 31.12. (ind 127) 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2932) 
 
 
THL: Sosiaalihilmo 
 

Psykiatristen 
sairaalapalveluiden käyttö, 
hoitopäivät 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelujen tarve 

Psykiatrisen sairaalahoito 
hoitopäivät/1000 asukasta  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 1263) 
  
THL: Terveyshilmo 
 
 

THL:n 
Mielenterveysindeksi  

vaikuttavuus, 
palvelujen tarve, 
vakava psykiatrinen 
sairastavuus 
alueella 

Indeksi muodostetaan kolmesta 
asiasta: 1) Itsemurhat ja 
sairaalahoitoon johtaneet 
itsemurhayritykset ikäryhmässä 16–79 
suhteutettuna samanikäiseen väestöön 
2) psykoosin (vaikeat psykoosit ja muut 
vaikeat mielenterveyden häiriöt, 
vaikeahoitoinen psykoosi) hoitoon 
myönnettyjen lääkekorvausoikeuksien 
määrän suhteutettuna väkilukuun.3) 
mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöiden (F00-F99) vuoksi työ- ja/tai 
kansaneläkejärjestelmästä 
työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16–
64-vuotiaiden määrän suhteutettuna 
samanikäiseen väestöön. Kullakin 
asialla on 1/3 painoarvo. Maan 
keskiarvo on 100 ja indeksi on luku 
suhteessa maan keskiarvoon.  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Terveytemme.fi: 
(Mielenterveysindeksi)
, Sotkanet (ind 253, 
254) 
  
THL:n 
sairastavuusindeksi 
 
 

Pitkittyneet psykiatriset 
sairaalahoitojaksot 

vaikuttavuus, hoidon 
laatu ja turvallisuus 

Yli 90 päivää yhtäjaksoisesti 
psykiatrisessa sairaalahoidossa 
olleiden potilaiden määrä 1000 
asukasta kohti. Psykiatrian 
sairaalahoito sisältää erikoisalojen 70 - 
75 hoitoilmoitukset. 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3082) 
  
THL: Terveyshilmo 
 
 

Mielenterveysperusteiset 
työkyvyttömyyseläkkeet 

Hoidon vaikuttavuus Mielenterveysperusteisesti 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 16–64-
v / 1000 vastaavanikäisistä, myös 
erikseen aikuiset 25–64 v, nuoret 16–
24 v  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3218, 
3328, 2422) 
  
ETK: Eläketilastot 
 

Mielenterveysperusteisten 
osasairauspäivärahojen 
käyttö   

Hoitoprosessin laatu Indikaattori ilmaisee 
mielenterveysperusteisten alkaneiden 
osasairauspäiväraha kausien 
lukumäärän alueella 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Kela: Kelasto.  
 
Kela: Tilasto 
sairauspäivärahasta. 
 
 

Skitsofreniapotilaan 
vuodeosastohoidon 
uusiutuminen 

hoidon laatu, 
psykiatrisen hoidon 
ja hoitoketjun laatu 

Skitsofrenian vuoksi hoidetun potilaan 
suunnittelematon vuodeosastohoidon 
uusiutuminen 30 päivän kuluessa 
sairaanhoitopiireittäin, % kotiutetuista - 
kaikki sairaalat. Kuvastaa ns. 
pyöröovisyndroomaa: liian varhain 
lopetetun sairaalahoidon seurauksena 
potilas ei pärjää avohoidossa ja joutuu 
uudestaan sairaalahoitoon. 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
(K) 

OECD-indikaattori 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0BQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_byBAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0BQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YKAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s87yAQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/2012/kunnat_html/atlas.html?select=091&indicator=i10
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szaOijcEAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAgA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szaOijcEAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAgA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/kansantaudit-ja-tapaturmat/thl-n-sairastavuusindeksi
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/kansantaudit-ja-tapaturmat/thl-n-sairastavuusindeksi
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_ZNBAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s3YKtk4utjb0BgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s3YKtk4utjb0BgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
http://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/elakkeensaajat-ja-vakuutetut/tyoelakkeensaajat/
http://www.kela.fi/kelasto
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT098AL
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT098AL
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012


  

  

Skitsofreniapotilaiden 
ylikuolleisuus 

vaikuttavuus, 
väestöryhmien 
väliset erot, 
eriarvoisuus 

Niiden 15–74-vuotiaiden henkilöiden 
kuolleisuus, joilla on elinaikanaan 
diagnosoitu skitsofrenia suhteessa 
vastaavan ikäisen väestön 
kokonaiskuolleisuuteen 

Tuotannossa:  
V 
Tuotettavissa: 
A 

OECD-indikaattori 
Health at a Glance 
OECD indicators 
 

Kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä 
sairastavien ylikuolleisuus 

vaikuttavuus, 
väestöryhmien 
väliset erot, 
eriarvoisuus 

Niiden 15–74-vuotiaiden henkilöiden 
kuolleisuus, joilla on elinaikanaan 
diagnosoitu kaksisuuntainen 
mielialahäiriö suhteessa vastaavan 
ikäisen väestön kokonaiskuolleisuuteen 

Tuotannossa: 
 V 
Tuotettavissa: 
(A) 

OECD-indikaattori 
Health at a Glance 
OECD indicators 

2.2. Päihdepalvelut 

Perusterveydenhuollon 
avohoidon yli 15-vuotiaiden 
tupakoivien asiakkaiden 
osuus, joille on tehty 
nikotiiniriippuvuustesti  

prosessiin laatu, 
hoidon tarve 

Ilmaisee perusterveydenhuollon yli 15-
vuotiaiden tupakoivien avohoidon 
asiakkaiden osuuden (%), joille on tehty 
nikotiiniriippuvuustesti ainakin kerran 
vuoden aikana.  
 
Perustuu Fagerströmin testin pohjalta 2 
kysymyksen nikotiiniriippuvuutta 
kuvaavaan testiin (HSI, Heaviness of 
Smoking Index): aika heräämisestä 
aamun ensimmäisen savukkeen 
polttamiseen sekä päivittäin poltettujen 
savukkeiden määrä). Pisteet (0–6): 
vähäinen riippuvuus 0–1, kohtalainen 
riippuvuus 2–3, vahva tai hyvin vahva 
riippuvuus 4–6. Testi sopii käytettäväksi 
aikuisille ja päivittäin tupakoiville 
nuorille.  
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 
 
 

Nikotiiniriippuvuustesti 
saatavissa 
koodistopalvelimelta  
 
Käypä hoito -suositus 
Tupakkariippuvuus ja 
tupakasta vierotus.  

Rahapelaamisensa 
ongelmaksi vähintään 
joskus 12 viime kk aikana 
kokeneiden osuus yli 20-
vuotiaista  

vaikuttavuus 
ennaltaehkäiseväs-
sä toiminnassa, 
hoidon tarve,  

Ilmaisee rahapelaamisensa ongelmaksi 
vähintään joskus 12 viime kk aikana 
kokeneiden osuuden (%) yli 20-
vuotiaista ATH -tutkimuksen 
rahapelikysymykseen vastanneista. 
 
Perustuu ATH-tutkimuksen 
kysymykseen: "Onko Teistä 12 viime 
kuukauden aikana tuntunut, että 
rahapelaaminen saattaa olla Teille 
ongelma?". Vastausvaihtoehtoina 
esitettiin 1) ei koskaan, 2) joskus, 3) 
usein, 4) lähes aina ja 5) en pelaa 
rahapelejä. Tarkastelussa ovat 
vastausvaihtoehtoihin 2) joskus, 3) 
usein tai 4) lähes aina vastanneiden 
yhdistetty % -osuus.  

Tuotannossa: 
V, A, osittain K 
(suuret kunnat) 

Terveytemme.fi 
(Rahapelaaminen 
ongelmana) 
 
THL: ATH-tutkimus 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=247&versionKey=322
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi40020#R18
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi40020#R18
http://terveytemme.fi/ath/2013-2015/raportti_html/atlas.html?select=1001&data=ath_gambling_cr
http://terveytemme.fi/ath/2013-2015/raportti_html/atlas.html?select=1001&data=ath_gambling_cr


 

Alkoholia liikaa käyttävien 
osuus 20–64-vuotiaista  

vaikuttavuus 
ennaltaehkäiseväs-
sä toiminnassa, 
hoidon tarve 

Indikaattori ilmaisee alkoholia 
todennäköisesti liikaa käyttävien 
osuuden prosentteina 20–64-vuotiaista 
ATH-tutkimuksen AUDIT-C kyselyyn 
vastanneista.  
 
Perustuu ATH-tutkimuksessa 
käytettyyn kolmen kysymyksen AUDIT-
C -kysymyssarjaan: 
• Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai 
muita alkoholijuomia? 1) en koskaan, 2) 
noin kerran kuukaudessa tai 
harvemmin, 3) 2-4 kertaa kuukaudessa, 
4) 2-3 kertaa viikossa ja 5) 4 kertaa 
viikossa tai useammin.  
• Kuinka monta annosta alkoholia 
yleensä olette ottanut niinä päivinä, 
jolloin käytitte alkoholia? 1) 1-2 
annosta, 2) 3-4 annosta, 3) 5-6 
annosta, 4) 7-9 annosta ja 5) 10 tai 
enemmän.  
• Kuinka usein olette juonut kerralla 
kuusi tai useampia annoksia? 1) en 
koskaan, 2) harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa, 3) kerran kuukaudessa, 
4) kerran viikossa ja 5) päivittäin tai 
lähes päivittäin.  
Kukin kysymys pisteytettiin 0-4 ja 
pisteet laskettiin yhteen, jolloin 
kokonaispistemääräksi voi saada 0-12.  
 
Tarkastelussa liikakäytön pisterajoina 
on miehillä vähintään 6 pistettä ja 
naisilla vähintään 5 pistettä saaneiden 
osuus. Indikaattori ilmaisee liikakäytön 
pisterajat ylittäneiden osuuden (%) 
kyselyyn vastanneista ko. ikäryhmässä. 

Tuotannossa: 
V, A, osittain K 
(isot kunnat) 

Sotkanet (ind 4412) 
  
THL: ATH-tutkimus 
 
 

Niiden päihdeongelman 
vuoksi hoidossa olevien 
asiakkaiden osuus, jotka 
ovat käyttäneet vähintään 
kolmea eri päihdettä 
kuluneen kuukauden 
aikana.  

vaikuttavuus 
päihdepalveluissa, 
hoidon tarve 

Määrittelee vähintään kolmea eri 
päihdettä ongelmallisesti käyttäneiden 
osuuden (%) kuluneen kuukauden 
aikana päihdeongelman vuoksi 
hoidossa olevilla. Vertailutiedoksi 
voidaan ottaa vuoden aikana tehty 
ensimmäinen arviointi.  
 
Luokittelu soveltuu käytettäväksi 
päihdeongelmaisten hoidossa ja 
perustuu Pompidou-tiedonkeruuseen.  
Ongelmallisesti päihteitä käyttävien 
kuluneen kuukauden aikana käyttämät 
päihteet eriteltyinä päihdeluokittain: 
kirjataan ne päihteet (max 5), jotka ovat 
aiheuttaneet asiakkaalle ongelmia. 
• Mikä päihde on aiheuttanut eniten 
ongelmia kuluvan kuukauden aikana? 
Mitkä muut päihteet ovat 
aiheuttaneet ongelmia kuluvan 
kuukauden aikana? 
• Onko asiakkaalla jokin muu 
pitkäaikainen ongelmapäihde, joka on 
aiemmin aiheuttanut merkittäviä 
ongelmia, vaikuttanut hoitoon 
hakeutumiseen ja joka edelleen 
huomioidaan hoidossa? 
Päihdeluokittelu perustuu EMCDDA:n 
tekemään, kansainvälisesti 
käytettävään luokitteluun.  
 
 

Tuotannossa:  
V 
 
 

Vuosittain THL:n 
tekemä 
erillistiedonkeruu 
päihdehuollon 
huumeasiakkaista, ks. 
Huumehoidon 
Pompidou-
tiedonkeruu. 
 
Pompidou - 
Päihdeluokitus 
saatavissa 
koodistopalvelimelta  
 
 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY0iQQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/huumehoidon-pompidou-tiedonkeruu
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/huumehoidon-pompidou-tiedonkeruu
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/huumehoidon-pompidou-tiedonkeruu
http://91.202.112.142/codeserver/pages/publication-view-page.xhtml?distributionKey=8609
http://91.202.112.142/codeserver/pages/publication-view-page.xhtml?distributionKey=8609


  

  

Päihdeongelman vuoksi 
hoidossa olevien 
päihteettömien kuukausien 
määrä edeltäneen vuoden 
aikana  

vaikuttavuus 
päihdepalveluissa, 
hoidon tarve 

Ilmaisee päihteettömien kuukausien 
määrän edeltäneen 12 kuukauden 
aikana. Luokittelu soveltuu 
käytettäväksi päihdeongelmaisten 
hoidossa ja perustuu Pompidou-
tiedonkeruuseen.  
Päihteettömät kuukaudet edeltäneen 

12 kk aikana. Aika lasketaan 

kuukausissa viimeisen vuoden ajalta. 
Päihteettömäksi ajaksi hyväksytään 
vähintään kuukauden (= 4 viikkoa) 
kestänyt päihteetön jakso. 
Päihteettömyydeksi tulkitaan 
täydellinen pidättäytyminen alkoholista 
ja laittomista huumausaineista. 
  

Tuotannossa: 
V 
 

Vuosittain THL:n 
tekemä 
erillistiedonkeruu 
päihdehuollon 
huumeasiakkaista, ks. 
Huumehoidon 
Pompidou-
tiedonkeruu, 
 
Pompidou - 
Päihdeluokitus 
saatavissa 
koodistopalvelimelta  
 

Päihderiippuvuuden 
vaikeusaste 
päihdeongelman vuoksi 
hoidossa olevilla  

vaikuttavuus 
päihdepalveluissa, 
hoidon tarve 

Päihdeongelman vuoksi hoitoon 
hakeutuneiden päihderiippuvuuden 
vaikeusaste (keskiarvo) 
kalenterivuoden aikana vuoden 
viimeisimmän SDS-mittarilla tehdyn 
tuloksen pohjalta.  
 
SDS (Severity of Dependence Scale) 
on viiden kysymyksen mittari 
päihderiippuvuuden vaikeusasteen 
arviointiin, jossa kukin kysymys voi 
saada arvon 0-4. Maksimipistemäärä 
on 15 pistettä. Mitä suurempi arvo, sitä 
vaikeampi riippuvuus. Alkuperäinen 
mittari on kehitetty opioidiriippuvuuden 
vaikeusasteen arviointiin, mutta sitä 
voidaan käyttää myös muihin päihteisiin 
liittyvän riippuvuuden vaikeusasteen 
arviointiin. Luokittelu soveltuu 
käytettäväksi päihdeongelmaisten 
hoidossa.  
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 
 
 
 

Ei ole yleisesti 
hoitoyksiköiden 
tietojärjestelmissä, 
mutta on kliinisessä 
käytössä. Käytössä jo 
Eksoten ja A-
klinikkasäätiön 
tietojärjestelmissä. 
 
Päihderiippuvuuden 
vakavuuden 
arviointiasteikko 
(SDS) saatavissa 
Käypä hoito - 
suosituksesta 
Alkoholiongelmaisen 
hoito.  

Päihdehuollon 
avopalveluissa asiakkaita 

suoritteitten kautta 
tarkasteltu 
saatavuus 

Ilmaisee kuntien kustantamia 
päihdehuollon avopalveluita vuoden 
aikana A-klinikoilla tai nuorisoasemilla 
käyttävien asiakkaiden lukumäärän 
1000 asukasta kohden. Väestötietona 
käytetään vuoden viimeisen päivän 
tietoa. Asiakkaiden lukumäärään 
vuoden aikana lasketaan kukin henkilö 
vain kerran riippumatta kuinka monta 
kertaa hän on ollut asiakkaana  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 1271) 
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL),  
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
 

Päihdehuollon laitoksissa 
hoidossa olleet asiakkaat  

suoritteitten kautta 
tarkasteltu 
saatavuus 

Ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon 
katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä 
laitoshoidossa olleiden asiakkaiden 
lukumäärän 1000 asukasta kohden. 
Tiedot kattavat kunnan 
päihdepalvelujen oman tuotannon ja 
palvelujen ostot ns. kunnan 
kustantamat palvelut. 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 1270) 
 
THL: Terveyshilmo 
 
 

Päihteiden vuoksi 
sairaaloiden ja 
terveyskeskusten 
vuodeosastoilla hoidetut 
potilaat 

suoritteitten kautta 
tarkasteltu 
saatavuus 

Ilmaisee vuoden aikana alkoholi, 
huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet -
päädiagnooseilla sairaaloiden ja 
terveyskeskusten vuodeosastoilla 
hoidossa olleiden potilaiden 
lukumäärän 1000 asukasta kohden. 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 1278) 
  
THL: Terveyshilmo 
 
 

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/huumehoidon-pompidou-tiedonkeruu
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/huumehoidon-pompidou-tiedonkeruu
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/huumehoidon-pompidou-tiedonkeruu
http://91.202.112.142/codeserver/pages/publication-view-page.xhtml?distributionKey=8609
http://91.202.112.142/codeserver/pages/publication-view-page.xhtml?distributionKey=8609
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01889&suositusid=hoi50028
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01889&suositusid=hoi50028
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01889&suositusid=hoi50028
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01889&suositusid=hoi50028
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s84KAQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s84KBgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s87SBwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f


 

Päihdehuollon 
asumispalvelujen asiakkaat 

suoritteitten kautta 
tarkasteltu 
saatavuus 

Ilmaisee kuntien päihdehuollon 
asumispalveluita vuoden aikana 
päihdehuollon asumispalveluyksiköissä 
tai ensisuojissa käyttävien asiakkaiden 
lukumäärän 1000 asukasta kohden, 
väestötietona käytetään vuoden 
viimeisen päivän tietoa. Asiakkaiden 
lukumäärään vuoden aikana lasketaan 
kukin henkilö vain kerran riippumatta 
kuinka monta kertaa hän on ollut 
asiakkaana 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 1272).  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL),  
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
 

Huumeiden käyttäjien 
sosiaali- ja 
terveysneuvontapisteissä 
asiointi 

suoritteitten kautta 
tarkasteltu 
saatavuus 

Huumeiden käyttäjien sosiaali- ja 
terveysneuvontapisteissä vähintään 
kerran vuodessa asioineet henkilöt. 
Asiakkaiden lukumäärä suhteutettuna 
alueen asukaslukuun.  

Tuotannossa: 
V 

THL kerää huumeiden 
käyttäjien sosiaali- ja 
terveysneuvontapistei
ssä asiointeja 
koskevaa tiedot 
vuosittain 
valtakunnallisesti 
erillistiedonkeruuna. 
Tiedot julkaistaan 
valtakunnallisella 
tasolla summatietona, 
mutta tarpeen seurata 
myös maakunnallisella 
ja kuntatasolla. 
 
Päihdetilastollinen 
vuosikirja 

Perusterveydenhuollon 
avohoidon päihdetyön 
käynnit. 

suoritteitten kautta 
tarkasteltu 
saatavuus 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
päihdetyön käynnit 1000 asukasta 
kohti. (Avohilmon palvelumuoto 
päihdetyö) 
 
Päihdetyöllä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä perusterveydenhuollon 
avohoidon toimintana järjestettävää 
ehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa, 
nimenomaisesti päihdeongelmien 
hoitoon kohdistuvaa 
perusterveydenhuollon avohoidon 
toimintaa.  
 
Sotkanetistä saatavissa indikaattorin 
suhteuttajaksi väestö 31.12.(ind 127) 
 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 

Avohilmo: Pikaraportit 
(Päihdetyön käynnit) 
(THL) 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perusterveyden-
huollon käynnit 
palvelutuottajittain:   
Päihdetyön käynnit 
 
 
 

Opioidiriippuvaisen 
vieroitus- ja korvaushoito 
perusterveydenhuollon 
avohoidossa  

suoritteitten kautta 
tarkasteltu 
saatavuus 

Perusterveydenhuollon 
avohoitokäynnit, joilla annettu vieroitus- 
ja korvaushoitoa, 1000 asukasta 
kohden. Toimenpide SPAT1275. 
 
Vieroitus- ja korvaushoito 
opioidiriippuvaisen vieroitus- ja 
korvaushoidosta annetun asetuksen 
(33/2008) mukaan.  
 
Sotkanetistä saatavissa indikaattorin 
suhteuttajaksi väestö 31.12.(ind 127) 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 

Avohilmo (THL).   
 
Sosiaali- ja 
terveysministeriön 
asetus 
opioidiriippuvaisten 
vieroitus- ja 
korvaushoidosta 
eräillä lääkkeillä 
33/2008   
 

Alkoholikuolleisuus 35–64-
vuotiailla 

palvelujen ja 
ennaltaehkäisyn 
vaikuttavuus 

Alkoholikuolleisuus 35–64-vuotiailla 
100 000 vastaavanikäistä asukasta 
kohti  
 
Lukuun sisältyy niiden kuolleiden 
lukumäärä, joiden peruskuolemansyy 
liittyy alkoholiin (alkoholitaudit ja 
tapaturmaiset alkoholimyrkytykset).  
 
 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3104) 
 
Tilastokeskus: 
Kuolemansyyt 
 
 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s84KBQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/kokoomajulkaisut/paihdetilastollinen-vuosikirja
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/kokoomajulkaisut/paihdetilastollinen-vuosikirja
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0BQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&l=fi&year=2016&palveluntuottaja=&ammatti=&palvelumuoto=7440&yhteystapa=
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87447
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0BQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080033
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YtBwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.stat.fi/meta/til/ksyyt.html


  

Alkoholi- ja 
huumekuolleisuus 15–34-
vuotiailla 

palvelujen ja 
ennaltaehkäisyn 
vaikuttavuus 

Alkoholi- ja huumekuolleisuus 15–34-
vuotiailla 100 000 vastaavanikäistä 
asukasta kohti 
 
Lukuun sisältyy niiden kuolleiden 
lukumäärä, joiden peruskuolemansyy 
liittyy alkoholiin (alkoholitaudit ja 
tapaturmaiset alkoholimyrkytykset). 
Huumekuolleisuus Euroopan 
huumeseurantakeskuksen EMCDDA:n 
standard definition määritelmän 
mukaisesti: kuolemia, jotka johtuvat 
suoraan yhden tai usean huumeen 
käytöstä ja jotka tapahtuvat yleensä 
pian aineen tai aineiden käytön jälkeen. 
Näistä kuolemista käytetään nimityksiä 
"yliannostus", "myrkytys tai huumeen 
aiheuttama kuolema".  
 
Aluetasolla voidaan raportoida erva-
alueittain.  

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3101) 
 
Tilastokeskus: 
Kuolemansyyt 
 
Ks. tarkemmin 
EMCDDA:n 
määritelmät  
 
  

Päihtyneiden osuudet 
tapaturmissa kuolleista 
alueella 

palvelujen ja 
ennaltaehkäisyn 
vaikuttavuus 

Päihtyneenä tapaturmissa kuolleiden 
osuus (%) tapaturmaisesti kuolleista  
 
Tapaturmaiset kuolemat kirjautuvat 
alueelle silloin, kun tapaturmassa 
kuolleen kotikunta sijaitsee alueella. 
Aluejaon perusteena ei siis ole se, 
missä kunnassa tapaturma sattui. 
 
Koko maan tieto vuosikohtainen 
Aluetieto useamman vuoden keskiarvo 
(viimeisimmässä raportissa keskiarvo 
vuosien 2005–2013 ajalta) 

Tuotannossa: 
V, A 
 

Koko maan tiedot:  
Tilastokeskus: 
Kuolemansyyt 
 
Aluetiedot 
sairaanhoitopiireittäin 
ja pelastusalueittain 
lähteenä THL: 
Tapaturmat alueittain. 
  

Todettuja C-hepatiitti-
infektioita (kaikki 
tartuntatavat yhteensä)  

palvelujen ja 
ennaltaehkäisyn 
vaikuttavuus 

Todetut C-hepatiitti-infektiot (kaikki 
tartuntatavat yhteensä) 100 000 
asukasta kohti.  

Tuotannossa: 
V, A 
 

Sotkanet (ind 3172)  
 
THL: 
Tartuntatautirekisteri 

Todettuja HIV-infektioita 
(tartuntatapa 
ruiskuhuumeet) 

palvelujen ja 
ennaltaehkäisyn 
vaikuttavuus 

Todettuja HIV-infektioita (tartuntatapa 
ruiskuhuumeet) 100 000 asukasta kohti 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3170).  
 
THL: 
Tartuntatautirekisteri. 
 
 

3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti  

Terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai 
huonoksi kokevien nuorten 
yleisyys nuorilla 

palvelun tarve Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai 
huonoksi kokevien nuorten osuus 8.-ja 
9. luokkalaisista sekä lukion ja 
ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 286, 
3931, 3916) 
  
THL: 
Kouluterveyskysely 
 
 

Ylipainon yleisyys nuorilla vaikuttavuus ja 
palvelun tarve  

Ylipainoisten (BMI:n mukaan) osuus 8. 
ja 9.-luokkalaisista, nuoren itse 
ilmoittamana 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3906, 
3940, 3925) 
  
THL: 
Kouluterveyskysely 

Ylipanon yleisyys lapsilla vaikuttavuus ja 
palvelun tarve  

Ylipainoisten (BMI:n mukaan) 4-
vuotiaiden osuus (%) 
vastaavanikäisistä, neuvolassa 
punnittuna  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 

Kohtalaisen tai vaikean 
ahdistuneisuuden yleisyys 
nuorilla 

vaikuttavuus ja 
palvelun tarve  

Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta 
kokeneiden (GAD-7) osuus 8. ja 9.-
luokkalaisista sekä lukion ja 
ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista, nuoren itse ilmoittamana 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 328, 
346, 337) 
  
THL: 
Kouluterveyskysely 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_YtAQA=&region=s07MBAA=&year=sy4rtU7U0zUEAA==&gender=t&t=line
http://www.stat.fi/meta/til/ksyyt.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats07/DRD/methods
http://www.emcdda.europa.eu/stats07/DRD/methods
http://www.stat.fi/meta/til/ksyyt.html
https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/tapaturmat-suomessa/tapaturmakatsaukset-alueittain
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/kartta?indicator=s_ZzBAA=&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBQA=&gender=t
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_arBAA=&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szYptQ71jk8DAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szYptQ71jk8DAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s44yis9KAwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s44yis9KAwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=sza1sDbSswQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=X
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=sza1sDbSswQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=X


 

  

Raittiiden nuorten osuus vaikuttavuus ja 
palvelun tarve 

Raittiiden nuorten osuus 8. ja 9.-
luokkalaisista sekä lukion ja 
ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista 

Tuotannossa: 
V, A, K 

THL: 
Kouluterveyskysely 

Päivittäin tupakoivien 
nuorten osuus 

vaikuttavuus ja 
palvelun tarve  

Päivittäin tupakoivien nuorten osuus 8. 
ja 9.-luokkalaisista sekä lukion ja 
ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 288, 
3936, 3921) 
 
THL: 
Kouluterveyskysely 

Ehkäisyn puuttuminen 
viimeisessä yhdynnässä 

vaikuttavuus 
terveydenedistämis-
työlle  

Viimeisessä yhdynnässä ehkäisyä 
käyttämättömien nuorten osuus 8.ja 9.-
luokkalaisista sekä lukion ja 
ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista. 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3143, 
3148, 3153) 
 
THL: 
Kouluterveyskysely 

Alaikäisten 
raskaudenkeskeytykset   

vaikuttavuus 
terveydenedistämis-
työlle 

13–17-vuotiaiden 
raskaudenkeskeytykset vuosittain / 
1000 vastaavanikäistä  
 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 1310) 
 
THL: 
Raskaudenkeskeyttä
misrekisteri  

Ensimmäisen 
äitiysneuvolakäynnin 
ajankohta 

prosessin laatu, 
saatavuus 

Ensimmäisen äitiysneuvolakäynnin 
ajankohdan keskiarvo raskausviikkoina 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 

Tieto ei tuotannossa, 
mutta saatavissa 
syntyneiden lasten 
rekisteristä 
 
THL: Syntymärekisteri 

Rakennepoikkeavuuksien 
seulonta 18+0–21+6 
raskausviikoilla 

prosessin laatu, 
saatavuus 

Rakennepoikkeavuuksien seulontaan 
18+0–21+6 raskausviikoilla 
osallistuneet, % raskauksista, jotka 
päättyneet joko synnytykseen tai 
raskaudenkeskeytykseen seulonta-
ajankohdan jälkeen 
 
 

Tuotannossa: 
Ei  
 
 

Tuotanto käynnistyy 
vuoden 2017 alussa 
tiedonkeruulla. 
 
Seulonta-asetus 
 
 
THL: Syntymärekisteri 
THL: 
Epämuodostumarekist
eri 

Äitiysneuvola-
asiakastyytyväisyys: 
Kohtaaminen, 
asiakaspalvelu 

asiakaslähtöisyys Keskiarvo äitiysneuvolan asiakkaiden 
antamista arvioista väittämään: ”Minulle 
jäi tunne, että minusta välitettiin 
kokonaisvaltaisesti” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
A, K 
 
 

Terveyskeskuskysely: 
Kohtelu / 
asiakaspalvelu 
 
Neuvoloiden 
asiakastyytyväisyys 
 
 
THL: Kansalliset 
asiakaspalautekyselyt 
terveyskeskuksiin 

Äitiysneuvola-
asiakastyytyväisyys: 
Palvelun hyödyllisyys 

asiakaslähtöisyys Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden 

antamista arvioista väittämään: ”Koin 

saamani palvelun hyödylliseksi” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
A, K 
 
 

Terveyskeskuskysely: 
Palvelun hyödyllisyys 
 
Neuvoloiden 
asiakastyytyväisyys 
 
 
THL: Kansalliset 
asiakaspalautekyselyt 
terveyskeskuksiin 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szYptw71i08DAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szYptw71i08DAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s_YztzbSMwUA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s_YztzbSMwUA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s84uBQA=&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/syntyneet-lapset#tietosisalto
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110339
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/syntyneet-lapset#tietosisalto
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/epamuodostumat
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/epamuodostumat
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/summary_tiiviste3?mittarit_0=11317&sukupuoli_0=11876&ika_0=11841&koulutus_0=10993&aidinkieli_0=11893
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/summary_tiiviste3?mittarit_0=11317&sukupuoli_0=11876&ika_0=11841&koulutus_0=10993&aidinkieli_0=11893
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/summary_tiiviste3?mittarit_0=11908&sukupuoli_0=11876&ika_0=11841&koulutus_0=10993&aidinkieli_0=11893&drill-alue=11
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt


  

Lastenneuvolan laajojen 
terveystarkastusten 
peittävyys 4-vuotiailla  

prosessin laatu ja 
saatavuus  

Tarkastettujen lasten osuus (%) koko 
ikäluokasta 
 
4-vuotiaat, joille on tehty 
lastenneuvolan laaja terveystarkastus, 
osuus (%) vastaavanikäisistä 
 
Sisältää sekä terveydenhoitajan että 
lääkärin tekemän terveystarkastuksen. 
 
SPAT 1383 (vuodesta 2015)  ja 1316 
 
Laskenta: 5 vuotta tarkasteluvuonna 
täyttäneet, joille hoitajan ja lääkärin 
tekemä laaja tarkastus 4-vuotiaana (eli 
käyntejä sekä 2014 että 2015). 
Vertailuväestö on tarkasteluvuotta 
edeltävän vuoden lopun 4-vuotiaat. 
 
Neljän vuoden ikäisen lapsen laaja 
terveystarkastus lastenneuvolassa 
Huom. Tähän terveystarkastukseen 
kuuluu myös lapsen vanhempien 
haastattelu ja koko perheen 
hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin 
kuin se on tarpeellista lapsen 
terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen 
tarpeen arvioimiseksi sekä niiden 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Ks. 
asetus 338/2011. 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 

Lastenneuvolan 
määräaikaisten 
terveystarkastusten 
peittävyys  
 

prosessin laatu ja 
saatavuus  

Neuvolan kaikissa tarkastuksissa 
tarkastettujen lasten osuus (%) koko 
ikäluokasta 
 

Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 

Pneumokokki-
rokotuskattavuus lapsilla 

vaikuttavuus, laatu  Pneumokokki-rokotuksen saaneiden 
lasten osuus (%) tiettynä vuotena 
syntyneistä 
 
Tiettynä vuotena syntyneiden PCV-
rokotteen ensimmäisen annoksen ja 
täydellisen sarjan saaneiden osuus (%) 
ikäluokasta 
 
Lapsi on mukana 
kattavuuslaskelmassa, mikäli hän on 
asunut koko seuranta-ajan (35 kk 
syntymästä) sellaisten 
terveyskeskusten alueella, joista on 
saatu kattavasti tietoja 
rokotusrekisteriin. 

Tuotannossa: 
V, A, 
(palveluntuotta
ja) 
 

Pneumokokkirokotusk
attavuus 
(ensimmäisen 
annoksen saaneet) 
 
 
THL:Rokotusrekisteri 
 
THL: Avohilmo 
 
 

Lastenneuvola-
asiakastyytyväisyys: 
Kohtaaminen, 
asiakaspalvelu 

asiakaslähtöisyys Keskiarvo äitiysneuvolan asiakkaiden 
antamista arvioista väittämään: ”Minulle 
jäi tunne, että minusta välitettiin 
kokonaisvaltaisesti” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
A, K 
 
 

Terveyskeskuskysely: 
Kohtelu / 
asiakaspalvelu 
 
Neuvoloiden 
asiakastyytyväisyys 
 
 
THL: Kansalliset 
asiakaspalautekyselyt 
terveyskeskuksiin 

Lastenneuvola-
asiakastyytyväisyys: 
Palvelun hyödyllisyys 

asiakaslähtöisyys Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden 

antamista arvioista väittämään: ”Koin 

saamani palvelun hyödylliseksi” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
A, K 
 
 

Terveyskeskuskysely: 
Palvelun hyödyllisyys 
 
Neuvoloiden 
asiakastyytyväisyys 
 
 
THL: Kansalliset 
asiakaspalautekyselyt 
terveyskeskuksiin 

https://www.thl.fi/roko/rokotusrekisteri/atlas/atlas.html?show=infantbc
https://www.thl.fi/roko/rokotusrekisteri/atlas/atlas.html?show=infantbc
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kansallinen-rokotusohjelma/rokotusrekisteri
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/summary_tiiviste3?mittarit_0=11317&sukupuoli_0=11876&ika_0=11841&koulutus_0=10993&aidinkieli_0=11893
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/summary_tiiviste3?mittarit_0=11317&sukupuoli_0=11876&ika_0=11841&koulutus_0=10993&aidinkieli_0=11893
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/summary_tiiviste3?mittarit_0=11908&sukupuoli_0=11876&ika_0=11841&koulutus_0=10993&aidinkieli_0=11893&drill-alue=11
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sade/neuvolakysely/fact_neuvolakysely?row=alue-11742&column=measure-11615
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt


 

  

Kouluterveydenhuollon 
laajojen 
terveystarkastusten 
peittävyys  

prosessin laatu ja 
saatavuus  

Peruskoulussa kaikissa laajoissa 
terveystarkastuksissa tarkastettujen 
lasten osuus (%) koko ikäluokasta 
 
SPAT 1384, 1385,1386 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 
 
 
 
 

Opiskeluterveydenhuollon 
lääkärintarkastusten 
peittävyys toisen asteen 
oppilaitoksissa 

prosessin laatu ja 
saatavuus  

Opiskeluterveydenhuollon 
lääkärintarkastuksessa tarkastettujen 
toisen asteen oppilaitosten 
ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 
osuus (%) kaikista vastaavista 
opiskelijoista 
 
SPAT 1363 & ammattiluokka: lääkäri 
 
Ensimmäisenä opiskeluvuonna tehty 
terveystarkastus lukion, ammatillisen 
oppilaitoksen ym. asetuksen 
(338/2011) 9§ 5 kohdan mukaiselle 
opiskelijalle 

Tuotannossa: 
EI 
Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 
 
 
 

Erityisen tuen tarpeen 
mukainen käynti  

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus  

Perusterveydenhuollon avohoidon 
erityisen tuen tarpeen mukaisten 
käyntien lukumäärä lapsilla ja nuorilla 
(0–2-, 3–6-, 7–16-, 17–24-vuotiaat)/ 
1000 vastaavanikäistä 
 
Erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi 
tai tuen järjestämiseksi tehdyt 
toimenpiteet käynnin 
aikana (SPAT1389) 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 

Määräajassa aloitettu 
lastensuojeluilmoitusten 
käsittely 

palvelun saatavuus  Lastensuojeluasiana vireille tulleiden 
palvelutarpeiden arviointien käsittely 
aloitettu 7 arkipäivän kuluessa (%) ja 
valmistunut 3 kk:n kuluessa (%) 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Aloitettu 7 arkipäivän 
kuluessa (%) 
 
Valmistunut 3 kk:n 
kuluessa (%) 
 
THL: Lastensuojelun 
käsittelyajat 
 

Toistuvasti kodin 
ulkopuolelle sijoitetut lapset 

prosessiin laatu  Toistuvasti kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen 0 - 17-vuotiaiden lasten 
osuus 10 000 vastaavanikäistä lasta 
kohden.  
 
Toistuvasti sijoitetulla lapsella 
tarkoitetaan niitä lapsia joilla on 
kahtena peräkkäisenä vuonna alkavat 
sijoitusjaksot, ja näiden sijoitusjaksojen 
välillä on vähintään yksi päivä jolloin 
lapsi ei ole sijoitettuna. 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–12-v ja 13–17-
v 
 

Tuotannossa: 
Ei  
Tuotettavissa: 
V, A, K 

Sotkanet: (kaksi 
indikaattoria 
rakenteilla) 
 
THL: 
Lastensuojelurekisteri 

Somaattisen 
erikoissairaanhoidon 0 - 
17-vuotiaat 
vuodeosastohoidon 
potilaat  

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve 

Somaattisen erikoissairaanhoidon 0–
17-vuotiaat vuodeosastohoidon potilaat 
/ 1000 vastaavanikäistä  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2548) 
 
THL: Terveyshilmo  

Erikoissairaanhoidon 
lastentautien 
avohoitokäynnit   

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve  

Lastentautien erikoisalan 
avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 
0–14-vuotiasta kohti 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2469) 
 
THL: Terveyshilmo 

Erikoissairaanhoidon 
lastenpsykiatrian 
avohoitokäynneillä hoidetut 
potilaat 
 

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve 

Lastenpsykiatrian erikoisalan 
avohoitokäynneillä vuoden aikana 
hoidetut potilaat tuhatta 0–12-vuotiasta 
kohti  
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (2483) 
 
THL: Terveyshilmo 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/lasu/seurantaj/summary_aloitettupr
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/lasu/seurantaj/summary_aloitettupr
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/lasu/seurantaj/summary_selvityksetpr
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/lasu/seurantaj/summary_selvityksetpr
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelun-kasittelyajat
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelun-kasittelyajat
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/lastensuojelu
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3YJAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3Z2AgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3YOAAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f


 

  

  

Erikoissairaanhoidon 
nuorisopsykiatrian 
avohoitokäynneillä hoidetut 
potilaat 13–17-vuotiailla 

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve  

Nuorisopsykiatrian erikoisalan 
avohoitokäynneillä vuoden aikana 
hoidetut potilaat vuoden aikana tuhatta 
13–17-vuotiasta kohti  
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2484) 
THL: Terveyshilmo 

Psykiatrian laitoshoidossa 
hoidetut 0–12-vuotiaat 
potilaat  

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve  

Psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 
0–6-vuotiaiden potilaiden ja 7-12-
vuotiaiden lukumäärät vuodessa 
tuhatta vastaavanikäisten ryhmää kohti 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2571 ja 
2572)  
 
THL: Psykiatrinen 
erikoissairaanhoito-
tilasto 
 
THL: Terveyshilmo 

Psykiatrian laitoshoidossa 
hoidetut 13–17-vuotiaat 

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve  

Psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 
13–17-vuotiaiden potilaiden lukumäärä 
vuodessa tuhatta vastaavanikäistä 
kohti 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2573)  
 
THL: Psykiatrinen 
erikoissairaanhoito -
tilasto 
 
THL: Terveyshilmo 

Lastensuojelun 
avohuollollisten tukitoimien 
piirissä olevat 0–20-
vuotiaat  

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve  

Lastensuojelun avohuollollisten 
tukitoimien piirissä olevat 0–20-vuotiaat 
(%) ikäryhmästä vuoden aikana 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3697)  
 
THL: 
Lastensuojelutilasto 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 
0 - 20-vuotiaat  

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve  

Vuoden aikana kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen 0 - 20-vuotiaiden lasten ja 
nuorten osuus prosentteina 
vastaavanikäisestä väestöstä.  
 
Sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon 
tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti 
sijoitetut, huostaan otetut, 
tahdonvastaisesti huostaan otetut, 
jälkihuollossa olevat sekä yksityisesti 
sijoitetut. 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3563).  
 
THL: 
Lastensuojelurekisteri 

Synnytyksen aikaiset 3. tai 
4. asteen repeämät 
avustamattomissa 
alatiesynnytyksessä 

prosessin laatu, 
potilasturvallisuus 

Synnytyksen aikaiset 3. ja 4. asteen 
repeämät avustamattomissa 
alatiesynnytyksissä (%) 
 
Luku on osuus (%) ilman instrumentin 
käyttöä avustetuista 
alatiesynnytyksistä, joissa potilas on 
saanut kolmannen tai neljännen asteen 
emätinrepeämän ompelun. 

Tuotannossa: 
V, A 

OECD-indikaattori 
 
Kuvaus OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattoreista 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 
 
THL: Syntymärekisteri 

5 minuutin Apgarin pisteet 
0-3  

laatu, 
potilasturvallisuus, 
vaikuttavuus  

Niiden vastasyntyneiden osuus (%), 
jotka saaneet 5 minuutin kuluttua 
syntymästä Apgarin pisteeksi jonkin 
arvoista 0,1, 2 tai 3, kaikista 
vastasyntyneistä 
 
Apgarin pisteet: Vastasyntyneelle 
annetaan 0–2 pistettä seuraavista 
viidestä ominaisuudesta: 
pulssin nopeus, hengitys, ärtyvyys, 
jäntevyys ja ihon väri. Virkeä, jäntevä, 
hyvin hengittävä ja huutava, 
ruusunpunainen lapsi saa 10 pistettä. 
Pisteet annetaan yhden ja viiden 
minuutin kuluttua syntymästä. 

Tuotannossa: 
Tuotettavissa:  

THL: Vastasyntyneet -
tilasto 
 
THL: Syntymärekisteri 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3YOAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3ZNAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3ZNBgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3ZNAQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/psykiatrinen-erikoissairaanhoito
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw7zAwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/tilastokuvaukset/lastensuojelu
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw7xAAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/lastensuojelu
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
tps://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/syntyneet-lapset#tietosisalto
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/syntyneet-lapset
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/syntyneet-lapset
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet/


 

  

Perinataalikuolleisuus vaikuttavuus  Kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen 
elinviikon aikana (syntymästä 0–6 vrk 
tai lapsen ikä < 7 vrk) kuolleiden lasten 
määrä 1000 kaikkia syntyneitä lapsia 
(elävänä ja kuolleena syntyneet) kohti. 
 
 
 

Tuotannossa: 
V,A 
Tuotettavissa:  
 
Vertailuun 
soveltuva tieto: 
3 vuoden 
yhteenlaskettu 
tieto ERVA-
alueittain 

THL: Vastasyntyneet -
tilasto 
 
THL: Syntymärekisteri 

Antibioottien käyttö 0–6-
vuotiailla 

potilasturvallisuus  0–6-vuotiaat, joille on määrätty 2 tai 

useampia antibioottikuureja vuoden 

aikana, % vastaavanikäisistä (J01, 

Systeemiset bakteerilääkkeet) 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa 
V, A 

Suomen lääketilasto 
2014 
 
deBie ym. 2016 
 

Kasvatus- ja perheneuvola, 
ensimmäiseen 
asiakastapaamiseen 
pääsyn odotusaika  

palvelun saatavuus  Kasvatus- ja perheneuvolan 
ensimmäiseen asiakastapaamiseen 
pääsyn odotusaika, keskiarvo 
 
Kunta vastaa kysymykseen: Kuinka 
kauan asiakas joutui keskimäärin 
odottamaan ensikäyntiä? 
 
Valtakunnan ja alueen arvot lasketaan 
kuntien keskiarvojen keskiarvoina. 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
 
 

THL: Kasvatus- ja 
perheneuvolatilasto 

Toimeentulotukea saaneet 
lapsiperheet 

suoritteen kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, palvelun 
tarve 

Toimeentulotukea saaneet 
lapsiperheet, % lapsiperheistä 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 423) 
 
THL: 
Toimeentulotukirekiste
ri  
 

Lastentautien 
vuodeosastohoitojakson 
uusiutuminen 

vaikuttavuus, laatu Lastentautien vuodeosastohoidon 
uusiutuminen 30 päivän kuluessa 
vuodeosastohoitojakson päättymisestä, 
% kotiutuneista 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V. A 

Pediatric All-Condition 
Readmission Measure 
(AHRQ) 
 
THL: Terveyshilmo 

4. Aikuisten sosiaalipalvelujen palvelupaketti 

Sosiaalihuoltolain 
mukaisten 
asiakassuunnitelmien 
määrä suhteessa tehtyihin 
palvelutarpeen arviointeihin 
 

prosessin laatu, 
palvelujen 
saatavuus  

% palvelutarpeen arvioinneista 
Kuinka isolle osuudelle palvelutarpeen 
arvioinnin saaneista asiakkaista 
tehdään sosiaalihuoltolain mukainen 
asiakassuunnitelma kunnassa?  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei kansallisesti 

Kunnat, mutta tietoja 
ei ole kattavasti 
kirjattu 
tietojärjestelmiin  
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

Digitaaliset palvelut 
sosiaalityössä 

prosessin laatu, 
palvelujen 
saatavuus 

Organisaatio järjestää: Kyllä/ei  
 
Toteutetaanko kunnassa 
verkkoneuvontaa ja/tai sähköisiä 
vertaistukiryhmiä (keskustelut)? 
 

Tuotannossa: 
V 
Tuotettavissa: 
A, K 

Kärki ym. 2015  
 
Kärki ym. 2012 

Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet 17–24-vuotiaat  

vaikuttavuus, 
alueellinen yhteistyö 
nuorten terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi  

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–
24-vuotiaiden osuus % 
vastaavanikäisestä väestöstä  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet, ind.3219.  
 
Tilastokeskus: 
Tutkintorekisteri 
 
 

Nuorisotyöttömyys (15–24-
vuotiaat) 

vaikuttavuus, 
alueellinen yhteistyö 
nuorten terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Nuorisotyöttömien osuus % 18–24-
vuotiaasta työvoimasta 
Nuorisotyötön on 15–24-vuotias työtön.  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet, ind. 189.  
 
TEM: 
Työnvälitystilasto 
 
 

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/syntyneet-lapset
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/syntyneet-lapset
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet/
http://www.fimea.fi/documents/160140/1188389/SLT+2014_net.pdf/4fde8821-0421-422c-a596-c9d6b922d226
http://www.fimea.fi/documents/160140/1188389/SLT+2014_net.pdf/4fde8821-0421-422c-a596-c9d6b922d226
http://journals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/Using_Prescription_Patterns_in_Primary_Care_to.97274.asp
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/kasvatus-ja-perheneuvonta
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/kasvatus-ja-perheneuvonta
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szZzAQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/toimeentulotuki
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/toimeentulotuki
http://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policymakers/chipra/factsheets/chipra_14-p008-1-ef.pdf
http://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policymakers/chipra/factsheets/chipra_14-p008-1-ef.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-593-6
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085462
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bPAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.stat.fi/meta/rekisteriselosteet/rekisteriseloste_tutkintorekisteri.html
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szaKAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://tem.fi/tyollisyyskatsaus-ja-tyonvalitystilasto


  

  

Sosiaalityön tapaamisen 
toteutuminen yhteydenoton 
jälkeen 

palvelun saatavuus Asiakkaan yhteydenoton ja tapaamisen 
välinen aika arkipäivinä, keskiarvo 
Kuinka monta arkipäivää asiakkaan 
yhteydenotosta kestää saada 
tapaaminen? 
 

Tuotannossa: 
Ei  
Tuotettavissa: 
Ei  

Kuntien 
tietojärjestelmissä, 
mutta tietoja ei ole 
kattavasti kirjattu  
 
Laki toimeentulotuesta 
1412/1997 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

Etsivän sosiaalityön 
toteuttaminen 

prosessin laatu, 
palvelujen 
saatavuus 

Kyllä/ei   
Kunnassa on käytössä etsivän 
sosiaalityön toimintamalli.  

Tuotannossa: 
Ei  
Tuotettavissa: 
Ei  

Kuntien oma ilmoitus   
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

Rakenteellisen sosiaalityön 
toteuttaminen  

prosessin laatu, 
palvelujen 
saatavuus 

Kyllä/ei   
Kunnassa on käytössä rakenteellisen 
sosiaalityön toimintamalli.  

Tuotannossa: 
Ei  
Tuotettavissa: 
Ei  

Kuntien oma ilmoitus  
 
Ahlgren-Leinivuo 
Hanna (2015b) 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

AVAIN-mittarin käytön 
yleisyys 
asiakassuunnitelman 
teossa 

prosessin laatu, 
sosiaalityön 
prosessin 
suunnitelmallisuus ja 
tavoitteellisuus  

Niiden asiakkaiden määrä, joille on 
tehty asiakassuunnitelma AVAIN-
mittarilla, osuus % kaikista 
sosiaalityöntekijöiden ja 
sosiaaliohjaajien asiakkaista  

Tuotannossa: 
Ei  
Tuotettavissa: 
Ei  

Kuntien omat 
tietojärjestelmät  
 
Kivipelto ym. 2013  
 

Asunnottomat yksinäiset  vaikuttavuus, 
alueellinen yhteistyö 
asunnottomuuden 
vähentämiseksi, 
palvelujen 
saatavuus  

Asunnottomien yksinäisten osuus 
tuhatta asukasta kohti 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet, ind. 2618. 
 
ARA: Asunnottomuus 

Tulottomien kotitalouksien 
osuus kaikista 
toimeentulotukea saavista 
kotitalouksista  
 
 

vaikuttavuus, alueen 
ja kuntien yhteistyö 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi   

Tulottomien kotitalouksien osuus % 
kaikista toimeentulotukea saavista 
kotitalouksista  

Tuotannossa: 
V, A, K 

THL: Toimeentulotuki 
 
 
THL: 
Toimeentulotukirekiste
ri  
 

Toimeentulotukea 
pitkäaikaisesti saaneet 18–
24-vuotiaat  
 
 

vaikuttavuus, alueen 
ja kuntien yhteistyö 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi  

Vuoden aikana vähintään 10 
kuukautena toimeentulotukea 
saaneiden 18–24-vuotiaiden osuus % 
vastaavanikäisestä väestöstä  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet, ind. 1275.   
 
THL: Toimeentulotuki-
tilasto 
 
THL: 
Toimeentulotukirekiste
ri  
 

Matalan kynnyksen 
neuvontapalvelut 
maahanmuuttajille 

prosessin laatu, 
palvelujen 
saatavuus 

Kyllä/ei   
Maahanmuuttajille on tarjolla matalan 
kynnyksen neuvontapalveluja 
kotoutumisen edistämiseksi.  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei  

Kuntien oma ilmoitus 
 
Laki kotoutumisen 
edistämisestä 
1386/2010  
 

Vaikeasti työllistyvien 
(rakennetyöttömyys) osuus 
15–64-vuotiaista  
 

vaikuttavuus, alueen 
ja kuntien yhteistyö 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Vaikeasti työllistyvien osuus % 15–64-
vuotiaista  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet, ind. 3071.   
 
TEM: 
Työnvälitystilasto 
 

Sosiaalista toimintakykyä 
vahvistava nuorten 
ryhmätoiminta  
 
 

prosessin laatu, 
palvelujen 
saatavuus, 
syrjäytymiskehitykse
en vaikuttaminen 

Kyllä/ei  
Nuorille on tarjolla sosiaalista 
toimintakykyä vahvistavaa 
ryhmätoimintaa.  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 

Kuntien oma ilmoitus  
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20toimeentulotuesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20toimeentulotuesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/14_10_27_Kuuden%20suurimman%20kaupungin%20tyollistamispalvelut_2013.pdf
http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/14_10_27_Kuuden%20suurimman%20kaupungin%20tyollistamispalvelut_2013.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104473/URN_ISBN_978-952-245-864-3.pdf?sequence=1
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3YNBwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2015(38041)
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/aikuisten-sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuki
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/toimeentulotuki
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/toimeentulotuki
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s86KAAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/aikuisten-sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuki
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/toimeentulotuki
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/rekisteriselosteet/toimeentulotuki
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_axBQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://tem.fi/tyollisyyskatsaus-ja-tyonvalitystilasto
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301


 

  

5. Hoito- ja hoivapalvelupaketti 

Kotona asuvat vaikuttavuus, 
palvelurakenne 

65 vuotta täyttäneiden ei 
ympärivuorokautisessa 
hoivaympäristössä asuvien osuus (%) 
vastaavanikäisestä väestöstä 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  

Tuotannossa: 
V, A, K (75 
vuotta 
täyttäneet ja 
85 vuotta 
täyttäneet) 
 
Tuotettavissa: 
V, A, K (65 – 
74-v) 
 

Sotkanet ( 75+v ind 
1570, 85+ v: 1251)  
 
THL: Sosiaali- ja 
Terveyshilmo 

Omaishoidon tuen saajat suoritteiden kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, 
palvelurakenne 

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon 
tukea saavien osuus (%) 
vastaavanikäisestä väestöstä 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2102, 
3262, 3506).  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL),  
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 

Säännöllisen kotihoidon 
saajat 

suoritteiden kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, 
palvelurakenne 

65 vuotta täyttäneiden säännöllistä 
kotihoitoa saavien osuus (%) 
vastaavanikäisestä väestöstä 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  
 
Ikäryhmän 65–74-vuotiaiden tiedon 
suhteutukseen väestötieto 65–74-v 
saatavissa Sotkanetistä (ind 998 + ind 
999) 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind. 2681 
(lkm), 3216, 3557).  
 
 
THL: Kotihoidon 
laskenta 
 

Intensiivisen kotihoidon 
saajat 

suoritteiden kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, 
palvelurakenne 

65 vuotta täyttäneiden intensiivistä 
kotihoitoa vähintään 30 käyntiä 
kuukaudessa saavien osuus (%) 
vastaavanikäisestä väestöstä 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  

Tuotannossa: 
V, A, K 
Tuotettavissa: 
V, A, K (65 – 
74-v ja 85 
vuotta 
täyttäneet) 
 

Sotkanet (ikäryhmästä 
75 vuotta täyttäneet: 
ind. 2670, 2671, 
2672).  
 
THL: Kotihoidon 
laskenta 
 

Ikääntyneiden 
lonkkamurtumat 

tapaturmien 
ehkäisyn 
vaikuttavuus, 
palvelun tarve 

Lonkkamurtumat 65 v täyttäneillä % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 699).  
 
THL: Terveyshilmo 

Akuuttisairaalajaksot, 
kotihoidon asiakkaista 

vaikuttavuus, 
saatavuus, 
palvelurakenne 
 

65 vuotta täyttäneiden päivystyksestä 
alkaneet sairaalajaksot kotihoidon 
asiakkailla / vastaavanikäinen 
kotihoidon asiakaskunta (%) 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
 

THL: Sosiaali- ja 
terveyshilmo, 
Avohilmo 
 
 

Uudet ympärivuorokautisen 
hoidon asiakkaat 

suoritteiden kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, 
palvelurakenne 

65 vuotta täyttänyt väestö, joka asuu 
ympärivuorokautisessa 
hoivaympäristössä, mutta ei asunut 
aiemmin/vastaavanikäinen väestö (%) 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
 

THL: Sosiaali- ja 
terveyshilmo 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s86vBAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s86qAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=sy4Pts60sDYOAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=sy4Pts60sDYOAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s05zjjcEAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s05zjjcEAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3YLAwA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s_ZPtzbNAQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/ikaantyneiden-sosiaalipalvelut/kotihoidon-laskenta
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/ikaantyneiden-sosiaalipalvelut/kotihoidon-laskenta
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s3bztjbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s3bztjbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/ikaantyneiden-sosiaalipalvelut/kotihoidon-laskenta
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/ikaantyneiden-sosiaalipalvelut/kotihoidon-laskenta
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s06MAAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f


  

Uudet ympärivuorokautisen 
hoidon asiakkaat 
kotihoidon asiakkaista 

suoritteiden kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, 
palvelurakenne 

65 vuotta täyttänyt väestö, joka asuu 
ympärivuorokautisessa 
hoivaympäristössä, mutta sai aiemmin 
kotihoidon palveluita /vastaavanikäinen 
kotihoidon asiakaskunta (%) 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
 

THL: Sosiaali- ja 
terveyshilmo, 
Avohilmo 

Kotihoidon asiakkuuden 
kesto 

suoritteiden kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, 
kotihoidon 
vaikuttavuus 

65 vuotta täyttäneiden kotihoidon 
asiakkaiden kuolemaan, 
pitkäaikaishoitoon tai hoidon tarpeen 
päättymiseen päättyneiden 
kotihoitojaksojen kesto keskiarvo 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet  

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
 

THL: Sosiaali- ja 
terveyshilmo, 
Avohilmo 
 
Tilastokeskus: 
Kuolemansyyt 
 

Ympärivuorokautisen 
hoidon asiakkuuden kesto 

suoritteiden kautta 
tarkasteltu 
saatavuus, 
palvelurakenne 

65 vuotta täyttäneiden 
ympärivuorokautisen hoidon 
asiakkaiden kuolemaan päättyneiden 
hoitojaksojen kesto, keskiarvo 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v 
täyttäneet, 85 v täyttäneet 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
 

THL: Sosiaali- ja 
terveyshilmo 
 
Tilastokeskus: 
Kuolemansyyt 
 

Uusien 
kotihoitoasiakkaiden 
toimintakyky, ADL 

palvelun tarve, 
kotihoidon 
kohdentuminen 

Niiden kotihoitoasiakkaiden osuus (%), 
joilla RAI-ADL-H mittari >2 
kotihoitojakson alussa, uusista 
kotihoidon asiakkaista 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
EI 
 

THL: RAI 
 
 

Uusien 
kotihoitoasiakkaiden 
toimintakyky, Kognitio 

palvelun tarve, 
kotihoidon 
kohdentuminen 

Niiden kotihoitoasiakkaiden osuus (%), 
joilla RAI-CPS mittari >2 
kotihoitojakson alussa, uusista 
kotihoidon asiakkaista 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
EI 
 

THL: RAI 

Uusien 
kotihoitoasiakkaiden 
toimintakyky, Hauraus 

palvelun tarve, 
kotihoidon 
kohdentuminen 

Niiden kotihoitoasiakkaiden osuus (%), 
joilla RAI-CHESS mittari >1 
kotihoitojakson alussa, uusista 
kotihoidon asiakkaista 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
EI 
 

THL: RAI 

Yksin asuminen palvelujen tarve, 
riskiryhmän 
tunnistaminen,  

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % 
vastaavanikäisestä asuntoväestöstä  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 237) 
 
Tilastokeskus: 
Asuntokunnat ja 
asuinolot  

Ikä-ihmisten 
pitkävaikutteisten 
bentsodiatsepiinien käyttö 

potilasturvallisuus, 
laatu 

Pitkävaikutteisen bentsodiatsepiinin 
reseptin saaneet 65 vuotta täyttäneet 
1000 vastaavanikäistä kohden  

Tuotannossa: 
V 
Tuotettavissa: 
A 

OECD-indikaattori 
Health at a Glance 
OECD indicators 
 
Kela 

Toimeentulotukea 
pitkäaikaisesti saaneet 65 
vuotta täyttäneet 

suoritteen kautta 
saatavuus, 
palvelujen tarve. 
ikääntyvän väestön 
hyvinvointi 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti 
saaneet 65 vuotta täyttäneet, % 
vastaavanikäisestä väestöstä  

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3558) 
THL: Toimeentulotuki-
rekisteri 

Rokotuskattavuus, 
influenssarokotuksen 
saaneet, 65 vuotta 
täyttäneet 

vaikuttavuus, laatu, 
sairauden ehkäisy 

Kausi-influenssa rokotuksen saaneiden 
65 vuotta täyttäneiden osuus ( %) 
vastaavanikäisistä 

Tuotannossa: 
V, K 
Tuotettavissa: 
A 

THL:Rokotusrekisteri 
 
THL: Avohilmo 

6. Keskitetyn erikoissairaanhoidon palvelupaketti 

Uusien 
sydäninfarktipotilaiden 30 
päivän kuolleisuus  

laatu, vaikuttavuus Uusien sydäninfarktipotilaiden 30 
päivän kuolleisuus % ryhmän potilaista 
 
Lasketaan sekä vakioitu että 
vakioimaton arvo 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3899, 
3942), Terveytemme 
(Sydäninfarkti, 
kuolleisuus),   
Hyvinvointikompassi 
(näkymä) 
 
THL: Perfect–hanke 

http://www.stat.fi/meta/til/ksyyt.html
http://www.stat.fi/meta/til/ksyyt.html
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szb2AgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.stat.fi/meta/til/asas.html
http://www.stat.fi/meta/til/asas.html
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw5xBgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/roko/rokotusrekisteri/influenssaraportit2016/
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s46MiPcAAA==&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBgA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s46MiPcAAA==&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBgA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
http://www.terveytemme.fi/perfect/atlas/ami_html/atlas.html?select=25&indicator=i13
http://www.terveytemme.fi/perfect/atlas/ami_html/atlas.html?select=25&indicator=i13
http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/658/c/658/g/total/i/3942
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect


 

  

Uusien 
aivoinfarktipotilaiden 30 
päivän kuolleisuus  

laatu, vaikuttavuus Uusien aivoinfarktipotilaiden 30 päivän 
kuolleisuus % ryhmän potilaista 
 
Lasketaan sekä vakioitu että 
vakioimaton arvo 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3900, 
3944), Terveytemme 
(28 päivän 
kuolleisuus),  
Hyvinvointikompassi 
(Aivoinfarkti, 
kuolleisuus)  
 
THL: Perfect–hanke. 

Niiden 
lonkkamurtumapotilaiden 
osuus, jotka kotiutuneet 90 
päivän kuluessa 

laatu, vaikuttavuus Niiden lonkkamurtumapotilaiden, jotka 
kotiutuneet 90 päivän kuluessa, osuus 
(%) lonkkamurtumapotilaista 
 
Lasketaan sekä vakioitu että 
vakioimaton arvo 

Tuotannossa 
V, A 

Sotkanet (ind 3901), 
Terveytemme 
(Lonkkamurtuma, 
vaikuttavuus) 
 
THL: Perfect–hanke 

Niiden lonkan 
tekonivelleikkauksessa 
olleiden potilaiden osuus, 
joille on tehty 
uusintaleikkaus 2 vuoden 
kuluessa  

laatu, vaikuttavuus Niiden lonkan tekonivelleikkauksessa 
olleiden potilaiden osuus, joille on tehty 
uusintaleikkaus 2 vuoden kuluessa % 
ryhmän potilaista 
 
Lasketaan sekä vakioitu että 
vakioimaton arvo 

Tuotannossa: 
V, A 

Sotkanet (ind 3946 
vakioitu),    
Hyvinvointikompassi 
(Lonkan 
tekonimvelleikkauksen 
uusinta)   
 
THL: Perfect–hanke 

Niiden polven 
tekonivelleikkauksessa 
olleiden potilaiden osuus, 
joille on tehty 
uusintaleikkaus 2 vuoden 
kuluessa 

laatu, vaikuttavuus Niiden polven tekonivelleikkauksessa 
olleiden potilaiden osuus, joille on tehty 
uusintaleikkaus 2 vuoden kuluessa % 
ryhmän potilaista 
 
Lasketaan sekä vakioitu että 
vakioimaton arvo 

Tuotannossa: 
V, A 

THL: Perfect–hanke 

Sairaaloiden tuottavuuden 
kehitys (somaattinen 
erikoissairaanhoito) 

prosessin laatu, 
tuottavuus  

Indeksi: Sairaaloiden tuottavuuden 
kehitys (somaattinen 
erikoissairaanhoito), lähtövuosi = 100 
 
Tuottavuus on toiminnan tuotoksen ja 
sen aikaansaamiseksi käytettyjen 
panosten välinen suhde. Panoksina on 
käytetty sairaalan tai sen erikoisalan 
hoitotoiminnasta aiheutuvia 
kokonaiskustannuksia. Sairaalan tai 
erikoisalan kokonaistuotos käsittää 
hoitoepisodien painotetun summan 

Tuotannossa: 
V, A 

Sairaaloiden 
tuottavuus 
 
THL: Sairaaloiden 
toiminta ja tuottavuus -
tilasto 

Erikoissairaanhoitoa yli 6 
kk odottaneet 31.12. 

palvelun saatavuus, 
hoitoonpääsy 

Erikoissairaanhoitoa 31.12. yli 6 kk 
odottaneet 10 000 asukasta kohti 
 
Rajattu jäsenkuntien 
erikoissairaanhoitoa odottaneisiin 

Tuotannossa: 
V, A 
 

Sotkanet (ind 3130). 
Erikoissairaanhoidon 
jonotilanne –
peruskuutio (yli 180 
vrk odottaneet)  
 
THL: Hoitoonpääsy 
erikoissairaanhoidoss
a  

Erikoissairaanhoitoa 
odottavien odotusaika 
31.12. 

palvelun saatavuus, 
hoitoonpääsy 

Erikoissairaanhoitoa 31.12. odottavien 
odotusajan mediaani 

Tuotannossa: 
A 
Tuotettavissa: 
V 

Erikoissairaanhoidon 
jonotilanne –
peruskuutio 
(Odotusajan 
mediaani) 
 
THL: Hoitoonpääsy 
erikoissairaanhoidoss
a 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s46MjPcEAA==&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBgA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s46MjPcEAA==&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBgA=&gender=t&abs=f&color=f&order=S
http://www.terveytemme.fi/perfect/atlas/stroke_html/atlas.html?select=25&indicator=i11
http://www.terveytemme.fi/perfect/atlas/stroke_html/atlas.html?select=25&indicator=i11
http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/658/c/658/g/total/i/3944
http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/658/c/658/g/total/i/3944
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s46MAgA=&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBgA=&gender=t&abs=f&color=f
http://terveytemme.fi/perfect/atlas/lonkka_html/atlas.html?select=25&indicator=i6
http://terveytemme.fi/perfect/atlas/lonkka_html/atlas.html?select=25&indicator=i6
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s45yBwA=&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy7LBwA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/658/c/658/g/total/i/3946
http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/658/c/658/g/total/i/3946
http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/658/c/658/g/total/i/3946
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/sairaaloiden-tuottavuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/sairaaloiden-tuottavuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/tilastokuvaukset/sairaaloiden-toiminta-ja-tuottavuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/tilastokuvaukset/sairaaloiden-toiminta-ja-tuottavuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/tilastokuvaukset/sairaaloiden-toiminta-ja-tuottavuus
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YNBwA=&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/eshjono/perus/fact_esh?row=tuottaja-18834&column=time-18679.&filter=measure-18827&filter=time-18679
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/eshjono/perus/fact_esh?row=tuottaja-18834&column=time-18679.&filter=measure-18827&filter=time-18679
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/eshjono/perus/fact_esh?row=tuottaja-18834&column=time-18679.&filter=measure-18700&filter=time-18679
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/eshjono/perus/fact_esh?row=tuottaja-18834&column=time-18679.&filter=measure-18700&filter=time-18679
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa


  

  

Toimenpiteen jälkeinen 
syvä laskimotromboosi tai 
keuhkoembolia 

laatu, 
potilasturvallisuus 

Toimenpiteen jälkeiset keuhkoemboliat 
tai laskimotromboosit 100 000 
vuodeosastohoitojaksoa kohden 
 
Keuhkoembolia tai laskimotromboosi-
indikaattori kuvaa vuodeosaston 
hoitojaksoja, joiden sivudiagnoosina on 
toimenpiteen jälkeinen keuhkoembolia 
tai laskimotromboosi suhteutettuna 
kaikkien päättyneiden hoitojaksojen 
määrään 15 vuotta täyttäneillä potilailla. 
Luku ilmaistaan 100 000 vuodeosaston 
hoitojaksoa kohden. Luku on vakioitu 
OECD:n vuoden 2010 
standardiväestöön. Tiedot saadaan 
hoitoilmoitusrekisteristä. Kirjaamisessa 
voi olla eroja. Tiedoissa ovat mukana 
vain ne potilaat, joilla haittatapahtuma 
on havaittu saman hoitojakson aikana 
kuin tehty toimenpide. 

Tuotannossa: 
V, A 

OECD-indikaattori 
 
Kuvaus OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattoreista 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 

Toimenpiteen jälkeinen 
verenmyrkytys (sepsis) 

laatu, 
potilasturvallisuus 

Toimenpiteen jälkeinen verenmyrkytys 
(sepsis) 100 000 
vuodeosastohoitojaksoa kohden 
 
Verenmyrkytysindikaattori kuvaa 
vuodeosaston hoitojaksoja, joiden 
sivudiagnoosina on toimenpiteen 
jälkeinen sepsis, suhteutettuna kaikkien 
päättyneiden hoitojaksojen määrään 
100 000 kohti 15 vuotta 
täyttäneillä potilailla. Luku on vakioitu 
OECD:n vuoden 2010 
standardiväestöön. Tiedot saadaan 
hoitoilmoitusrekisteristä. Tiedoissa ovat 
mukana vain ne potilaat, joilla 
haittatapahtuma on havaittu saman 
hoitojakson aikana kuin tehty 
toimenpide. 
 

Tuotannossa: 
V, A 

OECD-indikaattori 
 
Kuvaus OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattoreista 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 

Kirurgisen ja muun 
lääketieteellisen hoidon 
komplikaatiot 

laatu, 
potilasturvallisuus 

Kirurgisen ja muun lääketieteellisen 
sairaalahoidon komplikaatiot ICD-10 
tautiluokituksen T80-T88 koodein 
mitattuina, % hoitojaksoista 
 
 

Tuotettavissa: 
V, A 

THL: Terveyshilmo 

Ilmoitetut potilasvahingot laatu, 
potilasturvallisuus 

Ilmoitettujen potilasvahinkojen 
lukumäärä 100 000 hoitojaksoa kohti 
(koko terveydenhuollossa) 
 
Hoitojaksot saatavissa Sotkanetistä 
(ind 1253 1000 asukasta kohti, mutta 
muutettavissa lukumäärätiedoksi 
Osuus <-> Lukumäärä 
 

Tuotettavissa 
V, A 

Potilasvakuutus-
keskus  
 
THL: Terveyshilmo 
 
PVK: 
Potilasvahinkotilastot 

Rintasyövän viiden vuoden 
suhteellinen elossaololuku 

vaikuttavuus, 
prevention ja hoidon 
onnistuminen 

Rintasyövän viiden vuoden suhteellinen 
elossaololuku, (0–1) 
 
Luku ilmaisee, kuinka suuri osa 
syöpäpotilaista elää viisi vuotta syövän 
toteamisesta verrattuna siihen, kuinka 
suuri osa alueen samanikäisestä 
väestöstä elää kyseisen ajan. 
Suhteellinen elossaololuku on 
tulkittavissa 
elossaolotodennäköisyyden arvioksi 
tilanteessa, jossa potilaiden sairastama 
syöpä on ainoa mahdollinen 
kuolemansyy. 

Tuotannossa: 
V, A (erva) 

OECD-indikaattori 
 
 
Kuvaus OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattoreista 
 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 
 
Syöpärekisteri: 
eloonjäämisluvut 

http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s85yAgA=&region=s7YssM7SM4y3BAA=&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.pvk.fi/fi/
http://www.pvk.fi/fi/
http://www.pvk.fi/fi/tilastot-ja-tutkimukset/vahinkotilastot/
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/syopapotilaiden-eloonjaamisluvut/


 

Kohdunkaulan syövän 
viiden vuoden suhteellinen 
elossaololuku 

vaikuttavuus, 
prevention ja hoidon 
onnistuminen 

Kohdunkaulan syövän viiden vuoden 
suhteellinen elossaololuku (0–1) 
 
Luku ilmaisee, kuinka suuri osa 
syöpäpotilaista elää viisi vuotta syövän 
toteamisesta verrattuna siihen, kuinka 
suuri osa alueen samanikäisestä 
väestöstä elää kyseisen ajan. 
Suhteellinen elossaololuku on 
tulkittavissa 
elossaolotodennäköisyyden arvioksi 
tilanteessa, jossa potilaiden sairastama 
syöpä on ainoa mahdollinen 
kuolemansyy. 

Tuotannossa: 
V, A (erva) 

OECD-indikaattori 
 
Kuvaus OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattoreista 
 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 
 
Syöpärekisteri: 
eloonjäämisluvut 

Paksunsuolen syövän 
viiden vuoden suhteellinen 
elossaololuku 

vaikuttavuus, 
prevention ja hoidon 
onnistuminen 

Paksunsuolen syövän viiden vuoden 
suhteellinen elossaololuku (0–1) 
 
Luku ilmaisee, kuinka suuri osa 
syöpäpotilaista elää viisi vuotta syövän 
toteamisesta verrattuna siihen, kuinka 
suuri osa alueen samanikäisestä 
väestöstä elää kyseisen ajan. 
Suhteellinen elossaololuku on 
tulkittavissa 
elossaolotodennäköisyyden arvioksi 

Tuotannossa: 
V, A (erva) 

OECD-indikaattori 
 
Kuvaus OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattoreista 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 
 
Syöpärekisteri: 
eloonjäämisluvut 

7. Vammaisten palveluiden palvelupaketti 

Palvelusuunnitelman 
tekeminen 

sosiaalityön 
prosessin laatu 

Suunnitelmien määrä 
vammaisasiakkaiden määrään 
suhteutettuna  
 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 

Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 
Laki vammaisuuden 
perusteella 
järjestettävistä 
palveluista ja 
tukitoimista 380/1987 
(vammaispalvelulaki) 
 
Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista 
812/2000 
(sosiaalihuollon 
asiakaslaki) 
 
 

Muutoksenhaussa 
muuttuneiden päätösten 
määrä 

sosiaalityön laatu, 
asiakasturvallisuus 
 

Hallintovalituksen kautta muuttuneiden 
tai palautettujen päätösten määrä 
suhteessa tehtyihin valituksiin 
vammaispalveluasioissa 
 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 

Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 
Hallintolaki 434/003 
 

Toimenpiteisiin johtaneet 
hallintokantelut 
vammaissosiaalityössä 

sosiaalityön laatu, 
asiakasturvallisuus 

Hallintokanteluihin annetut 
toimenpidepäätökset suhteessa 
tehtyihin hallintokanteluihin 
vammaissosiaalityössä 
 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 

Hallintolaki 434/2003 

Henkilökohtainen apu 
työhön ja opiskeluun 
liittyen 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
osallisuus 
 
 

Henkilökohtaista apua työhön ja 
opiskeluun saaneiden asiakkaiden 
määrä suhteessa kaikkiin 
henkilökohtaista apua saaneisiin 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 

Vammaispalvelulaki  
380/1987 

Henkilökohtainen apu 
harrastuksiin, 
yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja 
sosiaalisen 
vuorovaikutuksen 
ylläpitämiseen liittyen (n. 
30 h / kuukaudessa) 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
osallisuus 
 
 

Henkilökohtaista apua harrastuksiin, 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämiseen saaneiden määrä 
suhteessa kaikkiin henkilökohtaista 
apua saaneisiin 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 

Vammaispalvelulaki  
380/1987 

http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/syopapotilaiden-eloonjaamisluvut/
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2014/Tr20_14_Liite1.pdf
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/syopapotilaiden-eloonjaamisluvut/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380


  

  

Vammaispalvelulain (VpL) 
mukainen palveluasuminen 

saatavuus 
suoritteiden kautta 

Kuinka monta asiakasta 100 000 
asukasta kohden on vuoden aikana 
saanut vammaispalvelulain mukaista 
vaikeavammaisten palveluasumista, 
myös ikäryhmittäin (0 – 17-v, 18 – 64-v, 
65 v täyttäneet). 
 
Ikäryhmäkohtainen tieto Sotkanetistä 
suhteuttamattomana lukumäärätietona. 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 
127).  Suhteutettujen 
väestöindikaattoreiden 
lukumäärätiedon saa Osuus <-
>Lukumäärä  -painikkeella 
 
Vpl:n mukaisten 
palveluasumispäätösten määrä. 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind.3603 ja 
suhteuttamattomat 
indikaattorit 1247, 
3431, 3432, 3433) .  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL),  
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
 
Vammaispalvelulaki  
380/1987 
 

Tuettu asuminen saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelun tarve  
 
 
 

Kehitysvammaisten tuetun asumisen 
asiakkaiden lukumäärä vuoden 
lopussa.  
 
Kehitysvammaisten tuettu asuminen 
tarkoittaa asumista normaaleissa 
vuokra- ja omistusasunnoissa varsin 
itsenäisesti, kuitenkin niin, että 
asukkaiden tukena on tukihenkilö 
muutaman tunnin viikossa, myös 
ikäryhmittäin. 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2861, 
ikäryhmittäin 2854–
2860).  
 
THL: Sosiaalihilmo 
 
Laki 
kehitysvammaisten 
erityishuollosta 
519/1977 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

Ohjattu asuminen saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelun tarve  
 
 

Kehitysvammaisten ohjatun asumisen 
asiakkaiden lukumäärä vuoden 
lopussa. 
 
Ohjattu asuminen tarkoittaa 
kehitysvammaisille tarkoitettuja 
ryhmäkoteja, joissa henkilökunta on 
paikalla vain osan vuorokautta. 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2853, 
ikäryhmittäin 2846–
2852).  
 
THL: Sosiaalihilmo 
 
Laki 
kehitysvammaisten 
erityishuollosta 
519/1977 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

Autettu asuminen saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelun tarve  
 
 

Kehitysvammaisten autetun asumisen 
asiakkaiden lukumäärä vuoden 
lopussa. 
 
Autettu asuminen tarkoittaa 
kehitysvammaisille tarkoitettuja 
ryhmäkoteja, joissa on 
ympärivuorokautinen henkilökunta. 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2828, 
ikäryhmittäin 2821–
2827).  
 
THL: Sosiaalihilmo 
 
Laki 
kehitysvammaisten 
erityishuollosta 
519/1977 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw7NAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s84qs660sDbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s84qs660sDbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_b0AgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_Z0tjbTMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_Z0tjbTMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_Z0AgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YstTbTMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YstTbTMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_ZMBgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_Y0tTbTMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_Y0tTbTMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301


 

Asunnonmuutostyöt ja 
asuntoon kuuluvat laitteet 
ja välineet 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelun tarve  
 

Kuinka monta asiakasta 100 000 
asukasta kohden on vuoden aikana 
saanut vammaispalvelulain perusteella 
korvausta asunnon muutostöistä tai 
asuntoon kuuluvista laitteista ja 
välineistä, myös ikäryhmittäin. 
 
Asunnonmuutostyöt ja asuntoon 
kuuluvat laitteet ja välineet korvataan 
tällä hetkellä vammaispalvelulain 
nojalla. Ne voisivat olla myös 
lääkinnällisen kuntoutuksen alla 
(apuvälinepalvelut), mutta se 
edellyttäisi lainmuutosta. 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 
127). Suhteutettujen 
väestöindikaattoreiden 
lukumäärätiedon saa Osuus <-
>Lukumäärä-painikkeella 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3604, 
ikäryhmittäin 
suhteuttamattomat 
tiedot 3437 – 3439).  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL), 
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
Vammaispalvelulaki  
380/1987 
 

Vammaistalouksien saama 
kotihoito 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelun tarve  
 

Vammaiskotitalouksien saamien 
kodinhoitoapukäyntien lukumäärä 
vuoden aikana. Vammaiskotitaloudella 
tarkoitetaan kotitaloutta, jossa avun 
tarpeen syy liittyy henkilön 
vammaisuuteen. 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind  3440).  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL), 
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus). 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 

Henkilökohtainen apu 
jokapäiväisiin toimintoihin 

palvelun kattavuus 
saatavuus 
suoritteiden kautta 
 
 

Vuoden aikana vammaispalvelulain 
mukaisia henkilökohtaisen 
avustajatoiminnan palveluja koskevan 
myöntöpäätöksen saaneiden osuus 
100 000 asukasta kohti, myös 
ikäryhmittäin 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 
127).  Suhteutettujen 
väestöindikaattoreiden 
lukumäärätiedon saa Osuus <-
>Lukumäärä-painikkeella 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 385, 
ikäryhmittäin 
suhteuttamattoman 
tietona 3434, 3435, 
3436).  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL), 
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
Vammaispalvelulaki  
380/1987 
 

Omaishoidon tuella 
hoidetut 

saatavuus 
suoritteiden kautta 

Vuoden aikana omaishoidon tuella 
hoidetut ikäryhmittäin (0 - 17-vuotiaat, 
18 - 64-vuotiaat, 65 - 74-vuotiaat, 75 - 
79-vuotiaat, 75 - 84-vuotiaat, 80-84-
vuotiaat, 65 vuotta täyttäneet, 75 vuotta 
täyttäneet ja 85 vuotta täyttäneet). 
Asiakas on sijoitettu ikäryhmään 
vuoden lopun tilanteen mukaan. 
 
Ikäryhmistä 65, 75, 80 ja 85 vuotta 
täyttäneistä saatavissa myös 
vastaavanikäiseen väestöön 
suhteutettu tieto (%). 

Tuotannossa: 
V, A, K 
 

Sotkanet (ind 2100, 
2101, 2102, 
2305,2103, 2306, 
suhteutetut 676, 3262, 
3506) 
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL), 
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
Laki omaishoidon 
tuesta 937/2005 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw7NBgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw70sjbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw70BQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szYzBAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw50tzbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw50tzbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sy4PsjbWM7Q2Tow3BAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sy4PsjbWM7Q2Tow3BAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sy4PsjbWM7Q2Tow3BAA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s050tHYttDYOAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s050tHYttDYOAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937


  

  

Vammaisten perhehoidon 
asiakkaat 

saatavuus 
suoritteiden kautta 

Perhehoidossa vuoden lopussa 
olleiden vammaisten lukumäärä  
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3467)  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL), 
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 
 
Perhehoitolaki 
263/2015 
 

VpL:n mukainen 
kuljetuspalvelu 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelun tarve  
 

VpL:n mukaista kuljetuspalvelua 
saajien lukumäärä suhteutettuna 100 
000 asukkaaseen.  
 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17-, 18–64-
vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet.  
 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
ikäryhmittäiseen väestösuhteutukseen 
(ind 1065, 1068, 127). Suhteutettujen 
väestöindikaattoreiden 
lukumäärätiedon saa Osuus <-
>Lukumäärä -painikkeella 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 381) . 
Ikäryhmittäin 
lukumäärätieto ind 
3425, 3426, 3427. 
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL), 
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
Vammaispalvelulaki  
380/1987 
 

Kehitysvammaisten 
laitoshoito 

saatavuus 
suoritteiden kautta 
 

Kehitysvammalaitosten asiakkaiden 
lukumäärä vuoden lopussa. 10 000 
asukasta kohden 
 
Kehitysvammaisten laitoshoitoa 
annetaan pääasiassa 
keskuslaitoksissa. Mukaan lasketaan 
myös muut laitosperiaatteella toimivat, 
kehitysvammaisille tarkoitetut yksiköt. 
Ryhmäkodit ja muut asumispalvelut 
eivät sisälly tähän, vaikka niissä olisi 
henkilökunta paikalla ympäri 
vuorokauden. 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 2797)  
  
THL: Sosiaalihilmo 
 
Laki 
kehitysvammaisten 
erityishuollosta 
519/1977 
 
Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014 

8. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketti 

Terveyskeskuksen 
fysioterapian käynnit 

saatavuus 
suoritteiden kautta 
 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
fysioterapian käynnit /1000 väestö. 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–
74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K ja 
ikäryhmittäin 

Sotkanet (ind 4139) 
Avohilmo (THL) 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perusterveydenhuollo
n avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Fysioterapian käynnit 

Terveyskeskuksen 
toimintaterapian käynnit 

saatavuus 
suoritteiden kautta 
 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
toimintaterapian käynnit /1000 väestö.  
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–
74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
suhteutukseen.  
 
 
 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K ja 
ikäryhmittäin 

Avohilmo (THL) 
Pikaraportista 
palvelutuottajittain 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perus-
terveydenhuollon 
avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Toimintaterapian 
käynnit 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw5OAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150263
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150263
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szaNAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw6ssDbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bwAgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szY08AAA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87587
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=219
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&palvelumuoto=7487&year=2015&l=fi
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&palvelumuoto=7487&year=2015&l=fi
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87489
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87489


 

  

Terveyskeskuksen 
puheterapian käynnit 

saatavuus 
suoritteiden kautta 
 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
puheterapian käynnit /1000 väestö. 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–
74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
suhteutukseen.  
 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K ja 
ikäryhmittäin 

Avohilmo (THL) 
Pikaraportista 
palvelutuottajittain 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perus-
terveydenhuollon 
avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Puheterapian käynnit 

Terveyskeskuksen 
ravitsemusterapian käynnit 

saatavuus 
suoritteiden kautta 
 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
ravitsemusterapian käynnit /1000 
väestö 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–
74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
suhteutukseen.  
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K ja 
ikäryhmittäin 

Avohilmo (THL) 
Pikaraportista 
palvelutuottajittain 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perus-
terveydenhuollon 
avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Ravitsemusterapian 
käynnit 
 

Terveyskeskuksen 
apuvälinepalvelun käynnit  

saatavuus 
suoritteiden kautta 
 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
apuvälinepalveluiden käynnit /1000 
väestö 
 
Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17-, 18–64-, 
65–74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
suhteutukseen.  
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K ja 
ikäryhmittäin 

Avohilmo (THL) 
Pikaraportista 
palvelutuottajittain 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perus-
terveydenhuollon 
avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Apuvälinepalvelun 
käynnit 
 

Kuntoutuspalveluihin 
pääsy, fysioterapia 

palvelun saatavuus 

 
Perusterveydenhuollon 
fysioterapiakäynnit, joissa yli kolmen 
kuukauden odotusaika käynnin 
toteutumiseen yhteydenotosta 
fysioterapiaan, osuus (%) 
fysioterapiakäynneistä  
 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 
 
Käyntien 
odotusajat 
perusterveyde
nhuollossa -
kuutiosta 
saatavista 
lukumäärätied
oista 
mahdollista 
laskea 
indikaattorin 
arvo 

Käyntien odotusajat 
perusterveydenhuollos
sa -kuutio 
(fysioterapia) 
 
THL: Hoitoonpääsy 
perusterveydenhuollos
sa 
Avohilmo (THL) 
 
STM: Hoitoonpääsy 
(hoitotakuu) 
 
 
Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 51 § 
 

Kuntoutuspalveluihin 
pääsy, toimintaterapia 

palvelun saatavuus Perusterveydenhuollon 
toimintaterapiakäynnit, joissa yli kolmen 
kuukauden odotusaika käynnin 
toteutumiseen yhteydenotosta 
toimintaterapiaan, osuus (%) 
toimintaterapiakäynneistä  
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 
 
Käyntien 
odotusajat 
perusterveyde
nhuollossa -
kuutiosta 
saatavista 
lukumäärätied
oista 
mahdollista 
laskea 
indikaattorin 
arvo 

Käyntien odotusajat 
perusterveydenhuollos
sa -kuutio 
(toimintaterapia) 
 
THL: Hoitoonpääsy 
perusterveydenhuollos
sa 
Avohilmo (THL) 
 
 
STM: Hoitoonpääsy 
(hoitotakuu) 
 
Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 51 § 
 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=219
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&l=fi&year=2015&palveluntuottaja=&ammatti=&palvelumuoto=7471&yhteystapa=
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&l=fi&year=2015&palveluntuottaja=&ammatti=&palvelumuoto=7471&yhteystapa=
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87609
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=219
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&l=fi&year=2015&palveluntuottaja=&ammatti=&palvelumuoto=7439&yhteystapa=
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&l=fi&year=2015&palveluntuottaja=&ammatti=&palvelumuoto=7439&yhteystapa=
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87542
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87542
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=219
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&l=fi&year=2015&palveluntuottaja=&ammatti=&palvelumuoto=7488&yhteystapa=
https://www2.thl.fi/avohilmo_report/report?id=basic&l=fi&year=2015&palveluntuottaja=&ammatti=&palvelumuoto=7488&yhteystapa=
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87528
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=palvelumuodot-87528
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575&filter=aika-30969&filter=palvelumuoto-32551
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
http://stm.fi/hoitotakuu
http://stm.fi/hoitotakuu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575&filter=aika-30969&filter=palvelumuoto-34695
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
http://stm.fi/hoitotakuu
http://stm.fi/hoitotakuu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51


  

  

Kuntoutuspalveluihin 
pääsy, puheterapia 

palvelun saatavuus Perusterveydenhuollon 
puheterapiakäynnit, joissa yli kolmen 
kuukauden odotusaika käynnin 
toteutumiseen yhteydenotosta 
puheterapiaan, osuus (%) 
puheterapiakäynneistä  
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 
 
Käyntien 
odotusajat 
perusterveyde
nhuollossa -
kuutiosta 
saatavista 
lukumäärätied
oista 
mahdollista 
laskea 
indikaattorin 
arvo 

Käyntien odotusajat 
perusterveydenhuollos
sa -kuutio 
(puheterapia) 
 
THL: Hoitoonpääsy 
perusterveydenhuollos
sa 
Avohilmo (THL) 
 
STM: Hoitoonpääsy 
(hoitotakuu) 
 
Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 51 § 
 

Kuntoutuspalveluihin 
pääsy, ravitsemusterapia 

palvelun saatavuus Perusterveydenhuollon 
ravitsemusterapiakäynnit, joissa yli 
kolmen kuukauden odotusaika käynnin 
toteutumiseen yhteydenotosta 
ravitsemusterapiaan, osuus (%) 
ravitsemusterapiakäynneistä  
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 
 
Käyntien 
odotusajat 
perusterveyde
nhuollossa -
kuutiosta 
saatavista 
lukumäärätied
oista 
mahdollista 
laskea 
indikaattorin 
arvo 

Käyntien odotusajat 
perusterveydenhuollos
sa -kuutio 
(ravitsemusterapia) 
 
THL: Hoitoonpääsy 
perusterveydenhuollos
sa 
Avohilmo (THL) 
 
STM: Hoitoonpääsy 
(hoitotakuu) 
 
Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 51 § 
 

Kuntoutuspalveluihin 
pääsy, apuvälinepalvelut 

palvelun saatavuus Perusterveydenhuollon 
apuvälinepalvelukäynnit, joissa yli 
kolmen kuukauden odotusaika käynnin 
toteutumiseen yhteydenotosta 
apuvälinepalveluun, osuus (%) 
apuvälinepalvelukäynneistä  
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 
 
Käyntien 
odotusajat 
perusterveyde
nhuollossa -
kuutiosta 
saatavista 
lukumäärätied
oista 
mahdollista 
laskea 
indikaattorin 
arvo 

Käyntien odotusajat 
perusterveydenhuollos
sa -kuutio 
(apuvälinepalvelut) 
 
THL: Hoitoonpääsy 
perusterveydenhuollos
sa 
Avohilmo (THL) 
 
STM: Hoitoonpääsy 
(hoitotakuu) 
 
 
Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 51 § 
 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575&filter=aika-30969&filter=palvelumuoto-32565
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
http://stm.fi/hoitotakuu
http://stm.fi/hoitotakuu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575&filter=aika-30969&filter=palvelumuoto-33441
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
http://stm.fi/hoitotakuu
http://stm.fi/hoitotakuu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575&filter=aika-30969&filter=palvelumuoto-34432
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
http://stm.fi/hoitotakuu
http://stm.fi/hoitotakuu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51


 

Asunnonmuutostyöt ja 
asuntoon kuuluvat laitteet 
ja välineet 

saatavuus 
suoritteiden kautta, 
palvelun tarve 
 

Kuinka monta asiakasta 100 000 
asukasta kohden on vuoden aikana 
saanut vammaispalvelulain perusteella 
korvausta asunnon muutostöistä tai 
asuntoon kuuluvista laitteista ja 
välineistä, myös ikäryhmittäin. 
 
Asunnonmuutostyöt ja asuntoon 
kuuluvat laitteet ja välineet korvataan 
tällä hetkellä vammaispalvelulain 
nojalla. Ne voisivat olla myös 
lääkinnällisen kuntoutuksen alla 
(apuvälinepalvelut), mutta se 
edellyttäisi lainmuutosta. 
 
Sotkanetistä saatavissa väestötietoja 
väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 
127).  Suhteutettujen 
väestöindikaattoreiden 
lukumäärätiedon saa Osuus <-
>Lukumäär -painikkeella 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3604, 
ikäryhmittäin 
suhteuttamattomat 
tiedot 3437 – 3439).  
 
Vuodesta 2016 
Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto (THL), 
vuoteen 2015 Kuntien 
ja kuntayhtymien 
sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 
(Tilastokeskus) 
 
Vammaispalvelulaki  
380/1987 
 

9. Vastaanottopalveluiden palvelupaketti 

Hoitoonpääsy 
kiireettömään 
sairaanhoitoon 
perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon 
vastaanotolla 

palvelujen 
saatavuus, 
hoitoonpääsy 

Viikon kuluessa yhteydenotosta 
toteutuneiden perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon kiireettömien 
käyntien osuus (%) kaikista 
avosairaanhoidon vastaavista 
käynneistä määrätyllä (maaliskuussa) 
ajanjaksolla. 
 
Yli kolme kuukautta yhteydenotosta 
odottaneiden käyntien osuus (%) 
kaikista perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon kiireettömien 
vastaavista käynneistä määrätyllä 
(maaliskuussa) ajanjaksolla. 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 
 
Perusterveyde
nhuollon 
hoitoonpääsy -
kuutiosta 
saatavista 
lukumäärätied
oista 
mahdollista 
laskea 
indikaattorin 
arvo 

Perusterveydenhuollo
n hoitoonpääsy -
kuutio: 
Käynti toteutunut 
viikon kuluessa 
 
Yli kolme kuukautta 
käynnin toteutumiseen 
 
Hoitoonpääsy 
perusterveydenhuollos
sa 
Avohilmo (THL) 
 
 
STM: Hoitoonpääsy 
(hoitotakuu) 
 
 
Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 51 § 
 

Hoitoonpääsy kiireelliseen 
hoitoon (odotusaika) 

palvelujen 
saatavuus, 
hoitoonpääsy 

Perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon kiireellisten käyntien 
odotusaika, mediaani määrätyllä 
ajanjaksolla. 
 
Kiireellisyysluokitus: Päivystys (potilaan 
hoito alkaa vuorokauden kuluessa), 1-7 
päivää (potilaan hoito alkaa 1-7 
vuorokauden sisällä) 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 

Palveluntuottajien 
omat järjestelmät 
 
STM: Hoitoonpääsy 
(hoitotakuu) 
 
Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 50 § 

Lääkärin asiakkaat 
avosairaanhoidossa ja 
terveysneuvonnassa 

suoritteiden kautta 
saatavuus, 
palvelujen 
kohdentuminen  

Perusterveydenhuollon avohoidon 
lääkärien käyntien peittävyys väestöstä 
(asiakas/asukas)  
 
Avohoito jaoteltuna Avohilmon 
palvelumuodoittain 
 
ikäryhmissä 0-17, 18–24, 25–64, 65–
74, yli 75-vuotiaat. 
 
Perusterveydenhuollon avohoidolla 
tarkoitetaan Avohilmon palvelumuotoja: 
avosairaanhoito, muut neuvolapalvelut, 
seulonnat ja muut joukkotarkastukset, 
muu terveydenhoito, ehkäisyneuvola, 
muu palvelutoiminta 
 

Tuotannossa: 
V, A, K 
(avohoidon 
peittävyys - 
palvelumuodot 
yhteensä) 
Tuotettavissa: 
V, A, K (myös 
erikseen eri 
palvelumuodoil
le ja eri 
ikäryhmille) 

Avohilmo (THL) 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perusterveydenhuollo
n avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Lääkärin asiakkaat 
 
 
Perusterveydenhuollo
n avohoidon 
lääkärikäyntien 
peittävyys: Sotkanet 
(ind 1556, 2389–2396)  
(ikäryhmät poikkeavat 
indikaattoreiksi 
ehdotetuista 
ikäryhmistä 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sza0tU51jzcGAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw7NBgA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw70sjbSMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575.27217.24862.26070.&filter=palvelumuoto-34035&filter=aika-31224&filter=odotusaika-25575
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575.27217.24862.26070.&filter=palvelumuoto-34035&filter=aika-31224&filter=odotusaika-25575
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575.33556.&filter=palvelumuoto-34035&filter=aika-31224&filter=odotusaika-25575
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/fact_ahil_hpaasypth01_kaikki?row=palveluntuottaja-30892.30633.30875.30826.31610.31002.&column=odotusaika-25575.33556.&filter=palvelumuoto-34035&filter=aika-31224&filter=odotusaika-25575
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
http://stm.fi/hoitotakuu
http://stm.fi/hoitotakuu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P51
http://stm.fi/hoitotakuu
http://stm.fi/hoitotakuu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P50
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P50
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=ammatit-87772
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s87Ptk4xtDbXMwQA&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f


  

Sairaan/terveydenhoitaja-
asiakkaat 
avosairaanhoidossa ja 
terveysneuvonnassa 

suoritteiden kautta 
saatavuus, 
palvelujen 
kohdentuminen 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
sairaan/terveydenhoitajakäyntien 
peittävyys väestöstä (asiakas/asukas)  
 
Avohoito jaoteltuna Avohilmon 
palvelumuodoittain 
 
ikäryhmissä 0-17, 18–24, 25–64, 65–
74, yli 75-vuotiaat. 
 
Perusterveydenhuollon avohoidolla 
tarkoitetaan Avohilmon palvelumuotoja: 
avosairaanhoito, muut neuvolapalvelut, 
seulonnat ja muut joukkotarkastukset, 
muu terveydenhoito, ehkäisyneuvola, 
muu palvelutoiminta 
 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
(erikseen eri 
palvelumuodoil
le ja halutuille 
ikäryhmille) 

Avohilmo (THL) 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perus-
terveydenhuollon 
avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Sairaanhoitajien, 
terveydenhoitajien 
asiakkaat 

Sähköiset asioinnit 
(Digitaalisten palvelujen 
osuus) 

suoritteiden kautta 
palvelujen 
saatavuus, uusien 
menetelmien käyttö 

Sähköisten asiointikäyntien lukumäärä 
ja osuus (%) kaikista 
perusterveydenhuollon avohoidon 
käynneistä  
 
Sähköinen asiointi on Avohilmon 
yhteystapa  
 
ikäryhmissä 0-17, 18–24, 25–64, 65–
74, yli 75-vuotiaat. 
 

Tuotannossa: 
V, A 
Tuotettavissa: 
K 
 

Avohilmo (THL) 
 
Palveluntuottajien 
omat järjestelmät 
 
Avohilmo-kuutio: 
Perusterveydenhuollo
n avohoidon käynnit 
palvelutuottajittain: 
Sähköinen asiointi 
suhteuttajaksi: 
Kaikki käynnit 
 

Terveyskeskuskäyntien 
käyntisyyt (Yleisimmät 
käyntisyyt 
terveyskeskuskäynneillä ja 
asiakasryhmillä eri 
ikäryhmissä) 

palvelujen tarve  Perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon vastaanoton käyntien 
10 yleisintä käyntisyytä lääkärillä ja 
sairaan/terveydenhoitajilla ICD-10  ja 
ICPC-2 -luokituksilla, lukumäärä ja 
osuus (%) käynneistä. 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
V, A, K 
 
(Raportointiku
utiot käyttöön 
syksyn 2016 
aikana, minkä 
jälkeen 
tuotannossa V, 
A, K) 

Avohilmo (THL) 
 
Palveluntuottajien 
omat järjestelmät 

Asiakkaille määrätyt 
lääkkeet, antibiootit 

laatu, 
potilasturvallisuus 
kustannus 

DDD (defined daily dose, 
kansainvälisesti sovittu lääkekohtainen 
teoreettinen vuorokausiannos) /1000 
asukasta 

Tuotannossa:  
V 
Tuotettavissa: 
A 

OECD-indikaattori 
Health at a Glance 
OECD indicators 
 
Avohilmo (THL) 
 
Palveluntuottajien 
omat järjestelmät, 
Kela, 
Lääketietokeskus 
 

Ikäihmisten 
terveystarkastukset 

suoritteiden kautta 
palvelujen 
saatavuus, 
prosessin laatu, 
saatavuus, 
terveydenedistä-
minen 

Ikäihmisten toteutuneet 
terveystarkastukset, SPAT 1395 
(opiskelu- ja työelämän ulkopuolella 
oleva terveystarkastus), 
perusterveydenhuollon avohoidon 
vastaanotoilla: peittävyys vastaavasta 
väestöstä (asiakas/asukas) 
 
Ikäryhmissä 65–74  ja yli 75-vuotiaat 
 
Väestötiedot suhteutukseen saatavissa 
Sotkanetistä (ind 170, 171: 
lukumäärätiedon saa Osuus <-
>Lukumäärä-painikkeella) 
 

Tuotettavissa: 
V, A, K 

Avohilmo (THL) 
 

Papa-seulonnat, 
kohdunkaulaosan syöpä 

prosessin laatu, 
terveydenedistä- 
minen 

Kohdunkaulasyövän seulontaan (papa) 
osallistuneiden osuus kutsutuista (%) 
 
 

Tuotannossa: 
V, A 

Syöpärekisteri, 
joukkotarkastustilastot 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=ammatit-87766
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=ammatit-87766
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=ammatit-87766
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578&filter=yhteystavat-87765
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus02/fact_ahil_perus02?row=palveluntuottajat-87555&column=aika-88122.&filter=measure-87578
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szZyjzcEAA==&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.cancer.fi/syoparekisteri/joukkotarkastusrekisteri/tilastot


 

  

Mammografia-seulonnat, 
rintasyöpä 

prosessin laatu, 
terveydenedistämine
n 

Rintasyövän seulontaan 
(mammografia) osallistuneiden osuus 
kutsutuista (%) 
 
 

Tuotannossa: 
V, A 

Syöpärekisteri, 
joukkotarkastustilastot  

Asiakastyytyväisyys 
terveyskeskuksen 
palveluihin: Palvelun 
toteutuminen 
kohtuullisessa ajassa  
 

asiakaskeskeisyys, 
asiakaskokemus 

Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden 
antamista arvioista väittämään: ”Sain 
tarvitsemani palvelun / hoidon kun sitä 
tarvitsin.” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 
 
Osassa 
suurista 
kunnista 
käytössä, 
tarkoitus 
levittää 
tulevaisuudess
a koko 
maahan 

Terveysaseman 
hoidon laatu 
asiakkaan 
näkökulmasta -lomake  
 
THL: Kansalliset 
asiakaspalautekyselyt 
terveyskeskuksiin 

Asiakastyytyväisyys 
terveyskeskuksen 
palveluihin: Kohtaaminen, 
asiakaspalvelu 

asiakaskeskeisyys, 
asiakaskokemus 

Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden 
antamista arvioista väittämään: ”Minulle 
jäi tunne, että minusta välitettiin 
kokonaisvaltaisesti” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 
 
Osassa 
suurista 
kunnista 
käytössä, 
tarkoitus 
levittää 
tulevaisuudess
a koko 
maahan 

Terveysaseman 
hoidon laatu 
asiakkaan 
näkökulmasta -lomake 
 
THL: Kansalliset 
asiakaspalautekyselyt 
terveyskeskuksiin 

Asiakastyytyväisyys 
terveyskeskuksen 
palveluihin: Palvelun 
hyödyllisyys 

asiakaskeskeisyys, 
asiakaskokemus 

Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden 

antamista arvioista väittämään: ”Koin 

saamani palvelun hyödylliseksi” 
 
Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin 
samaa mieltä) 

Tuotannossa: 
Ei 
Tuotettavissa: 
Ei 
 
Osassa 
suurista 
kunnista 
käytössä, 
tarkoitus 
levittää 
tulevaisuudess
a koko 
maahan 

Terveysaseman 
hoidon laatu 
asiakkaan 
näkökulmasta -lomake 
 
THL: Kansalliset 
asiakaspalautekyselyt 
terveyskeskuksiin 

15 vuotta täyttäneiden 
hoitojaksot sairaalan 
vuodeosastolla 
diabeteksen vuoksi 
diabetespäädiagnoosilla 
ilman merkintöjä 
diabeteksen 
komplikaatioista 

perustason 
terveydenhuollon 
toiminnan laatu 
(prosessien laatu) ja 
palvelujen 
vaikuttavuus 

15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot 
sairaalan vuodeosastolla diabeteksen 
vuoksi diabetespäädiagnoosilla ilman 
merkintöjä diabeteksen 
komplikaatioista 100 000 asukasta 
kohti 

Tuotannossa: 
V, A 

OECD-indikaattori 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 

15 vuotta täyttäneiden 
hoitojaksot sairaalan 
vuodeosastolla sydämen 
vajaatoiminnan vuoksi  

perustason 
terveydenhuollon 
toiminnan laatu 
(prosessien laatu) ja 
palvelujen 
vaikuttavuus 

15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot 
sairaalan vuodeosastolla sydämen 
vajaatoiminnan vuoksi 100 000 
asukasta kohti 

Tuotannossa: 
V, A 

OECD-indikaattori 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 

15 vuotta täyttäneiden 
hoitojaksot sairaalan 
vuodeosastolla astman 
vuoksi 

perustason 
terveydenhuollon 
toiminnan laatu 
(prosessien laatu) ja 
palvelujen 
vaikuttavuus 

15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot 
sairaalan vuodeosastolla astman 
vuoksi 100 000 asukasta kohti 

Tuotannossa: 
V, A 

OECD-indikaattori 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 

http://www.cancer.fi/syoparekisteri/joukkotarkastusrekisteri/tilastot
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/documents/584227/1449683/Terveysasemakysely_suomenkielinen.pdf/39d3e8d9-9c6d-4e2e-bb1c-bf1fac86daa7
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/asiakas-ja-potilas/asiakaspalaute/kansalliset-kyselyt
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012


  

15 vuotta täyttäneiden 
hoitojaksot sairaalan 
vuodeosastolla 
keuhkoahtaumataudin 
vuoksi  

perustason 
terveydenhuollon 
toiminnan laatu 
(prosessien laatu) ja 
palvelujen 
vaikuttavuus 

15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot 
sairaalan vuodeosastolla 
keuhkoahtaumataudin vuoksi 100 000 
asukasta kohti 

Tuotannossa: 
V, A 

OECD-indikaattori 
 
THL: OECD:n 
terveydenhuollon 
laatuindikaattorit 
Suomessa 

Laaja-alaisen palvelutarpeen palvelupaketti 

Terveyskeskuslääkärin 
vastaanotolla yli 10 kertaa 
vuodessa käyneet 
asiakkaat  

laaja-alainen 
palvelun tarve 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 
10 kertaa vuodessa käyneiden 
asiakkaiden osuus (%) kaikista 
terveyskeskuslääkärin vastaanotolla 
käyneistä asiakkaista 
 

Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 

Terveyskeskuksessa yli 20 
kertaa vuodessa käyneet 
asiakkaat 

laaja-alainen 
palvelun tarve, 
prosessin laatu 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 
20 kertaa vuodessa käyneiden 
asiakkaiden osuus (%) kaikista 
terveyskeskuslääkärin vastaanotolla 
käyneistä  

Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Avohilmo 

Yli 5 lähetettä vuodessa 
erikoissairaanhoitoon 
saaneet asiakkaat  

laaja-alainen 
palvelun tarve 

Niiden asiakkaiden, joilla vuodessa yli 
viisi lähetettä erikoissairaanhoitoon, 
osuus (%) kaikista lähetteen 
erikoissairaanhoitoon saaneista 
asiakkaista.  
Mukana laskennassa myös 
päivystyslähetteet 

Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Terveyshilmo 

Yli 10 lähetettä vuodessa 
erikoissairaanhoitoon 
saaneet asiakkaat 

laaja-alainen 
palvelun tarve, 
prosessin laatu 

Niiden asiakkaiden, joilla vuodessa yli 
viisi lähetettä erikoissairaanhoitoon, 
osuus (%) kaikista lähetteen 
erikoissairaanhoitoon saaneista 
asiakkaista.  
Mukana laskennassa myös 
päivystyslähetteet 

Tuotettavissa: 
V, A, K 

THL: Terveyshilmo 

10. Päivystyksen palvelupaketti 

Lonkkamurtumapotilaan 
odotusaika ennen 
leikkausta 

laatu, 
potilasturvallisuus  

Lonkkamurtumapotilaat, jotka 
odottaneet leikkausta yli 2 päivää, 
vakioitu, % lonkkamurtumapotilaista 
 

Tuotannossa: 
V, A 

Terveytemme 
(Lonkkamurtuma, 
hoitotiedot) 
 
THL: Perfect–hanke 

Päivystyksenä alkaneiden 
erikoissairaanhoidon 
hoitojaksojen osuus 
kaikista 
erikoissairaanhoidon 
vuodeosastohoidon 
hoitojaksoista 
 

suoritteiden kautta 
saatavuus, 
päivystystoiminnan 
sisältö 

Päivystyksenä alkaneiden 
erikoissairaanhoidon 
vuodeosastohoidon hoitojaksojen 
osuus (%) kaikista erikoissairaanhoidon 
vuodeosastohoidon hoitojaksoista 

Tuotannossa: 
V, A, K 

Sotkanet (ind 3056) 
 
THL: Terveyshilmo 

Erikoissairaanhoidon 
päivystyksessä hoidetut 
potilaat, joita ei siirretty 
vuodeosastolle 

suoritteiden kautta 
saatavuus, 
päivystystoiminnan 
sisältö  

Päivystyksessä hoidetuista potilaista 
niiden osuus, jotka hoidettiin ilman 
siirtoa vuodeosastolle, osuus (%) 
päivystyksessä hoidetuista potilaista 
(pois lukien päivystyksessä kuolleet) 
 

Tuotettavissa: 
V, A 

THL: Terveyshilmo 

Ikä- ja 
sukupuolivakioitujen, 
painotettujen 
päivystyskäyntien 
lukumäärä asukasta kohti 

suoritteiden kautta 
saatavuus  

Indeksi 
Vakioidut painotetut 
päivystyskäynnit/as, indeksi koko 
maa=100 
 
Ikä- ja sukupuolivakioitujen, FullDRG-
kustannuspainoilla painotettujen 
päivystyskäyntien lukumäärä asukasta 
kohti. Käyntien määrä muuttuu 
painotettuna suuremmaksi, jos käynnit 
ovat keskimääräistä 
vaikeahoitoisempia. 

Tuotannossa: 
V, A 

THL: Sairaaloiden 
toiminta ja tuottavuus 

Päivystykseen 48 tunnin 
sisällä palannut potilas 

päivystystoiminnan 
prosessin laatu, 
vaikuttavuus 

Päivystyksessä hoidetut ja sieltä 
kotiutetut potilaat, jotka palaavat 48t 
sisällä päivystykseen, % kaikista 
päivystyksessä hoidetuista ja sieltä 
kotiutetuista potilaista 

Tuotettavissa 
V, A 

THL: Terveyshilmo 

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/oecd-n-terveydenhuollon-laatuindikaattorit-suomessa-2011-2012
http://terveytemme.fi/perfect/atlas/lonkka_html/atlas.html?select=25&indicator=i4
http://terveytemme.fi/perfect/atlas/lonkka_html/atlas.html?select=25&indicator=i4
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bxBQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rBQA=&gender=t&abs=f&color=f
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/sairaaloiden-tuottavuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/sairaaloiden-tuottavuus


 

11. Ensihoidon palvelupaketti 

Ei-kuljetetun potilaan 
ambulanssin käyttö 24 
tunnin kuluessa X-
koodauksesta 

potilasturvallisuus, 
prosessin laatu, 
vaikuttavuus  
 

Ei-kuljetetun potilaan ambulanssin 
käyttö 24 tunnin kuluessa X-
koodauksesta, % kaikista X-5-
koodatuista 
 
X5: Ei tarvetta, terveydentila määritelty 
 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Ensihoidon potilaiden 
sairaalan ulkopuolinen 
kuolleisuus 

prosessin laatu Ensihoidon potilaiden sairaalan 
ulkopuolinen kuolleisuus (kaikki pois 
lukien tavattaessa kuolleiksi todetut ja 
odotetut kuolemat) (%) ensihoidon 
potilaista 

Tuotettavissa: 
Ei 

Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Keskeisten 
avainprosessien 
tunnistaminen, määrittely ja 
kuvattu 

prosessin laatu Kaikki keskeiset avainprosessit 
tunnistettu, määritelty ja kuvattu: 
Kyllä/ei 
 
Keskeiset avainprosessit: Aivohalvaus, 
sydänpysähdys, hengitysvaikeus, 
rintakipu, kouristelu, hypoglykemia, 
korkeaenerginen trauma, myrkytys 
 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m),  
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Organisaation sisäiset 
potilasturvallisuuden 
vaaratilanneilmoitukset 
(esim. Haipro) 

potilasturvallisuus, 
potilasturvallisuuskul
ttuuri 

Organisaation sisäiset 
potilasturvallisuuden 
vaaratilanneilmoitukset (esim. Haipro) 
lkm/v 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Systemaattinen 
haittatapahtumien käsittely 
henkilöstön kanssa 

potilasturvallisuus, 
potilasturvallisuuskul
ttuuri 

Systemaattinen haittatapahtumien 
käsittely henkilöstön kanssa: kyllä/ei 
 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Valitukset ja muistutukset prosessin laatu, 
potilasturvallisuus, 
asiakaskeskeisyys 

Valitusten ja muistutusten lkm/1000 
hälytystä/vuosi 
 
Potilaiden ja omaisten tekemät 
ensihoitoa koskevat valitukset ja 
muistutukset. 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m) 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Ensihoidon 
potilastyytyväisyyden 
mittaaminen  

asiakaskeskeisyys Ensihoidon potilastyytyväisyyden 
(asiakaspalaute) mittaaminen asteikolla 
(1 – 5) säännöllisesti (vähintään joka 
toinen vuosi): kyllä/ei 
 
(keskiarvo ja kokonaistyytyväisyydestä 
arvosanan 4 tai 5 antaneiden osuus) 
 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m) 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Potilaiden tavoittamisaika 
A-kiireellisyysluokan 
tehtävässä 

palvelun saatavuus, 
palveluun pääsy 

Potilaiden tavoittamisaika A-
kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; 
keskiarvo ja mediaani) 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014)  

Potilaiden tavoittamisaika 
B-kiireellisyysluokan 
tehtävässä 

palvelun saatavuus, 
palveluun pääsy 

Potilaiden tavoittamisaika B-
kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; 
keskiarvo ja mediaani) 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Potilaiden tavoittamisaika 
C-kiireellisyysluokan 
tehtävässä 

palvelun saatavuus, 
palveluun pääsy 

Potilaiden tavoittamisaika C-
kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; 
keskiarvo ja mediaani) 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Potilaiden tavoittamisaika 
D-kiireellisyysluokan 
tehtävässä 

palvelun saatavuus, 
palveluun pääsy 

Potilaiden tavoittamisaika D-
kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; 
keskiarvo ja mediaani) 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Kirjallisten hoito- ja 
toimintaohjeiden 
olemassaolo 

prosessin laatu, 
osaaminen 

Kirjallisten hoito- ja toimintaohjeiden 
olemassaolo: kyllä/ei 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Koulutuksen 
vuosisuunnitelma, jossa 
huomioitu porrastetun 
järjestelmän eri tasot 

prosessin laatu, 
uudistumiskyky 

Koulutuksen vuosisuunnitelma, jossa 
huomioitu porrastetun järjestelmän eri 
tasot: kyllä/ei 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 

Osaamisen 
arviointimenetelmät 
käytössä 

prosessin laatu, 
osaaminen 

Osaamisen arviointimenetelmät 
käytössä: kyllä/ei 

Tuotettavissa: 
Ei 

THL (2016m), 
Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja 
Kuntaliitto (2014) 



  

12. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelupaketti 

Maakuntatasolla 
tunnistetaan hyte-haasteita 
jotka eivät näy kuntatasolla 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, maakunnan 
hyvinvointikertomuksista nousee huolia 
jotka eivät näy kuntien omissa 
hyvinvointikertomuksissa koska 
esimerkiksi eriarvoisuuden tai 
itsemurhien tarkastelu edellyttää 
riittävää väestöpohjaa 

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki, 

Sote-

järjestämislakiluonnos 

Sote-ammattilaisilta 
kerättävän kokemustiedon 
(ns. hiljainen tieto) 
kerääminen ja 
hyödyntäminen alueella 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, hiljaisen tiedon indikaattoreita 
kerätään sote-alueella (esim. huolen 
vyöhykkeistö) 

Tuotettavissa: 
Ei 

Sote-
järjestämislakiluonnos  

Asiakkaan oleellisten 
hyvinvointi- ja 
terveystietojen saatavuus 
kaikkien sote-alueen 
palveluntuottajien ja 
kuntien välillä 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, asiakkaan oleellisia 
hyvinvointi- ja terveystietoja vaihdetaan 
kaikkien sote-alueen palveluntuottajien 
ja kuntien välillä 

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki, 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Digitaalisen asioinnin 
esteettömyyden 
tarkistuslistan käyttäminen 
maakunnan sote-
palveluissa 

palvelun saatavuus, 
esteettömyys  

Kyllä/ei, esteettömyyden tarkistuslista 
käytössä maakunnan sote-palveluissa 

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Alueen hyte-ryhmään 
kuuluvat henkilöt 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, alueen hyte-ryhmään kuuluu 
henkilöitä vähintään kolmelta 
seuraavalta toimijataholta: maakunnan 
kunnat, maakunnan johto, sote-
palvelut, maakunnan muut toimijat 
(esim. pelastustoimi, TE-keskukset, 
AVI, ELY) tai järjestöt, seurakunnat, 
yritykset 

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Maakuntavaltuuston 
hyväksymä lain mukainen 
laaja hyvinvointikertomus 
tehty maakunnassa 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, aluevaltuuston hyväksymä lain 
mukainen laaja hyvinvointikertomus 
tehty maakunnassa   

Tuotettavissa: 
Ei 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Maakunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa 
määritelty mittarit, joilla 
seurataan väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tavoitteiden 
toteutumista saman 
vuoden aikana 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, maakunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa määritelty 
mittarit, joilla seurataan väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tavoitteiden toteutumista saman 
vuoden aikana  

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen 
johtamisvastuu nimetty 
maakunnassa 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, maakunnassa erikseen nimetty 
asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, 
joka on johtamisvastuussa hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistyöstä 

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki, 

Sote-

järjestämislakiluonnos 

8§ 

Terveydenedistämisaktiivis
uus (TEA) maakunnan 
strategisessa johtamisessa  

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kokonaispistemäärä 
Terveydenedistämisaktiivisuudessa(TE
A)maakunnan strategisessa 
johtamisessa 

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki, 

36§ 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Päätösten ennakkoarviointi 
hyten vaikutuksista 
käytössä maakunnassa 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, väestön hyvinvointiin ja 
terveyteen vaikuttavien päätösten 
ennakkoarviointimenetelmä 
suunnitelmallisesti käytössä 
maakunnassa (esim. 
suunnitelmien/ohjelmien/ 
lautakuntapäätösten valmistelussa)  

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki 

Sote-

järjestämislakiluonnos 

8§ 

Maakunnan 
hyvinvointikertomuksessa 
indikaattori "Menetetyt 
elinvuodet (PYLL) ikävälillä 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 

Kyllä/ei, maakunnallisessa 
hyvinvointikertomuksessa indikaattori, 
joka kuvaa ennen 80 ikävuotta 
tapahtuneiden kuolemien takia 

Tuotettavissa: 
V, A 

Tilastokeskus: 
Kuolemansyyt ja 
Tutkintorekisteri 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.stat.fi/meta/til/ksyyt.html
http://www.stat.fi/meta/rekisteriselosteet/rekisteriseloste_tutkintorekisteri.html


 

 

0 - 80 vuotta / 100 000 
asukasta, 
koulutusryhmittäin" 

hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

menetettyjen elinvuosien lukumäärää 
väestössä 100 000 asukasta kohti, 
koulutusryhmittäin  

Maakunnan 
hyvinvointikertomuksessa 
kirjattu tavoitteita eri 
väestöryhmien ja alueiden 
välisten hyvinvointi- ja 
terveyserojen 
kaventamiseksi, ja niitä on 
käsitelty aluevaltuustossa 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, tavoitteet kirjattu maakunnan 
hyvinvointikertomukseen esim. 
koulutus- tai tuloryhmittäin, alueittain, 
maahanmuuttaja- tai perhetaustan 
mukaan, työttömyyden tai 
vammaisuuden mukaan (pelkkä 
ikäryhmittäinen tarkastelu ei riitä), ja 
niitä on käsitelty aluevaltuustossa 

Tuotettavissa: 
Ei 

Sote-
järjestämislakiluonnos 
8§ 

Maakunnan vuosittaisessa 
taloussuunnitelmassa 
kirjattu tavoitteita eri 
väestöryhmien ja alueiden 
välisten hyvinvointi- ja 
terveyserojen 
kaventamiseksi 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
eriarvoisuuden 
vähentämiseksi  

Kyllä/ei, tavoitteet kirjattu maakunnan 
taloussuunnitelmaan esim. koulutus- tai 
tuloryhmittäin, alueittain, 
maahanmuuttaja- tai perhetaustan 
mukaan, työttömyyden tai 
vammaisuuden mukaan (pelkkä 
ikäryhmittäinen tarkastelu ei riitä)  

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Sote-alueen ja kunnan 
välisten 
yhteistyörakenteiden 
toimivuus 
 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, a) sote-alueen ja kuntien 
välinen yhteistyöryhmä nimetty, b) sote-
alueen ja kuntien hyte-
kuntakoordinaattoreiden yhteistyöstä 
sovittu, c) kuntien tukemiseen 
olemassa käytäntöjä, esimerkiksi 
kuntakierrokset, d) yhteiset 
palveluketjut väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi käytössä 
(esim. terveysliikunta), e) 
rajapintapalveluista sovittu (esim. 
lasten, nuorten ja perheiden, 
ikääntyvien, työllisyyteen ja 
maahanmuuttajien palvelut) 

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki 

Sote-

järjestämislakiluonnos  

Terveydenedistämisaktiivis
uus (TEA) maakunnan 
kuntien strategisessa 
johtamisessa 

prosessin laatu, 
alueen aktiivisuus 
väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kokonaispistemäärä 
Terveydenedistämisaktiivisuudessa 
(TEA) maakunnan kuntien 
strategisessa johtamisessa 
(maakunnan kuntien keskiarvo) 

Tuotannossa: 
V, A, K 

TEAviisari 
(Terveydenedistämisa
ktiivisuus kuntien 
strategisessa 
johtamisessa) 
Sotkanet (ind 4072) 
 
THL: Tiedonkeruu 
kunnan johdolle 
väestön hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistämisestä 
 

Sote-alueen kunnille 
antama asiantuntijatuki 
kunnan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen 
tehtäviin liittyen 

suoritteiden kautta 
palvelun saatavuus, 
alueen aktiivisuus 
kuntien väestön 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

Kyllä/ei, kunnat saavat sote-alueelta 
asiantuntijatukea 
hyvinvointikertomusten laatimisessa, 
ennakkoarvioinneissa, alueellisia 
koulutuksia, kehittämis- ja 
tutkimushankkeiden koordinaatioapua  

Tuotettavissa: 
Ei 

Terveydenhuoltolaki, 

pykälä 36§ 

Sote-
järjestämislakiluonnos 
8§ 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KES
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KES
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s7Z1BQA=&region=szZ3tc7UMwQA&year=sy4rAwA=&gender=t&abs=f&color=f
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
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